Turismiuudised 5/2013

Hea uudiskirja lugeja!
Esimesed soojad päikesekiired on juba kohal ning
suve peatsele algusele annavad kinnitust ka
Lõuna-Eestis toimuvad põnevad vabaõhusündmused. Laatade, festivalide, suve-, lauluja tantsupidude ning kontsertide kohta loe
lähemalt sündmustekalendrist. Seekordses
uudiskirjas tutvustab end lähemalt ka
Võrtsjärve Sihtasutuse uus juhataja Kärt
Leppik. Lõuna-Eesti turismiuudisega kursis
olemiseks tasub tutvuda ka SALET ning regiooni
turismiarendajate uudistega. Lisaks tutvustame
autoriõigusi internetiturunduses, räägime lühidalt
reisiblogija Larissa külastusest Lõuna-Eestisse ning
vaatame, mida põnevat tehakse Vastseliina Linnuses.
Kui Sa veel jõudnud ei ole, tasub kindlasti vaadata
ka Tartu & Lõuna-Eesti suvist infokirja siit!
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
• 12-13. märts 2013 toimus Laulasmaal EAS
Turismiarenduskeskuse ja regionaalsete
turismikatusorganisatsioonide
„Regionaalse
koostöö
seminar“.
Seminari eesmärgiks oli üheskoos
mõelda, mida EAS Turismiarenduskeskus
ja katusorganisatsioonid saaksid koos
turismivaldkonnas teha ning kuidas
sellest kõige rohkem kasu lõigata.
• SA Lõuna-Eesti Turism juhataja
Angela Järg osales 03.03. Elva
Linnavalitsuse poolt korraldatud teisel
koostööseminaril, 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. 25. aprillil osales Angela Järg Riikliku arengukava regioonidevahelisel
arutelul Tallinnas.
• Aprillis andsime taas välja kord poolaastas ilmuva
suvise elektroonilise Tartu & Lõuna-Eesti infokirja.
Seekordne infokiri oli rekordiliselt mahukas LõunaEesti uudistoodete ja –teenuste ning ettevõtjate
suvepuhkuse pakkumiste osas. Ka suviste
tähtsündmuste kalendrist leiab seekord ohtralt
põnevaid üritusi, millele esmakordselt lisasime
ka lühitutvustused. Lisakseesti, inglise, soome,
vene ja saksa keelele on suvine infokiri nüüd
saadaval ka läti keeles. Infokirja anname välja
koostöös SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna Maineja turismiteenistusega ning selle edastame peamiselt
oma välispartneritele ja –kontaktidele. Alates 23.
aprillist on kõiki keeli kokku vaadatud 894 korda. Infokiri
on saadaval ka SA Lõuna-Eesti Turism kodulehel ning infokirja
linki võib julgelt levitada kõikidele oma välispartneritele, –kontaktidele. Infokirjaga
tutvu lähemalt siin.
• Valga maavanema korraldusega määrati 24.04. uueks SA Lõuna-Eesti Turism
nõukogu liikmeks Jaan Looga, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor. Lisaks
kinnitati SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 01.01.2012–31.12.2012.
Sõltumatu vandeaudiitori aruande kohaselt on SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta
aruanne kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. SA Lõuna-Eesti Turism
dokumentidega saad lähemalt tutvuda siin: www.southestonia.ee
• Lõppenud on Lõuna-Eesti turismiettevõtete kaardistus. Ettevõtete kaardistuse
raames uurisime erinevaid turismiasutusi ja –ettevõtteid, sealhulgas nende
kodulehtede keelevalikut, teenuste liike, teenindava personali keeleoskust,
välisturistide osakaalu ning päritolu, eesmärgiks seatud sihtturge ning takistusi
välisturul turundamiseks. Kaardistuse eesmärgiks oli saada ülevaade Lõuna-Eesti
turismiettevõtetest ning nende potentsiaalist ning ootustest välisturul turundamiseks.

Kaardistuse tulemusena on loodud andmebaas, mille abil on meil võimalik kaasata
ettevõtteid välisturundusse vastavalt nende eelistusele ning võimalusele. LõunaEesti ettevõtteid kaardistas SA Lõuna-Eesti Turism usin praktikant Melissa TÜ Pärnu
kolledžist. Täname Melissat suure töö eest ning soovime edu kooli lõpetamisel!

Kohe-kohe tulemas
Lõuna-Eesti Turism kutsub 27. mail Lõuna-Eesti regiooni turismiarendajad koostööja arenduskoosolekule. Koosolekul arutlusele tulevad teemad: suvekülastajauuringu
kokkuvõtted, sündmus „Ava lava, Tallinn“, maakondade majutusasutuste
administraatoritele suunatud infotunnid ning Lõuna-Eesti Turismi tegevused. J

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
• 15.05. XI erivajadustega laste ja noorte teatrifestival „Savilind“. www.savilind.
tartu.ee
15.-18.05. Festival REGIÖÖ. www.tartu.
ee/regioo
16.05. “Melanhoolsed meestelaulud”,
Margus Põldsepp, Marko Matvere,
Jaanus Jantson. www.sakalakeskus.ee
17.05. Eesti Pärimusmuusika Aida hooaja
lõpupidu TEATER JA PIDU. www.folk.ee
17.-18.05. Sakala mängud.
www.viljandimaa.ee
18.05. Lõuna-Eesti meistrivõistlused grillimises. www.grillfest.ee
18.05. Viljandi maakonna tantsupidu. www.viljandimaa.ee
18.05.
Heimtali
käsitöölaat.
heimtalimuuseum@gmail.com
18.05. Eesti Muuseumiöö “Öös on
inimesi”. www.oo.muuseum.ee
18.05. Üle-eestiline maavõistlus linetantsupäev Otepääl Tehvandi staadionil.
http://otepaaline.com/
18.05. Rohevahetus ja kirbuturg Seto Talumuuseumis. www.setomuuseum.ee
19.05. Põlva maakonna memme-taadi suvepidu “Rõõmutsõõr” Kanepis.
www.kanepi.ee/seltsimaja; www.polvamaa.ee

19.05. Jakobsoni Talupäev Vaiatu pargis http://www.visitjogeva.com/jakob/
19.05. Kevadlaat Mikitamäel, www.mikitamae.ee
23.-26.05. XVII rahvusvaheline nukuteatrite festival „Teater kohvris“. www.
viljandinukuteater.ee
23.05.-02.06. MK motovarjuspordis Otepääl. http://epc2013.eppa.ee
24.-26.05. Kestvusratsutamine „Haanja 2013“. www.kestvusratsutamine.ee
24-26.05. Jõgeva linna 75a. Sünnipäev. www.jogeva.ee
25.05. Rahvusvaheline
vanavara- ja käsitöölaat.
www.isamaalinemuuseum.ee
25.05. Looduskaitsekuu
matkapäev Lõunalaagri matkarajal.
www.keskkonnaamet.ee
25.05. VI Intsikurmu jooks.
www.kobras.polvamaa.ee
25.05. Emadepäeva piknik Trofees.
www.trofee.ee
25.05. Jõgevamaa Kevadlaat. www.pommiauk.ee
25.-26.05. 100 km kõnd Kagu-Eesti teedel. www.matkaja.ee
25.-26.05. Sibulatee hooaja avamine. www.sibulatee.ee/sibulatee-hooajaavamine/
26.05. XXXVI Lõuna-Eesti karikavõistlused orienteerumises.
www.kobras.polvamaa.ee
26.05. VII Suviste käsitöö ja maalaat Värskas. www.verska.ee
26.05. VI Suviste käsitöö ja maalaat, Värskas, kultuurikeskus@verska.ee
26.05. Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu „Rõõmutsõõr“ / Võrumaa Tantsupidu
Kubija laululaval. www.werro.ee
28.05. 48. Gustav Sule memoriaalvõistlus Tartu Tamme staadionil.
31.05. Cantervilla mängumaal. Hooaja avamine, puude istutamine Pikajärvel.
www.cantervilla.ee
31.05.-01.06. ERKL XVIII käsitööpäevad Võrumaal. www.folkart.ee
01.06. Võrokeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido. www.umapido.ee

01.-02.06. SEB 32. Tartu Rattaralli.
www.tartumaraton.ee
01.06. Lastekaitsepäev: Põlva Talurahvamuuseumi tasuta külastuspäev.
www.polvatalurahvamuuseum.ee
01.06. Postijaama päev: Jalgratta eri Eesti
Maanteemuuseumis. Lastekaitsepäeval
kõigile lastele prii sissepääs. www.
muuseum.mnt.ee
01.06. Mooste mõisapäev. Kontsert,
näitused, mõisaprogramm. Õhtul ansambel
Tanel Padar & The Sun. Info: 516 0656
01.06. Lõuna-Eesti suve avapidu Intsikurmu laululaval. Info: 5623 6022
02.06. Jõgevamaa laste- ja noorte tantsupäev „Elu kui muinasjutt“ O.Lutsu
Palamuse Gümnaasiumi staadionil. jogevalapsjanoortantsib.edicy.co
02.06. Maitse- ja teetaimede kasvatamise ning kasutamise teabepäev.
www.syvahavva.ee
02.06. Maarja küla laulupidu. www.vkk.ee
04.06. Eesti lipu päev. www.otepaa.ee
05.06. Ansambli Zetod plaadiesitluskontsert ja 10. sünnipäeva tähistamine. Värska
staadionil.
06.-09.06. Valga-Valka Kaksiklinnade festival. www.valgalv.ee
07.-08.06. Räpina hea kodu päevad. 7. juunil hea kodu konverents, 8. juunil hea
kodu mess. www.rapina.ee
07.-08.06. Põlva päevad 2013. www.kultuurikeskus.ee
08.06. Töölaupäev Seto Talumuuseumis. www.setomuuseum.ee

Tehtud ja tulemas
• Põlvamaa Turismiinfokeskuse eestvedamisel toimus 14. märtsil Põlvamaa
turismialase koostöö kokkusaamine. Ürituse toimumise koht oli Kultuuripärandi
aastale sobilik: Põlva Talurahvamuuseum Karilatsis. Kokkusaamise eesmärk oli
saada ülevaade sellest, kas ja kuidas toimub koostöö erinevates piirkondades ja
Põlva maakonnas üldiselt ning missugused probleemid esinevad. Päev oli kindlasti
kõigile kohalolijatele kasulik, sest sai kuulda, kuidas erinevates piirkondades asjad
toimivad, kaasa mõelda ning omapoolseid ettepanekuid koostöö arendamiseks
esitada. Samuti oli tore taas näha teisi turismialal tegutsevaid inimesi ning leida
uusi tuttavaid, mõttekaaslasi või koostööpartnereid.

• Tänavusel Maamessil, 18.-20.04.
Tartu Näituste paviljonis osales
Setomaa Turism, kõrvuti Sibulatee ja
Elva puhkepiirkonnaga. Tutvustasime
Setomaa turismitegemisi Seto Külavüü
marsuudi kaudu, jagasime infot
suurematest suvistest üritustest ja
tegevustest meie piirkonnas. Pakkusime
Kuningriigimeistri sibulapirukat, mis
nii mõnegi külalise imestama pani,
et sibulast nii maitsev pirukas saab.
Inimeste huvi meie piirkonna vastu on endiselt suur ja, kes korra käinud, see tuleb
juba teadlikult uurima, mis meil uut ja huvitavat toimub.
• 9. mail toimus MTÜ Setomaa Turismi liikmetele ja huvilistele ringsõit Setomaa
piirkonnas. Tutvutakse selle hooaja uute tegemistega, et piirkonna külalistele
paremini infot jagada.
• Jõgevamaal märtsis-aprillis tehtud
Turismiasjaliste nõupidamine – 2012. aasta tegemiste ja käimiste kokkuvõte ning
2013. aasta plaanitavad tegevused/projektid. Ühine arutelu, mis on ettevõtjad
teinud ja mida arendanud ning mida võiksime tulevikus korraldada koos.
Maamessil Jõgevamaa turismiinfoga väljas käidud.
Giidide koolitus, eksam toimub 27.04 ja giidid saavad atestatsiooni.
Jõgevamaa osalemine Via Hanseatica projektis.
Jõgevamaa osalemine NG kollaste raamide projektis.
• Tartumaal märtsis-aprillis toimunud
SA Tartumaa Turism osales ITB messil Berliinis (06.04-10.04)
Meet Estonia FAM (24.-25.04)
Tartu uus maineklipp: vimeo.com
Mais lähevad TIK/KÜK turismispetsialistid õppereisile Virumaale (20.-22.05).

Midagi uut ja põnevat
• 9. aprillil avati pidulikult Räpina
Loomemaja, mis pakub loomingulisi
tegevusi, edastab loomemajandusalast
infot, korraldab koolitusi ja muud
huvitavat.
Räpina
Loomemaja
asub ajaloolise Sillapää mõisa talltõllakuuris, mis rekonstrueeriti EestiLäti-Vene piiriülese koostööprojekti
raames. Loomemaja avamisel olid
kohal ka projekti osapooled piiri tagant
Petserist ja Viļakast. Projekti raames Räpina Loomemaja avamine.
taastatavatest hoonetest valmis Räpina
Loomemaja esimesena. Uue hinguse saanud hoones seavad ennast sisse erinevad
töökojad: kunsti-, foto-, savi-, klaasi-, küünla-, pruuli-, kanga- ja õmblus- ning
helikoda (helistuudio). Muidugi on võimalik soetada endale ka mõni tore suveniir
või siis see oma kätega kohapeal valmis teha. Lisaks on loomemajas kaasaegselt

sisustatud rahvaköök, mille tingimused muudavad kokkamise tõeliseks naudinguks.
Esimesel korrusel on näituseruum, kus hakkavad olema erinevad kunsti- ja
käsitööväljapanekud. Vajadusel saab ruumi muuta sobivaks seminaride või muude
sündmuste läbiviimiseks. Teisel korrusel on seminariruum loengute, seminaride ja
koolituste teoreetilise osa läbiviimiseks.
Lisainfo: merilin@ariabi.ee
• Varsti avatakse Võrumaal, Rõuge ürgorus uus majutus- ja söögikoht Ööbikurou
Villa. Kolme kauni järve kaisus on Ööbikuoru Villas ainulaadne võimalus puhata
Lõuna-Eesti kuppelmaastiku südames klassitsistlikust stiilist inspiratsiooni saanud
väärikas majas. Majutamiseks on 9 kahekohalist villale kohase sisekujundusega
mugavat tuba. Mugavuse kirssideks koogi peal on igas toas reguleeritav temperatuur
(suvel parajalt jahe, talvel mõnusalt soe), televiisor rahvusvaheliste telekanalitega,
sisetelefon suhtlemiseks meie hooliva personaliga. Minisviidis on mullivann ning
võimalus toad omavahel ühendada suureks peretoaks.
Lisateenustena on majas Võrumaa ainukene soolakamber ning massaažituba,
suvel teeme järve kaldal päikesetõusu joogat. Villa juures on liivarand ja kasutada
saab vesijalgratast. Korraldame matku lähiümbruse looduses ja Rõuge huvitavates
paikades - Sänna Taevarada, ratsatalu, Ööbikuoru suvehommiku linnulaulu retk,
ekskursioon Rõuge energiarajal (veejõujaam, vesioinas). Rõuge Energiapargis
olevatena suhtume vastutustundlikult meid ümbritsevasse - kasutame kompleksi
haldamisel maakütet ja nutikaid energiasäästlikke lahendusi.
Ööbikuoru Villas on avatud kohvik Andreas, mis pakub Eesti tippkokkade poolt
väljatöötatud ja siinse piirkonna traditsioonidest inspireeritud menüüd. Kõik ikka
nii, et külaline saaks elamuse siin veedetud ajast ja ihkaks koos sõpradega taas
tagasi tulla.
Kontaktid: www.villa.ee, villa@villa.ee; http://www.facebook.com/oruvilla
• 1. mail avati Otepääl klubihoone
uus restoran Mr Jakob. Restoran on
oma nime saanud Otepää kihelkonnas
elanud suurkuju Jakob Hurda järgi.
Restorani eesotsas on innovaatilised ja
entusiastlikud kokad Jorma Riivald ja
Maanu Tafenau, kes lubavad vastavatavas
söögikohas kasutada võimalikult palju
kohalikku toorainet. Restorani asukohaks
olev Otepää Golfikeskuse peahoone on
1. mail avati Otepääl klubihoone uus restoran Mr
ideaalne koht pulmade, sünnipäevade,
Jakob.
firmaürituste
ja muude toredate sündmuste tähistamiseks. Lisaks
toidu nautimisele on võimalik tellida ka erinevaid
kondiitri- ja lihatooteid. Restorani menüüst,
kus on segatud Vahemere ja Põhjala köögid,
leiab sobiliku nii hasartne golfimängija kui ka
uudishimulik Lõuna-Eestis seikleja – seda nii
toiduvaliku kui ka hinnataseme poolest.
Kõik on oodatud alates maikuust uue ja
põneva kohaga tutvuma ja head toitu nautima!
Info: www.otepaagolf.ee

• Uus majutus Peipsi kaldal „KALAMEESTEMAJA“. Kalameestemaja on mugav
hotell, mis asub Peipsi järve kaldal Mustvees, Narva tänaval. Hotell on sadamast
mõnet minutit kaugel. Hotelli kõrval asub tasuta parkla, linna rand, kütusejaam
Olerex. www.peipsirent.eu/eesti
• Tartumaa uued kohad:
Tartus avati märtsis Kesklinna keskus;
Uus veini- ja õllekelder nimega Kelder 6; www.tartupostimees.ee
Uus klubi VABANK; tartu.vabank.ee
• Visitestonia TOP10
Turismiportaali www.visitestonia.com märtsi ja aprilli kõige populaarsem objekt
oli Teaduskeskus AHHAA! Vaatamisi tehti nii veebis kui mobiilis kahe kuu jooksul
kokku 3168 korda (kõik keeled kokku). Kümne kõige populaarsema objekti sekka sai
Lõuna-Eestist veel ka Jääaja Keskus (6. koht) 1384 vaatamisega.

Saame tuttavaks
Seekordses uudiskirjas tutvustab end lähemalt Võrtsjärve Sihtasutuse uus juhataja
Kärt Leppik.
Milline oli Su elu enne, kui Sa turismile
sõrme andsid?
Olen
sündinud
rahvusvahelisel
turismipäeval, 27.septembril. See on
kindlasti minu elukäigule oma mõju
avaldanud, kui vaadata ajas tagasi,
kellena aastate jooksul töötanud olen.
Sündinud olen Tartus, lapsepõlve
veetnud suures osas Tõrvas. Peale Tõrva
Gümnaasiumi lõpetamist sain esimese
töökoha Tõrva turismiinfopunktis. Ka
järgnevad tööd ja tegemised on läbi
heade juhuste minuni tulnud ja olnud
rohkem või vähem turismiga seotud.
Olen töötanud infospetsialisti ja
projektijuhina Sihtasutustes Valgamaa
Turism ja Tartumaa Turism, hiljem
projektipõhiselt ka Sihtasutuses LõunaEesti Turism. Suured järved on samuti
südamelähedased, mistõttu olen olnud
projektijuhina ametis Mittetulundusühingus Peipsi Koostöö Keskus ja nüüd siis on
jõudnud järg Võrtsjärve Sihtasutuse kätte.
Millised on Sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Linnadest on mu lemmikud kindlasti Tartu ja Viljandi. Kui mõelda kohtadele, kus
on võimalik tunda end kogu maailmast eraldi ja vabana kõigist kohustustest, siis
selleks kohaks on Palupõhja küla Alam-Pedja looduskaitsealal. Saabuv suvi viib
mind kindlasti korduvalt Tõrva, kus Riiska järve rand on hommikuti inimtühi ja seal

ujumisega on võimalus teha endale suurepärane päeva algus. Võrtsjärvest ei saa ka
üle ega ümber, külastamist väärivaid paiku on nii kogu LõunaEestis
kui ka Võrtsjärve ääres palju.
Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida
sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Arvatavasti
kasutaksin
Lõuna-Eesti
turismiettevõtjate poolt pakutavaid parimaid
tooteid ja teenuseid ja võimaldaks seda teha
ka oma perel, sõpradel ja kõigil neil, kel võibolla
ei ole kogu oma elu jooksul võimalust minna
Tartu raekoja platsile välikohvikusse nautima
kohvikute suurepäraseid pakkumisi, sõita
kalepurjekaga Võrtsjärvel, nautida suveteatrite
etendusi või lubada endale SPA-puhkust. Liiga tihti on
tunne, et laste stardipositsioon elus on väga ebavõrdne
ja seda peaks püüdma muuta. Prooviksin omalt poolt leida
võimalusi lastele ja noortele suunatud projektide algatamiseks ja elluviimiseks, et
anda võimalused täisväärtuslikuks ja rõõmsaks eluks kõigile lastele.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Ma ei ole arvatavasti ainus, kes selles rubriigis ütleb, et parima vastuse saaks
kõrvalseisjatelt.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Paljud väiksed ja suured asjad kokku teevad õnnelikuks. Mul on hea meel elada taas
Eestis peale kahte Soomes elatud aastat, rääkida inimestega eesti keeles; teha tööd,
mis mind huvitab; näha, et lapsed on rõõmsad, tublid ja terved; tunda, et sõbrad ei
ole mind unustanud; elada koos inimesega, kes tunneb mind paremini kui ma ise ja
palju muud.

Internetimaailma nipid
Autoriõigustega kaitstud materjali on palju ning seda just eriti internetikeskkondades,
kus on lihtne leida ning kasutada pilte, teksti ja muusikat ning muid teoseid. Enne kui
kellegi teoseid kasutad, veendu, et sul on selleks õigus. Sellest, kuidas autoriõigused
blogimist mõjutavad, loe lähemalt järgnevast loost.
Blogimine algas 1990 aastatel, mil inimesed hakkasid jagama oma huvisid, hobisid
ja mõtteid interneti keskkondadesse. Eneseväljendus kui selline oli tollal peamisi
blogimise eesmärke. Lihtsast eneseväljendusest interneti keskkondades on tänaseks
saanud üks vägagi tõsiseltvõetav turunduse osa ja online kohaloleku suurendamise
üks võtmeteguritest. Seda just eelkõige otsimootorite võidukäiguga, sest unikaalne
sisuloome toob ettevõtte erinevate märksõnade otsingus ettepoole ja seeläbi
paremini leitavaks.
Autoriõigused sisuloomes
Millegi loomine, ka sisu loomine, on looja huvides kaitstud autoriõiguse seadusega.
Autoriõiguse seadus sätestab õiguse tekke ning autori poolt loodud materjali
kasutamise. Sisuloome juures on see oluline aspekt, sest internetti lisatud materjali

on äärmiselt lihtne kopeerida ja mõnes muus kanalis
publitseerida. Teiste loodud sisu on võimalik
avaldada nii seadusevastaselt kasutades loo
autorina enda nime või seaduslikult viidates
õigele autorile ja küsides vastava teose
avaldamiseks luba.
Teiste loodud sisu jagamine
Sisuturunduses ei ole oluline ainult sisuloome
vaid ka lihtsalt relevantsed postitused, mida
sinu toote, brändi järgijad huviga tarbivad. Ehk
järgides korrektselt autorikaitse seadust, on kasu
mõlemapoolne. Parem nähtavus ja tuntus sisu loojale,
kuna postituse jagajad märgivad ära ka allika, viidates autori kodulehele. Mida
rohkem autori postitust blogosfääris jagatakse, seda suurem nähtavus autorile
ja sellega suurendab autor ka oma autoriteetsust sisus kajastatud teemal. Parem
SEO, parem leitavus. Ehk iga autori jaoks on oluline sisu kvaliteet, hea loetavus ja
jagatavus.
Teiste loodud sisu jagamine aitab tõsta ka oma brändi tuntust ja väärtust pakkudes
jälgijaskonnale informatsiooni turul toimuva kohta. Ehk sisuturunduses on oluline
eelkõige sisu relevantsus, mitte niivõrd selle tootja. Toimub sümbioos, kus head ja
kvaliteetset sisu saavad efektiivselt ära kasutada nii autor kui ka autori järgijad.
Kes on sisu autor?
Autori tuvastamine on teinekord keerulisem kui esialgu arvata võiks. Autorikaitse
seadus ütleb üheselt – autorlus tekib selle publitseerimise hetkel. Ehk see hetk,
mil keegi postitab loodud sisu internetti, tekib sellele autoriõigus. Küll aga on
sisuturunduses tavaks lasta sisu luua vabakutselistel kirjutajatel, kes oma nime
loodud sisule alla ei kirjuta ning postituse hetkel tekib autorikaitse sisu postitajale.
Kes aga on siis tegelik autor? Kas sisu looja või sisu postitaja?
Seejuures lisanduvad erinüansid näiteks ettevõtetele, kes hangivad sisu tsentraalselt
kuid tegutsevad globaalselt. Loodud sisu jagatakse erinevate harukontorite vahel,
kus tekstid tõlgitakse ja postitatakse kohalikus keeles. Ehk autoriõigus sisule tekib
igas riigis.
Lisame siia veel järgmisegi autoriõiguse klausli – autorluse presumptsioon. Eeldus,
et sisu postitaja on ka selle autor ning selle ümberlükkamine on tegeliku autori
ülesanne. Kuidas siis tõestada autorlust? Või pigem, kuidas tõestada, et postitaja
ei ole tegelik loo autor. Tõlkes läheb teinekord vägagi palju kaduma ja mugandub
kohaliku keele iseärasustega. Sisus ei ole niipalju äratuntavaid elemente nagu seda
on näiteks muusikas. Ka muusikapala plagiaati on väga keeruline tuvastada, isegi kui
tegemist on äratuntavalt sarnase, varemalt publitseeritud teosega. Selliseid näiteid
ei ole vaja otsida väga kaugelt ja ka mitte väga kaugest minevikust. Pean siinkohal
silmas 2013 aasta Eesti Laulu ümber toimunud plagiaadikahtluseid.
Seetõttu võib väita, et sisuturunduse kohapealt on autoriõiguse seadus pigem
hea tava või juhtnöör, millest kinni pidada. Hoolida oma klientidest, oma brändi
jälgijatest, postitades neile sisu, mille autor on üheselt selge.

Sisu jagamine ja autorlus sotsiaalmeedias
Kui ettevõte kasutab sisu edastamiseks enda kodulehel asuvat blogi, ning teeb seda
vastavalt copywrite seadustele ega kopeeri kellegi teise loodud sisu, siis on autorlust
lihtne tuvastada – blogi domeeni omanik või konkreetne ettevõtte töötaja. Küll
aga võib palju segadust tekkita sotsiaalmeedia kanalites, nagu Facebook, Twitter,
Linkedin, Google+ jne, postitamisega.
Konto loomisel pead nõustuma keskkonna kasutustingimustega (Terms of Service).
Liitudes lehega, lubad Sa neil kasutada enda poolt loodud sisu nende äranägemise järgi
ning nende enda ärihuvides. Veel enam, Sul ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid
õiguseid kasutustasudeks ega kompensatsioonideks.
Nõustudes Facebooki kasutustingimustega oled Sa ka
nõus, et mistahes intellektuaalomandi õigustega
kaitstud sisu postitamisel Zuckerbergi ettevõtte
lehele, annad Sa Facebookile „mitteeksklusiivse,
ülekantava, kasutustasudeta ülemaailmse
litsentsi“.
See tähendab, et Sa annad Facebookile õiguse
edasi anda, litsentseerida ja kasutada Sinu poolt
loodud sisu absoluutselt tasuta. Pole just eriti
oluline asi pereema jaoks, kes postitab oma lapse
esimesi samme Facebooki, küll aga on see suur asi
professionaalsete fotograafide ja sisuturundajate jaoks, kes
loodud sisuga raha soovivad teenida.
Juriidilises keeles rääkides võiks Facebook – kui ta tahaks – müüa kogu sinu poolt
loodud ja postitatud sisu kolmandatele osapooltele maksmata sulle sentigi.
Kusjuures, seda on juba ka juhtunud!
Kodanik Smith, Lychburgist USA-st, külastas 2009. aastal oma Facebooki kontot, kui
ilmus huvitav reklaam: „Tere, Peter! Kuumad vallalised naised ootavad Sind!“. Mitte
ainult ei olnud Peter Smith õnnelikus abielus, vaid ka foto, mida reklaamis kasutati,
oli tema naisest. Kolmanda osapoole tarkvara oli kasutanud Facebooki andmeid ja
leidis pildi Cheryl Smithist ning seejärel kasutas seda oma reklaamis. Lõpuks Facebook
peatas reklaami näitamise, kuid ei olnud selleks juriidiliselt kohustatud.
Kuidas kaitsta intellektuaalomandit internetis?
Intellektuaalomandi kaitsmiseks kasuta erinevaid kopeerimisvastaseid lahendusi
– lisa fotodele, presentatsioonidele jms visuaalsetele elementidele vesimärk,
tekstidele copyright märge, muuda tekstide kopeerimine brauseris võimatuks (ehk
kopeerides ilmub vaid kopeeritava teksti URL aadress). Sellised lahendused ei ole
väga lollikindlad, kuid panevad siiski mõtlema, et antud materjali kopeerimine on
vargus.
Autoriõiguse rikkumise avastamisel tuleb sellest koheselt teavitada võrgustikku
või keskkonda, kuhu see postitati, misjärel vaadatakse avaldus üle. Piisava
tõestusmaterjali olemasolul kopeeritud sisu eemaldatakse.

Loomulikult võib postitaja saata vastulause ning viidates materjali õiglase kasutamise
tingimustele, väita, et postitus oli eemaldatud ebaõiglaselt. Õiglane kasutus (Fair Use)
on juriidiline termin, mis ütleb, et autoriõigusega kaitstud materjali võib kasutada
limiteeritud ja „transformatiivsel“ eesmärgil ilma autori loata. Kui see peaks juhtuma,
võib teenuse pakkuja Sinu materjali tagasi üles panna ning seejärel ei jää muud üle,
kui võtta ette kohtutee.
Kokkuvõte
Autorikaitse seadus küll kaitseb autorit,
kuid sellel on omad nõrkused. Seetõttu
on soovitav viia oma ettevõtte töötajaid,
kes puutuvad kokku sisuturundusega,
kurssi sisuturunduse heade tavadega ning
autorikaitse seadusega. Pisikenegi eksimus
võib ettevõttele kalliks maksma minna. Kui
kahtled teksti, foto või video autoriõiguste
staatuses, väldi selle kasutamist või küsi
antud teose avaldamiseks autorilt luba.
(www.wsionline.ee)

Heledapäine mustlane Lõuna-Eestit avastamas
J4.-6. mail külastas Tartut ja LõunaEestit vabakutseline reisiblogija Larissa
Olenicoff, kes on sotsiaalmeedias tuntud
kui „The Blonde Gypsy“. Larissa on pärit
Californiast, kuid hetkel elab ta Malmös,
kus ta lõpetas hiljuti magistriõpingud.
Ise nimetab ta end reisisõltlaseks,
vabakutseliseks kirjanikuks ja iPhone
fotograafiks.
Larissa võttis SA lõuna-Eesti Turismiga
ühendust sooviga külastada lisaks
Tallinnale ka Lõuna-Eestit. Tallinnas oli
ta varasemalt juba kolm korda käinud
ning eelmiste kogemuste põhjal oli
talle Eestist hea mulje jäänud. Enne Eestisse jõudmist oli tal parasjagu lõppemas
Soome Turismiarenduskeskusega ringreis Soomes ning Tallinki abiga jõudis ta ka taas
Tallinnasse.
Larissa lühikene Lõuna-Eesti külastus kestis kolm päeva ning selle aja jooksul jõudis ta
külastada Tartut ja Värskat. Larissa jõudis Tartusse laupäeval SEBE Täistunniekspressiga,
seda, kuidas talle mugav buss muljet avaldas, mainis ta ka oma sotsiaalmeediakanalis
Twitter. Pärast mõnetunnist jalutuskäiku Tartus läks Larissa bussiga Värskasse,
kus teda ootas Heli Värska Turismiinfopunktist. Heli abiga jõudis Larissa kenasti
ka Värska Sanatooriumisse ja Veekeskusesse majutuma. Larissa oli enne Eestisse
tulekut kuulnud Setomaast ning sealsetest sündmustest ning ta soovis kindlasti

osa võtta öisest jumalateenistusest
Värska Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus.
Sellest, kuidas ta ööpimeduses jalgrattal
kirikuni jõudis, pajatas lühidalt tema
postitus sotsiaalmeediakanalis Facebook.
Pühapäeval oli Larissal taas võimalus omal
käel ja jalgratta abiga Värskat avastada.
Pühapäeva õhtupoolikul, kui ta taas
Tartusse jõudis, ootas teda Aleksandri
Hotell, kus ta veetis oma teise ja viimase
öö Lõuna-Eestis. Esmaspäeva jättis Larissa
põhjalikumalt Tartu avastamiseks, ka sellest leiab ühe meenutuse tema Facebooki
lehelt. Larissa napp Lõuna-Eesti külastus lõppes taas SEBE bussireisiga Tallinnasse.
Täpsemalt on tema muljetest ja kogemustest Lõuna-Eestis võimalik lugeda peagi
tema blogist. Oma reisist Lõuna-Eestisse toob ta esile lisaks Värska jumalateenistusele
ka Tartu Karlova linnaosa puust majad ning boheemlasliku õhkkonna.
Tartu and Varska were a very nice change
from Tallinn where I have always spent my
time in Estonia. Getting the opportunity
to celebrate Orthodox Easter in Setomaa
was a special and intimate experience
that I will never forget. Though I didn’t
have as much time as I would have liked
to explore Tartu, I did spend the day
walking around the center seeing all
the main sights from the outside. The
architecture there was beautiful and I
loved the youthfulness of the city that is
a result of it being a university town. I think my favorite area had to be the one I was
staying in, the Karlova district, with all its beautiful wooden houses and bohemian
vibe. Hope I will be able to return soon!
SA Lõuna-Eesti Turism tänab kõiki koostööpartnereid ja häid inimesi, kes tegid
Larissa külastuse võimalikuks - MTÜ Setomaa Turism, SA Tartumaa Turism, AS Värska
Sanatoorium, Aleksandri Hotell, SEBE.
Larissa blogi: The Blonde Gypsy - blonde-gypsy.com

Vastseliina linnuse koolituskevad
Läbi kevade on Vastseliina linnuse
peamajas
kihanud
nii
mõnelgi
nädalavahetusel vilgas elu. Linnuse
sõpradest moodustunud seltskond on
käinud koos ning osa saanud erinevatest
koolitustest. Mida kanti keskajal seljas?
Millised on sobivad toidud kõrtsis
pakkumiseks? Mida istutada linnuse
ürdiaeda? Kuidas suhelda külalistega?
Millised olid vanaaja tantsud? Need on
vaid mõned küsimused, millele mitme kuu jooksul vastust otsiti.
Koolituskevad algas märtsi alguses, mil jagati teadmisi keskaja moest ning õmmeldi

valmis uhked keebid ning kapuutsid.
Teine märtsikuu nädalavahetus oli samuti
tihe. Kahe päeva jooksul suurendati
teadmistepagasit teenindusvaldkonnast,
mängiti läbi erinevaid rollimänge, jagati
isiklikke kogemusi, analüüsiti probleeme.
Kõige mahukam osa kogu kevadest
kuulus toidu- ja ürdikoolitusele. Nendel
päevadel kihas peamaja köögis elu. Kogu
maja oli täitunud toidulõhnadega, mis meelitasid lähemalt uurima nii mõnegi teelise.
Kui armastus käib kõhu kaudu, siis saavad Piiri kõrtsi kokad austajaid tublisti juurde.
Ürdiõppes olid osalejad mõtetega oma aedades ning alguse sai ka linnuse ürdiaia
planeerimine. Võib loota, et juba sel suvel saab peamaja juures nautida ürtide
maitseid, lõhnu ning ilu.
Mõeldes kõige pisematele linnusesõpradele
valmisid
nukukoolituse
käigus nukud, mille abil saab jutustada
linnuse legende mänguliselt. Iga nukk on
eriilmeline nagu seda oli iga nukutegija.
Nukkudele hinge sisse pannes leidis iga
osaleja üles killukese oma lapsepõlvest.
Üks
viimastest
koolitustest
oli
tantsukoolitus. Vanaaja tantse õpiti läbi
kuue tunni. Peamaja ruumides kõlas keskaja muusika ning kuulda oli jalgade tatsumist.
Koolituskevad tõi linnuse sõbrad üksteisele lähemale. Vastseliina linnuserahvas sai
parema ettevalmistuse suviseks kõrghooajaks. Kevadised kokkusaamised olid igati
ergastavad ning andsid uusi ideid, energiat ning tahet olla edasi toimekad. Vastseliina
linnusesõpradele suunatud koolitused said teostatud tänu Leader programmi
toetusele.
Vastseliina linnuserahvas ootab oma
teisi sõpru suvekuudel külla
Neuhauseni peamaja uksed on avatud
igapäevaselt. Pisikesed sõbrad saavad
lustida värskelt valminud mänguväljakul,
Valge risti imekoht saab ohutu ligipääsu.
Linnuse jalamil ja müüride vahel toimub
suve jooksul nii mõndagi põnevat. „Kui
taevas põles...“ sündmuse nime all toimub
13. juuli ettevõtmine, mille naelaks on
Valgevene ansambel Stary Olsa, Venemaalt tuleb kohale vanaajaklubi Pskovski Grad,
Valgevenest tulevad oma laagriga vibumehed, lapsed saavad vaadata nukuteatrit,
julgemad saavad proovile panna end Vastseliina linnuse Rändrüütli valimisel ning
kogu päeva jooksul saab jälgida keskaja taaselustumist linnuses. Suve viimast kuud
alustab 3. augustil meeli erutava kontserdiga tšellokvartett C-Jam ning kuu lõpus,
30. augustil toimub traditsiooniline Tulede Öö, mille peaesinejateks on seekord Luisa
Värk & Alen Veziko.
Tiina-Maarja Einla
Kojaülem

