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Hea uudiskirja lugeja!
Kõigile on ju teada, et septembrikuu on
üks tähtis kuu! Tähtis on ta igale ühele
omamoodi, mistõttu loodame, et kõik need
Teie jaoks tähtsad asjad lähevad sel sügisel
veelgi paremini. Ka Sihtasutuse LõunaEesti Turism jaoks on september tähtis
kuu, sest käesoleva uudiskirjaga tervitab
Teid esimest korda uus kollektiiv. Kes tahab
meiega lähemalt tutvuda, võib alustada
rubriigist „Saame tuttavaks“. Üheskoos
soovime kaasa aidata Lõuna-Eesti turismi
arengule ning jätkata meeldiva koostööga.
Käesolevas uudiskirjas toomegi Teieni
Lõuna-Eesti tegemised ja sündmused, ühe
maitsva retsepti, heidame Aivar Ruukeliga
pilgu Soomaale ning tutvustame Tartu uhiuut
Seiklusparki.
Hääd nautimist!
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
• Suvi on Sihtasutusel möödunud töökalt ning kiirelt. Alates 18. juunist alustas
osalise tööajaga sihtasutuse juhatajana Angela Järg (angela@southestonia.ee) ning
alates 16. juulist jätkas ta juba täiskohaga. Uue projektijuhina (0,5 kohaga) alustas
tööd Kadi Rebassoo (kadi@southestonia.ee) ja turundusspetsialistina (0,5 kohaga)
toimetab Maarja Paulus (maarja@southestonia.ee). Uue kollektiiviga saate lähemalt
tutvuda rubriigis „Saame tuttavaks“.
• 24.-28. juuli viibisid Ukraina
turismifirmade esindajad Lõuna-Eestis.
Tootetutvustusreis oli organiseeritud
MTÜ Euregio Pskov Livonia ja MTÜ
Võrtsjärve Ühenduse koostöös. Ukraina
reisikorraldajad on avaldanud soovi
laiendada pakutavate turismireiside
geograafiat, sest Ukraina maksujõuline
turist otsib külastamiseks uusi huvitavaid
turismisihtkohti. Ukrainlaste seas on
suurenenud huvi Eesti külastamise
vastu ning eelkõige maaturismi toodete ja teenuste osas. Tootetutvustusreisi ajal
korraldati kaks koostööseminari, et vahetada kontakte ja koostöömõtteid. Kohtumise
ajal tutvustasid ka Lõuna-Eesti turismiettevõtjad oma tooteid ja teenuseid.
Koostööpartneriteks olid SA Lõuna-Eesti Turism, SA Tartumaa Turism, SA Otepää
Turism ja Valgamaa Partnerluskogu.
• 10.-12. august esindas Lõuna-Eesti end Tallinnas üritustesarja „Ava lava, Tallinn!“
raames. Tallinn kutsus suvel, kui seal kõige enam külalisi on, endale külla Eesti teised
regioonid. Lõuna-Eesti kätte jõudis järjekord augustis. Kahe päeva jooksul tutvustati
Tallinna Raekoja platsil Lõuna-Eesti piirkondi ja siinseid vaatamisväärsusi, esinesid
meie kultuurikollektiivid ning laadal tutvustati meie käsitöö-ja toidukultuuri.
• Augustis toimus Riikliku Turismiarengukava aastateks 2014-2020 regionaalse sisendi andmine koos-töös
maakondadega. Lõuna-Eesti sisend
on tänaseks edastatud EAS Turismiarenduskeskusesse. 5. septembril toimus

Lõuna-Eesti regiooni turismiarendajate
ja koostööpartnerite arenguseminar
ning 11. septembril toimus EASi poolt
korraldatud regioonideülene kohtumine,
kus arutati arengukava järgmisi etappe.
• Augustis koostasime taas Vene turule
suunatud talvetrükist, milles tutvustame
Lõuna-Eesti talviseid võlusid ja võimalusi.
Lisaks kirjeldavale ning Lõuna-Eestit
üldiselt tutvustavale tekstile, oli Lõuna-

Eesti ettevõtjatel võimalik lisada trükisesse ka pakette. Ettevõtjate huvi oli suur
ning tänu sellele on trükisel nüüd ka potentsiaalsele külastajale praktilisem väärtus.
Trükiseid levitame EAS Vene turu reisikorraldajate infoseminaridel Peterburis
(20.09.12) ja Moskvas (18.09.12), EAS’i Moskva ja Peterburi esindustes, Peterburi
turismimessil Inwetex 2012 (4.-6.10.12) ning lisaks saavad ka pakettide edasimüüjad
trükiseid. Trükise leiate peagi ka pdf-formaadis www.southestonia.ee kodulehelt.
Jätkunud on ka Facebook’i kampaania, kus seni oleme igal teisipäeval ja neljapäeval
postitanud ühe ettevõtte eripakkumise. Kampaaniast tasub kõigil ettevõtjatel
kindlasti osa võtta ka edaspidi. Paketid, sündmused, uudised – andke meile teada ja
peagi kuulevad neist kõik Lõuna-Eesti sõbrad! Kõigil teistel aga soovitame kindlasti
lehega liituda, et ikka parimate pakkumistega kursis olla!

Kohe-kohe tulemas
• Taaskord kuulutame välja Lõuna-Eesti parimate konkursi „EHE Lõuna-Eesti“. Võitjad
tunnustatakse kolmes kategoorias: Lõuna-Eesti 2012. aasta parim turismiobjekt,
parim turismisündmus ning aasta turismiedendaja. Lisaks võitjatele tunnustatakse
mõlemas kategoorias ka kolme eriliselt silmapaistvat nominenti.
• SA Lõuna-Eesti Turism planeerib sügisel turismiettevõtjatele korraldada õppereisi
mõnda teise Eesti piirkonda. Õppereisi eesmärk on viia Lõuna-Eesti ettevõtjad
tutvuma teise regiooni ettevõtluse edulugudega, suhelda sealsete ettevõtjatega,
et arendada koostööd, initsieerida ühisturundust ning parendada kogemuste- ja
infovahetust nii üle Eesti kui ka regioonisiseselt ja maakonnaüleselt.
• Sügisperioodi on planeeritud kaks praktiliste turundusalaste näpunäidetega
infoseminari visitestonia.com portaali ja internetiturunduse teemal. Täpsem
informatsioon selgub peagi.
• Lõuna-Eestit esindab 04.-06. oktoobril
INWETEX-CIS messil SA Lõuna-Eesti
Turism, Tartumaa Turism ja AHHAA. Ühise
esindusega soovime köita Peterburis
suuremat tähelepanu ja tutvustada
Lõuna-Eestit kui ühtset piirkonda
ning sealhulgas ka erinevaid talviseid
Lõuna-Eesti teenuseid ning ettevõtjaid.
Kõigil ettevõtjatel on võimalik kuni
12. septembrini avaldada soovi tulla
kaaseksponendiks või oma materjalide
saatmiseks.

• 20. septembril toimub EAS Turismiarenduskeskuse seminar Peterburis. Sihtturu
seminaril tutvustatakse reisikorraldajatele ning ajakirjanikele lähemalt Eestit. Tartu
ja Lõuna-Eesti ühisesitluse teeb Irina Orekhova, kes töötab AHHAA keskuses ja on ka
hinnatud giid Tartu linnas. Infoseminaridel levitatakse ka Sihtasutuse uut talvetrükist.

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
• 03.-08. september toimuvad Rõuge Seenepäevad www.viitinalhk.ee. Neljandat
aastat korraldab Viitina Looduskeskus seenenädalat Rõuges. Terve nädala
jooksul saab juhendaja saatel käia metsas seeni korjamas, on seenenäitus ja
konsultatsioonid. Eksponeeritud on Urmas Tartese loodusfotod. 8.septembril
saavad huvilised osa seentega värvimise kunstist. Kõik tegevused toimuvad Rõuge
rahvamajas ja matkad metsadesse saavad alguse ka sealt.
• 03.-09. september külasta Eesti teatri festivali Draama www.festival.ee
• 07.-08. september toimub Karksi meefestival; kultuurikeskus.karksi.ee
• 08. septembril naudi Värskas etendust „Kuidas müüa setot?” Setomaal menukaks
saanud etendus „Kuidas müüa setot?” etendub taas. Taarka Pärimusteatri
noortestuudio näitab rahvakildu, kes oskab ja suudab maha müüa kogu Setomaa
ja teha samal ajal täiega kunsti. Ilma etno ja e-etnota! Noortestuudio lavastus on
sündinud selgest murest. Ja puhtast hoolest. www.setomaa.ee
• 14.-15. september külasta Mulgi Rallit;
www.rally.ee
• 14.-15. september toimub Interdistsiplinaarne
avangardkultuurifestival
Eclectica Tartus eclectica.ee

Mulgiralli

• 15. september mine uudista Rogosi
mõisa sügislaata Ruusmäel Haanja
vallas. www.haanja.ee

• 15. september toimub Sakala Seiklus
2012; www.kultuuri.net
• 15. september külasta laata Võhma
Juurikas III; www.vaskanarbik.ee/20111
• 16. september on SEB Tartu
rattamaraton www.tartumaraton.ee
• 18.-22. september naudi Viljandi
Kitarrifestivali; www.viljandiguitar.ee

SEB Tartu rattamaraton

• 22. september toimub XV Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat Jõgevamaal. Laadal
kaubeldakse kõigega alates toidust kuni käsitööni. Kultuuriprogramm ja tegevused
lastele. Päeva ansambel KUKERPILLID. Folklooriprogramm Leedust, Leedu külaliste
kontsert kirikus, Väljanäitus Palamuse Gümnaasiumis. Lisaks on võimalus külastada
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumit, Palamuse kirikut ja Palamuse
apteeki. Parima laadakostüümi kandjale auhinnaks 50 000 euro senti. palamuse.
kovtp.ee/et/valjanaitus
• 22. september on Võru Spordikeskuses E. Pütsepa XXXVI mälestusvõistlused
maadluses. www.voruspordikeskus.ee, www.eestikalev.ee

• 22. september - 31. oktoober vaata Kauksi Ülle loomingule pühendatud näitust
Obinitsas Seto Ateljee-Galeriis Halas Kunn. Lisainfo: Ülle Kauksi Tel. 56569079,
kyy@hot.ee, www.setokunst.ee
• 23.–30. september külasta Tartu teadusfestivali www.ahhaa.ee
• 24. september toimub Tantsuklubi Värska Kultuurikeskuses. Tantsuklubi on
suvepuhkuselt tagasi! 24. septembril kl. 19.00 on kõik muusika- ja tantsuhuvilised
oodatud Värska Kultuurikeskusesse, kus toimub Tantsuklubi. Esinevad Värska
kohalikud noored pillimehed ja muusikud. See on hea võimalus õppida seto tantse.
Tule kosuta kõrva muusikaga ja jalga tantsuga! Lisainfo: Värska kultuurikeskus, Tel:
529 1619, 796 4712, kultuurikeskus@verska.ee
• 28.-29. september toimuvad Eesti künnimeistrivõistlused; www.olustveremois.ee
• 29. september toimub Haanja 100 –
mägijalgrattamaratoni fännid läbivad
Haanjamaa teedel kas 100 km või 100
miili. www.haanja100.ee
• 29. september on Olustveres Hoidiste
mess, www.olustveremois.ee
• 30. september toimub sündmus Mart
Saar 130; www.piletilevi.ee
Hoidiste mess

Korraldame, koolitume ja võtame eeskuju
• 04. augustil toimus XIX Seto
Kuningriigipäev. Sellel aastal leidis
setode suursündmus aset Värska
laululava platsil. Toimunud ürituse
kohta saad täpsemalt lugeda ja
vaadata: www.setomaa.ee. Kui
soovid üritusest pilte näha, siis
liitu Facebookis Visit Setomaa
fännilehega. Meie fännilehelt leiad
teisigi vahvaid üritusi, mida oleme
jäädvustanud .
• 10.-11. augustil oli Lõuna-Eesti
esindus kohal “Ava lava, Tallinn”
üritusel Tallinnas.
• 25. augustil toimus Lüübnitsas
sibula- ja kalalaat. Tänavu toimus
laat juba 12.korda. Laadalaval oli
kogu päev kirev kultuuriprogramm.
Sai kuulata leelolt, näha seto tantse
ja seto keelset lühinäidendit,

kuulata lõõtsamängu, nautida mandoliinide orkestrit ja palju muudki. Laadal
müüdi kohalikku sibulat ja kala, käsitööd, istikuid, aiasaadusi, ning talukaupa.

Koolitume
• Võrumaa turismitegelased käisid 28.augustil Tallinnas tutvustamas Eesti
reisikorraldajatele lähemalt Võrumaa turismitooteid ja võimalusi. Kohale tulid kõik
18 inimeste erinevatest reisibüroodest, kes jäid turismiesitlusega väga rahule, nii
sisu kui korraldusega. Tänasid, et võtsime vaevaks Tallinnasse külla minna ja neile
Võrumaa turismitooteid ja – teenuseid tutvustada. Reisikorraldajad said kaasa
Võrumaa turismimaterjalid ning kotikese Võrumaa kohaliku toiduga.
• Andsime ülevaate Võrumaa uuematest
turismiarendustest ja sihtkohadest,
missugused sündmused võiksid olla
atraktiivsed külalistele väljastpoolt
Võrumaad ja Eestit, andsime ideid uuteks
marsruutideks ja ülevaade ettevõtjatest,
kes võiksid olla reisikorraldajale
partneriks. Pokumaa tegevjuht Urmas
Roht tutvustas Pokumaa teenuseid ja
mängis ka lõõtsa. Meiega kaasas, oma
teenuseid tutvustamas olid Ants Eigi
Rõuge Hüdrotöökoda-muuseumist, Tiit Soosaar Arossa Villast ja Kadri Moppel
Kubija hotell-loodusspaast. Meeli Palujõe andis ülevaate Võrumaa Giidide
Ühingust ja koostöövõimalustest. Ave Tamra tutvustas reisikorraldajatele Võrumaa
kohalikku toit ning mekkimiseks pakuti Mooska suitsuliha, koduleiba, kitsejuustu
ja palju muud. Võrumaa toiduga jäädi väga rahule ning saadi ideid ja mõtteid, kus
korraldada grupitoitlustamisi.
Esitlus sai teoks SA Võrumaa Arenguagentuuri projekti “Võrumaa turismitoodete
turundamine Läänemere regioonis” ühe tegevusena. Projekt on rahastatud
Võrumaa Partnerluskogu PRIA/Leader meetme abil
• 10.-12. september korraldab EAS Turismiarenduskeskus turismiinfokeskuste ja
külastuskeskuste infokonsultantidele õppereisi Võru- ja Põlvamaal.

Võtame eeskuju
• Septembri alguses
www.viljandi.ee

avatakse

Viljandis

vastrenoveeritud

kultuurimaja;

• Viljandist Tallinnasse rongiga kahe tunni ja 25 minutiga; www.viljandi.ee

Saame tuttavaks
Seekord tutvustame veidi lähemalt
Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism uut
kollektiivi. Suvel sai Sihtasutus LõunaEesti Turism omale uue juhataja,
turundusspetsialisti ning projektijuhi.
Terve kollektiivi vahetusest tingituna
ongi Sul nüüd võimalik tutvuda meie
kolmega korraga.
Vasakult Maarja, Angela, Kadi.

Milline oli su elu enne, kui turismile sõrme andsid?
Angela: Minu senine elu on olnud väga ammusest ajast seotud turismiga ning seda
nii õpingutes, vaba aja veetmisel kui ka tööalaselt. Algusajaks võib ilmselt pidada
gümnaasiumiaegset suvetööd reisikorraldusfirmas, millele järgnesid turismialased
õpingud, praktika Saksamaal ja seejärel töö Eesti turismisektori erinevates
valdkondades. Turism on minu jaoks nii elustiil kui ka kutsumus. Seetõttu olen
väga õnnelik inimene, et peale gümnaasiumihariduse omandamist ja praktilist
kokkupuudet turismitööstusega, teadsin täpselt, mis mulle meeldib ning millega
soovin edaspidi tegeleda.
Maarja: Minu puhul ei saa rääkida ajast, mis oli enne. Turism oli mul juba keskkooli
ajal poolenisti alateadlik valik. Pärast lõpetamist läksin Pärnusse TÜ kolledžisse
turismi õppima, kuna arvasin, et see võiks põnev olla. Ja oligi! Esimene praktikakoht
oli Jõgevamaa Turismiinfokeskuses ja peamiselt seal ma viimased kolm suve olengi
veetnud. Üsna ruttu sain ka kinnitust, et just turismi arendamine oli see, mis mind
paelus ning õppesuunaks valisingi turismisihtkoha juhtimise ning turunduse. Tean,
et olen teinud õige valiku ning nüüd olen väga rahul, et saan panustada LõunaEesti turismi arendamisse.
Kadi: Valiku turismile sõrme anda tegin täiesti teadlikult umbes 9 aastat tagasi,
sest mind paelus võimalus ühildada turismi kaudu soov jagada kõike seda võrratut,
mis meil siin leidub ja eksperimenteerida selle edasiandmiskunstiga ning ühtlasi
seeläbi isiklikul tasandil avastada ja kogeda ümbritsevat kogu oma mitmekesisuses
üha uuesti ja uuesti. Kindlasti oskasin ma varem ringi liikuda ka kui tavaline
turist, kel puuduvad kutsehaigused nagu uuriva pilguga kõige jälgimine ning
analüüsimine, kas ja kuidas midagi on edasi antud või kuidas seda teha võiks. Ka
kaudset vastutustunnet turistide siinse heaolu ees oli tunduvalt vähem, nagu ka
rõõmu sellest, kui siit on kaasa võetud positiivseid elamusi.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Angela: Iga inimene on eriline ja kordumatu ning sageli oskab selle kõige paremini
välja tuua hoopis kõrvaltvaataja. Seepärast esitasin selle küsimuse oma teismelisele
tütrele ja jagan Teiega tema arvamust. Tütre arvates olen sihikindel ja tulemusele
orienteeritud. Kõik, mis eesmärgiks sean, sellesse ka usun ja lõpuni viin. Ning tema
jaoks on kõige erilisem omadus minu puhul see, et näen probleemide lahendamises
võimalusi õppida ja areneda ning omandada uusi kogemusi. Iseendasse vaadates

usun, et eriliseks jooneks on suur tahtejõud ja jätkuv optimism.
Maarja: Mulle meeldivad erilised asjad, ma otsin alati midagi teistsugust ja
omapärast. Eriti meeldib mulle ise meisterdada igasuguseid põnevaid asju.
Kadi: Sellele küsimusele annaksid tõenäoliselt parima vastuse minu lähedased ja
sõbrad, kellest igaüks peab mind vast eriliseks omal moel - on nad mind ju pärjanud
paljude hüüdnimedega, mille tähendust ma aeg-ajalt isegi kipun mõistatama .
Kuigi mulle meeldib küll inimestega koos olla, olen põhiloomult ikkagi selline, kes
vaistlikult otsib teed metsa, kus on alles tõeline vaikus ja saab ise endale raja sisse
tallata.
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Angela: Olen pärit Lõuna-Eestist ning seetõttu on tugevam side just selle regiooniga
Eestis. Kuna Lõuna-Eesti on väga mitmekesine nii kultuuri- kui ka loodusressursside
poolest, siis on raske ainult mõnda lemmikkohta esile tuua, sest sõltuvalt aastaajast
ja positiivsetest emotsioonidest, on neid kohti aastate jooksul kogunenud päris
palju. Talvel lummavad mind Lõuna-Eesti kaunid loodusmaastikud ning ajaloolised
vanad hooned, millel on kõigil oma lugu ja müstiline aura. Suvel on leidnud koha
minu südames Lõuna-Eesti väikesed metsajärved, kaunid loodusvaated ning
ehedad ja elamusi pakkuvad suvised kultuurisündmused väikestes asulates ning
külades. Kevadel ja sügisel on põnev ringi liikuda aga soodes ning
rabades.
Maarja: Eks ikka kodukant Palamuse, kus lapsepõlves
muuseumi-lood olid peas ja televiisoris mängis “Kevade”.
Vooremaa paelub oma mõnusate ja privaatsete järvedega,
millel paadiga sõites võib vesi ühel hetkel olla peegel-sile
ning järgmisel juba tõeliselt tormine. Lõuna-Eesti ongi
minu jaoks künkad ja veesilmad, rahu ja vaikus ning põnevad
inimesed ja sündmused. Ja Tartu vaim!
Kadi: Need kõige-kõigemad kohad hoiaks ma enda teada ja usun, et paljud head
avastused selles osas on mul veel ees. Lemmikute hulgast võiks välja tuua Mustoja
maastikukaitseala, Luhasoo maastikukaitseala, pisikesed soolapid ning järved
Põlva- ja Võrumaal ning muidugi Lõuna-Eesti metsad ja künkad oma imeilusates
variatsioonides.

Teeme projekte
Ava lava, Tallinn!
• Tallinn kutsus suvel, kui seal kõige
enam külalisi on, “Ava lava, Tallinn”
ürituse raames endale külla Eesti
teised regioonid. Lõuna-Eesti kätte
jõudis järjekord augustis. Kahe päeva
jooksul tutvustati Tallinna Raekoja
platsil Lõuna-Eesti piirkondi ja siinseid
vaatamisväärsusi,
esinesid
meie
kultuurikollektiivid ning laadal tutvustati
meie käsitöö-ja toidukultuuri.

• Ettevalmistused ürituse toimumiseks algasid juba kevadel, kui seati paika aeg ja
hakati koostama kultuuriprogrammi ning korraldama laadamüüki. Kokkuvõttes võib
üritust lugeda õnnestunuks. Väga positiivne oli Lõuna-Eesti ettevõtjate aktiivsus
loosimismängu korraldamisel. Lõuna-Eesti loosimismängust osavõtt oli teiste
regioonide omaga võrreldes enam kui kahekordne. Kindlasti aitasid sellele suuresti
kaasa Lõuna-Eesti ettevõtjate poolt välja pandud ahvatlevad auhinnad.
• Laada raames aitasid oma muheda oleku ja mitmekesise tootevalikuga Lõuna-Eesti
hõngu luua ligi 50 kaubitsejat, kes pakkusid palju omanäolist käsitööd ja huvitavaid
tooteid ning tegevusi. Ilmataat oleks ju võinud ehk veidi leebem olla, aga teise
päeva müüginumbrid vast kompenseerisid paljudele esimese päeva tuulise ilma ja
külmetamise. Kultuuriprogrammi täitsid esinejad kõigist Lõuna-Eesti maakondadest.
Kava oli mitmekesine ja koostatud eesmärgiga näidata meie regiooni kultuurielu
erinevaid tahkusid ja inimesi!
• Lõuna-Eesti kaubitsejad olid tagasiside andmisel väga osavõtlikud. Nende
ettepanekud ja koondarvamus on võõrustajale oluliseks indikaatoriks, kuivõrd
jätkusuutlik selline üritustesari on ning kas ka järgmisel aastal ollakse täis tahtmist
Lõuna-Eesti endale külla kutsuda.
• Üritustesarja põhikorraldajaks oli Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Lõuna-Eestist
aitas üritust koordineerida Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism.

Hääletame Lõuna-Eesti ime poolt!
Septembris algas turismialase konkursi “Läänemere piirkonna kuus imet” viimane
voor, kuhu pääsesid ka kolm Eesti kandidaati. Lõuna-Eestit esindab viimases voorus
Tartu Jaani kirik. Hääletada saab kuni septembri lõpuni leheküljel www.6-bsrwonders.net Kindlasti kinnitage oma valik ka Teile saadetava e-kirjaga.

Lõuna-Eesti toidunurk
See rubriik valmib koostöös MTÜga
Maitsev Lõuna-Eesti ja siit saad sa endale
häid retsepte toitudest, mis Lõuna-Eestile
iseloomulikud. Mmm...! Põhitooraine
alati saadaval Lõunakeskuse Taluturul.
Head isu!
Maitseelamuse Koda on Tartus Antoniuse
Õues asuv kogukonnaköök, kus saab
osaleda toidutegemise õpitubades,
pidada sünnipäevi, viia läbi üritusi ja
Praetud vutisüdamed
meeskonnakoolitusi ühiskokkamisega.
Ühtaegu põnev, õpetlik ja toitev. Põhirõhk on kohalikul toorainel ja selle tutvustamisel.
Tooraine partner on Lõunakeskuse Taluturg.
www.facebook.com/maitseelamuse

Retsept
Praetud vutisüdamed
Pakk vutisüdameid (300-500 grammi)
Peipsiveere sibul
Kodumaist küüslauku
Pipart
Soola
Pann lasta hästi kuumaks. Lisada õli, vutisüdamed, hakitud sibulat
ja küüslauku (oma soovi järgi valida kogus). Maitsestada soola ja pipraga.
Praadida kõrgel temperatuuril paar minutit.
Serveerida eraldi ampsuna või lisada salatile.
Tooraine saadaval Lõunakeskuse Taluturus.

Sügisest jõustusid uued nõuded majutusettevõttele
Alates 1. septembrist muutusid nõuded
majutusettevõtetele. Majutusettevõte
peab kogu külastajate majutamise
perioodil vastama antud määruses
esitatud üldnõuetele ja vastavale
majutusettevõtte liigile esitatud nõuetele.
Majutusettevõtte nimel on selged
nõuded:
„Majutusettevõtte
nimes
ja tähistuses võib kasutada vaid
majandustegevuse registris märgitud
majutusettevõtte liigi nimetust või muud liiki iseloomustavat määratlust.“ Sõna
„turismitalu“ võib kasutada vaid maapiirkonnas asuva külalistemaja, hosteli,
puhkeküla ja -laagri, puhkemaja ja kodumajutuse nimes. Turismitalu tähistus peab
sisaldama täiendavat viidet majutusettevõtte liigile.
Muuhulgas reguleeritakse esmakordselt ka spaateenuseid pakkuvate
majutusettevõtete tegevust. Edaspidi tohivad sõna „spaa“ oma nimes kasutada vaid
need majutusettevõtted, kes pakuvad vähemalt kahte erinevat massaažiteenust,
kahte erinevat veehoolitsust või basseini kasutamise võimalust, vähemalt kuuekohalist
sauna ja kahte iluteenust, kuhu alla ei käi saunateenus. Seni on majutusettevõtete
poolt spaateenuste pakkumine olnud õiguslikult reguleerimata, kuid see on vajalik
eelkõige Eesti kuurort- ja taastusravi traditsioone ning tarbijate ootusi arvestades.
Senisest enam pööratakse uues määruses tähelepanu ka
majutusettevõtetes peatuvate külaliste ohutuse tagamisele.
Ühe uuendusena peab tulevikus olema kodumajutuses
ja külaliskorteris, milles on kuni 10 voodikohta, alates
1. septembrist igas majutusruumis autonoomne
tulekahjusignalisatsiooniandur
ning
vähemalt
üks kuue kilogrammise tulekustutusaine massiga
tulekustutusvahend. Praegu kehtivate nõuete kohaselt

piisab elamus tegutseva kodumajutuse ja külaliskorteri puhul anduri olemasolust
ühes ruumis kogu elamu peale. Enama kui 10 voodikohaga kodumajutusele ja
külaliskorterile laienevad alates 1. jaanuarist 2013 kõik ehitise tuleohutusnõuded,
mida kohaldatakse majutusettevõtetele.
Üldisemad muudatusettepanekud kehtivad kõikidele majutusasutustele. Edaspidi
peavad majutusasutused registreerima kõiki kliente, väljastama ruumide võtmeid
identifitseerituna, tagama külastajatele ööpäevase sisse- ja väljapääsu ning
külastajatele ja töötajatele esmaabiapteegi kasutamise võimaluse.
Eelnõu väljatöötamisel osalesid muuhulgas Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti
Turismifirmade Liit, Päästeamet, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Eesti Kämping-Karavan
ja Eesti Spa Liit.
Tutvu määrusega lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052012002.

Eeskujulik Soomaa
Seekord uurime Soomaa Rahvuspargi tegemisi läbi ettevõtja silmade. Intervjuu Aivar
Ruukeliga oli ajendatud Soomaa Rahvuspargi jätkuvast edust. Hiljutisi tunnustusi on
mitmeid ning ühte konkreetset turismiedendajat ei ole võimalik välja tuua, seetõttu
räägimegi lähemalt ühe Soomaa kõige esimese turismiettevõtjaga. Võtame vaatluse
alla Soomaa korralduse ning arengu, ettevõtjate ja valitsejate vahelise koostöö ning
edasised plaanid, soo-turismi ja turismiettevõtluse õppetunnid.
Aivar Ruukel ja Soomaa?
Soomaa Rahvuspark saab järgmisel aastal
kahekümneaastaseks ning samal ajal sai
alguse ka meie pere turismiettevõtlus.
Esimene äripartner oli mul ema, kellega
koos
pakkusime
öömaja-teenust.
Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt
välja antud taluturismi kataloogis olime
sees oma kahe toaga. Siis veel teisi
majutuskohti Soomaal ei olnud ning nii
me tegutsesime paar aastat. Ühel hetkel võtsin Hoiupangast laenu ja ostsin 5 kanuud
ning hakkasin jõgedel matku korraldama, ma olin viis aastat ainukene säärase teenuse
pakkuja. Tol ajal veel e-posti ei olnud, kuid saatsin tavalise postiga kutse kanuu- ja
rabamatkale umbes neljale ajakirjanikule, kellest saidki meie esimesed kliendid.
Pärast esimeste artiklite ilmumist hakkas uudis levima ja nii ta on läinud. Ühte esimest
matkalugu saab lugeda siin: http://arhiiv.soomaa.com/?id=481&lang=est
Kuidas näeb ettevõtja Soomaa Rahvuspargi korraldust?
Soomaa Rahvuspargi looduskaitse- ja külastuskorraldus on 20 aasta jooksul
muutunud pidevalt ja mitmel korral on vahetunud vastutavad ametkonnad ning
ka inimesed. Tänasega on olulisemad ametkonnad RMK ja Keskkonnaamet, teiselt
poolt on olulised turismi seisukohast Pärnumaa ja Viljandimaa turismiinfokeskused,
kolmandalt poolt Soomaa Sõprade Selts ning neljanda osapoolena kõik ettevõtjad.
Lisaks ka vallavalitsused ja maavalitsused. Võib tunduda, et tegemist on kirju pildiga,

et miks nii palju arendajaid on, aga mina selles probleemi
ei näe. Soomaa puhul on tegemist positiivse näitega,
kus kõik asjalised suhtlevad omavahel kaunis sujuvalt.
Oluliseks katusorganisatsiooniks on Soomaa rahvuspargi
koostöökogu, kus käiakse omavahel regulaarselt koos,
luuakse diskussioone ja otsitakse lahendusi. Soomaa
turismiettevõtjate koostöö on uuem nähtus ning see
vajab veel natukene arendamist. On loodud ka MTÜ
Soomaa Turism, kuhu kuulun ka mina.
Viimaseks positiivseks algatuseks on Viljandi ja Pärnu
maavalitsuste eestvedamisel käivitatud Soomaa teemaplaneeringu väljatöötamine.
Planeering võtab lisaks turismile luubi alla ka kogu piirkonna üldise arengu. Soomaa
turismipiirkond on ju tegelikult palju suurem kui rahvuspargi ala, kuhu kuuluvad ka
kõik rahvusparki ümbritsevad turismiteenused ja infrastruktuur.
Milliseid sündmusi Soomaal tõstaksid esile?
Uhkeim aastatuhandetesse ulatuva traditsiooniga sündmus Soomaal on kevadine
üleujutus, millele külaelanikud on hiljem andnud nimetuse Viies Aastaaeg. Vahest
juhtub, et viies aastaaeg tuleb ka sügisel, talvel või suvel. Soomaa Sõprade Seltsi
üheks põnevaimaks sündmuseks on Soomaa vikatimees, mis on ühtlasi ka hea
imagoloogiline üritus. Kaheksateist aastat olen tegelenud ka haabjaehitusega. Haabjas
on traditsiooniline ühepuupaat, milliste kasutamine on Soomaal tänase päevani
levinud, ilmselt tingituna just igaaastastest uputustest. Sellist madalapõhjalist paati
on siin lihtsalt tarvis. Ka sellel suvel oleme ühte haabjat puutüvest välja raiunud.
Paadi parraste laiali laotamise tahaks teha nädala pärast kui Soomaale toimub
ajakirja National Geographic Travller tutvumisreis. Usun, et lugu haabjalaotamisest
sobib sinna väljaandesse kenasti!
Kas Sinu arvates vajab rahvuspark
rohkem ettevõtjat või ettevõtja
rahvusparki?
Ettevõtjale on rahvuspark ülioluline, sest
soid ja jõgesid on igal pool, aga rahvuspargi
staatus
loob
ärile
vundamendi.
Rahvuspark
aitab
kujundada
ja
võimendada turundust, mainekujundust
ja identiteeti. Kultuuri- ja loodusnähtused
on ju olemas ka ilma rahvuspargita, aga
rahvuspark on kõige kõvem bränd, mida
loodusturismis tahta. Välisturisti jaoks on see oluline tunnus, tihti ju konkreetseid
kohanimesid ei teata, otsitakse rahvusparke üldiselt ning seejärel leitakse teenused
ja tegevused. Samas on turismiettevõtjad olulised ka looduskaitsel. Läbi Soomaa
väärtuste tutvustamise aitavad ettevõtjad kaasa ka rahvuspargi eesmärkide
täitmisele. Kohalikud ettevõtted abistavad ka reeglitest kinnipidamise jälgimisel,
näiteks kui nähakse mootorpaadiga sõitjaid (keelatud rahvuspargis), siis sekkutakse
kohe. Õnneks ei ole ammu selliseid probleeme ette tulnud.
Kuidas hindad koostööd Soomaal teiste organisatsioonide ja ühendustega?
Koostööd ma hindan vähemalt heaks, alati on võimalus konkreetsete partneritega
kaugemale minna, aga Soomaa mõistes on küll hea koostöö nii Rahvuspargi
valitsejate, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate kui ka ühenduste vahel. Tänu Soomaa

rahvuspargi koostöökogule, kes regulaarselt koos käib, toimub pidev infovahetus
kõikide osapoolte vahel. Koostöö ettevõtja ja kaitseala vahel aitab kõige rohkem
levitada ühtset sõnumit. Ikka on hea, kui asjadest saadakse üheselt aru. Kaitseala
eesmärk on ka harida oma käepikendusi ehk siis ettevõtjaid ning tänu sellele jõuab
sõnum ka laiemale ringkonnale. Selleks tehakse näiteks vähemalt kaks korda aastas
erinevaid infopäevi.
Millised rahvuspargid võiksid olla Soomaale eeskujuks ja mida on neilt õppida?
Tasub vaadata neid rahvusparke, mis on meile sarnased, näiteks Soome, Rootsi ja
Läti rahvuspargid. Õppida võiks näiteks korralduslikku poolt, ma ei ütleks, et meil ei
saa paremini teha, kindlasti saab veel paremini teha. Minu nimekirjas on pikka aega
juba Poola rahvuspargid, kuhu tahaksin minna õppereisile.
Mis on Soomaa fenomen?
Sood! Soomaa Rahvuspark on ainuke soode kaitseks loodud rahvuspark. See, et meil
on väga palju soid ka mujal Eestis, ei vähenda ju Soomaa väärtust. Vastupidi, me
oleme soode rikas maa ja näidispark on tehtud Soomaale. Seega on Soomaa kõige
ägedam koht, et saada soo-elamust! Sooturism üldse on veel alles lapsekingades,
ka Soomaal. Kanuurenti on ju lihtne korraldada, aga korralda üks huvitav soomatk?
Ma arvan, et see eeldab rohkem teadmisi ning ettekujutust, kellele ja kuidas seda
tehakse.
Milline on Soomaa külastaja?
Tüüpilised väliskülastajad on meil Kesk-Euroopa inimesed, kes suhtlevad vabalt
inglise keeles, aga kelle emakeel on saksa keel. Nad on pärit Saksamaalt, Austriast,
Šveitsist. Teistest käivad rohkem ka itaallased, hispaanlased ja hollandlased. Sise- ja
välisturistide osakaal on sel suvel olnud 50/50. Enamasti viibitakse kaks päeva ning
kasutatakse selleks ka kohalikku majutust. Tihti käiakse kahekaupa, aga tullakse ka
perega. Meid külastavad ka grupid ja õppereisid. Mu üks kinnismõte tulevikuks on
korraldada õppereise. Kõik, mis meil Soomaal on pakkuda ja rääkida, on kellelegi
huvitav õppida. Ei pea silmas vaid loodusõpet, aga ka (loodus)turismiõpet. Edaspidi
tahaks sellele suuremat rõhku panna.
Siseturu osas on viimasel suvel olnud pigem individuaalturiste, vähem ettevõtete
gruppe. Suurvee ajal käis sama palju inimesi kolme nädalaga kui kolme suvekuuga.
Suurvesi koos järellainetusega kestab umbes kuu aega. Sel aastal oli suurveel
välisturiste oluliselt rohkem kui varem, aga suurem osa ikkagi eestlased. Välismaalaste
suvine osakaal teeb optimistlikuks, sest ma usun, et see on alles algus. Eesti on veel
avastamata loodusturismi sihtkoht. Endiselt! Oluline on oskus pakkuda õigetele
turgudele kvaliteetset toodet ning seda ka põnevalt läbi viia.
Sa annad Eesti Maaülikoolis loenguid.
Kas ettevõtjal tasub olla ka õpetaja
rollis?
Õpetades õpid ise. Teiste õpetamine
on üks tõhusamaid mooduseid ise
õppimiseks. Ka tudengitelt on võimalik
igalt ühelt midagi õppida.
Millised on Sinu tulevikuplaanid
Soomaal?
Tulevikus tahaks jõuda rohkemate
väliskülastajateni ning enam täita

madalhooaega (oktoober - märts). Samuti on suvehooajal üsna ebaühtlane käive,
tööd on iga päev, aga mõni päev on ainult paar inimest, teine päev sada. Ideaalis
võiks külastatus olla ühtlasem.
Millised kolm õppetundi annaksid edasi teistele ettevõtjatele?
(1) Raha pärast ei ole turismiettevõtet küll mõtet teha, peab ikka ise sellist elatusviisi
nautima.
(2) Oluline kliendist arusaamine − oma ideaalse kliendi leidmine ja püüda vastata
tema ootustele. Tuleb ronida kliendi pähe ja mõista, mis on see, miks ta peaks sinu
valima ning millist väärtust sa suudad talle pakkuda. Ühesõnaga − kliendikeskne
lähenemine!
(3) Ei maksa põdeda, kui midagi valesti läheb. Pigem teha ja saada negatiivne kogemus
kui jätta tegemata ja aina mõelda kõigele negatiivsele, mis juhtuks kui teeks.... Kes
meist ei eksi, aga vigadest saadki targemaks!

Seiklus Tartus!
Tartu esimene seikluspark avati sel
suvel 20. juunil, millest on tänaseks juba
rohkem kui kaks kuud möödas. Linnamelu
piiril asuv pikk trepp viib sügavasse orgu,
justkui siseneks uude põnevasse maailma.
Ja just seda Tartu Seikluspark ka ongi!
Tartu esimene seikluspark avati sel
suvel 20. juunil, millest on tänaseks juba
rohkem kui kaks kuud möödas. SA LõunaEesti Turism käis Seikluspargi tegemisi ka
kohapeal uudistamas ning meiega vestles
Seikluspargi tegevjuht ja juhatuse liige
Ragnar Kekkonen. Seikluspargi idee sai
alguse eelmisel suvel, kui leiti selleks ka
sobiv koht Raadi linnaosas Narva maantee
ääres asuvas endises kruusakarjääris.
Linnamelu piiril asuv pikk trepp viib
sügavasse orgu, justkui siseneks uude
põnevasse maailma. Ja just seda Tartu
Seikluspark ka ongi!
Seiklusparki minnes tuleb varuda aega, kolme raja läbimiseks kulub umbes tund kuni
poolteist. Raja instruktorid loomulikult läbivad selle raja 12 minutiga, seega kõik võivad
ennast väga turvaliselt tunda, abi on kohe teel! Lisaks peavad Seikluspargi töötajad
läbima instruktori- ja, päästmiskoolitused, esmaabi- ja klienditeeninduskursused.
Seiklusparki tulles tasub jalga panna ka kinnised jalanõud, selga mugavad riided
ja pikad juuksed patsi. Kindaid müüakse ka kohapeal, kuid saab ka ilma, Ragnari
sõnul on ilma mõneti isegi mugavam. Esmalt antakse selga turvavarustus ning
seejärel suunatakse raja äärde, kus juba ootab instruktor. Noormehe õpetusi tuleb
tähelepanelikult kuulata ning juba kostub esimene rajareegel: „Rajal olles peab kogu
aeg vähemalt üks karabiin olema kinnitatud“. Teise reegli kohaselt tohib ühte mängu
läbida korraga vaid üks seikleja.

Tänaseks on seiklusparki rajatud viiskümmend erinevat mängu
ja takistust. Selguse mõttes näitab instruktor ka esimese
takistuse ette - tundub päris lihtne. Algus maa ja taeva
vahel on väga põnev, oluline on tasakaalu leidmine. Ees
ootab kolm rada, mis kõik lähevad järjest kõrgemaks ja
keerulisemaks. Ragnari sõnul on hetkel kõrgeim takistus
ligikaudu kümne meetri kõrgusel: „Plaan on ikka minna
kõrgemale, sest kliendid soovivad raskemat ja kõrgemat
rada“ selgitab juhataja.
Tartu Seiklusparki võib tulla peaaegu
iga ilmaga, sest mida vihmasem, seda
ekstreemsem! Ainult suure tormi ja
äikesega ei saa Seikluspark turvalisust
tagada. Rajal on erinevad takistused:
trossid, rõngad, võrgud ja rippuvad
palgid - kõik nad tuleb ületada. Põnevust
lisavad õhus sõitev jalgratas ja lumelaud,
ronimisseinad ja redelid. Viimane tõsine
proovilepanek ootab kolmanda raja lõpus, juba päris kõrgel – vaja läheb nii osavust
ja tasakaalu kui ka parajat füüsilist pingutust, aga kõik saavad hakkama! Veel üks
laskumine ja ollaksegi taas maa peal, meeleolu on ülev ning tunne on hea. Käed ehk
pisut värisevad. Kui rajad läbitud saab proovida veel 300meetrist laskumist oru ühest
otsast teise, kus närvikõdi on garanteeritud!
Tartu Seikluspark sobib nii suurtele kui väikestele, emadele, isadele, vanaemadele
ja vanaisadele. Kõige vanem seikleja on olnud 82aastane vanaisa ning kõige noorem
peaaegu kaheaastane pisipõnn. Väiksematele lastele on Tartu Seikluspargis loodud
eraldi ala, kus on seiklemiseks erirajad 15 mänguga ja kaks pikka trossilaskumist.
Seikluspargis käib ka juba palju püsikülastajaid. Seikluspargi tegevjuht tõi näiteks ühe
tubli vanaisa, kes toob lapselapse seiklusparki trenni tegema: „Jalgratastega tulevad
ja mõnikord saab poiss ka õhusõidu preemiaks.“ Sellistele külastajatele mõeldes
tegeleb Seikluspark hetkel ka püsikliendikaardi väljatöötamisega.
Seikluspark on rajatud peaasjalikult iseseisvalt, kuid toetust on saadud ka EASist,
Tartu linnalt ja ühelt heatahtlikult Soome motoklubilt. Juba sel aastal tuleb vähemalt
üks rada juurde ning ka talveks ja järgmisteks aastateks on Tartu Seikluspargil suured
plaanid. Talveks rajatakse Seiklusparki uisuväljak, snowtubing’u-rada ning veel
saladuslikke põnevaid asju. Tuleviku-märksõnadeks on veel inimjalgpall, ronimissein,
seiklusrajad kaskede latvades ja veel palju muudki. Soovitakse ka seikluspargi alla
jääv org muuta lillede ja pinkidega kauniks pargiks, kus jalutada ja lähedastele kaasa
elada võivad kõik huvilised.
Teisi seiklusparke näeb Ragnar pigem sõpradena kui konkurentidena. Koostööst
rääkides on Tartu Seikluspargil ja Aura Veekeskusel ka üks soodne pakkumine – ühte
külastades saab teise külastuse soodsamalt. Seikluspargi tegevjuhi sõnul peavad
nad oma peamisteks tugevusteks asukohta Tartu linnas, Seikluspargi kompaktsust
ning oma meeskonda. Lisada võib siia kindlasti ka personaalse lähenemise ning
sõbralikud instruktorid ja teenindajad. Tõenäoliselt ka tänu nendele tugevustele on
tänaseks käinud Tartu Seikluspargis juba ligikaudu 6000 seiklejat.

Seikluspargi rajad ja teised atraktsioonid
jäävad avatuks aastaringselt, kui ilm
lubab on Seikluspargis võimalik igal
ajal põnevalt aega veeta. Lisaks saab
seikluspargi kohvikus keha kinnitada ja
korraldada näiteks laste sünnipäevi või
firmapidusid. Meie külastuse ajal olid just
parasjagu emmed-issid lastega rajal ning
hiljem ootasid neid kringlid ja küünlad
tordil.
Viie aasta pärast näeb Ragnar Seiklusparki mõnusa pargina, kus käivad aega viitmas
kindlasti nii noored kui ka vanemad inimesed. Tema sõnul on Tartu Seikluspark
tulevikus: „koht, kus igas vanuses pereliige leiab endale tegevust, kas on selleks
seiklus, pallimäng, mägironimine või kaasaelamine“. Ka erinevaid sündmusi ja
ööseiklusi on plaanis tegema hakata ning informatsiooni nende kohta leiab ettevõtte
kodulehelt ja facebook’ist.
Ainuüksi asjaolu, et Tartu linnas on võimalik selliste tegevustega tegeleda, peaks
olema piisav põhjus Tartu Seikluspargiga tutvumiseks. Arvestades ka Seikluspargi
lennukaid tulevikuplaane, on tegemist kohaga, mille uudistel ja arendustel tasub
kindlasti edaspidigi silma peal hoida.
Elamusterohke ajaviide Tartu õhus teeb vabaks!
http://tartuseikluspark.ee/

