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Hea uudiskirja lugeja!
Käes on märts! Küll siis peagi ka plirts ja plärts ning
kevad ei olegi enam kaugel! Seniks aga pakume Sulle
huvitavat lugemist ning kindlasti anna meile teada
ka oma põnevatest uudistest turismivaldkonnas.
Seekordses uudiskirjas toome taas Sinuni SA LõunaEesti Turism tegemised, Lõuna-Eesti maakondade
turismiuudised ning toimetused. Kalendrist
leiad märtsikuu sündmused, kus kindlasti tasub
üle vaadata kõik naistepäeva kontserdid! Lisaks
jagame õpetusi sotsiaalmeedias turundamiseks,
räägime lähemalt veeturismiprojektist Riverways
ja tutvustame uut Jõgevamaa atraktsiooni Laiuse
mäel.
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), Jaanika Kaljuvee 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
• Valmis sai Lõuna-Eesti lätikeelne
sündmuste kalender 2013, mida jagasime
Riias Balttour 2013 messil.
• SA Lõuna-Eesti Turism osales 8.10. veebruaril Balttour 2013 messil
Riias. 10. veebruaril lõppes edukalt
kahekümnes Balttour 2013 mess Riias.
Korraldajate sõnul tuntakse uhkust selle
üle, et Läti turismimajandus jätkuvalt
kasvab. Iga aastaga Balttour laieneb
ja läheb huvitavamaks ning samas
jääb suurimaks turismialaseks messiks
Baltimaades, millega luuakse ka tugev
aluspõhi edasiseks arenguks. Tänavune
mess seadis rekordi nii osalejate kui
ka külastajate arvu osas. Erinevaid
ülespanekuid oli messil ligikaudu 300,
kus üle 700 ettevõtte ja organisatsiooni
kolmekümne neljast riigist tutvustas
oma reisivõimalusi ja tooteid. Rekordarv Balttour 2013
osalejaid oli ka Eestist ja Leedust. Külastajaid oli kokku 23500 ning nende seas
ligikaudu 4600 turismieksperti. Lõuna-Eesti ühisväljapanek oli pilkupüüdev tänu
erksatele värvidele ja rõõmsatele inimestele. Kolme päeva jooksul tutvustati
paljudele huvilistele Lõuna-Eestit ja siinseid võimalusi puhkamiseks, vaba aja
veetmiseks ja sündmustest osavõtmiseks, heaks abimeheks oli ka Lõuna-Eesti
lätikeelne sündmustekalender. Maitseelamusi pakkusid Põltsamaa Muuseum
ning Sangaste Turismiküla ning tegevust Vudila Mängumaa, Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum ja Eesti Maanteemuuseum. Kaaseksponendiks oli veel
Loodusravikeskus LOODUS BioSpa ning materjale saatsid Lõuna-Eesti ühispinnale
Teater Vanemuine, Aleksandri Hotell, Tartu Ülikooli Muuseumid ja Võhandu Maraton
ning kohal olid ka Viljandi ja Võrumaa esindajad. Kõikidele Lõuna-Eesti esindajatele,
partneritele, eksponentidele ja materjalide saatjatele suured tänud!
• 21. ja 22. veebruar toimus Tallinki
laevadel Baltic Queen ja Victoria
Eesti Nädala raames minimesslaat. Lõuna-Eesti regiooni esindasid
arendusorganisatsioonid SA Lõuna-Eesti
Turism ja Võrumaa Arenguagentuur
ning SA Tartumaa Turism. Lõuna-Eesti
atraktiivsemaks
eksponeerimiseks
olid kaasatud ka käsitöötegijadmüüjad OÜ Võrumaa Ukuharu linasest
riidest toodetega ja OÜ Kagu Kudujad
kirikinnastega ning Tartu Loomemajanduskeskus. Huvilisi oli nii eestlaste, rootslaste,
venelaste kui ka soomlaste seast, peamiselt tutvustati erinevaid Lõuna-Eesti
puhkamisvõimalusi, tegevusi ning vaatamisväärsusi.

• SA Lõuna-Eesti Turism juhataja
osales 27.02 Elva Linnavalitsuse poolt
korraldatud seminaril, mille eesmärgiks
oli Elva piirkonna äri- ja kultuurielu
toetada Elva eduka turundamisega.
Seminaride tulemusel on Elval tegevuste
kava, millega saavad oma turundust ja
tegevust siduda kõik piirkonna elanikud,
ettevõtted ja organisatsioonid.
• Lisaks on SA Lõuna-Eesti Turismi Linnavalitsuse poolt korraldatud seminar.
tegemistel taas abiks toimekas praktikant Melissa TÜ Pärnu kolledžist.

Kohe-kohe tulemas
• Jaanuari viimasel nädalal kaardistas SA
Lõuna-Eesti Turism koostöös maakondade
turismiarendajatega tegevused järgmiseks
ühiseks välisturundusprojektiks. LõunaEesti
ühisturundusprojekti
lõplikud
projektitegevused koondatakse ühiseks
projektisisendiks 6. märtsiks. Tegemist on
kogu Lõuna-Eesti ühisturundusprojektiga,
mille tegevusi viivad läbi kõik LõunaEesti maakonnad ja mille koordineerijaks
jääb SA Lõuna-Eesti Turism. SA Lõuna-Eesti
Turism planeerib ühtlasi kohtuda piirkondade
arendajatega
personaalselt,
et
kohalikest
tegevuskavadest ja planeeritavatest tegevustest lähtuvalt
leida piirkonna jaoks olulisi tegevusi ka projektist. Ehk siis – kuidas antud projekt
võiks senisest veelgi enam toetada piirkonna arengut ja välisturundust ja kas 2013.
aastal on tegevusi, mille jätkutegevusi või toetavaid tegevusi on võimalik planeerida
projektitegevustena.
• Aprillis anname välja ja saadame peamiselt oma välispartneritele ja -kontaktidele
kord poolaastas ilmuva elektroonilise Tartu & Lõuna-Eesti infokirja, milles tutvustame
Lõuna-Eestis pakutavaid suvepuhkuse võimalusi, uusi turismitooteid ja -teenuseid
ning kajastame suviseid tähtsündmusi. Infokirja anname välja koostöös SA Tartumaa
Turismi ja Tartu linna Maine- ja turismiteenistusega. Infokiri ilmub inglise, soome,
vene ja saksa keeles.
• Lisaks soovib SA Lõuna-Eesti Turism olla kursis Lõuna-Eesti piirkondade tegevusega
ning uute toodete ja teenustega, mistõttu püüame ikka kohapeal lähemalt
uudistamas käia. Järgmisena külastab meie kollektiiv Otepää piirkonna ettevõtteid
ja huviväärsuseid.
• Koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja teiste regioonidega on alustatud
koostöökohtade arutelusid suvise üritustesarja “Ava lava, Tallinn” raames. 29.30. juunil antakse Lõuna-Eesti regioonile võimalus tutvustada Raekoja platsil oma
kultuurikollektiive, käsitöö- ja toidukultuuri, vaatamisväärsusi ja puhkamisvõimalusi.

Märts Lõuna-Eestis
• 6.03. Alen Veziko plaadiesitluskontsert
Mooste mõisa häärberis; www.moostemois.ee
• 07.03. Kultuuriloolised loengud: Õhtud
õigeusu kultuuris, avaloeng. Lektor Sakarias
Jaan Leppik. Värska Raamatukogus algusega
kell:18.00; www.verska.ee
• 7.03. Kaunimate Aastate Vennaskonna
juubelietendus Mooste Folgikojas; www.
moostemois.ee
• 07.03. Võru Folkloor esitleb: Võrumaa
tantsude tantsutuba Club Balancis; www.
vorufolkloor.ee
• 07.03. Ansambel DVIN ja Swing’n Joy
Orchestra; www.folk.ee
• 08.03. Naistepäeva teeõhtu Tsäitarõs: Esinevad Värska Muusikakooli pillimehed.
Kaetud teelaud. Pääse 3 €; www.setomuuseum.ee
• 08.03. Naistepäev ansambliga Apelsin; www.sakalakeskus.ee
• 08.03. Naistepäevapidu Karksi Valla Kultuurikeskuses; kultuurikeskus.karksi.ee
• 8.03. Naistepäeva kontsert: Koit Toome, Uku Suviste ja Karl-Erik Taukar Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses; www.polvamaa.ee
• 08.–09.03. Alo Mattiisenile pühendatud
• 17. Muusikapäevad Jõgeval; www.joggym.edu.ee; www.hot.ee/alomattiisen
• 09.03. 41. Haanja Maraton; www.haanjamaraton.ee; www.estoloppet.ee
• 09.03. Kuutsemäel Lumelaud - Volcom PB Rail Jam. Tegu on üleeuroopalise
lumelaua pargisõiduvõistlusega, kus osalejate eesmärgiks sooritada võimalikult
atraktiivseid trikke kolmel kõrvutiasetseval obstaaklil. Osavõtt on kõigile tasuta;
www.surfhouse.ee
• 10.03. Matkapäev
loodusegakoos.ee

Sakala

teel,

• 10.03. Kekkose 19. Suusasõit Käärikul;
www.kaariku.com/kekkos
• 10.03. Värska suusasõit, Verhulitsa
suusaradadel. Ühisstart kell 11.00;
www.peko.ee
Kekkose 19. Suusasõit Käärikul.

• 11.03. algab Eesti Maanteemuuseumi fotokonkurss “Eesti uhkeim teeauk”. Fotosid
oodatakse kuni 8. aprillini.
• 11.03. Valter Ojakäär 90, Liisi Koikson ja Raivo Tafenau ansambel Pärimusmuusika
Aidas; www.folk.ee
• 11.-15.03. Käsitöötoa lahtiste uste päevad. Võimalik täiendada oma näputöö
oskusi, saada juurde uusi ideid. Värskas, kontakt: tel: 5120659
• 13.03. Istõlistõ õdak Tsäitarõs, Verska naase’ ja Kuldatsäuk uutva kõiki istõlistõ
õdagulõ; www.setomuuseum.ee
• 14.03. Päevane kontsertkohtumine - Sofia Joons; www.folk.ee
• 16.03. Lõuna-Eesti Liikumisfestival “Mina ja Sina” Moostes; festivali eesmärk:
Propageerida liikumist, lapse ja vanema ühist loomingulist tegevust, laiendada selle
kandepinda Eestis, anda kõikidele huvilistele ja harrastajatele võimalus võistelda.
• 16.03. Tartu Vene Ball; www.piletilevi.ee
• 16.-17.03. Jaan Tätte ja Udupasun;
www.folk.ee
• 18.-24.03. X Visuaalse kultuuri festival
“Maailmafilm” Tartus; www.worldfilm.ee
• 20, 21, 26, 27.03. Võru Draamastuudio
VI lastelavastus “Lutsu Kivi ja
Lutsukomm ehk Saladuslik Piibujutt”;
www.vorulinnateater.com
• 22.03. Günf & sõbrad. Juubelipidu;
www.sakalakeskus.ee
• 22.03. Tantsumaja; www.folk.ee
• 22.03. Kevadkannel 2013; www.folk.ee
• 25.03. Republicalma, Antonio Placer &
Jean - Marie Machado Pärimusmuusika
Aidas; www.folk.ee
• 25.03. Tantsuklubi Värska Kultuurikeskuses, Seto pillimeeste saatel võimalus
õppida kohalike tantse. Telefon: 7964712
• 25.-28.03. Kiigenädal Põlva Talurahvamuuseumis; Kiigenädala programmis
räägime ülestõusmispühade kombestikust, kiigume, laulame, mängime ja värvime
vanamoodi pühademune; www.polvamaa.ee
• 30.03. Pärimusmuusika Aida 5. sünnipäevapidu Viljandis; www.folk.ee
• 06.04. Viljandimaa Rahvakunstipäev “Eesti-maa-villane”; www.sakalakeskus.ee
• 06.04. Fotokoolitus algajatele fotohuvilistele Eesti Fototurismi Keskuses Moostes;
juhendaja Kalmer Lehepuu. Koolitus on sobilik kompaktkaamera omanikule. Hind
41 €/in; www.fototurism.ee/et/lisateenused/fotokoolitused
• 10.04. Muusikatriaad; www.kultuur.ut.ee

Tehtud ja tulemas
Tehtud
• Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustavad 2013. a suvel rahvusvahelise
koostööprojektiga, mis viiakse läbi koos National Geographic’u ja SA LõunaEesti Turismi ning maakondade turismiarendajatega. Projekti raames kerkivad
maastikule ligi 3m kõrgused National Geographic’u kollased aknakujulised raamid,
mille eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele, mis kõige paremini
jutustavad piirkonna lugu. Projekti nimi “Elu kahe maailma piiril” jutustab lugu
ühest erilisest paigast maailmas. Jaanuari lõpus selgusid Lõuna-Eesti avastamist
väärt paigad, mida hakkavad tähistama kollased raamid. Lisaks välja valitud
objektidele, mis said eelmises uudiskirjas avaldatud, hakkavad aknad paiknema ka
Tartu kesklinnas, Valgas, Viljandis ja Põltsamaal (igas sihtkohas üks aken). Projektist
ja väljavalitud akende asukohtadest saate lähemalt lugeda eelmise uudiskirja
viimasest loost (www.southestonia.ee) või Tartumaa Arendusseltsi kodulehelt:
www.tas.ee
• Valgamaa Arenguagentuuril valmisid
vahetult enne veebruarikuiseid turismimesse uued trükised: loodustrükis
„Valgamaa ja Otepää – Lõuna-Eesti
pärlid“ on 6 keeles, kultuurikalender
„Valgamaa sündmused 2013“ on eesti,
inglise ja vene keeles ning Valgamaa
infotrükis koos maakonna ja linnade
kaartidega on eesti-, vene- ja inglisekeelne. Trükiseid saab vaadata ja alla laadida
aadressilt: issuu.com
• Viljandis tähistati rahvusvahelist giidide päeva: www.viljandi.ee
• SA Valgamaa Arenguagentuur
osales Balttour messil koos MTÜ
Sangaste
Rukkikülaga
Lõuna-Eesti
üldpinnal.
Valgamaal
sai
kokku
19 m2 pinda, millest neli täitis
kaaseksponent Sangaste Rukkiküla.
Valgamaad tutvustasid Baltimaade
suurimal
turismimessil
Valgamaa
Arenguagentuuri
turismispetsialistid,
SA Otepää Turism infokonsultant, Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni SA Valgamaa Arenguagentuur Balttour messil.
ja Tartemik OÜ esindajad. Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni esindaja Esta Mets tutvustas messil
Valgamaad, Militaarmuuseumi ning viiendat korda toimuvat Valga Militaarajaloo
Festivali. Kaido Tamberg Tartemik OÜ esindaja tutvustas jahiturismiga seonduvat:
tegevused looduses koos jahimeestega, jahimehe lood ja –eine lõkke ääres,
loomade vaatlus ja toitmine, loomade öövaatlus, fotojaht, ammu-laskmine. Suur
hulk Balttouri külastajad on käinud Valgamaal mõned aastad tagasi ja tundsid huvi
just uute teenuste ning toodete vastu. Palju räägiti ka Otepääst kui suurepärasest
sporditurismi sihtkohast. Lisaks olid Lõuna-Eesti ühispinnal kohal ka Viljandi ja
Võrumaa esindajad ning toetajaks ka SA Põlvamaa Arenduskeskus ning eraldi
esindus oli ka Peipsimaa piirkonnal.

• 15-17.02 toimus Tallinnas Eesti
suurim turismimess Tourest 2013.
Tänavusel Tourestil osalesid LõunaEestist
Valgamaa,
Viljandimaa,
Tartumaa, Peipsimaa, Jõgevamaa,
Põlvamaa ja Setomaa piirkondade
esindajad. Valgamaa boksis töötasid
käsikäes Arenguagentuuri, Otepää
Turismiinfokeskuse, Sangaste Rukkiküla,
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni
ja
Loodusturismi
spetsialistid.
Messikülastajatele
pakuti
parimat
Lõuna-Eestist – ehedaid elamusi,
puhast õhku, puutumatut loodust,
turvalist elukeskkonda, omanäolisi
kultuurielamusi ja võrratuid maitseid.
Müügiletist said külastajad kaasa osta
Valgamaa käsitööd, Aakre moose,
Grüne Woche
Sangaste mett ja Heleni helbeid. Erilist
tähelepanu sai Valgamaa loterii, mille peaauhinnaks oli majutus kahele Taagepera
lossi sviidis. Valgamaa osalemine messidel sai teoks tänu Leader-programmile.
Viljandimaa käis rikkaliku esindusega turismimessil Tourest ning kohal oli ka
Setomaa esindus. Tutvustati Seto Külavüü marsruuti ja kutsuti messikülastajaid 3.
augustiks Luhamaale, kus toimub XX Seto Kuningriik. Laupäeval oli kohal koguni seto
kuningas, ülemsootska Aarne Leima, kes jagas Seto Kuningriigi viktoriini võitjatele
kätte kuningriigi viisad. Toidulaual pakuti Seto Kuningriigi meistrite hõrgutisi, peale
sai rüübata Värska mineraalvett. Seto naiste näputööd tutvustas Seto Käsitüü
Kogo poolt Terje Lillmaa. Oma külaliste meeleolu hoiti üleval seto leelokoor
Sõsarõ esinemistega. Esmakordselt toimus Visit Setomaa Facebooki mäng, mille
võitude nimekiri oli aukartust äratavalt pikk. Setomaa boksi tegevuse korraldas
MTÜ Setomaa Turism. Põlvamaa esindusel pakkus peadpööritavat kogemust
messil Eesti Maanteemuuseum - kõigil soovijatel oli võimalik proovida tunnet, mis
kaasneb, kui auto veereb üle katuse ning seejuures tuletati meelde, kui oluline
on iga kord autoga sõites kinnitada turvavöö. Mooste mõisakompleksi põnevaid
tegevusi tutvustasid Mooste mõis ja Eesti Fototurismi Keskus. Piusa koopaid ja selle
saladusi avastama kutsus Piusa Koobaste Külastuskeskus. Vibuspordist Põlvamaal
rääkis Musta Noole Vennaskonna võluv naisesindaja, kes julgustas kõiki olenemata
senisest vibulaskmise kogemusest selle alaga rohkem tegelema. Oma tervist
turgutama ja lõõgastuma kutsus kõiki Värska Sanatoorium. Inimesi Eesti kagunurka
reisima meelitasid Pesa Hotell ja Kagureis, pakkudes seejuures oma maitsvaid
kanepijahust küpsiseid. Oma lahedat grööni kelgukoerte talvepaketti tutvustas
Hotell Räpina. Maakonna teiste turismiettevõtete ja sündmuste kohta jagas infot
Põlvamaa Turismiinfokeskus. Põlvamaa tunnuslauset ja eluviisi – Rohelisem Elu –
propageeris ja värsket porgandikrõmpsu jagas Põlvamaa Betty, kes ei jäänud oma
rohelise kostüümiga küll kellelegi märkamatuks!
• Tartu Linnavalitsuse ja tarkvaraarendusfirma Mobi Solutions OÜ koostöös on
valminud m-Tartu mobiilirakenduse testversioon. Valminud testversiooni testi,
et saada tagasisidet rakenduse funktsionaalsuse, kasutusmugavuse ja muude
oluliste aspektide kohta. Testimiseks on avatud Androidi rakendus, kuid avalikuks
kasutamiseks avatav rakendus töötab ka iOS tarkvaraga. Lähemalt loe siit.

• Põlva maakonna turismiinfokeskus vahetas nime. Möödunud aastal Räpina
linnas taasavatud maakondlik turismiinfokeskus, mis seni töötas Räpina
Turismiinfokeskuse nime all, kannab nüüdsest ametlikku nime Põlvamaa
Turismiinfokeskus. Nimevahetus on oodatud positiivsete märkidena juba kaasa
toonud näiteks selle, et turismiinfokeskus on nüüd veebis kergemini ülesleitav.
Põlvamaa TIK-i haldajaks on Räpina Vallavalitsus. Põlvamaa TIK-i toetab Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist. Lähemalt küsi:
polvamaa@visitestonia.com

Tulemas
• Võru Folkloorifestival avab hooaja taas tantsutoaga. Järgmisel neljapäeval,
7. märtsil lööb XIX Võru Folkloorifestival oma hooaja valla tantsutoaga,
kus tutvustatakse selleaastase festivali plaane. Võrumaa üks suuremaid
kultuurisündmusi, 11.-15. juulil toimuv XIX Võru Folkloorifestival kannab nime
„Teljed“. „See teema on mitmetähenduslik,“ ütles festivali tegevjuht Kadri
Valner. „Võime rääkida kangastelgedest, millel aastasadu on kootud vaipu või
triibuseelikuid. Selle mustrid moodustavad ajatelje eilsest tänasesse, läbivad
triibuna meie elu- ja kultuuriloo. Saame rääkida ka paralleelsetest või ristuvatest
telgedest, seda nii matemaatikas, koduehituses kui…. inimsuhetes. Leidsime, et
see sobib oma mitmetähenduslikkuses Eesti suurimale iga-aastast rahvusvahelisele
rahvatantsufestivalile hästi“. Lisaks traditsioonilistele kontsertidele maakonna
erinevais paigus kätkeb suvine festivaliprogramm Võru linna läbivat Tänavatantsu,
publiku ja esinejate ühised õhtulaule, Eestimaa kuulsaima lõõtsameistri, Võrumaalt
pärit August Teppo nimelist eesti lõõtsa võistumängimist, töötubasid, käsitöölaata,
kirikukontserte ja noorte muusikute ülesastumisi. Festivalil esineb ligi 400
rahvatantsijat ja –muusikut nii Eestist kui üle maailma. „Tänaseks on programm
paigas, välisrühmad valitud ja peagi avame uksed ka me oma tantsurühmadele,“
lisas Valner. Juba traditsiooniliselt avab festival oma hooaja kevadel. Järgmisel
neljapäeval on kõik tantsuhimulised oodatud esimesse tantsutuppa, kus
lisaks siitkandi tantsude koostantsimisele tutvustavad korraldajad lähemalt
selleaastaseid plaane. Tantse õpetab Kadri Lepasson, püünel on Lõuna–Eesti
parimad pillimängijad Tarmo Noormaa, Toomas Ojasaar, Valter Sikk ja Harri
Lindmets koos Ojasaare ja Lepassoni õpilastega. XIX Võru Folkloorifestivali esimene
tantsutuba toimub neljapäeval, 7. märtsil algusega kell 19 Võru klubis Club Balance.
• MTÜ Võrtsjärve Ühendus ja MTÜ Mulgimaa Arenduskoda koostöös Võrtsjärve
Sihtasutusega ja Comcot programmiga kutsuvad 11. märtsil reisikorraldajaid
kohtuma Mulgimaa ja Võrtsjärve piirkonna turismiettevõtjatega, et tutvustada
paikkonna külastusvõimalusi. 15-16. augustil on kavas samale sihtgrupile ka reis
MULKEGA VÕRTSU PÄÄLE, mille käigus tutvutakse esimesel päeval Mulgimaa
Viljandimaale jääva osaga ja teisel päeval Võrtsjärve piirkonnaga. Kavas on ka
kalesõit ja kalapüük. Võrtsjärve Ühendus ja Mulgimaa Arenduskoda olid ka TourEst
messil esindatud üheskoos reklaamimaks mõlema piirkonna võimalusi. Leadertegevusgruppide strateegia olulisimaks osaks on kogukonna kaasamine ja paikkonna
ettevõtluse arendamine. Comcot on uuenduslik lähenemine kogukonnapõhise

turismi konkurentsivõime tõstmiseks. Projekti COMCOT eesmärk on edendada
kogukonnal põhinevat jätkusuutlikku turismi ning arendada kohalike inimeste
võimekust ja võrgustikke, et seeläbi tagada turismiarendustegevuste jätkusuutlikkus.
Teine eesmärk on luua uuenduslik arendusvahend turismiarendajatele, mis pakub
objektiivset teavet turismipotentsiaali kohta viies pilootregioonis ja niiviisi toetab
turismialaste otsuste tegemist. Rohkem infot: Ene Saar, ene@paistu.ee, tel:
4393130; 507 0846
• Suure-Jaani vallal on plaanis kutsuda reisikorraldajaid 17.-19. märtsil tutvuma
piirkonnaga (Lõhavere linnamägi, Suure-Jaani kirik, kalmistu ja Vabadussõja
mälestussammas) ja seal tegutsevate turismiettevõtjatega: Suure-Jaani
Külalistemaja, Energia ökotalu, Vanaõue Puhkekeskus, Vana Postimaja, Nõrga talu,
Vahelaane talu, Lubjassaare talumuuseum, Tähetorn Orion, kohvik Arturi Juures,
Pärna Puhkeküla, Lahmuse mõis. Täpsem info tel: 435 5433, 526 9089, e-mail:
leili@suure-jaani.ee
• Viljandimaal tehakse ettevalmistusi kevadiseks koolilaste retkeks nimega
„Kevadel on maasikad Viljandis“, mis toimub 13.-31.05. Viljandimaalt osalevad
lisaks Viljandi linnas toimuvale koolilaste retkele „Kevadel on maasikad Viljandis“
Pärandiaasta/Edelaraudtee projektis „Pärandini rööbastel“ Heimtali muuseum,
Olustvere mõis ja Võhma linn. Heimtali muuseumi programmide, Olustvere
Mõisa looduse, loomade, käsitöö ja eesti toidu õppepäevade ning Võhma linna
ekskursioonidega saate tutvuda siin: Heimtali, Olustvere, Võhma.
• INTERREG IVA Infacto projekti raames valmistavad projektipartnerid Setomaa ja
Võrumaa ette pakettide trükist, mis on suunatud välisturgudele. Ühiselt tehakse
ka teine trükis, mis keskendub toiduga seotud tegevuste reklaamimisele.
• Eesti Maaturism korraldab Interreg IV A programmi projekti Heritage Tourism
(ETNO projekt) raames turismiettevõtjatele erinevates Eesti piirkondades,
märtsis ja aprillis ühepäevased sisekujunduse koolitused. Lõuna-Eestis: 02.aprill
– Piusa Ürgoru Puhkemaja (Võrumaa) www.puhkemaja.ee - teavitamise tähtaeg
hiljemalt 20.03

Midagi uut ja põnevat
• Viljandimaal avati uus majutusettevõte
– Kukeoja külalistemaja; kukeoja.eu
• Hilda Villa sai Rohelise Võtme märgise.
Lähemalt loe siit.
• Avati uus Hotell Revion Elvas
• Tartus avati taas Restoran Volga uue
nimega Volga 7
Kukeoja külalistemaja
Veebruaris lisandus Põlvamaale uus
ja väga hubane majutuskoht – Kristiina Tare kodumajutus. Rohkem infot: www.
puhkaeestis.ee

• Eesti Fototurismikeskuse toimetused
• Käesolev aasta toob Fototurismi
Keskusesse palju põnevaid fotograafe ja
fotohuvilisi. Veebruaris, kõige külmema
kuu keskel külastas Keskuse fotovarjet
ülemaailmselt tunnustatud fotograaf
Remo Savisaar, külastust jälgis Kanal kahe
filmimees ehk Reporter. Varje külastus
oli edukas, kuna varjeesist külastasid
rongad, merikotkad ja rebasepaar. Autor: Remo Savisaar blog.moment.ee
Aukartust äratava rebasepildi püüdis varjest ka Remo. Lisaks fotovarjele on sel
aastal juba paigas fotokoolituste kava. Kõik huvilised saavad varakult aja broneerida
nii enda kalendris kui kindla osalemise jaoks Keskuse kalendris. Koolitusi on nii
algajatele kompaktkaamera omanikele kui seikluslikumaid: veepealt pildistamine,
tähistaeva pildistamine. Lisaks jagatakse õpetussõnu ka piltide kasutajatele
ehk ajakirjanikele, õppejõududele, blogijatele. Tule sinagi vaatama, mida teeb
reinuvader metsas ning kuidas kevad on äratanud looduse! Lisainfo: www.
fototurism.ee (Minna Jõgeda, Eesti Fototurismi Keskus)
Eesti Maanteemuuseum kogub mälestusi ja pilte teeaukudest
• Märtsist alustas maanteemuuseum isikliku sõiduautoga seotud mälestuste
kogumist, mille eesmärk on saada infot kasutatud autode musta turu kohta
Eesti NSVs. Mälestuste kogumiseks koostas muuseum vastasisulise küsitluslehe.
Küsitluses soovime muuhulgas teada saada, kelle käest auto osteti, kuidas see
korraldati, millised infokanaleid ja müügitehnikaid kasutati ning kuidas ostu rahastati.
Mälestusi kogumine lõppeb 1. oktoobril 2013. Mälestuste kogumine on üks osa
maanteemuuseumi poolt läbiviidavast suuremat uurimisprojektist „Sõiduautode
levik ja kättesaadavus Eesti NSV-s“. Lisaks mälestustele ootab muuseum pilte
Eestimaa teede võimsamat löökaukudest. Fotokonkurss läheb lahti 11. märtsil
ja kestab 8. aprillini. Eesti uhkeim teeauk eksponeeritakse maanteemuuseumi
vabaõhu-näitusekeskkonnas Teeaeg. Uuenevas näitusekeskkonnas avatakse
teekatete lagunemise teema kaasaegses ja külastajaid kaasavas vormis. Nii
lisandub muuseumi ekspositsiooni teekatte lagunemise põhjuseid lahti seletav
multifilm ning lisavahendite abil saab lähemalt uurida erinevate kahjustuste mõju
ja tagajärgi. Ekspositsiooni keskmes on konkursi võitja „Eesti uhkeim teeauk“,
mida on kavas igal aastal konkursi korras uuendada. Maanteemuuseumi kohta loe
rohkem siit: muuseum.mnt.ee

Internetimaailma nipid
10 viga, mida vältida sotsiaalmeedias
Sotsiaalmeedia kasutamine ei peaks enam ühelegi ettevõttele küsimärgiga olema.
Juba praegu aktiivselt sotsiaalmeedias esindatud ettevõtetel tuleb suur hulk
külastusi ja päringuid just läbi nende keskkondade. Seega on küsimus hoopis
KUIDAS sotsiaalmeedias tegutseda. Üks asi on olla esindatud Facebook’is, Twitter’is,
Google+’s jm, teine asi on luua efektiivne strateegia, mis toob ettevõttele kasumit.
Nüüdseks on sotsiaalmeedia meiega olnud juba aastaid ja selle ajaga on silma
jäänud väga edukad kampaaniad kui täielikud läbikukkumised. Kuna tark õpib mitte
ainult enda vigadest vaid ka teiste omadest, siis siin on 10 nõuannet, mida mitte teha
sotsiaalmeedias.
Sotsiaalmeedia viga #1 – Mina-mina-mina
Sotsiaalmeedia on ahvatlev väljund uute klientide võitmiseks, mida paljud ettevõtted
kuritarvitavad muutes sotsiaalmeedia enesereklaami kanaliks. Selge on see, et iga
ettevõte on sotsiaalmeedias enesereklaami eesmärgil, kuid see ei tähenda lõputuid
postitusi sellest, kui äge Sinu ettevõte on ja kui häid pakkumisi te ikka teete. Lõpeta
pidev müümine! See tüütab fänne ja tulemuseks on „unsubscribe“, ignoreerimine
või postituste peitmine.
Nõuanne: Ainult müümise asemel too postitustesse rohkem tasakaalu - jaga kasulikku
infot ja nippe, vasta jälgijate küsimustele, loo suhteid teiste valdkonna tegijatega.
Sotsiaalmeedia viga #2 – Igavad postitused
Tead küll neid postitusi, mis jätavad lihtsalt tuimaks. Ei esita ühtegi küsimust, ei tekita
arutelu, ei ole pilti, ei ole videot. Väldi neid! Tuimad staatuseuuendused ei kaasa
jälgijaid, mis tähendab, et postitus ei levi orgaaniliselt sinu publikuni. Kui kasutajate
kaasatus on pidevalt väga madal, siis näiteks Facebook hakkab Sinu postitusi kasutaja
seinal vähem näitama.
Nõuanne: Lisa postitustesse vürtsi, tule rangest ametlikust formaadist välja ning
suhte fännidega nagu normaalsete inimestega, kellega on võimalik asjalikel teemadel
arutleda. Postitades linke või pilte, lisa mõni asjalik kommentaar ja/või esita küsimusi.
Sotsiaalmeedia viga #3 – Jälgijate ja fännide ignoreerimine
Sotsiaalmeediast on saanud vahend, kust kliendid ootavad kiiret tagasisidet
oma küsimustele ja probleemidele. Halvim, mida Sa teha saad, on küsimuste
ignoreerimine. Keegi ei oota, et sa vastaksid igale kommentaarile, aga kui kliendil on
probleem või küsimus, siis tuleb sellega kindlasti tegeleda. Mida kiiremini Sa vastad,
seda parema kuvandi lood.
Nõuanne: Kontrolli KÕIKI sotsiaalmeedia kanaleid vähemalt kord päevas ja vasta
tekkinud küsimustele, probleemidele või lihtsalt täna tagasiside eest.
Sotsiaalmeedia viga #4 – Spämm
Spämm ei ole enam ainult rämpsposti pärusmaa vaid on levinud ka sotsiaalmeedias.
Seejuures ei tähenda sotsiaalmeedia spämm ebaoluliste sõnumite saatmist (kuigi
mõnikord ka seda) vaid pigem sama sõnumi korduvat saatmist. Kui Su Twitter’i feed’is
on üle saja aktiivse inimese/ettevõtte, keda sa jälgid, siis saad aru, et üks postitus
kaob pidevas uudistevoos lihtsalt ära ja seetõttu on vaja sõnumi kindlaks kohale

toimetamist seda korrata. Samas arvestades, et Twitter’i kasutajate arv eestlaste
seas on pigem marginaalne, siis võib arvata, et enamus kasutajatel ei ole nii aktiivset
uudistevoogu.
Nõuanne: Ära postita ühte sõnumit 10x, ei Twitteris, Facebook’is, G+’s, LinkedIn’is
ega mitte kuskil mujal. Kui soovid, et Su sõnum jõuaks kindlasti kohale, siis tee
meeldetuletav postitus, mis näitab lisaks üles hoolt, et Su jälgijad olulisest sündmusest
ilma ei jääks.
Sotsiaalmeedia viga #5 – Ebasobivad kommentaarid
Kui küsimustele vastamine ja jälgijate ignoreerimine on lihtsalt ebaviisakas ja jätab
suurema osa teisi jälgijaid külmaks, siis ebasobivad kommentaarid lähevad kõigile
korda ja kindlasti mitte positiivses võtmes. Alati on olemas inimesi, kes ei ole nõus
Sinu vaadetega, või ütlevad halvasti lihtsalt selle pärast, et neil oli halb päev, või
nad on pessimistid, või neil on mõni muu häda. See aga ei tähenda, et Sina hakkad
end sotsiaalmeedias vägisõnadega kaitsma ja iga hinna eest teisitimõtlejaid „õigele
teele“ juhtima. Sama puudutab konkurentide lehel halvustamas käimist. Inimestele
jääb see meelde ja kujundab Sinust kergelt meeleheitliku mulje.
Nõuanne: Ära raiska oma aega IGA halvustava kommenteerijaga vaidlemiseks, selle
asemel täna viisakalt tagasiside eest.
Sotsiaalmeedia viga #6 - Universaalne strateegia
Universaalne sotsiaalmeedia strateegia on väga
levinud praktika, mistõttu ei tasu imestada,
miks paljud turundajad sotsiaalmeedia
turundusest üldse loobuvad või jäävad
truuks ainult vanale heale Facebook’ile. Kui
mõelda populaarsematele sotsiaalmeedia
keskkondadele nagu Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn ja Pinterest, siis on selge,
et iga keskkond erineb teistest olulisel
määral. Isegi Facebook ja Google+ on väga
erineva suunitlusega kuigi esmavaatlusel võib
G+ jätta FB koopia mulje. Seega on loogiline,
et erinevad keskkonnad nõuavad erinevat
lähenemist ja strateegiat.
Nõuanne: Mis toimib Facebook’is ei toimi tõenäoliselt Twitteris, Google+’s ega
LinkedIn’is. Tutvu iga sotsiaalmeedia keskkonna eripäradega ja loo vastavalt sellele
strateegia. Ja peamine, jäta meelde, et ei ole olemas universaalset sotsiaalmeedia
strateegiat!
Sotsiaalmeedia viga #7 – Unustusehõlmas kontod
Uusi sotsiaalmeedia keskkondi tärkab nagu seeni pärast vihma. Ja muidugi on iga
entusiastlik turundaja kohe valmis igale poole kontosid looma. Mõeldud, tehtud!
Edasine on juba klišee – teed konto profiili korda, lisad paar postitust ja sellega
romaan lõppeb. Küsimus on, mis kasu on ettevõttel sotsiaalmeedia kontodest, kus
midagi ei toimu ja mis kõige hullem, jälgijad on unarusse jäetud? Vastus on halb
turundus.
Nõuanne: Ära loo rohkem sotsiaalmeedia kontosid, kui Sa hallata jõuad. Iga keskkond
nõuab tähelepanu ja Sinu aega. Mõtle enne hoolikat, kas uus keskkond on väärt Sinu
ressursikasutust.

Sotsiaalmeedia viga #8 – Ei arenda suhteid
Sotsiaalmeedia pakub suurepäraseid võimalusi oma valdkonna spetsialistidega
suhtlemiseks ja suhete arendamiseks. Kas asi on eestlaslikus tagasihoidlikkuses,
turu väiksuses (kus kõik tunnevad niikuinii kõiki) või puuduvad oskused ja
teadmised sotsiaalmeedia võimalustest, igal juhul tundub siinne tutvuse sobitamine
sotsiaalmeediast suure ringiga mööda käivat. Eriti hoolikalt peaksid sellist
võimalust ära kasutama noored ettevõtted ja ettevõtjad, kel puudub veel ulatuslik
tutvusringkond oma valdkonnas.
Nõuanne: Lihtsaim viis valdkonnaspetsialistidega suhete sobitamiseks on Twitter ja
LinkedIn. Alustuseks hakka olulisi inimesi jälgima, nende säutse kommenteerima ja
retweetima ning miks mitte saata tervitav sõnum.
Sotsiaalmeedia viga #9 - Konkurentide eiramine
Paljud ettevõtted keskenduvad sotsiaalmeedias ainult iseenda tegemistele, jättes
kõik muu k.a. konkurendid tähelepanuta. Samas pole olemas paremat keskkonda
konkurentide tegemistega kursis olemiseks kui sotsiaalmeedia. Konkurentide
jälgimine näitab, kuidas nemad suhtlevad fännidega, milliseid kampaaniad töötavad
või ei tööta, kui aktiivselt nende tegevus tulemusi toob jne. Kuna konkurentide
sihtrühm on küllaltki sarnane Sinu sihtrühmale, siis on teiste jälgimise teel võimalik
palju kasulikke nippe õppida.
Nõuanne: Ära pelga konkurentide jälgimist Facebook’is, Twitter’is ega teistes
keskkondades. Jälgi konkurentide tegemisi - õpi nende vigadest ja tee paremini neid
asju, mida teised hästi teevad.
Sotsiaalmeedia viga #10 - Ei ühenda kodulehega
Sotsiaalmeedia idee on suhelda fännide ja jälgijatega piisavalt palju, et nad
lõpuks Sinu ettevõtte kodulehel maanduks ja tellimuse esitaks/päringu saadaks/
poodi külastaks vm tegevuse sooritaks. Oled rasket vaeva näinud oma ettevõtte
tõestamisega fännide silmis ja nüüd on aeg see suhe järgmisele tasemele viia. Mida
pole, on viide Sinu kodulehele. Ja ongi kõik. Hoolitse selle eest, et fänn saaks soovi
korral Sinu kodulehte külastada ja lisa sotsiaalmeedia kontodele kodulehe link. Miks
mitte aeg-ajalt seda ka meelde tuletada? Teine oluline tegevus on sotsiaalmeedia
ikoonide lisamine kodulehele, mis täidab vastupidist efekti – külastaja on huvitatud
Su tegemistest lähemalt ja soovib Sinu tegemisi jälgida ka sotsiaalmeedias.
Nõuanne: Lisa sotsiaalmeedia nupud nii kodulehe päisesse kui iga blogi postituse
juurde like/share/+1 nupud.
Kokkuvõte
Sotsiaalmeedias ei piisa ainult eksisteerimisest. Selleks, et Sinu aeg ja vaev end ka
ära tasuks on vaja sotsiaalmeedia strateegiat ja seda IGA sotsiaalmeedia kanali jaoks.
Õpi teiste vigadest ja väldi vigu, mida turundajad sotsiaalmeedias teinud on.
Jaanika Kivilo
(www.wsionline.ee)

Projekt „RIVERWAYS“
20. detsembril 2012 sai heakskiidu Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekt
„Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia
and Estonia“, akronüümiga „RIVERWAYS“. Projekt algas ametlikult jaanuaris 2013
ning kestab 24 kuud.
Nii Eestis kui Lätis on veeturism oluline osa aktiivsest
ajaviitest ja loodusturismist, samas on selles veel
palju arengupotentsiaali. Veeturismiteenuste
ja -toodete loomisel ja pakkumisel on suuresti
keskendutud
peamiselt
kodumaisele
turismiturule, kuid samas oleks palju
pakkuda ka välisturistidele. Arendamaks
uusi tooteid ja teenuseid, hõlmamaks
teenusepakkumisse uusi veekogusid ning
samas vältimaks negatiivset mõju loodusele,
peab eelnevalt investeerima vajaliku
infrastruktuuri loomisesse. Siinkohal ongi
oluline roll projektil „Riverways“. Projekti üldine
eesmärk on parandada jätkusuutliku veeturismi
arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi
konkurentsivõimet Programmi piirkonnas.
Projekti spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
1. Laevatamiseks sobilike jõgede „ellu äratamine“ ja
turismivõimalusteks, sealhulgas jõesängi ja kallaste
puhkekohtade ja randumispaikade rajamine;

kohandamine
puhastamine,

2. Veeturismiga seotud ressursside täiustamine, mis on abiks edasiste
turismitoodete ja -teenuste arendamisel, sealhulgas ujuvsildade, puhkekohtade
ja lippide rajamine, jõgede ning jõekallaste puhastamine, infotahvlite, viitade
püstitamine ja teised tegevused;
3. Ühiste ja uute veeturismitoodete arendamine (erinevad paketid) erinevate
sihtgruppide jaoks Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Saksamaal ja Soomes;
4. Veeturismi kui aktiivse turismi olulise komponendi tutvustamine ja edendamine
nii Eesti kui ka Läti siseturul ning neljal sihtturul – Leedus, Venemaal, Soomes
ja Saksamaal ning saavutamaks suuremat hulka turistide külastusi programmi
piirkonnas.
Projekti sihtgruppideks on erilise reisikogemuse, preemia- või motivatsioonireiside
ning pakettide koostajad ja pakkujad; kalastajad; meelelahutusmatkajad veekogudel;
1–5päevaste veematkade harrastajad (pered lastega, seiklusteotsijad ja teised).
Projekti juhtpartner on Lätist - Kurzeme Planning Region. Eesti partnerid on Valgamaa
Arenguagentuur, Läänemaa Arenduskeskus, SA Lõuna-Eesti Turism, SA Emajõe
Jõeriik, SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Viljandimaa
Omavalitsuste Liit ja Põltsamaa Linnavalitsus. SA Valgamaa Arenguagentuurist Elo
Mets on Valgamaa projektijuht ja Eestipoolne koordinaator ning SA Lõuna-Eesti
Turism on turunduspartneriks.

Lõuna-Eesti piirkonna jõgedest on projekti kaasatud Ahja, Amme, Halliste, Kõpu,
Põltsamaa, Võhandu, Õhne, Koiva ning Mustjõgi, Suur-Emajõgi, Väike-Emajõgi ja
Peipsi ning Vagula järv. Projekti raames puhastatakse Lõuna-Eestis kokku kaheksa
jõge, pannakse üles 48 infotahvlit, 89 viita, luuakse 31 puhkekohta, tehakse korda
kaks juurdepääsu teed, ehitatakse üks vaatetorn, 26 ujuvsilda ning 1 slipp. Jõgede
puhastamine ja infrastruktuuri ehitamine algab selle aasta esimeses pooles ning
ühtlasi hakatakse samaaegselt ette valmistama ka turundustegevusi.

Suurte plaanidega Laiusemäe suusanõlv ja tuubirada
Jõgevamaal Laiuse mäel avati veebruaris
pärast aastatepikkust planeerimist ja
rahastuse ootamist tasuta kelgumägi
kõigile,
suusalift
ja
nõlvateenus
lumelauduritele ja suusatajatele ning
lumetuubide laenutus koos tõstukiga.
Laiusemäe Arenduskeskuse plaanide
kohaselt on see aga alles algus.
Laiusemäe
Arenduskeskus
alustas
suusanõlva planeerimisega juba 2008.
aastal, et Jõgevamaa populaarne kelgumägi saaks mugavamaks talispordisõpradele
ja pakuks tegevust ka suvisel ajal. Esmalt likvideeriti sügisel nõlvalt kruusatee, mis
selle varem pooleks jagas ning hangiti vajalik tehnika ning varustus – suusalift,
kunstlumetootmise tehnika, mida küll sellel talvel ei ole pidanud kasutama ning
lumetuubid. Sellegipoolest ei läinud ettevalmistus takistusteta, kuigi suusalift sai
püsti juba detsembris, saadi see tulenevalt rangetest nõuetest ametlikult tööle
alles jaanuari lõpus. Kõik see, mis praeguseks valmis, on suuresti tänu kohalikele
ettevõtetele, kes tulid operatiivselt appi oma teenustega. Tänaseks on jõutud
esimesed plaanid ellu viia ning valmistutakse edasisteks arendustöödeks.
Tänu väga heale koostööle Jõgeva valla ja Kuremaa terviseradadega käib
hooldustraktor regulaarselt Laiuse mäe nõlval ning talverõõme saab veel lume
püsimiseni nautida. Laiuse mäenõlv on Eesti mastaabis lauge reljeefiga ja seega kõige
sobivam õppijatele ja algajatele ning lastele, aga ka kõigile
teistele, kes soovivad mõnusalt talvist aega veeta.
Hetkel pakutakse kõigile tasuta kelgumäge, kus
kõrguste vahe on 35 meetrit. Lumelauduritele
ja suusatajatele pakutakse tõstuki ja
nõlvateenuse piiramatu ajaga piletit, mis
maksab viis eurot. Tõstuki pikkuseks on
270 meetrit ja nõlv ligikaudu 280 meetrit.
Lisaks pakutakse lumetuubide laenutust
koos tõstukiteenusega. Teadaolevalt
Eesti pikima, 300 meetrise tuubiraja
pileti hinnaks on neli eurot.
Seoses hooaja hilise käivitusega jäi esialgu
ära plaanitud kohvik ja varustuse laenutus,
kuid kindlasti on selleks jõutud valmistuda
järgmiseks aastaks. Ka teisedki arendused

soovitakse viia ellu järgmisteks hooaegadeks. Kuna hetkel ei võimalda Laiuse nõlva
reljeef praeguse suusatõstukiga saada päris nõlva tippu, siis lisatakse ka veel teine
samalaadne tõstuk. Uus suusalift tuleks pikkusega 120 meetrit ning siis oleks nõlva
pikkuseks juba umbkaudu 400 meetrit ning kõrguste vahe 45 meetrit.
Laiusemäe Arenduskeskus teeb suuri pingutusi selleks, et rakendada Eesti mastaabis
looduslikult ainulaadne koht aastaringselt. Suuremad plaanid on kogu Laiuse mäel
– kevadel algab LEADER toetusel mäe jalamil suurema parkla ehitus, kuhu mahuks
60 sõidukit ja kolm bussi. Projekteeritud on ka teenidus- ja toitlustushoone parklaga
samale tasapinnale, kuid ehituseks vahendeid veel otsitakse. Planeeritud on ka
mäe peale piirkonna suurim ja atraktiivsem vabaõhulava, mis lisaks suurürituste
korraldusvõimalusele täidab ka nii-öelda vaatetorni funktsiooni. Vabaõhulava kaar
ehk katus tuleks linnu selja ja tiibade kujuga, kus külalistel oleks võimalus ronida
“linnu” seljale kaheksa meetri kõrgusele ja nautida sealt avanevat vaadet kogu
Vooremaa maalilisele maastikule. Lisaks oleks tulevane vabaõhulava ainulaadne
Eestis seetõttu, et ühe kontserdikohana tuleks kasutusele katuse terrass, kus artistid
saaksid esineda mitte tõusvatele tribuunidele ja kinnisele maastikule vaid avarusse,
sest publik on madalamal tasapinnal. Kogu vabaõhulava ala kujundatakse sobivaks
ka suuremate suvepäevade korraldamiseks. Ka vabaõhulava rajamiseks otsitakse
vahendeid aktiivselt.
Põnevaid teenuseid, mida tulevikus soovitakse välja arendada, on mitmeid.
Teenindushoone koos parklaga pakuks toitlustust, talviste tegevuste varustuse
laenutust, sauna ning suviste tegevuste varustuse laenutust. Talvel on avatud
laienenud suusa- ja tuubinõlv ning suvel suvetuubirada ja vabaõhulava.
Soovitame seega kõigil veel enne kevadet proovida uut kelgu- ja suusanõlva
Jõgevamaal ning nautida viimaseid talverõõme. Mägi on avatud tööpäevadel alates
14.00 ning nädalavahetusel alates 12.00. Täpsemat asukohta ja kontakte vaata
Jõgevamaa turismiportaalist – www.visitjogeva.com või pöördu otse Laiusemäe
Arenduskeskuse juhataja poole - Hardi Perk, telefon 5136498.

