Turismiuudised 5/2012

Armas lugeja!
Maikuus avatakse kõikjal üle Eesti turismi suvehooaeg.
Turismivaldkonna töötajatele tähendab see kibekiire
tööaja algust, teistele aga vihjet peagi algavatele
puhkustele ja võimalusele lihtsalt niisama olla – end
välja magada, lugeda, sõpradega kohtuda, pereaega
nautida. Ja reisida, teel olla. Olgu seekordne uudiskiri
Sulle inspiratsiooniandjaks, kuhu maikuu jooksul
Lõuna-Eestis sammud seada – kas siis mõtetes
või tegudes. Abiks saadame ansambel Apelsini
„Matkalaulu“. Seljakotid selga!
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), Lea Ilp (Otepää TIK), 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
• 2. aprillil sai kokku sihtasutuse nõukogu koosolek, kus peateemaks oli sihtasutuse
tulevik ja edasine areng. Peale seda samal päeval kohtusime EASi Tartu kontoris Marge
Kliimaski ning Monica Hankoviga, et arutada peagi taasavatava turundusmeetme
uusi tingimusi.
• 3. aprillil kohtusime Võrus Võrumaa
turismiettevõtjate ja -arendajatega –
rääkisime möödunud talvehooajast
ning tutvustasime võimalusi osaleda SA
turundustegevustes. Pidasime koos ka
nõu, kuidas paremini uuele talvehooajale
vastu minna.
• 4. aprillil saime samadel teemadel
kokku ka Jõgevamaa turismiettevõtjate
ja –asjalistega.
• 9.-12. aprillini koolitas sihtasutuse tilluke kollektiiv end sihtkoha juhtimise koolitusel,
sellest kirjutame pikemalt ühes järgmises numbris.
• 13. aprillil tegime ettekande Eesti
Põllumajandusmuuseumis toimunud ja
Eesti Rukki Seltsi korraldatud Eesti Rukki
päeval, kus muuhulgas arutati ka Eesti
Rukkitee kui turismimarsruudi rajamist.
• 15. aprillil võtsime osa Tartu linna
giidide atesteerimisest, mis koosnes
bussi- ja linnaekskursioonist. Palju õnne
värskelt atesteeritud giididele!
• 17. aprillil andsime oma panuse Tallinnas toimunud uue Eesti turismiarengustrateegia
valmimisse – tegu oli sissejuhatava seminariga.
• 18.-22. aprillil käisime turismisihtkoha juhtimise koolituse IV moodulina õppereisil
Hollandisse, kus osalesid regionaalsete katusorganisatsioonide töötajad või nende
poolt määratud esindajad. Eesmärk oli uurida erinevate turismipiirkondade
koostöömudeleid, saada kogemusi välisriigi parimatest praktikatest maapiirkondades,
rannakülades ja linnades, sh ettevõtjate koostööst ja koostöövõrgustikest.
Prioriteetsed teemad olid riiklik turismikorraldus, regionaalne turismialane korraldus
ja koostöö, maapiirkondade areng, sh rannakülad, käsitööoskuste- ja kultuuri
säilitamine ning eksponeerimine, säästev areng, sh ökoloogilised lahendused
linnaruumis ja rahvuspargis, traditsioonilised üritused ja traditsioonide
edastaminemuuseumite, teemaparkide kaudu.

• 25. aprillil kutsusime Lõuna-Eesti
turismi arendusorganisatsioonid ühisele
ajurünnakule Ilmatsallu. Kohtumise
eesmärk oli omavahel tuttavaks saada
ning leida ühisosad edasiseks koostööks.
• 27. aprillil lõunatasime koos 10 USA
New Yorki piirkonna ajakirjanikuga,
kes olid siin EASi kutsel 22-30. aprillini.
Külastati Tallinna, Tartut, Peipsiveere
regiooni ning Setumaad.
Arvake ära, millal me kontoritööd teha jõuame

?

Kohe-kohe tulemas
• 7.-8. mail osaleme TIKide ja KÜKide õppereisil Harjumaal, et parandada omavahelist
kommunikatsiooni.
• 9. mail ootame kõiki Valgamaa turismiettevõtjaid ja -arendajaid ümarlauale, et
rääkida möödunud talvehooajast ja tutvustada selle aasta koostöövõimalusi.
• 15. mail tähistatakse Tallinna Raekoja platsil Tallinna päeva, Lõuna-Eesti jagab seal
oma turismiinfot.
• Samuti 15. mail palume kõiki Valgamaa turismiettevõtjaid Otepää Gümnaasiumisse,
kus toimub www.visitestonia.com ja e-turunduse infopäev. Infopäev on osalejaile
tasuta, seda korraldavad SA Lõuna-Eesti Turism, EAS Turismiarenduskeskus ning
Otepää TIK.
• 16. mail korraldame samasuguse infopäeva Viljandimaal, Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis.
• 17.-18. mail toimuvad Lõuna-Eestis
Rohelise Võtme ja kohaliku toidu
infopäevad Suure- Jaanis, Vanaõue
Puhkekeskuses.
• 22. mail ootame Võru- ja Põlvamaa
ettevõtjaid www.visitestonia.com ja
e-turunduse
infopäevale
Väimelas
asuvasse Võru Kutsehariduskeskusesse.
Infopäev on osalejaile endiselt tasuta.
• 23. mail on Lõuna-Eesti Turismil koos
EAS Turismiarenduskeskusega au kõiki Vene turust huvitatud ettevõtjaid paluda Vene
sihtturuseminarile, mis toimub Tartu Linnamuuseumi saalis. Eelmise aasta üldistes
Eesti turismistatistika numbrites tegi protsentuaalselt kõige suurema hüppe Vene
turg, mis kasvas kohati kordades. Trend näitab, et see kasv ei peatu veel niipea. Samas

on Lõuna-Eesti vastava sihtturu numbrid tagasihoidlikumad võrreldes muu Eestiga.
Sihtturuseminariga tahamegi aidata kaasa sellele, et ettevõtjad oleksid paremini
valmis oma teenuste-toodetega Vene turule minema. Esinejateks on nii Moskva,
St. Peterburgi kui Pihkva spetsialistid, samuti eestipoolsed Vene turu asjatundjad.
Kohtade arv on piiratud, nii et kärmelt registreeruma! www.southestonia.ee
• 24. mail ilmub Läti ühe suurema päevalehe
– Neatkariga – vahel Lõuna-Eesti vaheleht,
kus tutvustame Lõuna-Eestit kui perepuhkuse
sihtkohta, samuti anname ülevaate suvel siin
toimuvatest põnevamatest sündmustest.
•
30.
mail
korraldame
koos
EAS
Turismiarenduskeskuse ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumiga Tartus riikliku
turismiarengukava
ettevalmistava
arutelu,
kuhu on palavalt oodatud kõik Lõuna-Eesti
turismiettevõtjad ning -arendajad. Täpsem info
sündmuse lähenedes meie kodulehel www.
southestonia.ee.
• 31. mail aga ootame Tartu- ja Jõgevamaa turismiettevõtjaid www.visitestonia.com
ja e-turunduse infopäevale Tartusse Maaülikooli. Infopäev osalejaile tasuta.

Mai Lõuna-Eestis
• 1. mail avasid oma turismisuvehooajad Võrumaa ja Põlvamaa. Võrumaal Urvaste
vallas Liikluslinnas toimunud üritusel sai kogeda, mida võluvat ja vallutavat
Võrumaal sellel suvel pakkuda on. Kõigile huvilistele jagati laadal trükisooja Võrumaa
suvelehte. Ja Põlvamaa turismihooaja avamine toimus Eesti Maanteemuuseumis,
kus sai uudistada muuseumi uut hooajanäitust „Laadawärk“ ja meenutada ENSV
defitsiidirallit.
• 1. mail startis suvehooajaga ka populaarne Otepää Seikluspark koos katapuldi ja
ronimisseinaga. Kõik ronima! www.seikluspark.ee
• 2. mail imetle või paku ise käsitööd
Heimtali käsitöölaadal! Lisaks saad
kuulata elavat muusikat. www.kultuuri.
net/n/viljandi/heimtali-kasitoolaat.
do?op=events&id=53589
• 3.-5. maini toimub Tartus Genialistide
klubis autorlaulu festival „Mailaul“.
Kolme päeva jooksul leiavad aset
eripalgelised autorimuusikakontserdid.
Neljal kontserdil esitab oma loomingut
20 autorit. Tule ja kuula ka! www.kultuur.info/syndmus/ix-autorimuusika-festivalmailaul-37712/

• 4. mail hakatakse Eesti Pärimusmuusika Aidas Viljandis
võidu mängima! Nimelt toimub seal Suur Üleriigiline
Võistumängimine, kuhu on oodatud kõik muusikat õppivad
poisid ja tüdrukud alates 7. eluaastast. www.folk.ee
• 5. mail võta osa Tartu kevadlaadast. Naudi muusikat,
toidu- ja ilusaid aiakaupu. Väikeste laadahuviliste tuju
hoiab üleval kloun Ummi. http://kultuuriaken.tartu.
ee/?event=1163417304
• 5. mail esietendub Vanemuise suures majas lastemuusikal
„Kosmonaut Lotte“. www.vanemuine.ee/kosmonaut-lotte
• 5. mail on ka Viljandis tähtis päev – seal toimub Viljandi jalgratturite tänavasõit.
www.rattaklubi.ee
• Lisaks heida 5. mail kindlasti pilk peale juba kümnendale Suurele Heategevuslikule
Piiriäärsele Laadale Valgamaal. Piiriäärne laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja
hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks oma rikkaliku kultuuriprogrammi,
ostu-müügi lusti, erinevate atraktsioonidega nii lastele kui täiskasvanutele,
heategevusliku loterii ja palju muuga. www.valgamaa.ee
• 5.-15. mail XIX võta osa Seto Pitsipäävä’st Seto Talumuuseumis Värskas. Selle
aasta pitsipäevade teema on peakatted. Päevade raames saab etteteatamisel
õppida värvilise heegelpitsi valmistamise saladusi ning traditsioonilise seto neiu
või abielunaise peakatte erinevate osade valmistamist. Lisaks on muuseumis
avatud fondinäitus „Seto naase pääkattõ`“, mis annab hea ülevaate peakatmise
traditsioonist ja arengust. www.setomuuseum.ee
• 6. mail aga taas sadulasse! Toimub
Mulgi Rattamaraton, mille start ja finiš
on Viljandi linnastaadioni kõrval (Viljandi
järve ääres). Põhisõit on 60 km ning
poolmaraton 35 km. www.rattaklubi.ee
• 10.-13. maini kutsub kirjandushuvilisi
kokku traditsiooniline kirjandusfestival
Prima Vista Tartus ja Elvas. Festivali
nimel “Prima Vista” on mitmeid
tähendusi.
Muuhulgas
tähendab
see ka noodilugemist ilma eelneva
ettevalmistuseta, aga ka armastust
esimesest silmapilgust. „Prima Vista“
on pidu, kus tunnevad end hästi nii
autorid, lugejad kui ka kirjastajad.
Professionaalid kohtuvad asjatundliku ja
heatahtliku auditooriumiga, kõik saavad
osa loomingu parimatest viljadest, üheskoos arutletakse kirjakultuuri oluliste
küsimuste üle. www.kirjandusfestival.tartu.ee
• 11. ja 12. mail korraldatakse Tartus turismi-, spordi- ja vabaajamess Turism 2012.
Mess annab külastajatele võimaluse tutvuda puhkuse veetmise võimalustega nii
Eestis kui ka mujal maailmas. Tule koos perega ja veeda kaunis kevadpäev! www.
tartunaitused.ee/turism/2012/

• 12. mail on kõik roosisõbrad lahkelt
palutud roositeemalisele ideepäevale
Meremäe koolimajja. Saad osta, osaleda
töötubades nii õpetaja kui õpilasena ning
leida uusi roosilisi ideid ja sõpru. Kavas
on suur roosiliste tööde näitus-müük
ja töötoad, roosiliste patjade konkurss
(kodus valminud padjad), muusikalisedsõnalised tervitused (kõik võivad üles
astuda). www.setomaa.ee
• Samuti 12. mail leiab Jõgevamaal aset
Kalevipoja käsitöö- ja aianduslaat koos kultuuriprogrammi ning töötubadega.
Kohtumiseni laadal! www.kalevipojakoda.ee
• 12. mail tuleb Viljandisse, Eesti Pärimusmuusika Aita
esmakordselt Stand-up Komöödia Tuur Komöödiatrupp, millel
on au esindada Eestis Dylan Moranit ja korraldada igakuist
etendust „Stand-up-komöödia Club Privés“. Stand-up-komöödia
on Eestisuudne kunstivorm, kus esinejad astuvad ükshaaval
lavale ning räägivad nalju ja lugusid. See on võimalus veeta
lõbus õhtu koos sõprade või kallimaga etendusel, mille õhkkond
on vabam kui teatrietendusel. www.folk.ee
• 13. mail ütle emale aitäh emadepäeva
kontserdil Värska Kultuurikeskuses.
Oodatud on kõik emad ja vanaemad!
Sissepääs tasuta! www.setomaa.ee/
index.php?id=34173cb38f07f89ddbe
bc2ac9128303f&event_id=3309
• 13. mail saab ka veidi trenni teha !
Toimub SEB 30. Tartu Jooksumaraton.
www.tartumaraton.ee
• 14. mail saab alguse 1. juunini kestev kevadine retk „Viljandisse maasikaid
noppima!“, mis on mõeldud koolilastele, avastamaks Viljandit. Algus tööpäeviti
kell11.00 ja 14.00 Vabaduse platsilt maasika juurest.
• 15. mail kuulutatakse Viljandimaal välja
konkursi „Viljandimaa suveniir“ võitjad.
Konkursi eesmärk oli mitmekesistada
Viljandi
maakonda
tutvustada
suveniiride valikut. www.viljandimaa.
ee/?mod=news&id=2151
• 18.-20. mail ootab Võrumaa omadele
kaasa elama Lahtistele Eesti MVle
kestvusratsutamises, üritus toimub
Haanja ja Kurgjärve külades. www.
hobumaailm.ee/haanjamaa2012

• 19. mail liha grillima! Nimelt leiavad aset
Grillfest Lõuna-Eesti Meistrivõistlused.
Võistlevad toiduhuvilised ja hobikokad
Lõuna-Eesti regioonidest. www.grilliliit.
ee
• 19. mail leiab
juba kaheksandat
korda aset üleeuroopaline
ja
pea
kõiki
muuseume kaasav üritus Muuseumiöö. Laupäeva õhtul
on muuseumid avatud hilisõhtuni või kauemgi ja lisaks
tavapärasele näitusekülastusele pakuvad need erinevaid
programme – lisaks näitustega tutvumisele kaosalemist
töötubades ja võistlusmängudes, kontserte ning sel aastal ka KINO! Eesti
muuseumid ootavad sel õhtul kõiki huvilisi alates kl 18st tasuta muuseumi
külastama ja osa saama meelelahutuslikest tegevustest ja muudest ettevõtmistest,
mis pühendatud Eesti filmi 100. aastapäevale.
• 20. mail meelitab kevadlaadaga Mikitamäe, mis toimub Mikitamäe vallamaja
ees. Tulge ostlema ja kauplema! Lisainfo: kultuur@mikitamae.ee
• 24. mail saavad jooksusõbrad end proovile panna Võrumaal toimuval 31. VõruVäimela maanteejooksul. Valu päkkadele! www.werro.ee/sport
• 24.-27. maini võta osa Viljandis
toimuvast rahvusvahelisest nukuteatrite
festivalist „Teater kohvris“. www.
viljandinukuteater.ee
• 25. mail ole osaline järjekordsel
suursündmusel, seekord rattaspordi
vallast! Juba 10 aastat toimub igal maikuu
viimasel
nädalavahetused
kohalik
rattaspordi suursündmus Estonian
Cycling Weekend – Tallinn-Tartu Grand
Prix 2012. www.tartumaraton.ee
• 25.-27. maini tähistab Jõgeva linnapäevi – toimuvad erinevad kontserdid ja
laadad. Jõgeva linn tähistab sel aastal juba oma 74 sünnipäeva. Traditsiooniliselt
toimub selle raames ka Kevadlaat. www.jogeva.ee
• 25.-27. maini kogunevad Tartumaa
Tervisespordikeskusesse Ameerika ja
klassikalised autod erinevatest riikidest
– käes on Old Iron Weekender’i aeg.
Võid osa saada 50. stiilis Drive in
autokinost, toimub ka Eesti ametlik esilinastus filmile “Deuce of Spades”. Lisaks
on kõigil võimalus osa saada kruiisidest ja autoparaadidest Elva linnas ning selle
lähiümbruses. Laupäeva pealelõunal toimub Elva kesklinnas autode näitus. www.
tervisesport.ee

• 26. mail leiab Valgamaal SA Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil aset rahvusvaheline
vanavara- ja käsitöö laat.
‘www.isamaalinemuuseum.ee

• 26. mail laulavad-tantsivad Põlvamaa
lapsed XIV Räpina laste laulu- ja
tantsupäeval Räpina Tuletõrje väljakul.
www.rapina.ee
• 26. mail alustab kevadlaadaga ka
Jõgeva linn, laadal saab osta ja müüa
käsitöö- ning aiandussaadusi. Samal päeval toimub ka Jõgevamaa Tantsu- ja
Laulupidu „Meid sillad ühendavad“. www.jogevalv.ee
• 26.-27. mail selgitatakse Pikasilla staadionil toimuvatel Kala ja paadimeeste II
kevadpäevadel välja üksik ja meeskondlik parim kalamees. Tule ja ela omadele
kaasa! www.vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/
kala-ja-paadimeeste-i-kevadpaevad-vortsjarvel
• 27. mail toimub taas Tartu Rattaralli,
tänavu juba 31. korda sõidetav Tartu
rattaralli rada on mõne kilomeetri
võrra pikemaks veninud. Korraldajad
pakuvad osalejatele veel ühe üllatuse –
pikk distants sõidetakse esmakordselt
tagurpidi. Lühema distantsi pikkus on sel korral 74 ning pika võistlusmaa pikkus
138 km. www.tartumaraton.ee
• 27. mail tähistab oma 18.
sünnipäevapidu
Tartu
Mänguasjamuuseum, seks puhuks on mängua
sjamuuseumi põhimaja ja teatrinukkude
muuseum tasuta avatud. www.mm.ee
• 27. mail saab ka Põlvamaal, täpsemalt
Värskas, end laadaeluga kurssi viia:
toimub V suviste käsitöö- ja maalaat
Värskas. Pakutakse käsitööd, maakaupa,
seto toitu ja palju muud. www.verska.ee
• 31. maist 3. juunini aga kõlavad Tartu Jaani Kirikus
taas kaunid helid – toimub XI Eesti Heliloojate Festival.
Seekordne kava toob kuulajate ette Eesti ja Taani
nüüdismuusikat. Tule ja kuula ilusat muusikat! www.
composer.ee

• Korraks kiikame ka juunikuiste tegevuste juurde.
2. juunil toimub suuremat sorti laulu- ja tantsutrall
Tehvandi staadionil Valgamaal, kus leiab aset Valgamaa
Laulu- ja tantsupidu. www.otepaa.ee
•Ja 4. juunil tähistatakse Otepääl Eesti Lipupäeva. www.
otepaa.ee

Midagi erilist
• 28. maist 1. juunini korraldab
Kalevipoja Koda Jõgevamaal Vahur Sepa
looduskoolituse koos kratiprogrammiga.
Vahur on elupõline metsamees, kes
suurema osa elust jahindusjäägrina
mööda saatnud. Lootusetu looduse
armastajana võib Vahur sütitada neidki,
kes looduse suhtes ükskõiksed olnud
või kes eesti keelt ja looduse keelt seni
mõistnud pole. www.kalevipojakoda.ee
• Sel aastal korraldab Otepää Vallavalitsus 15 looduses liikumise retke Otepää
orienteerumiskolmapäevakute raames ning 8 traditsioonilist pühapäevast matka.
www.hot.ee/otepaapaevak/ Pühapäevased Otepää matkad toimuvad sarnaselt
eelmistele aastatele – iga osaleja saab vabalt valida liikumisviisi (jalgsi, joostes,
kepikõnd, rattaga) ning marsruudi. www.otepaa.ee

Koolitume, reisime ja võtame eeskuju
Koolitume
• Märtsis ja aprillis toimus Setomaa giidide koolitus. Neljal
loengu- ja kolmel ringsõidupäeval osales ühtekokku 21
inimest.
• 20.-21. aprillil toimus VII
Mulgi konverents „Ühtenkuun
Mulgimaal“, kus ettekanded
tehtid mulgi keelest ja
kultuurist, Leaderist Mulgimaal,
samuti Mulgimaa ettevõtjate
võludest ja valudest. www.mulgimaaarenduskoda.ee/
index.php?m1=26
• 7.-9. maini korraldab EAS Turismiarenduskeskus
turismiinfokeskustele ning külastuskeskustele Harjumaal
õppereisi.

• Mai keskpaiku kuulutatakse välja konkursi „Viljandimaa suveniir 2012“ esimesed
kolm preemiat võitnud tööd. Ootusärevus on juba suur... !
• 18. mail on Viljandimaal giidide koolituspäev, mis mõeldud eelkõige Viljandi
noorgiididele, kes hakkavad tegema suvist linnatuuri. Ent oodatud on kõik
Viljandimaa giidid, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi Viljandist värskendada.
Päeva juhib meistergiid Elina Aro.

Reisime
• Eestimaa talgupäeval 5. mail lähevad Võrumaa
turismitegelased talgutele hoopis Narva Kevadlaadale!
Võrumaa turismitalgutel Ida-Virumaal tutvustatakse IdaVirumaa ja Narva elanikele Võrumaad kui turismisihtkohta,
kutsutakse neid suvisele folkloorifestivalile, pakutakse
mekkimiseks ja ostmiseks head ning paremat uma mekiga
Võrumaist toitu.
• Ning mai keskel plaanivad Võrumaa turismiasjalised
minna õppereisile naabermaakonda Põlvamaale.

Eeskujuks
• Rõõmsad uudised kõigile lodjasõidu
sõpradele! Lodi „Jõmmu“ on läbinud
uuenduskuuri ja on maikuus valmis Tartus
tegema varahommikusi linnulauluretki
ja õhtuseid jõeretki toomingate
nuusutamiseks, ööbikute kuulamiseks
ning nahkhiirte vaatlemiseks.
Lodja remondiga läks nii, nagu see
tavaliselt puulaevade remondiga ikka
kipub minema – esialgsest tekivahetusplaanist kujunes poolenisti uue laeva
ehitamine. Kõigepealt ehitati lodjale sademete ja suure külma eest kaitsev, ent
avarat remondiruumi võimaldav talvekorter. Kui laev oli juba pealt lahti võetud,
tundus otstarbekas välja vahetada ka kõik need osad, mis oleksid veel paar aastat
kestnud. Et ei peaks vastset tekki varsti jälle üles võtma hakkama. Nii saigi lodi
lisaks uuele, hästi vettpidavale tekile uued piimid ning ahtri- ja vööriruumi kaared.
Uue teki ja kaarte tegemiseks nuputati välja kaval tehnoloogia, ühendades põlised
töövõtted moodsatega. Välja sai vahetatud ka mõned plangud.
www.lodi.ee

• Sangaste loss – kauneim Eestis –
on kuulsa Windsori lossi eeskujul
rajatud muinasjutuline ehitis. Juba
lossi saamislugu on muinasjutuline.
Legendi järgi olevat krahv Friedrich
Berg noorpõlves Inglismaal ühe krahvi
tütart kosida püüdes saanud loodetud
äiapapalt vastuse: “Mina oma tütart
metslasele Venemaalt ei anna!“ Äiapapa
veenmiseks rajatud lossis on tänaseni
tunda suursugususe ja aristokraatia
hõngu.
Täna on lõpusirgel lossihotelli remont ning lossi jahisaalis avab peatselt uksed
unikaalne jahirestoran „Feldmarssal“, kus läbi rikkaliku menüüvaliku tutvustatakse
riigimehe ja sõjaväelase krahv Friedrich Wilhelm Rembert von Berg’i elu- ja
sõjameheteed. Berg oli kindraladjutant, Riiginõukogu liige, Soome kindralkuberner,
Poola asekuningas, kindralfeldmarssal ning Vene Geograafiaseltsi auliige. Tema
sõjakäikudest pajatav menüü kutsub maitsma rahvusroogasid Ungarist ja Poolast,
Kreekast ja Türgist, Saksa- ja Prantsusmaalt ning Soomest ja Venemaalt. Kõik toidud
on valmistatud Sangaste kandis püütud metsloomalihast.
Lossi keldrisse oodatakse uudistama lapsi, aga mitte ainult. Loodusharidusliku
ettevõtmisena saavad lapsed end hiireks kehastada ja mööda lossikeldri hiireurgusid
huvitavaid elamusi otsida. Ka on lapsed oodatud sõitma elektriautodega lossiesisel
ringrajal. Veidi suurematele, kuid siiski lapsemeelsetele külastajatele pakub loss
safarisõitu vanade villistega. Koos turismiküla partneritega saadetakse soovijaid ka
paadisafarile mööda Väikest Emajõge, paintballi-lahingusse, foto- või päris jahile.
Suveks saab uue ilme ka lossi metsapark. Sangaste mõisa metsapargi pindala on
37,5 ha ja park moodustab maastikulise terviku Sangaste mõisa peahoonega.
Metsapargi rajajaks oli krahv F. Berg, kes lisaks pargi esteetilisele kujundamisele
kasutas metsaparki ka metsateaduse huvides. Krahv püüdis uurida, kuidas kasvavad
Sangaste oludes maailma erinevatest piirkondadest pärit puuliigid võrreldes
kodumaiste liikidega. Tema reisidelt toodud puude seemnetest sai alguse Eesti
kõige liigirikkam metsapark.
Ja nagu sellest veel küll poleks, algab suvel remont lossi veetornis, kuhu rajatakse
saunakeskus. Juba esimeste pimedate ööde saabudes ootab Sangaste loss
romantikuid veetorni tähevaatlusbasseini.
www.sangasteloss.ee

Teeme projekte
• 28. veebruarist 30. aprillini intervjueeriti
Viljandi maakonna turismiettevõtjaid
„Turismivaldkonna uuring 2012“ raames.
• 2. aprillil toimus Setomaa ühiste
tunnuste käsiraamatu ehk Setomaa

stiiliraamatu
esitlus-arutelu.
Käsiraamatu eesmärk on tõsta Setomaa
konkurentsivõimet,
väljendades
selgemalt piirkonna kohatunnet ühiste
teemade, lugude, piltide, kirjaviiside
jms kaudu. Setomaa kohatunne on
väga olulineturismiettevõtetes, kuid
see võiks ja peaks väljenduma ka
Setomaa vallavalitsuste ning muude
valdkondade ettevõtjate ja MTÜde
tegemistes. Stiiliraamat saab parandustetäiendustega kaante vahele mai alguseks.

Hüvasti paberbrošüürid ehk internetiturunduse eelised
Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse
koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi
turundada. Seekord kirjutab Marko trüki- ja internetiturunduse plussidest ja
miinustest. Rubriigi aluseks on tema blogi www.eturism.ee.
Kõik me teame rääkida, kui ilus, hea, suur
ja võimas on internet. Kui keegi ütleb,
et internetis turundamine on tihedas
konkurentsis ellujäämiseks ülioluline, siis
teame innukalt kaasa noogutada. Kuid
mis tõstab veebis turundamise sellesse
staatusesse?
Pea 150 aastat domineeris ühesuunaline
turundus: ajalehed, raadio ja televisioon
ujutasid kasvava kiirusega inimesed üle
reklaamiga, mida viimased enamasti ei
soovinudki. Trükiti ja jagati meeletutes
kogustes vaikivaid reklaamkatalooge, brošüüre ja voldikuid. Seda tehakse veel
tänagi, ent üha enam mõistavad ettevõtjad, kuidas veebipõhine turundus võimaldab
klientidega vahetut suhtlemist, võimsamalt kui ei kunagi varem. Internetiturundusel
on omad tugevad eelised.
Esiteks. Igasugune turundus on suhtlemine.
Paberbrošüürid ja telereklaam võimaldavad
seda vaid ühesuunaliselt. Internet on parim
kanal kahesuunaliseks vestluseks ettevõtte
ja klientide vahel. Turismiettevõtte blogi
sihtkohtadest, e-uudiskiri uusimate teenustega,
muljete jagamine ja soovitamine võrgustikes
(nt TripAdvisor, HostelWorld), kliendimängud
Facebookis ja erinevad foorumid on sobivad näited.
Ka iga turundaja suurim sõber, suust-suhu (word-ofmouth) turundus levib veebis välgukiirusel.

Järjepidev suhtlemine viib usalduseni, mis omakorda paneb aluse edasisele ostumüügi tehingule. Inimesed ostavad ju ikka neilt, keda nad tunnevad ja usaldavad.
Teiseks. Tele- ja trükireklaam on vahelesegamise-turundus (soovimatu telereklaam
algab ebasobival ajal ning ajalehereklaam hajutab tähelepanu). Kui reisiplaane peas
ei ole, mõjub selline müümine pigem eemaletõukavalt.
Internetis aga valime ise, millise reisikorraldaja e-uudiskirjaga liitume. Sisestades
uudiskirja tellimiseks oma kontaktandmed, anname me koos sellega ka enda
nõusoleku info saatmiseks. Inimestena meeldib meile osta, aga meile ei meeldi, et
meile müüakse. Nõusolekuturundus, mis küsib reklaami saatmiseks eelnevalt luba,
on kliendi silmis oodatud ja ei mõju pähemäärimisena.
Kolmandaks. Internetis info levitamine võimaldab seda kiiresti ja paindlikult muuta.
Sooduskampaania sead üles mõne hetkega, hindu korrigeerid sekunditega, mitte
kõige paremini töötava reklaamteksti saad iga kell ära muuta ja klientide reisimuljeid
lisad jooksvalt juurde. Kliendi käes olev trükis seda ei võimalda. Telereklaami võid
küll eetrist maha võtta, ent uue tegemiseks kulub taas hunnik raha.

Lõuna-Eesti toidunurk
See rubriik valmib koostöös MTÜga Maitsev Lõuna-Eesti ja siit saad sa endale häid
retsepte toitudest, mis Lõuna-Eestile iseloomulikud. Seekord pakume sulle grillitud
vutte! Põhitooraine alati saadaval Lõunakeskuse Taluturul. Head isu!
Grillitud vutt
Marinaad:
- 3 sl oliivõli
- poole sidruni mahl
- soola, pipart
- kuivatatud maitseainete segu: piparrohi,
majoraan, vürtsbasiilik
Vutid lõigata seljalt lahti ja murda
lapikuks. Valada marinaad rümpadele ja
lasta seista pool tundi. Grillida sütel või
elektriahjus 250 kraadi juures umbes 20-30 min. Sobib süüa ka külmalt. Roa juurde
sobib mustika-jõhvikakaste.
Mustika-jõhvikakaste:
Aedmustikas, jõhvikas, mugulsibul, õunaäädikas, suhkur, ingver, kaneel, sidrunimahl,
sidruni riivitud koor, tükk tšillit, sool, mesi.
Kõik ained tükeldada ja kuumutada poolt tundi. Mikserdada püreeks.
Salat grillvuti juurde:
- lehtsalat
- kurk
- tomat
- roheline sibul või porru
- magus tšilli või paprika

- praetud kukeseened sibulaga
- keedetud vutimunad
- värske petersell ja basiilik
Kaste salatile:
- 1 osa sidrunimahla
- 1 osa vett
- 1 osa ketšupit
- 1 osa kreeka pähkli õli
- soola, suhkrut, värskelt jahvatatud pipart
Tükeldada köögivili, valada peale kaste, viimasena asetada salatile poolikud
vutimunad.
Retsept Vara vallast Saluste gurmeetalu perenaiselt Küllilt. Vutid, vutimunad,
mustika-jõhvikakaste ning paljud teised retseptis vajaminevad komponendid on
saadaval Lõunakeskuse Taluturult.

Rauda tuleb edasi taguda
Intervjuu Kristiina Jorsiga, kes on EASi Turismiarenduskeskuses tootearenduse
koordinaator (regionaalse koostöö valdkonnas). Regionaalseid katusorganisatsioone
on Eestis kolm – Põhja-, Lääne- ja Lõuna-Eesti Turism ning nendega Kristiina alates
selle aasta algusest toimetabki. Sellest, mida ta arvab regioonidest ning nende rollist
Eesti turismimaastikul, saad lugeda alljärgnevast intervjuust.
Kuidas Sa üldse turismini jõudsid?
Ma olen Tartu Ülikoolis õppinud inimgeograafiat
ja mu esimene töökoht oli Jõgeva maavalitsuses
arengu ja planeeringu osakonna peaspetsialistina.
Maavalitsuses töötasin ma aasta, siis jäin
lapsehoolduspuhkusele. Elukäik muutus ja sattusin
Tallinnasse, kus EAS pakkus mulle töökohta seoses
Euroopa Liidu toetusfondide rakendamisega
. Nii et alates 2004. aastast olen ma EASi
Turismiarenduskeskuses töötanud.
Mida EASis töötamine Sulle annab, miks Sa seal
töötad?
Esimene asi, ka kõige motiveerivam, on see, et sa
ajad üleriigilist turismiasja ja sul on võimalus kaasa lüüa protsessides, mis mõjutavad
kogu Eesti turismiarendust. Ühest küljest on siin väga palju väljakutseid, samas on
mul ka hästi põnev – saan suure ja tervikliku pildi kogu Eesti turismipakkumistest,
-nõudlustest, kitsaskohtadest.
Ka pakub selline töö suhtlemisvõimalust väga paljude erinevate inimestega
Eestimaal ja rahvusvaheliselt. Näiteks just praegu toimetame turismi
teadlikkuskoolitusprogrammiga, mille eesmärgiks on Eesti turismiasjalisteni
rahvusvahelist kompententsi tuua. Kuna turismi arendamise fookus on turismitulude
suurendamine ja meie turundusosakond tegeleb Eesti kui sihtkoha tuntuse
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suurendamisega, siis tootearenduse siht on tõsta just Eesti turismiasjaliste
professionaalsust, et olla rahvusvaheliselt kompetentne. Seega püüame tuua siia
välislektoreid või olulisi sõnumeid Eesti ettevõtete turismitöötajateni viia. Oluline on
parima välismaise praktika sissetoomine ja selle siin rakendamine.
Sa oled EASis töötanud üle 8 aasta, selle aja jooksul lööb ju vahel kindlasti silme
ees mustaks. Kuidas end neil hetkedel motiveerid?
Kindlasti on selliseid hetki, kus tundub, et sa pingutad ja pingutad, aga tulemus on
oodatust väiksem. Samas arvan, et turismiga tegelemine on nii vaheldusrikas, et
positiivsed hetked kaaluvad negatiivse üles. Olen õppinud raskeid hetki õppetundide
või kogemustena võtma, nii et paksu nahka olen selle aja jooksul kasvatanud küll.
Sest eri seminaridel ja üritustel on ju ka selliseid olukordi tekkinud, kus on hästi
palju rahulolematust või eriarvamusi. Siis pean seal leidma kompromissi ja õigeid
lahendusi. Teisalt – eriarvamused, kriitika ning ettepanekud on mingite tegevuste
paremaks tegemiseks, keegi ei kritiseeri ju niisama, enda lõbuks. Järelikult tuleb
kriitiline teema uuesti või põhjalikumalt üle vaadata. Mõnikord tuleb ka endale
kindlaks jääda, kui näed, et pikas perspektiivis on see kõigile kasulik.
Mul on olnud võimalus Turismiarenduskeskuses
tegelda väga erinevate asjadega, alustasin
klientidele suunatud toetusmeetmetega, seejärel
looduspuhkuse ja terviseturismi valdkonnaga,
alates käesolevast aastast siis süsteemsemalt
ja sügavuti regionaalse koostöö teemadega.
Kõik eelnevad kogemused on kasuks tulnud
regionaalse koostöö edendamisel. Korraldades
koolitusi ja seminare, teabepäevi ning suheldes
rahvusvaheliste ekspertidega on minu silmaring
tohutult avardunud. Nii et pidev enesearendus
ja õppimisvõimalus on see, mis kaalub üles kõik
väiksed nõrkushetked.
Pean tähtsaks seda, kui näen oma töö tulemusi. Alguses olid selleks valminud
turismiobjektid. Veelgi rohkem teeb rõõmu, kui toetatud objektidega on ka 3-4
aastat hiljem edasi tegeletud ja midagi uut pakutud. Nüüd, kus minu tegevusteks
on peamiselt infopäevade, seminaride, koolituste korraldamine, teeb rõõmu see,
kui turismiinimesed hakkavad rohkem koostööd tegema: Turismiarenduskeskuse ja
regioonide vahel, aga ka turismiorganisatsioonid oma piirkonnas.
Kui Sa ei töötaks EASis ja asjad poleks nii läinud nagu nad läksid, siis kus Sa praegu
töötaksid või millega tegeleksid?
Ma ei oska öelda, mida ma oleks teinud siis, kui ma ei tegeleks turismiga. Aga
arvan,et kui ma peaksin mingil põhjusel turismiarenduskesusest ära minema, siis
ilmselt tahaksin töötada turismiettevõttes ja suhelda otse klientidega, see annaks
võimaluse teha kõike seda, mida ma olen seni ise turismiasjalistele rääkinud või
mida on erinevatel koolitustel õpetatud. Praegu toimetan ma ju ikkagi teoreetilisel
tasandil, tahaksin aga tõestada, et teooria on ka praktikas teostatav. Nii et hetkel
näib, et jään ka edaspidi turismiga seotud.
Praegu on Eestis hästi palju selliseid ettevõtteid, mille puhul tunnen, et vot, seal
ma töötaksin! Need on ettevõtted, mis pakuvad omapärast ja kohalikku, kelle jaoks
on kvaliteetne toode esmatähtis ja, mis kõige olulisem, neis väärtustatakse oma
töötajaid. Sõbralik ja motiveeritud töötaja on iga turismiettevõtte edu aluseks.

Miks regioone üldse vaja on?
EASi Turismiarenduskeskuse suund on
tulevikus tegutseda oluliselt rohkem
sihtkohapõhiselt kui seni teinud oleme.
Seetõttu näeme, et otsustamise ja
planeerimise roll võiks liikuda rohkem
regionaalse tasandi suunas. Regioonid on
paremini kursis oma piirkonna eelduste,
võimaluste, erisuste ja murekohtadega.
Ma leian, et kolm regiooni on piisavalt
suur, samas piisavalt väike üksus, mis
tunneb kohalikke olusid ja saab regioonide arendusplaani paika panna selliselt, et
anda sisendit ka Turismiarenduskeskuse tegevustesse. Ja vastupidi.
Millised on Su praegused ülesanded EASis ja mis peaks Su töö tulemuseks olema?
Aastast 2012, mil EASi kaks osakonda ümber struktureeriti, olen ma tootearenduse
meeskonnas regionaalse koostöö koordinaator. Kõige lihtsamalt öeldes tähendab see
seda, et minu roll on suunata erinevad turismiorganisatsioonid – ettevõtjad, avalik
ja erasektor – omavahel veelgi paremini toimima. Selle märksõna egiidi all olen kogu
oma tööd toimetanud.
Kui alustasime turismi sihtkoha juhtimise koolitusega, oli selle eesmärk eri tasandite
turismiasjalised kokku kutsuda, et välja tuua kitsaskohad ning lahendused,
ühtlustada teadmisi ja omavahel kogemusi jagada. Seega said koolitusel kokku
kohaliku (maakond) ja regionaalse tasandi (regionaalsed katusorganisatsioonid)
ning EASi Turismiarenduskeskuse töötajad. See oli meie esimene samm – ühtlustada
arusaamist turismisihtkoha juhtimise olulisusest, samuti tuua välja eri sihtkohtade
probleemid ning leida üheskoos neile toimivaid lahendusi.
Regionaalse turismi seisukohast leian, et regionaalne tasand (4-6 maakonda) on
minimaalseim territoriaalne üksus, mida välisturule turundada. Teame ju kõik, et
välisturist ei tule vaid ühte maakonda ega linna – oma siinoleku ajal tahab ta saada
teenustest paremikku ehk neid, mis just tema huvidele ning ootustele vastaks. Üks
maakond eraldi ei suuda välisturistile seda pakkuda. Turist ei lähtu maakonnapiiridest,
vaid oma huvidest. Meie eesmärk on anda turistile maksimumteenuste hulk, et ta
kulutaks Eestimaal võimalikult palju raha.
Kolm regiooni ja Tallinn võiksidki pakkuda oluliselt mitmekesisemat valikut kui
maakond eraldi. Turistile tuleb regiooni pakkumine ka kättesaadavaks teha, selleks
on vaja regioonides koostööd mitte ainult turunduses, vaid ka tootearenduses. Kõik
külastaja teekonnale jäävad ettevõtted ja teenusepakkujad peaksid oskama turistile
lisateenuseid pakkuda.
Aga siin tekib küsimus: mitu regiooni Eestis siis ikkagi on? Kas kolm (Põhja-, Lõunaja Lääne-Eesti Turism) või neli – Tallinn ka?
Tallinn on niivõrd tugev turismisihtkoht, et teda tuleks käsitleda eraldi üksusena.
Regioon on Tallinna kohta palju öelda, aga ta on tugev eraldiseisev sihtkoht, mistõttu
ma käsitleks teda n-ö neljanda sihtkohana. Üldjoontes võiks seda käsitleda nii, et
meil, EASi Turismiarenduskeskusel, on neli kõige olulisemat partnerit regionaalses
mõttes – Tallinn, Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eesti.

Kuidas Sa hindad regioonide praegust koostööd EAS Turismiarenduskeskusega?
Minu arvates on see hästi palju paranenud. On tekkinud palju rohkem
kommunikatsiooni, avatud suhtlust ning poleemikat. Näiteks korraldasime üheskoos
EASi Turismiarenduskeskuse ja regionaalsete turismiorganisatsioonide ning
Tallinna linna ettevõtlusameti turismiosakonnaga 2012. aasta tegevusi tutvustavad
infopäevad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Kui EAS kuulutas 2012. aasta loodusturismi teema-aastaks, siis Põhja-Eesti Turism
tegi eelmise aasta lõpus oma aastakonverentsi teemal „Kultuuriturismi aastast
loodusturismi aastasse“. See oli positiivne näide, mis võimendas meie sõnumit ning
Põhja-Eesti inimesed said palju teadlikumaks, kuidas olla valmis loodushuviliste
turistide vastuvõtuks. Ja Lääne-Eesti näide – kuna 2013. aasta on kuulutatud
tervise- ja perepuhkuse aastaks, siis on väga tore algatus nende poolt see, et
nad korraldavad pereteemalisi seminare. Lõuna-Eesti aga rõhutas oma viimasel
aastakonverentsil koosöö olulisust, mis on ka EASi Turismiarenduskeskuses läbivalt
oluline edendusvaldkond. On väga tore, kui turismiarenduskeskuse sõnumitega
regioonides edasi töötatakse, kas siis isesisvalt või koos meiega. Siinkohal suur tänu
regionaalsetele turismiorganisatsionidele looduturismi TOPP-objektide nimekirja ja
loodusteemaliste marsruutide väljatöötamiseks sisendi andmise eest.
Millest see tulnud on, et nüüd rohkem
koostööd tehakse ja toimetatakse?
Inimressursi puudus on igal pool,
Turismiarenduskeskuses
täpselt
samamoodi. Aga me oleme majasiseselt
(EASis) oma ressursse ümber jaotanud,
oleme suutnud oma inimesi niimoodi
ümber
struktureerida
ja
nende
tööülesandeid ümber jagada, et on
tekkinud võimalus ühele valdkonnale
– minu puhul koostööle regioonidega –
rohkem keskenduda. Ja kui mina kuulen millestki, millest arvan, et see on oluline
regioonidele edastada, siis saan ma seda kohe teha. Ning vastupidi – kui kuulen, et
regioonides toimuvad nt mingid üritused, mis meile turunduse osas on olulised, saan
infot ka sedapidi edastada. Seega – regioonidel on olemas konkreetne isik, kellega
suhelda ja kes regionaalsetele teemadele igapäevaselt mõtleb ning loomilikult ka
reaalsete tegevusi ellu viib.
Minu hinnagul on paranenud koostöö ka piirkondade siseslt. Küllap on aeg sealmaal,
kus turismiinimesed ise teadvustavad koostöövajadust, kuna raha ja inimesi on vähe,
ent tegevusi palju.
Sinu nägemus regioonide tulevikust?
Seda rauda, mida praegu taguma hakatud on, tuleb kindlasti edasi taguda. Ühe
koolituse ja paari seminariga kohe koostööd ei saavuta. Minu edasine tegevus
ongi rakendada järjest komplekssemalt sihtkoha juhtimise põhimõtteid – see on
koordineeritud tootearendus, turundus ja turismiinfosüsteem. Arendustegevus peab
regioonipõhiselt toimuma kompleksselt ning ühtsetel alustel. Näiteks on olemas
palju erinevaid maakonna veebisaite. Välisturist aga sealt infot üles ei leia. Seetõttu
tahame järjest rohkem kaasata regioone www.visitestonia.com arendamisse.
Süsteemi vanemkasutaja rolli andsime me juba regioonidele üle.

Nüüd, kus veebikeskkond on piisavalt toimiv ja seda külastab 1,6 miljonit inimest
aastas, tuleb ettevõtjaid ja organisatsioone selle võimalustest teavitada – see
on modernne, tulevikule suunatud veebisait, mis juba täna arvestab tehniliste
võimaluste poolest ka tulevikutrendidega, aga mis peamine – see on turistidele
suunatud, kogu Eestit kattev kaheksas keeles veebisait.
Veebisaidil on ka eestimaalasele suunatud turismiinfo ja seda nii eesti kui ka vene
keeles. Kõik riiklikud turundustegevused: kampaaniad, infopäevad, videolõigud,
ajakirjanikele ja reisikorraldajatele suunatud tegevused viitavad visitestonia.com
veebisaidile.
Turundusega on tegeletud ka päris pikki aastaid. Kõik regioonid ja maakonnad või
ettevõtete ühendused, nt Setomaa Turism, Võrtsjärve piirkond, Sibulatee, erinevad
Leader koostöövõrgustikud turundavad ennast väljapoole päris tublisti. Aga siin
tuleb vaadata, et tegevusi ei dubleeritaks. Ehk saab mingeid materjale ühiselt teha
vms. Arenguruumi on.
Tootearendus on siiamaani võib-olla kõige vähem regionaalsel tasandil tähelepanu
saanud tegevus – sihtkoha kitsaskohad, ühistransport, avalik heakord jms, seda
annab regiooni poolt koordineerida. Muidugi konkreetsed parendustegevused
peavad tulema KOVidelt või objekti omanikelt. Oluline, et erinevad investeeringud
üksteist toetaksid. Seega – konkreetsed investeeringud tehakse kohapeal, aga
suurem plaan selle kohta, kuidas turistid liiguvad, võiks tekkida regiooni tasandil ja
teiste regioonidega koostöös.
Kuidas Sa hindad Lõuna-Eesti kui regiooni
toimivust ja koostööd EAS TAKiga?
Millised on meie plussid ja miinused?
Plussina saab kindlasti välja tuua selle,
et kui suhelda Lõuna-Eesti regiooni
turismiettevõtjatega või turismiasjalistega
avalikust sektorist, siis SA Lõuna-Eesti
Turismi teatakse, seda tuntakse ja
peetakse vajalikuks. Just viimasel ajal on
tunda ettevõtjate jõulisemat kaasamist,
arutelu ja info vahetamist ja koosplaneerimist. Lõuna-Eesti on ses osas hästi silma
paistnud, võtsite te ju esimesena ka visitestonia vanemkasutaja pilootprojektina üle.
See õigustas end, mistõttu andsime vanemkasutajarolli ka teistele regioonidele üle.
Teine hästi leidlik, samas lihtne näide on teie praktikantide kasutamine oma
tööde organiseerimisel. Sest kordan – inimressurss on tõesti ääretult piiratud ja
regionaalsete katusorganisatsioonide inimesed peavad tegema väga mitmekesist ja
eripalgelist tööd. Kohalike turismiõppijate rakendamine on kahepoolne võit – kasvab
peale praktilise oskusega inimesi, samas ei pea praktikandid tegema töid, millel
puudub praktiline väärtus.
Mulle meeldis ka see näide, kus te korraldasite mõttetalgute seminari ja jagasite
maakondade vahel teemad ära – nt looduspuhkus, aktiivne puhkus jne. Kui tõesti
nt Põlvamaa võtab enda kanda loodusturismi arendamise Lõuna-Eestis, siis ta
seisab selle teema arendamises kogu Lõuna-Eesti eest. See annabki võimaluse
spetsialiseeruda ja koostöö eestvedajale annab see ka lisaväärtuse. Kui see rakendub,
siis on see tore ja nutikas lahendus, mis aitab piiratud ressursside juures natukenegi
süvendatumalt mingile teemale pühenduda. Need kaks asja on lihtsad näited, mis ei
nõua lisaressursse, aga aitavad organisatsioonil olulisi tegevusi ära teha.

Aga Lõuna-Eesti väljakutsed?
Oma piirkonna külastaja tundmine ja erinevate turismiorganisatsioonide kaasamine
– kuidas oleks võimalik oma piirkonna ettevõtjate küsitluste kaudu saada täpsemalt
teada, kes on klient, miks ta siin käib, kust ta infot leidis jne. Selle info põhjal on võimalik
tulevikutegevusi planeerida, nt leida kõige paremini töötavad turunduskanalid,
millised on kõige olulisemad investeeringud jne. See on tegelikult väljakutse kogu
Eestile. Millele peaks samuti rohkem mõtlema, on regioonidevaheline koostöö.
Näiteks kui keegi Lõuna-Eestis töötab välja mingi väga hea seminariprogrammi või
on käinud kasulikul õppereisil, siis jagab ta oma infot ka Põhja- ja Lääne-Eestiga – nii
saab hoida kokku aega ja raha.
Tahaksin tähelepanu juhtida ka küsimusele, kuidas olemasolevaid ühe- või
kaheinimeselisi organisatsioone Lõuna-Eestis koos energilisemalt tööle panna. Teiseks
tuleks mõelda sellele, kuidas kaasata erasektorit nii turismiarengu planeerimisse
kui ka rahastusse. Praegu on Eesti turismiorganisatsioonide rahastamises initsiatiiv
avalikul sektoril. Valdavalt on Euroopas sarnaste organisatsioonide rahastamine
jaotunud avaliku ja erasektori ning omatulu teenimise vahel.
Mida Sa ise turistina sihtkohalt ootad ning ringi reisides hindad?
Kohalikku eripära ja sõbralikkust! Ja kindlasti ka mugavust info kättesaamisel. Nt
lennujaamas tahaksin saada infot, kuidas järgmisse punkti jõuda. Info kättesaadavus
peaks turisti jaoks olema mugavalt üles ehitatud ja siin pole vahet, kas tegu on
lõbustuspargi, söögikoha või piirkonnaga.
Ka see on mulle oluline, kas ma saan ausa teenuse:
see info, mis mulle enne on jagatud, peab kohale
jõudes tõele vastama, olgu selleks siis hinnad
või lahtiolekuajad.
Online-vahendeid pidi suheldes tahan, et
vastus mu küsimusele tuleks kiirelt. Kas või
see, et „vabandage, meil pole täna teile kohta
pakkuda“ või et „me kahjuks ei oska keelt“,
aga ma ootan vastust. Kõige halvem on see,
kui jäetakse vastamata, ning seetõttu jääb mulle
kogu külast, linnast või riigist kehv mulje.
Millised on Sinu kui turisti enda lemmiksihtkohad?
Lõuna-Eesti kui minu kodukant on mulle alati hästi armas olnud, Otepää kant just. Ja
mulle tõesti meeldivad saared, meie pere suvekodu on ühel saarel.
Hästi suurt potentsiaali näen ma Ida-Virumaas. Seal on kultuuri ja eluolustikku,
mis eristub ka siseturismi mõttes teistest rohkem. Just tööstusturismis näen suurt
võimalust, näiteks võiks tööstusettevõtetes rohkem ekskursioone läbi viia. Üks
eredamaid mälestusi oma kooliaja ekskursioonidest on mul Viljandi tikuvabrikust.
Eesti koolilapsed käivad Soomes Fazeri kommivabrikus ekskursioonil, tore, kui
seda tehtaks Kalevi kommivabrikusse. Väga armsad on ka väikesed turismitalud,
kes pakuvad oma ja ehedat – oma loo, toitude ja talu teenustega. On hakatud
väärtustama kohalikku ja ehedat.
Mis Sind õnnelikuks teeb?
Head suhted. Igatpidi – nii tööalaselt kui isiklikult. Inimesed ja nendevahelised
suhted, see on kõige olulisem.

Armas lihtne ja linane jahimaja Trofee
Pedja jõe kaldal Puurmani vallas Jõgevamaal, mis on rikas metsade ja looduskaitsealade
poolest, asub ilma ühegi suunava teeviidata Trofee jahimaja. See koht on mõeldud
inimesele, kes armastab loodust ja selle erinevaid vaatemänge ning veidi luksust ja
mugavust keset metsa. Majapidamine asub ahvatlevatest lõbustuspaikadest eemal
ja telefonilevi on ainult Suure Tamme all. Seega saab seal nautida segamatut ja
jagamatut tähelepanu!

Trofee jahimaja on ehitatud vana vesiveski kohale, mille perekond ostis algselt
hoopis suvilaks ja teiseks talukohaks. Sealt edasi tekkis mõte rajada Tammemäe
turismitalu, mis 2005. aastal paraku maha põles. Nii saigi alguse Trofee lugu. Jahindust
peetakse peres suure au sees, see on perekonna traditsioon juba mitmendat
põlvkonda, seetõttu pandi ettevõtmisele ka nimi – Trofee – üsna loogilist jätku pidi.
Jahipidamisele viitab jahimajas lisaks sisustusele ka väga palju erinevaid detaile – nii
jahisaalis kui terves majas on külastajal võimalik imetleda Ott Koppa tehtud loomaja linnutopiseid, mis on mälestused jahireisidelt.
Nii väiksemateks kui suuremateks
koosviibimisteks on Trofee mugava
äraolemise enda jaoks leidnud peamiselt
seminarikliendid, kes saavad jahimajas
koolitusi läbi viia kahes erineva
suurusega seminariruumis. Lisaks on
maja jahisaal armastatud paik erinevate
pidulike sündmuste tähistamiseks ning
suurejooneliste pulmapidude pidamiseks.
Palju tähelepanu on pälvinud jahimaja
„saunaosakond“, kuhu kuulub nii klassikalise puuküttega leilisaun kui aurusaun ning
mille teeb eriliseks sauna all veskimüüride vahel asuv jõebassein. Magamistube on
jahimajas 25, mis mahutavad mõnusalt ära 50 inimest, vajadusel mahub sinna ka
rohkem külalisi.
Trofee jahimaja uhkuseks võib pidada selle erilist kööki. Menüüd on küll ettetellimisel,
ent kui roogi juba maitsta saab, siis kahetsema seda ei pea. Köök põhineb nimelt
kohalikul ulukilihal, pakkudes värskeid maitseid vastavalt aastaajale. Peretütar
Kärt-Eha Viht ütleb, et liha ostetakse majja sisse, ning selgitab, et liha, mida
klientidele pakutakse, peab olema kontrollitud ja vastama kõikidele nõuetele ja
hoiustamisreeglitele. „Jahisaadused, mida meie meespere metsast toob, kulub oma
perele ära,“ ütleb Kärt, „meie ema on öelnud, et kasvatas oma lapsed üles puhta
sambla peal kasvanud lihaga.“ Põhimõtteid, mis pärinevad lapsepõlve köögist, ning
ornitoloogist pereema koduperenaiselikkust on püütud põimida ka menüüdesse.

Ulukilihast roogi pakub jahimaja köök
seinast seina, üks maitsvam kui teine –
metspardist, jõekaladest ja väiksematest
ulukitest karuni välja. Kindlasti peaks
arvestama, et metslooma ja -linnu liha
maitsega mitteharjunud külalistele võib
mõni liha teinekord veidi võõristav olla
ning küsimusigi tekitada. „Metshane liha,
mis on värvuselt punane ning millel kuigi
palju rasva pole ja kes on pidanud ise
toidu hankimisega hakkama saama, maitseb ja on struktuurilt hoopis teistsugune
kui suurte kaerapangede kõrval üles kasvanud koduhani,“ toob peretütar välja. „Ja
kopraliha näiteks mulle endale väga maitseb, aga tal on üsna spetsiifiline maitse,
karul samamoodi,“ selgitab Kärt. Ilusaks traditsiooniks on kujunenud, et kokad käivad
menüüsid lauas esitlemas ning juhivad tähelepanu liha eripärale ja maitseomadustele,
et külalised teaksid, milline elamus neid ees ootab.
Väga tähtsal kohal on taolise köögi juures koka oskus lihast tõeline hõrgutis valmistada.
„ Loova mõtlemisega koka leidmine on õnneasi, sest mitte kõik ei oska ulukilihaga
esimestel kordadel midagi peale hakata. Liha peab jääma ju hõrk ja ilusa värviga –
see tahab harjutamist saada,“ selgitab Kärt. Rikastamaks ulukiliha õhtusööke, on hea
tasemega sommeljeed välja pakkunud soovituslikud veinikaardid.
Trofee särav müügijuht Elleriin Sillaots
räägib, et lisaks toidu ja looduse
nautimisele saab jahimajas mõnusalt
aega veeta ka jahi- ja vibulaskmise ning
veini- ja fotokoolituste näol. Samuti
saab minna Pedja jõele kanuuga sõitma,
kalastada või kas või lodjaga Emajõele
linnuvaatlustuurile minna, sest AlamPedja looduskaitseala on lähedal.
„Kindlasti ei ole meie eesmärk pakkuda
stampteenust nagu igal teisel, vaid jahimajale iseloomulikke lisategevusi mis on
peamiselt loodusega seotud,“ paljastab ta. Mõeldes väikestele matkajatele, soovitab
Elleriin minna kindlasti lõbusalt aega veetma Vudila mängumaale, mille läheduses
asub muinasjutuline loomapark, rajatud vanadele mõisavaremetele. Kindlasti on
huvitav külastada ka Palamuse Lutsu koolimuuseumi.
Valdava osa klientidest moodustavad siseturistid, kuid üha enam on jahimaja
enda jaoks avastanud ka väliskülalised, kes otsivad silmailu Trofeed ümbritsevast
maalilisest maastikust. Noorpaarid saavad siin pidada kuninglikke talupojapulmi just
maaelu romantilises stiilis. Kas pulmi peavad jahimajas vaid jahimehed? „Ei, sugugi
mitte,“ naerab Elleriin. Trofee üsna kõrgete hindade kohta ütleb peretütar, et kuldne
ütelus: „kartma ei pea kõrget hinda, vaid halba kvaliteeti“ on igati õige ja selle järgi
käitub ka nende pereettevõte.
Oma turundusnippe Trofee tüdrukud ei avalda, kuid tõdevad, et parim turunduskanal
on see, kui inimesed ise jahimaja edasi soovitavad, kvaliteedi tagamine on sealjuures
prioriteet number üks. Siiski tutvustavad nad meelsasti Trofee suveplaane. Suur
unistus – saada Trofeesse suveetendus – täitub sel suvel, mil Tuglase suvitusromaan
„Felix Ormusson“ jahimaja niidul 24. juulil etendub. Suurema tähelepanu saamiseks

pandi hiljuti Star FM raadiojaama
Salalaulu mängu auhinnaks välja just
sellesama etenduse piletid. Lisaks on
Trofeest aegajalt ka meedias lugusid
kirjutatud. Ning kord poolaastas ilmuv
uudiskiri tutvustab jahimaja uusi
tegemisi. Elleriin selgitab: „See on
suhtumise küsimus, meie otsustasime,
et kuna inimesed saadaksid meile muidu
kirju küsimustega, mis meil toimumas on,
siis saadame neile kevadel ja sügisel ise uudiskirja“. Praeguseks on kliendibaas juba
üsna suureks paisunud. Ka on äsja värske näo ja sisu saanud Trofee jahimaja koduleht
www.trofee.ee.
Teiste turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega teeb Trofee küll koostööd, aga
üldiselt proovivad nad oma asjadega ise hakkama saada. Kiidusõnu jagub neil
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse abivalmidusele: „Nad on teinud ära
väga suure töö ning on äärmiselt toredad“. Kas Trofee jahimaja aga kedagi oma
piirkonnas ka konkurentideks peab? „Puurmani valla pärliks olev Puurmani loss on
suurejooneline ning meil on nendega väga hea koostöö,“ kiidavad tüdrukud. „Kuna
loss ja jahimaja on väga erinevate stiilidega, siis me konkurentsi ei tunneta, pigem
oleme omavahel head sõbrad ja aitame üksteist hädas.“
Pereäri pidamine pole mitte alati lihtne.
Pererahvas ise on tööga kogu aeg
hõivatud ja kui tööjõudu vaja palgata,
on ootused, millele kandidaat vastama
peab, üsnagi suured. Otsitakse ju mitte
ainult töötajat, vaid liiget oma perekonda.
Seega peab Kärt tähtsaks, et inimesel
oleks kirg midagi teha ja korda saata ning
sära silmis. „Kui tahta midagi head teha,
peaks ka vastavad inimesed enda kampa
otsima, kellega nähakse asju sama nurga alt.“ Peretütar unistab, et 20 aasta pärast
töötavad Trofees samad inimesed kui praegu: „Mulle ei meeldi tööjõu liikuvus, see
tekitab ebakindlust ja mõttetut stressi.“
Ent mida teha selleks, et pereäri ajades
ära ei väsiks? Teha tuleb õige paljut,
näiteks õiglaseid ja radikaalseid otsuseid.
„Peab endale oma ajakavast aru andma,
muidu on läbikärsanud sisaliku tunne.
On ütlemata kurb, kui inimesed väsivad
ära ja ei puhka enam välja,“ teab Kärt,
„ka tuleb osata teisi inimesi hinnata –
nende tööd, pühendumust ja distsipliini,
mille nad endale seavad.“ Pereettevõtet
luues tasub tema sõnul meeles pidada järgmisi asju: esiteks tuleb viisakuse piiridest
kinni pidada, sest kui tegu oma pere inimestega, on karmid sõnad kergemad üle
huulte tulema kui võõrastega. Ka emotsioonide “näitamine“ tuleb peres etemini
välja. Lisaks peab olema meeletult eeskujulik empaatiavõime. „Minu emal, Enel,
on karismaatiline empaatiavõime, mis teeb mind vahest isegi kadedaks,“ tunnistab
Kärt. „Kuna mu vend ja isa on kirglikud jahimehed, siis mina olen leidnud loodusega

ühise keele eelkõige Eesti loodustippfotograafide fotosid imetledes, sest just pildid
on need, mille kaudu loodust on võimalik paremini tundma õppida. Ma tahan asjad
impulsiivselt kohe ära teha, olen pigem loova mõtlemisega, nii et vahel teen oma
elu raskemaks, sest astun oma käitumisega üle piiride,“ seletab peretütar, lisades
lohutavalt, „natuke perekond juba arvestab minuga. Seega – empaatia ja kannatlikkus
on perefirmas vastupidamisel võtmesõnad.“
Kel nüüd Trofee Jahimaja vastu huvi tekkis, aga
loodusega veel nii sinasõber pole, et teel kohatud
metsloom ära ei ehmataks, sellele julgustuseks –
peale sääskede ei ründa Trofee lähistel inimesi
ükski metsloom. Seega – maitse-, kuulmis-,
nägemis- ja haistmismeeled teravaks ning
Trofee jahimajja!
www.trofee.ee

