Turismiuudised 2/2014

Hea uudiskirja lugeja!
Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni turismiuudised
SA Lõuna-Eesti Turismilt ja Lõuna-Eesti
maakondadelt. Vii end kurssi Lõuna-Eestis peagi
aset leidvate sündmustega ning uudiskirja
viimasest loost loe lähemalt ka Valgamaa II
Talveöölaulupeost ja selle korraldamisest.
Tutvuda tasub ka käesoleva aasta Lõuna-Eesti
turundustegevustega ning võimalustega, kuidas
turismiettevõtjad ja –arendusorganisatsioonid
neis kaasa saavad lüüa. Selleks, et Lõuna-Eesti
uudiskiri saaks ka edaspidi tuua Sinuni kõige
huvipakkuvamad turismiuudised, palume täita
väikese küsimustiku, kuhu on teretulnud kõik teie
mõtted ja ettepanekud.
Hääd nautimist!
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus),
Kertu Künnapuu (Võru Turismiinfokeskus), Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus),
Lea Ilp (Otepää TIK), Kadi Ploom (SA Valgamaa Arenguagentuur),
Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Kärt Leppik ja Maret Kallejärv (SA Võrtsjärv),
SA Tartumaa Turism, Kristi Kahu (Põlvamaa Turismiinfokeskus).
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.
ee. Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised
Möödunud toimetused
• 16.-19. jaanuaril toimus Helsingis Põhjamaade suurim turismimess Matka 2014.
Messi külastas 4 päeva jooksul kokku 66 904 külastajat, kellest ca 17 000 olid
turismiprofessionaalid. SA Lõuna-Eesti Turism osales messil koostöös SA Tartumaa
Turismi ja Valgamaa Arenguagentuuriga. Messipinna suuruseks oli 30m2 ja SA LõunaEesti Turismi kaaseksponentideks olid Peipsimaa Turism, Setomaa Turism ja SuureJaani vald. Valgamaalt osalesid messil Sangaste Rukkiküla, Taagepera loss, Karupesa
hotell ja Otepää turismipiirkond. Sangaste Rukkiküla pakkus messil degusteerimiseks
erinevaid rukkijahust tooteid. Suure-Jaani vald pakkus degusteerimiseks kohalikku
karaskit ja suitsusinki. Tartust ja Tartumaalt olid esindatud Dorpat Hotell ja Eesti
Põllumajandusmuuseum, kohvik Pierre pakkus külastajatele degusteerimiseks
trühvleid. Lisaks olid messil esindatud Vaibla Puhkekeskuse, Eesti Maanteemuuseumi,
Vudila Mängumaa ning Hotell Räpina ja Kiudoski restorani, Teater Vanemuise,
Tartu Näituste (Maamess), Aleksandri Hotelli, Maitseelamuste grupi, Tartu
Kaubamaja, Tartu Ülikooli Muuseumi ja Tartu Maratoni infomaterjalid. Messipinna
kujunduskontseptsioonis kasutati National Geographicu kollaste akende elemente,
et rõhutada regiooni erinevaid avastamist väärt paikasid.
• Messiboksis viidi läbi loosimäng, kus külastajatel oli võimalik võita kokku üle 60
atraktiivse auhinna. Auhindadeks olid mitmed majutuspaketid (Hotellid Dorpat,
Draakon, Barclay, Aleksandri, Karupesa, Räpina, Alatksivi loss, GMP Clubhotel,
Ilmatsalu Motell, Olustvere mõis), erinevate muuseumide perepiletid (Eesti
Põllumajandusmuuseum, Põltsamaa muuseum, Eesti Maanteemuuseum),
Vanemuise Teatri, Maamessi, Suure-Jaani Muusikafestivali tasuta pääsmed,
Uhti Ateljee töötoa kinkekaardid, perepiletid Vudila Mängumaale, restoranide
kinkekaardid (Meat Market, Suudlevad Tudengid, Cafe Truffe, Werner, Kiudoski
restoran). Auhinnamängus osales messi nelja päeva jooksul kokku ligi 700 osalejat.
Enim tunti huvi erinevate Lõuna-Eestis toimuvate sündmuste vastu ning esitati väga
konkreetseid praktilisi küsimusi majutuse, toitlustuse, transpordiühenduste jpm
kohta. Huvituti nii vaatamisväärsustest kui ka aktiivse puhkuse võimalustest, messi
eripakkumistest ja puhkusepakettidest. Tundus, et Tallinnas on juba korduvalt käidud
ning nüüd soovitakse just reisida kaugemale Eestis ning avastada Lõuna-Eestit. Samas
oli palju messikülalisi, kes olid Lõuna-Eestis juba korduvalt käinud ning otsisid messilt
häid pakkumisi ning uut infot, et taas Lõuna-Eestisse tulla.
• Matka 2014 messiks valmis ka
soomekeelne tähtsündmuste kalender.
Kalendrit saad vaadata siit!
• 20. jaanuaril toimus ümarlaud
lastega peredele suunatud teenuste ja
atraktsioonide pakkujatega. Ümarlaud
oli mõeldud neile, kes osalesid 2013. aasta
sügisel pereturismi seminaridel „Lastega
peredele suunatud tootearendus ja
turundus“. Eesmärgiks oli luua koostöös
näidispakette, millest osad avaldati ka lastega peredele suunatud vene- ja lätikeelsetes
trükistes.

• Tartumaa Arendusseltsi Leader-meetme 2013. aasta viimasest taotlusvoorust sai
rahastust SA Lõuna-Eesti Turismi projekt: „Tartumaa ettevõtjate turismiteenuste
ja koostöö baasil loodavate tootemarsruutide ühisturundus Lätis“. Projekti raames
antakse välja Tartu ja Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender (vene ja läti keeles),
loodus- ja kultuuriturismi marsruut (vene ja läti keeles) ja lastega peredele suunatud
marsruuditrükis (vene ja läti keeles) ning osaleti Lõuna-Eesti ühispinnaga Baltour
messil Riias. Valminud trükistega tutvu siin!
• 07.–09. veebruaril 2014. osales SA Lõuna-Eesti Turism Riias Balttour 2014
turismimessil. Ühisesinduse suuruseks oli 21m2. Messipinnal kasutati National
Geographic’u kollaste akende projekti kontseptsiooniga kujundust, et rõhutada
regiooni erinevaid avastamist väärt paikasid. Külastajad said end messil pildistada
läbi kollase akna ja soetada enda fotoga postkaarte. SA Lõuna-Eesti Turism osales
messil koostöös Valgamaa (Sangaste Rukkiküla, Valga Militaarteemapark, Otepää),
Setomaa Turismi, Mõniste Muuseumi, Eesti Maanteemuuseumi ja Palamuse O.
Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumiga. Lisaks saatsid Lõuna-Eesti ühispinnale materjale
Vudila Mängumaa, Hotell Räpina ja Kiudoski Restoraan, Pokumaa ja Võhandu
Maraton. Messikülastajate tähelepanu köitmiseks valmistati ja pakuti kohalikust
toorainest tehtud toite, meisterdati märke ja magneteid, tutvustati kiviaega ning
õpiti sule ja tindiga eestikeelseid sõnu kirjutama. Mess oli edukas ning huvilisi LõunaEesti ühispinnal jätkus kõigiks kolmeks päevaks. Lätlaste huvi Lõuna-Eesti vastu on
jätkuvalt väga suur ning üldiselt teatakse Lõuna-Eestit juba väga hästi.
• Balttour 2014 messiks valmisid vene- ja lätikeelsed tähtsündmuste kalendrid,
kultuuriturismi ning lastega peredele suunatud marsruuditrükised.
• Lõuna-Eesti saksakeelne infomaterjal oli esindatud Grüne Woche messil 17.26. jaanuaril Berlinis ja Reisen messil Hamburgis 5.-9. veebruaril Via Hanseatica
messipinnal.

Kohe-kohe tulemas
• Lõuna-Eesti kuus maakonda tutvustavad Tourestil Lõuna-Eesti ja National
Geographicu koostööprojekti ning avavad kultuuri- ja ajaloomarsruudi “Elu kahe
maailma piiril”, mis jutustab lugusid põnevatest paikadest ja inimestest. Marsruudi
avamisel sõlmitakse koostööleping Lõuna-Eesti Turismi ja Pihkva oblastivalitsuse
kultuurikomitee vahel.
• SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism osalevad ühisettekandega EASi
sihtturuseminaridel Moskvas ja Peterburis. Sihturuseminarid toimuvad Moskvas
25. märtsil ja Peterburis 27. märtsil. Seminaridel tutvustatakse reisikorraldajatele
regiooni uusi tooteid ja teenuseid tulevasel kevad-suvisel perioodil.

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
18.-23.02. Suusaorienteerumise juunioride ja veteranide
maailmameistrivõistlused ning noorte Euroopa meistrivõistlused. Põlva;
www.kobras.polvamaa.ee
19.02-21.0.3 Projekti “Elu kahe maailma piiril” Lõuna-Eesti kogukondade
kultuuri ja ajalugu tutvustav fotonäitus. Fotode autor Ingmar Muusikus;
www.vorulinnagalerii.ee
21.02. Tantsuõhtute sari. Viljandi Tantsumaja;
www.folk.ee
22.02. Rahvusvaheline balletikoolide kontsert. Tartu Kauni kunsti hoidja;
www.idatantsukool.ee
22.02. Kestussõit”Piksepini Talv”. Missoküla tehnikaspordi keskus;
urmas@piksepini.ee
22.02. Kallaste Karakatitsa. Kallaste; www.visitpeipsi.com
22.02. Kalaküla Peipsi järvel Kallaste; www.visitpeipsi.com
22.-23.02. Scandinavian Cup murdmaasuusatamises. Tehvandi spordikeskus;
www.suusaliit.ee
24.02. Tantsuklubi. Värska kultuurikeskus; www.visitsetomaa.ee
01.03. Vudila Hõbekala. Jõgevamaa; http://vudila.ee/
01.03. Tartumaa talvine tantsupidu. Tartumaa, Kambja; www.kambja.ee
01.03. Pärimushommik. Viljandi
Pärimusmuusika Ait; www.folk.ee
01.03. Talvetrall 2014 Laiuse mäel.
Jõgevamaa; http://www.pommiauk.
ee/yritused.php
01.03. Kalevipoja VI Uisumaraton.
Peipsi järv, Mustvee;
www.sportinfo.ee
02.03. Maaselitsa tähistamine. Värska
kiigeplats ja Obinitsa;
www.visisetomaa.ee
03.-05.03. Vastlaprogramm:
Liuge-liuge-lihaheited. Põlva
Talurahvamuuseum, Põlvamaa;
www.polvatalurahvamuuseum.ee

06.03. Balletietendus Raimonda. Tartu, Vanemuise teatri suur maja;
www.vanemuine.ee/raimonda
07.-08.03. Teatrifestival “Sillad”. Viljandi; www.suure-jaani.ee/sillad
08.03. Kasepää Kala. Kasepää, Peipsi järv; www.visitpeipsi.com
08.03. 42. Haanja Maraton. Haanja suusastaadion; www.haanjamaraton.ee
08.-09.03. Otepää BIG AIR; www.munakas.ee
09.03. Kekkose 20. Suusasõit. Kääriku; www.kaariku.ee/KEKKOS-20

Tehtud ja tulemas
Tehtud
• 66.-19. jaanuaril toimus Helsingis
Põhjamaade
suurim
turismimess
Matka 2014. Messi külastas 4 päeva
jooksul kokku 66 904 huvilist ja
Eesti stendide ümber toimus pidev
sagimine. SA Lõuna-Eesti Turism osales
messil koostöös SA Tartumaa Turismi
ja
Valgamaa
Arenguagentuuriga.
Messipinna suuruseks oli 30m2 ja SA
Lõuna-Eesti Turismi kaaseksponentideks
olid Peipsimaa Turism, Setomaa Turism
ja Suure-Jaani vald.
• Jaanuarikuus valmis Võrumaa Arenguagentuuri eestvedamisel koostöös
Võrumaa Turismiliiduga Võrumaad tutvustav eestikeelne turismitrükis. Trükis
tutvustab lühidalt Võrumaa kultuurilisi ja looduslikke eripärasid, annab ülevaate
Võrumaa vaatamisväärsustest ja reisimarsruutidest ning annab ideid pere-, talveja spordipuhkuse veetmiseks.
Tutvu trükisega SIIN!
• Peipsimaa Turism annab teada, et valmis on saanud neljas keeles 2014. aasta
Peipsimaa sündmuste kalendrid (eesti, vene, läti ja inglise), samuti eestikeelsed
ja lätikeelsed Peipsimaa looduse- ja kultuuriloolised trükised. Seega on tänseks
Peipsimaa Reisipaun olemas neljas keeles - eesti, vene, inglise ja läti keeles.
Trükised saab alla laadida ka veebist www.visitpeipsi.com
• 07.02 toimus Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis Tartu Konverentsisaadiku
tänuüritus.
• Pihkvas tutvustati Põlvamaa turismivõimalusi. 16.– 17. jaanuaril toimus SA Räpina
Inkubatsioonikeskuse eestvedamisel Pihkvas Põlvamaa turismivõimalusi tutvustav
infopäev.

• Üritusel osalesid üheksa Pihkva reiskorraldusfirmat, Pihkva oblasti Kaubanduseja Tööstuspalati esindaja ning Pihkva oblastivalitsuse Kultuurikomitee esindaja.
Eestit ja Põlvamaad esindasid EV Peterburi Peakonsulaadi Pihkva kantselei, Põlva
maavanem, SA Räpina Inkubatsioonikeskus, Põlvamaa Turismiinfo, AS Värska
Sanatoorium, OÜ Räpina Reisid, Eesti Maanteemuuseum, AS Tartu Kaubamaja ja
Õhtulehe ajakirjanik Sander Silm.
Põlva maavanem Ulla Preedeni sõnul tekitasid
meie ettevõtete ja teiste osalejate ettekanded
infopäeval suurt huvi. “Põlvamaa on piiriäärne
maakond ja turismiarendamise suunal on
Venemaa meie jaoks tohutu potentsiaal,”
lausus Preeden.
Kohtumiste tulemusena lepiti kokku, et
veebruaris sõlmitakse SA Lõuna Eesti
turism ja Pihkva Turismiinfokeskuse
vahel informatsioonivahetuse leping.
Märtsis avaldatakse Pihkva oblasti
Kaubanduse- ja Tööstuspalati ajakirjas 4-6
Põlvamaad tutvustavat lehekülge ning aprillis
korraldatakse Pihkva reisikorraldusfirmadele
Põlvamaad tutvustav 2-3 päevane reis.
Pihkva reisi teisel päeval külastati erinevaid muuseume ja fondide hoidlaid,
eesmärgiga saada ülevaade Pihkva muuseumide köögi poolest.
Ürituse organiseerimisest võtsid osa SA Räpina Inkubatsioonikeskus, EV Peterburi
Peakonsulaadi Pihkva kantselei, Pihkva oblasti Kaubandus- ja tööstuspalat, Pihkva
oblastivalitsuse Kultuurikomitee ja Põlva Maavalitsus.
Lisainfo: Leo Kütt. Räpina Inkubatsioonikeskuse juhatuse liige, tel: 511 0037, e-post:
leo@ariabi.ee, http://www.polvamaa.ee/

Tulemas
• Jõgevamaa valmistab ette uut Turismiinfovihikut, millega tullakse välja Tourest
2014 messile.
• Rahvusvaheline turismimess Tourest toimub 14.-16.veebruaril Tallinnas.
Messil on esindatud välismaised sihtkohad, reisikorraldajad, reisibürood,
transpordiettevõtted, kindlustusfirmad, haridusasutused, hotellid, spaad,
restoranid, meelelahutusteenuste ning vaba aja tegevuste pakkujad. Eraldi “Puhka
Eestis” hallis on esindatud Eesti turismipiirkonnad, andes ülevaate siseturismi
võimalustest. Lõuna-Eestit esindavad Tartumaa, Valgamaa, Võrtsjärve piirkond,
Põlvamaa, Võrumaa, Setomaa, Peipsimaa, Jõgevamaa ja Mulgimaa.
• Viljandimaa soovib saada Mardilaada 2014 partneriks. Kuigi lõplik otsus on
tegemata ja lepingud sõlmimata, käivad praegu Viljandimaal läbirääkimised ja
ümarlauad seoses Mardilaadal partneriks olemisega 2014.a. novembris Helsingis.
Plaanis on kaasa võtta nii Viljandimaa turismiettevõtjaid, käsitöömeitreid kui
tootvaid ettevõtjaid oma toodangut ja teenust müüma reklaamima. Koostöös

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga on valmimas esialgne kultuuriprogramm
Mardilaadale ja koostöös arenduskeskusega plaanitakse läbi viia ettevõtlusseminar
ja turismiseminar. Täpsemad otsused peaksid selguma veebruari lõpuks.
• Giidinduse valdkonnas algab uus koolitusprogramm „Mentorlus uutele Tartu
giididele“. Programmi käigus annavad Tartu linna ja maakonna kutselised ja
atesteeritud giidid teoreetilist ja praktilist nõu valmistumisel nii giidieksamiteks
kui ka giiditööks. Programm toimub veebruarist maini 2014.a. Lisainfo: kristel.
mikkor@gmail.com
• EASi turismiarenduskeskus kutsub turismiarenduskeskuse 2014. aasta tegevusi
tutvustavatele infopäevadele: Tartus, teisipäeval, 18. veebruar kell 10.30-15.30,
Hotelli Dorpat Konverentsikeskuses. Infopäeval räägime aktuaalsetest arengutest
turismis. Vaatame, mis peitub turismistatistika numbrite taga ning millised
võimalused on lisandunud ettevõtjatele www.visitestonia.com kasutamisel.
Tutvustame EAS turismiarenduskeskuse tootearenduse ja turunduse tegevusi
2014.aastaks. Lisaks on külalisesinejatena kutsutud rääkima piirkonna turismi
mõjutavate ürituste või atraktsioonide esindajad.

Midagi uut ja põnevat
Jääaja keskus näitab hambaid!
Kas teadsite, et mammutil oli neli hammast ja täiskasvanud mammuti hammas võis
olla kuni 30 cm pikk ja kaaluda umbes 2 kg? Aga kuidas ta nendega toitu purustas?
Või mida ta üldse sõi ja kus elas? Või kuidas kulges tema areng ja kus olid peamised
elualad?
Alates laupäevast, 1.veebruarist kuni 1.septembrini, on Jääaja Keskuse kolmandal
korrusel avatud interaktiivne näitus “KÜLAS MAMMUTITE MAAILMAS”. Üks keskuse
saalidest on muudetud mammutite elukeskkonna sarnaseks. Näituse keskmes on
mammutipoeg, kellele saab mõnusalt pai ja kaljuseina taustal pilti teha. Kui on
tahtmine ette kujutada, kuidas võis olla mammuti “kingades” kõndida, siis näitusel
saab selle erineval moel järgi proovida – hammaste, jalgade ja silmade kaudu.
Kohtumiseni Jääaja Keskuses mammutite maailmas iga päev kell 11-18!
Info: +372 5910 8003, anneli.parksepp@jaaaeg.ee, www.jääajakeskus.ee
Lõunakeskuses on avati detsembri lõpus seikluspark koostöös Tartu Seikluspargiga!
Lõuna-Eesti suurimas kaubanduskeskuses on avatud suurim siseseikluspark
Lõunakeskuse uisuplatsi kohal. Oodatud on nii esmakordseid ronijaid, kui ka kõiki
teised seiklejaid. Ees on ootamas kolme erineva raskusastmega rada, millel kokku
üle 30 elemendi ja kõige lõpuks õhusõit üle uisuväljaku. http://tartuseikluspark.
ee/lounakeskus/

Lõuna-Eesti turundusvõimalused turismiettevõtjatele
ja -arendusorganisatsioonidele
SA Lõuna-Eesti Turismi turundustegevuste eesmärgiks on regiooni nähtavuse suurendamine ja Lõuna-Eesti vastu
huvi tekitamine nii Eesti siseselt kui ka
peamistel sihtturgudel Soomes, Lätis,
Venemaal ja Saksamaal läbi erinevate
turunduskanalite ja meetodite.
Turundustegevustesse on oodatud
koostööpartneriteks nii ettevõtjad, piirkonnad, maakonnad, kui ka arendusorganisatsioonid.
SA Lõuna-Eesti Turism aasta 2014. turundustegevustega tutvu siin.
Lisaks SA Lõuna-Eesti Turismi poolt koordineeritavatele
turundustegevustele,
ootavad ka Lõuna-Eesti maakonnad
ettevõtjate kaasalöömist erinevates
tegevustes. Esialgsed võimalused toome
Sinuni siin:
Peagi valmivale Põlvamaa turismiportaali www.visitpolva.ee lehele tuleb sektsioon, kuhu ettevõtted saavad hakata
tasu eest enda eripakkumisi või reklaami
paigutama. Lisainfo: SA Põlvamaa Arenduskeskus, Ulla-Maia Timmo 56222986.
Põlvamaa Ökofestivali ajal 15.-17.augustil toimub laupäeval (16.08) Põlvamaad
tutvustav päev, kuhu on oodatud ennast ja oma ettevõtte teenuseid tutvustama ka Põlvamaa turismiettevõtjad. Tegemist on väliüritusega, stiil saab olema
messilaadne, oodatud on aktiivne, atraktiivne ja pilkupüüdev tegutsemine. Info
täpsustub, kuid infot ja oma osalemissoovist teada anda saab SA Põlvamaa Arenduskeskusest, Ulla-Maia Timmo, 56222986.
Seotmaa on aastal 2014 osalemas erinevatel messidel. Lisaks tehakse aasta aluses
Setomaa trükiseid. Piirkonna üldtrükises on ettevõtjad oodatud panustama. Tegeletakse aktiivselt puhkaeestis.ee turismiportaaliga – ettevõtjad, kes seal veel ei ole,
saavad tuge ja võivad julgelt nõu küsida. Ühtlasi on fookuses Visitsetomaa.ee turismiportaali haldamine ja täiendamine. Lisainfo: Ülle Pärnoja, MTÜ Setomaa Turism,
ylle@setomaa.ee.
Viljandimaa soovib saada Mardilaada 2014 partneriks. Hetkel käivad Viljandimaal läbirääkimised seoses Mardilaadal partneriks olemisega 2014.a. novembris
Helsingis. Plaanis on kaasa võtta nii Viljandimaa turismiettevõtjaid, käsitöömeitreid
kui tootvaid ettevõtjaid oma toodangut ja teenust müüma reklaamima.

Laulupeoaasta avas Otepääl toimunud Talveöölaulupidu
„Laulupeoaasta avas Otepääl toimuv
Talveöölaulupidu“
31.jaanuaril toimus Otepääl, Talvepealinnas, Valgamaa teine Talveöölaulupidu.
Teisel talveöölaulupeol lustis üle 700
inimese. Laulupidu algas rongkäiguga
Pühajärve laululavale GMP Clubhotel’i
alusest parklast mööda küünaldega palistatud teed. Osa võttis 17 koori ja ligi 300
lauljat, laululusti oli jagamas lisaks üle
400 laulusõbra. Laulupidu avati suure
lõkke süütamisega. Julgemad osalised said aga talvist laulupidu nautida kuumas
kümblustünnis.
Talveöölaulupeo korraldajad – Siim Kalda, Margus Mäll, Merle Soonberg ja Margit
Tali leiavad, et teist aasta korraldatud üritus läks külma tuult trotsides igati korda ning
tõenäoliselt tuleb hakata tegema juba ettevalmistusi järgmiseks aastaks.
Laulupidu juhtis Otepäält pärit näitleja Merlin Kirbits. Eeslauljatena astusid teiste
seas üles Merlyn Uusküla, Kill Kaare ja Alen Veziko.
Talveöölaulupeol lauldi tuntuid talveteemalisi laule. Lauldi eesti keeles, lisaks kõlas
ka üks vene keelne laul. Kõlas ka Rein Rannapi ja Jüri Üdi Otepää –teemaline laul
„Ühes väikses eesti linnas“, millest on kujunenud omamoodi Otepää hümn.
Meeleolukale talveöölaulupeole pani punkti öisesse taevasse lennutatud ilutulestik.
Talveöölaulupeo korraldajad tänavad kõiki toetajaid, osalejaid, eeslauljaid, koore- ja
koorijuhte.
Vahetult enne Talveöölaulupeo toimumist tutvustasid Margit Tali ja Merle Soonberg meile lähemalt juba teist aastat toimunud Valgamaa Talveöölaulupidu. Sellest,
kuidas tekkis Talveöölaulupeo idee ning kuidas seda korraldatakse, saad siin veelkord
lähemalt lugeda.
Kuidas tekkis õte hakata korraldama Talveöölaulupidu ja mida see üritus endast
kujutab?
Talveöölaulupidu on selline vahva sündmus, kuhu kutsume aasta alguses kokku
inimesed Pühajärve laululavale laulma. Esitusele tulevad tuntud talvelaulud ja
Otepääga seonduvad laulud. Mõte sai alguse sellest, et meie korraldusmeeskonnas
olevad noormehed tahtsid hakata traditsioonilist Talvefestivali korraldama. See on
10-päevane festival, kus on erinevad sporditegevused ja üks osa sellest festivalist on
Talveöölaulupidu. Seda 10-päeva festivali ei ole veel Otepääl toimuma saanud, aga
Talveöölaulupidu toimub juba teist korda.
Kuidas jäite rahule eelmise aasta Talveöölaulupeoga?
SUPER! See oli midagi vinget. Kõikide esimeste asjade tegemine on kuidagi keeruline või ei tea, kas kõik toimima hakkab, aga tagasiside oli positiivne ja inimesi tuli
rohkem, kui oleksime osanud oodata, ilm oli super. Kõik, mis sai hästi minna, läks
hästi.

Kas oli ka tagasilööke?
Tagasilööke ei olnud. Kooride ja publiku käest saime väga olulist tagasisidet. Just
sellist, mis aitaks meil see aasta paremini asja korraldada. Näiteks tehnilised asjad,
et ekraan tuleks sõnade jaoks kõrgemale paigutada.
Mis ajendas sel aastal uuesti seda üritust korraldama?
Üheks asjaks oli kindlasti lubadus, sest lubasime kooridele, et korraldame järgmisel
aastal uuesti, nemad tahtsid väga uuesti kokku tulla. Kindlasti ka see, et see rikastaks
Otepää talvehooaega. Meil on ainult suusavõistlused, kuid oleks tore midagi muud
ka talvel teha. Mulle väga meeldib selle aasta hüüdlause, mis sobiks ka sloganiks
Talveöölaulupeole: „Laulupeoaasta avab Otepääl toimuv Talveöölaulupidu“
Mille alusel valite laulud?
Tuntud talvelaulud, mõned jõululaulud, sest väga
palju eesti keelseid talvelaule pole. Sel aastal
valisime ühe laulu mälestamaks Silvi Vraiti.
Sees on ka näiteks kaks Üldlaulupeo laulu,
Isamaalised laulud on kindlasti. Laulud
on kenad, ilusad, südamlikud, vahvad,
lõbusad ja mida inimesed teavad.
Nagu ka eelmine aasta oli, on ka see
aasta igal laulul eeslauljad. Eelmine aasta
olid vahvad tegelased Otepäält, näiteks
ansambel Charlie ja Laura Danilas. Sel aastal
on kindla JAH-sõna öelnud Alen Veziko, Merlyn
Uusküla ja Bombillaz’e ees laulja Kill Kaare. Lisaks
veel 5-aastane lasteaialaps Loore All.
Kui palju tuli eelmine aasta inimesi kohale ja kui palju ootate osalisi sel aasta?
Eelmine aasta oli publikumi laulukaare all kokku kindlasti üle 1000 inimese, koos
lauljatega oli inimesi ligi 1500. Kuna see aasta lubab ka ilusat talveilma ja me teame,
et osad grupid ja firmaüritused on sel ajal Otepääle tulemas ja nemad tulevad kindlasti Pühajärvele kohale. Me eeldame ja ootame vähemalt sama palju inimesi.
Kui palju esines eelmine aasta koore?
Eelmine aasta oli 17 koori, kus oli 400 osavõtjat ja ülejäänud sellest oli publikum. Ja
see aasta me ootame ka umbes sama palju, võibolla veidikene vähem, sest laulupidu
on tulemas ja suured konkursid ettelaulmisel, aga me ootame ikka. Registreerimine
veel käib, tänaseni on registreerunud juba 11 koori, kuid meil on veel aega ja kindlasti
otsustatakse veel viimasel minutil. Arvatavasti kuna ilm alles praegu läks talviseks, ei
ole veel hakatud registreerima.
Kuidas toimub korraldamine? Kui palju teid korraldusmeeskonnas on?
Korraldusmeeskonnas on meid 5. Üks liige teeb meil pressiteateid, siis on meil kaks
„kunstilist juhti“, nemad tegelevad eelarvetega ja kõigi jooksvate küsimustega.
Margit Tali on meil inimene, kes annab intervjuusid ja on pressinägu ja mina (Merle
Soonberg) olen siis päris kunstiline juht, see, kes siis tegeleb lauludega ja kooridega,
kõigi seadetega ja kõigega. On ka selliseid alltöölisi, allabilisi, kuid korraldajaid kui
selliseid on 5.

Millised on suurimad väljakutsed?
Ma arvan, et see rahva kokku saamine sinna laulukaare alla ja ürituse piisavalt atraktiivseks reklaamimine ja hea organiseerimine, et kõik asjad oleks varakult ära organiseeritud.
Kas pakute ka toitlustusteenust või muid lisateenuseid?
Toitlustust ei paku, sest eelmisel aastal oli näha, et inimesed on nii aktsioonis seal,
et söömise ja joomise peale seal üldse ei mõelda. Kava pole üldse nii pikk, siis ei näe
ka mõtet sellel toitlustusel. Inimesed võtsid ise eelmine aasta termostega sooja joogi
kaasa. Lisaks pakume ise koha peal sooje jooke, näiteks glöggi.
Kas pärast laulupidu ka midagi toimub?
Jah, meie „aftekas“ toimub ööklubis Comeback, aga seal samas platsi peal läheb
muusika käima ja teeme sellise väikse „simmani“ ikka. Eelmine aasta oli ka näha, et
emotsioon oli nii üleval ja rahvas ei taha väga laiali minna. Kaks tundi pärast laulupidu veel inimesed tantsisid muusika saatel. Eelmine aasta oli meil tünnisaun lava
peal ja ka sel aastal tuleb tünnisaun ja me teeme Facebookis ka jagamismängu. Selle
aastased võitjad saavad tünnisauna kasutamisõiguse, pluss siis lisaks ka vahuveini.
Kas ja kes on teie toetajad/sponsorid?
Meie toetajateks on: Saku Õlletehas, GMP Clubhotel, Oti Pubi & Ööklubi Comeback,
OÜ Lemmikmees, Otepää vald ja Palupera vald.
Kuidas Otepää kogu sellest üritusest kasu saab?
Igatpidi saab kasu, esiteks saab kindlasti positiivset reklaami. Inimesed kellele võibolla spordiüritused niiväga korda ei lähe, saavad tulla nautima midagi hoopis teistsugust. Lisaks ka see, et Otepäält pärit, kuid mujal linnades elavad noored tulevad
kodulinna ja vanematel on väga hea meel. Paljud tulidki juba eelmine aasta selle
ürituse pärast oma kodukohta vaatama, et mis meil siin toimub.
Soovite lõpetuseks veel midagi lisada?
Tulge kohale! Ja seda ka, et registreerida saab veel lõpuni välja. Kogunemine kooridele ja kõikidele on 19:45 31. jaanuaril Pühajärve rannaparklas ja sealt läheme kõik
Pühajärve laululavale ja laulame talve mõnusaks, rõõmsaks, säravaks. Ei ole halba
ilma, on halb riietus! Kaasa tuleb võtta hea meeleolu.
Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Kadri Roon.

