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Hea uudiskirja lugeja!
Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni viimased
turismiuudised SA Lõuna-Eesti Turismilt ja
Lõuna-Eesti maakondadelt. Saa tuttavaks Tartu
Konverentsibüroo uue juhatajaga ja loe, millised
plaanid on Tähtvere Puhkepargi uuel juhatajal.
Viska veel kiire pilk tulevatele sündmustele,
tutvu National Geographic kollaste akende
projekti kultuurimarsruudiga ja valmista meie
retsepti järgi üks mõnus jõulukook! Soovime
Sulle kõige kaunimat jõuluaega ja teguderohket
uut aastat! Meie südamlikud jõulusoovid leiad
siit!
Kohtumiseni taas veebruaris!

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

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised
Möödunud toimetused
• Novembri lõpus toimusid Põlvamaa turismiasjaliste aastalõpu seminar,
Valgamaa turismi aastaseminar 2013 ning Võrumaa turismi aastaseminar.
Kõigil kolmel seminaril osales ka SA LET juhataja Angela Järg, kes tutvustas oma
ettekannetes Sihtasutuse tegevusi ning erinevaid välisturunduse ning koostöö
võimalusi. Ettekanded leiad siit: SALET tegevus 2014 Otepää 29.11.2013; SALET
tegevus 2014_Räpina 28.11.2013; SALET tegevus ja koostöö_Võrumaa 26.11.2013
• Iga-aastane Mardilaat toimus Helsingis 22.–24. novembril. Mardilaadal tutvustati
Eesti, sh Lõuna-Eesti kultuuri, käsitööd, toitu ning turismivaldkonda ja Eestis
puhkamise võimalusi. SA Lõuna-Eesti Turism osales Mardilaadal ühisel esinduspinnal
koos SA Tartumaa Turismi ja MTÜ Setomaa Turismiga. Ühiselt korraldati ka
auhinnamäng külastajatele. Organisatsioonidest ja ettevõtjatest esindasid LõunaEestit veel Kubija Hotell-loodusspaa, Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus, Eesti
Maanteemuuseum, Pühajärve Spa & Puhkekeskus, Eesti Põllumajandusmuuseum,
Seto Käsitüükogo jt. Kogupereüritusel käis üle 15 000 külastaja, kohal oli 150
esinejat ning üle 160 eksponendi.
• Taaskord on ilmunud Tartu & Lõuna-Eesti infokiri, lähemalt vaata siit! Kord
poolaastas ilmuva elektroonilise infokirja anname välja oma välispartneritele
ja –kontaktidele. Infokirjas tutvustame põnevaid talvepuhkuse võimalusi LõunaEestis, uusi turismitooteid ja teenuseid ning kajastame talviseid tähtsündmusi.
Infokirja anname välja koostöös SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna maine- ja
turismiteenistusega. Infokiri ilmub eesti, inglise, soome, vene, läti ja saksa keeles.
• 9. detsembril toimus traditsiooniline
Lõuna-Eesti Turismikonverents. Alatskivi
lossis toimunud traditsioonilisel LõunaEesti
Turismikonverentsil
kuulati
ettekandeid ning tunnustati parimaid
turismiettevõtteid. Konverentsil osales
üle saja Lõuna-Eesti turismiettevõtja ja –
arendaja. Lõuna-Eesti turismikonverents
„Meie homne on meie endi teha” (T.H. Ilves) keskendus turismisektori tänapäevale ja
tulevikule ning parimatele koostöönäidetele Lõuna-Eestis. Konverents kulmineerus
konkursi „EHE Lõuna-Eesti“ nominentide ja võitjate väljakuulutamisega. LõunaEesti parimaid tunnustati kahes kategoorias – aasta 2013 parim turismisündmus
ning parim turismiobjekt. Parima turismiobjekti 2013 tiitli pälvis Valgamaa
militaarteemapark ehk Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.
Turismisündmus 2013 tunnustuse pälvis öölaulupidu “Järjepidevus”. Võtjatele
panid auhinnad välja Kubija hotell-loodusspaa ja Pühajärve Spa & Puhkekeskus.
Loe konverentsist lähemalt ja vaata ettekandeid siit.
• Detsembris osales Angela Järg ka järjekordsel National Geographic projekti
„Elu kahe maailma piiril„ koostöökohtumisel Leader tegevusgruppide esindajate
ja maakondlike turismiarendajatega Räpinas. Kohtumisel tulid arutlusele
turundustegevused ja koostatavad marsruudid. Projekti tulemusena on valminud
kultuurimarsruut, millest loe lähemalt Saksamaa sihtturuseminar.
käesoleva uudiskirja viimasest loost.

• SA Lõuna-Eesti Turism ja Lõuna-Eesti turismiarendajate koostöökoosolek toimus
12. detsembril. Kohtumisel rääkisime lähemalt ka 2014. aasta SA LET tegevustest
(turundus- ja arendustegevused). Lähemalt vaata SA Lõuna-Eesti Turism juhataja
ettekannet siit.

Kohe-kohe tulemas
• Tartumaa Arendusseltsi Leader-meetme 2013.
aasta viimasest taotlusvoorust sai rahastust SA
Lõuna-Eesti Turismi projekt: „Tartumaa
ettevõtjate turismiteenuste ja koostöö baasil
loodavate tootemarsruutide ühisturundus
Lätis“. Projekti raames antakse välja Tartu ja
Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender (vene
ja läti keeles), loodus- ja kultuuriturismi
marsruut (vene ja läti keeles) ja lastega peredele
suunatud marsruuditrükis (vene ja läti keeles)
ning osaletakse Lõuna-Eesti ühispinnaga Baltour
messil Riias.
• 16.–19. jaanuaril 2014. osaleb SA Lõuna-Eesti Turism Helsingis Matka
2014 turismimessil koostöös Tartu ja Valgamaa Arenguagentuuriga ning
kaaseksponentideks on Setomaa Turism, Peipsimaa Turism, Otepää Turism, SuureJaani vald. Ühise messipinna suuruseks on planeeritud 30m2.
Matka 2014 messiks valmib ka soomekeelne tähtsündmuste kalender.
07.–09. veebruaril 2014. osaleb SA Lõuna-Eesti Turism Riias Balttour 2014
turismimessil. Ühisesinduse suuruseks on 21m2.
• Mõlemale messile on planeeritud National Geographic’u kollaste akende projekti
konspeptsiooniga kujundus

Detsember Lõuna-Eestis
• 01.–24.12. Jõululinn Tartu. Jõululinn Tartu pakub sära ning mõnusaid ja kauneid
hetki: naudi jõulukuud hubastes kontserdisaalides, pühadehõngulistes kirikutes,
toimekates töö- ja õpitubades! Linnaväljakul kõrgub ehteis kuusepuu, kõlavad
tuntud jõululaulud ja kostub laadamelu. www.joululinn.tartu.ee
• 01.12–31.12. Jõulumaa Tartu Kaubamajas. www.tartukaubamaja.ee
• 09-22.12. Vudila Jõulumaa, www.vudila.ee
• 16.–22.12. Jõulumaa lastele. Sakala Keskuses. Viljandi; www.sakalakeskus.ee
• 19., 22., 29.12. Annely Peebo, Marko Matvere ja Swing`n` Joy Orchestra
aastalõpukontserdid. Viljandis, Moostes, Tartus; www.piletilevi.ee
• 21.12. Talvepealinn Otepää avamispidustused. Eestimaa Talvepealinnas toimuvad
arvukad spordivõistlused, kõik võimalused tegeleda talispordiga, suusatada,
kelgutada, teha suusahüppeid ja palju muud – erinevad kontserdid, talvelaat,
lasteüritused. www.otepaa.ee

• 21.12. Jõulukontsert Leigo Muusikatalus. Leigo talul on taas heameel kutsuda
muusikasõpru jõulukuu laupäevaõhtutel külla. Võta kaasa hea kaaslane, pere
või sõbrad ja tule Leigole, et nautida romantilist atmosfääri, head muusikat ning
maitsvat õhtusööki meie hubases kaminasaalis elava tule paistel. 21. detsembril
kell 19:30 - Diana Klas ja Konstantin Arro, õhtu prantsuse šansoonidega; http://
www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/?show=31593
• 21.12. Põlva maakonna 2013.a. lahtised käsipalli meistrivõistlused meestele
Mesikäpa Hallis; www.polvamaa.ee
• 21.12. Ahja valla jõulupidu Ahja Kultuurimajas. www.polvamaa.ee
22.12. Annely Peebo, Marko Matvere ja Swing`n`Joy Orchestra kontsert Mooste
Folgikojas; info@moostemois.ee
• 22.12. Gospelgrupi Total Prise kontsert.
Gospelgrupp Total Prise saabub Otepääle
St.Peterburist. Kohapeal toimub korjandus
noorte lauljate transpordikulude katteks.
www.palverandur.ee
• 22.12. Jõuluvanade kokkutulek Otepääl!
Aastaid tagasi jõulukuul kogunesid jõuluvanad
Otepää keskväljakule kuuse juurde. Siinsel
suurel nn. koosolekul jagati lastele kommi,
tehti mõned ringmängud ja kõneldi läinud aasta
edusammudest ja möödalaskmistest. Päkapikud
on teada andnud, et taas on jõuluvanad otsustanud
kokku saada avaliku laulu-ja kõnekoosolekuga Otepääl. Kui palju jõulutaatisid ja
-memmesid seekord tulemas on ja missuguste eripäraste sõiduvahenditega kohale
jõutakse, ning mis laule lauldakse, saad näha ja kuulda Otepää kesklinnas kuuse
juures. www.otepaa.ee
• 25.12. Vallutame Eesti 20 kõrgemat mäge ehk jõulumatk 2014.
Haanja www.ekstreempark.ee
• 26.12. Arsise kellade ansambli jõulukontserdid. Kontsertidel kõlavad teosed
klassikalise muusika suurkujudelt nagu Bach, Schubert, Caccini, Grieg, Sibelius jpt.
Kontserti juhib Arsise kunstiline juht ja dirigent Aivar Mäe. kl 14 Valga kultuurikeskus.
www.arsis.ee
• 27.–29.12. Baltic Biathlon Cup 1, Eesti MV I etapp. Otepää; www.biathlon.ee
• 27.12. Räpina aastalõpupidu. Meeleolukad estraadinumbrid kohalikelt talentidelt,
tantsutuure kütab ansambel Regatt, õhtujuht Sepo Seeman. www.rapina.ee
• 27.12. Aastalõpupidu Tilsis: ansambliga „Hellad Velled“. Silmailu tantsutrupilt
„Dancing Dreams“. Retrostiilis videodisko - DJ Jaanis Koppel. Õhtut juhib Kaido
Kaha. www.polvamaa.ee
• 28.12. Kõrsikud ”Heli Jälgedes”, Põltsamaa Kultuurikeskuses,
www.kultuurikeskus.eu

• 30.12. Teater Vanemuine Aastalõpuball. Tartu; www.vanemuine.ee
• 31.12. Uusaastapidu ansambliga L`Dorado. Viljandi; www.sakalakeskus.ee
• 31.12. Vana-aasta õhtu Suurel Munamäel. Haanja; www.haanja.eu
• Elva Jõulukalender ja –tegevused: http://sinilind.elva.ee/index.php?id=2
• Jõulukontserdid ja etendused Õlletares: www.olletare.ee

Jaanuar
• Esmakordselt on Setomaal koostatud
kalender, kus on sees kõik Setomaa
kirikupühad ja olulisemad sündmused.
Kalendri üks koostaja, Ülle Pärnoja,
rõõmustab tulemuse üle: “See kalender
on Setomaa eestvedajate ühistöö
tulemus. Ka pildiliselt ja tekstiliselt
soovisime näidata, et väärtustame
kogukonna ühist tegemist ja olemist.
Tulemuseks on ilus asi – suurepärane
kingitus igale setole ja Setomaa sõbrale!”
Kirikupühade osa koostas Sakarias Leppik
ja valdade olulisemate sündmuste
info
edastasid
arendusnõunikud,
kultuuritöötajad, Setomaa muuseumid.
MTÜ Setomaa Turism pani info kokku
üheks tervikuks. Ühe keelena seekord
kasutusel ka seto keel. Setokeelse teksti
kirjutas Paul Hagu. Kalendri pildiline osa
kajastab erinevaid teemasid – loodus, seto köök, käsitöö, tegevused Setomaal.
Pildid pärinevad Setomaa kohabrändi pildipangast ja kohalikelt ettevõtjatelt. Info
on kalendris esitatud neljas keeles – eesti, seto, vene ja inglise. Mõõtude poolest
on trükis suur (formaat A3), lehti on selles kokku 14. Kalendri väljaandmist rahastas
Setomaa arengu programm, MTÜ Setomaa Turism ja kohalikud ettevõtjad. Kalendri
pani kokku MTÜ Setomaa Turism ja
Agentuur Kämp.
• Valmis Põlvamaa marsruudikaart
“Maitsev
maa”.
Põlvamaa
Arenduskeskusel valmis kogu Põlvamaad
hõlmav marsruudikaart “Maitsev maa”.
Tegemist on trükisega, kus on kajastatud
kohaliku toidu tootjaid, kasvatajaid,
talud, toidupakkujad ning teised toiduga
seotud tegijaid. Trükise abil püütakse
suurendada
tähelepanu
Põlvamaa
toitlustusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete vastu ning tutvustada nendes
pakutavaid erinevaid teenuseid. Maitsva maa kaardil olevad ettevõtted pakuvad

eelkõige turistidele ehedaid elamusi ja vahetuid kontakte väikeettevõtete ja talude
igapäevaelust.
• 28.-29. novembril toimus Võrumaal Kubija hotell-loodusspaas EAS
turismiarenduskeskuse poolt korraldatud majutusettevõtetele suunatud e-müügi
ja turunduse koolitus, kus õpetati maakonna ettevõtjaid lihtsate vahenditega
müüma oma teenuseid väliskliendile. Koolitusel käsitleti majutusasutuste müügi ja
turundusaluseid k.a. kuidas leida kliente, milliseid teenuseid erinevatele klientidele
pakkuda ja kuidas ennast turundada. Konkreetsete näidete varal käidi läbi e-müügi
ja turunduse võimalused ning õpetati kuidas neid efektiivselt majutusasutuse
tulude kasvatamiseks kasutada. Koolitajateks olid Marko Männimets ja Helina
Viik firmast eDream Management, kellel on aastatepikkune kogemus majutus
ja reisiteenuste müügi- ja turundusvaldkonnas ning kes igapäevaselt aitavad
majutusasutustel internetimüügis edukas olla.
• Alates 1.augustist 2013 on Tartu Konverentsibürool uus tegevjuht, Kati Nilbe.
Katiga saa tuttavaks käesoleva uudiskirja kolmandas loos.
SA Tartumaa Turismil valmis Soome sihtturu pakettide ja eripakkumiste
trükis. Kordustrükina ning täiendustega valmis Tartumaa looduskaitsealade ja
matkaradade trükis (6 keeles: EST, FIN, RUS, GER, LAT, ENG).. Ilmus Saksa turule
suunatud linnapuhkuse trükise täiendatud kordustrükk.
• 23.-24. novembril toimus Helsinkis iga-aastane turismi- ja käsitöömess Mardilaat
(Martin markkinat). Mardilaat on traditsiooniline Eesti kultuuri, turismivõimalusi,
käsitööd ning toitu tutvustav suurüritus Soomes. Messi korraldab Tuglase Selts
koostöös EAS Turismiarenduskeskusega ja igal aastal valitakse ka teemaregioon,
milleks sel aastal oli Harjumaa. Tuglase Seltsi eestvõttel toimus Mardilaat
käesoleval aastal juba 30. korda. Aastal 2012 tutvustas oma tegevusi ja müüs
tooteid Mardilaadal üle 160 ettevõtte, organisatsiooni, käsitöölise ja kunstniku,
üritust külastas üle 15 000 lõpptarbija Helsingist ning selle lähiümbrusest. Sel
aastal oli messil esindatud üle 150 ettevõtte. Tuglase Seltsi esindaja sõnul osales
messil laupäeval 9200 ja pühapäeval 6800 külastajat. Lisaks jagus külastajaid ka
messile eelnenud traditsioonilisele kirikukontserdile (ca 300), messi ajal toimunud
seminaridele (ca 250), nn Eesti peole (350) ning -vastuvõtule (250). Tartu linn ja
maakond olid messil esindatud Tartu ja Lõuna-Eesti ühisletis koos MTÜ Setomaa
Turismiga. Lisaks maakondliku ja regionaalse turismiinfo jagamisele koostati
SA Lõuna-Eesti Turismiga ühine uudiskiri, koondati sündmuste info ning müüdi
Peipsimaa sibulaid. SA Tartumaa Turism viis läbi ka loosimängu, mille auhindade
hulgas oli mitmete Tartu ettevõtjate kinkekaarte, muuseumide priipääsmeid,
perepileteid ning suurimaks auhinnaks E-Turisti reisibüroolt Tartu Maratoni
pakett. Tarbijamäng osutus väga populaarseks – osales 193 külastajat. Mardilaada
ajaks valmis SA Tartumaa Turismil ka Soome sihtturule mõeldud pakettide ja
eripakkumiste trükis. Lisaks SA Tartumaa Turismile oli messil Tartumaa ettevõtjaist
eraldi esindatud Dorpat Hotell & SPA, muuseumidest Eesti Põllumajandusmuuseum
ning kohvikutest Chocolaterie de Pierre.
• Novembrikuises ajalehes the Baltic Guide ilmusid Tartu ja Tartumaa reklaamid nii
soome- kui ka ingliskeelses väljaandes. (ENG versioon, FIN versioon).
• 8.–10. novembril toimus Saksamaal Bremenis turismimess Reiselust, kus Tartu
oli esindatud läbi koostöö reisikorraldusfirmaga Balticum Exclusiv (www.balticumexklusiv.com) infotrükiste näol. Messi info: www.reiselust-bremen.de.

• Alates 19. novembrist alustas SA Tartumaa Turismis tööd uus projektijuht Annika
Ojasaar (annika.ojasaar@visittartu.com, tel. 5886 7883). Endine projektijuht Katrin
Loss on leidnud uued väljakutsed ning jätkab vaid Via Hanseatica projektiga.
• Tartu Konverentsibüroo osales rahvusvahelisel äriturismimessil EIBTM. 19.-21.
novembril 2013 toimus Hispaanias, Barcelonas XXVI ülemaailmne äriturismimess
EIBTM (The Global Meetings and Events Exchibitions), mis on konverentsitööstuses
üks juhtivaid rahvusvahelisi üritusi. Messi eesmärgiks on kokku viia konverentside
korraldajad konverentsiturismi tippklassi teenusepakkujatega, et luua uusi
kontakte, koostööpartnereid, kuid ühtlasi vahetada ka kogemusi. Kolme
messipäeva jooksul toimusid nii individuaalsed kohtumised, kui ka mitmed
loengud ja koolitusseminarid. 2012. aasta messil osales hinnanguliselt 3100
eksponenti (turismisihtkohad, konverentside toimumiskohad ja hotellid, incentive
programmide korraldajad, konverentsibürood, turismifirmad jt) rohkem kui
150 riigist. Messi külastas ühtekokku enam kui 15 000 oma ala professionaali.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hallatavas Eesti ühisstendis olid lisaks Tartu
Konverentsibüroole ka Eesti Konverentsibüroo, Tallinna Ettevõtlusamet, Via Hansa
Eesti, Estonian Holidays, Baltic Travel Group, Estravel, Lennusadam, Meriton
Hotels, Original Sokos Hotel Viru ja Radisson Blu Hotel. Tartu Konverentsibüroo
jaoks oli EIBTM kindlasti edukas nii uute kontaktide, kui ka kogemuste ja ideede
poolest. Järgmine äriturismimess EIBTM toimub juba 18.-20.novembril 2014! Loe
lähemalt: www.eibtm.com.
• SA Võrumaa Arenguagentuur korraldas 4. detsembril Võru Maavalitsuse II
korruse saalis klienditeenindajate infotunni majutus- ja toitlustusettevõtjatele.
Infotunni eesmärgiks on tõsta ettevõtte teeninduse kvaliteeti, parendades
klienditeenindajate informeeritust Võrumaa turismiobjektidest ja tegevustest.
• 5. detsembril külastasid EAS Turismiarenduskeskuse kutsel Tartut Prantsuse
ajakirjanikud.
Võrtsjärve piirkonna uudiseid loe Võrtsjärve uudiskirjast.
• Toimuvad ettevalmistused 2014. aasta messideks: Matka (16.-19.01, Helsinki),
Balttour (7.-9.02, Riia). Lisainfo: SA Tartumaa Turism, Sille Siniavski: sille.siniavski@
visittartu.com, +372 5326 9353.

Midagi uut ja põnevat
• Alates 1. jaanuarist 2014 hakkavad Tallinna ja Tartu vahel sõitma uued rongid.
Alates 1. jaanuarist 2014 hakkavad pealinnast Tartusse ja tagasi sõitma Eesti
Vabariigile kuuluva äriettevõtte AS Eesti Liinirongid ehk Elroni rongid. Endiselt
jääb rong Tartu ja Tallinna vahet sõitma 6 korda päevas, kuid plaanis on graafikut
tihendada. Muutuvad ka rongiajad ja kasutusele võetakse uued diiselrongid.
Kehtima hakkavad tsoonipõhised piletid. Elron pakub igal liinil ka edaspidi
30-päevast tava- ja sooduspiletit, mis on mõeldud reisijatele, kes kasutavad rongi
vähemalt 7 korral nädalas. Veebist ostmise puhul hakkab kehtima 10% piletihinna
soodustust. Lisainfot: www.elektriraudtee.ee

• Räpinas avati sadama paviljon
12. oktoobril avati pidulikult Räpina
sadama paviljon. Kõikidel huvilistel oli
võimalus sellest üritusest osa võtta ning
seda ka rohkearvuliselt tehti. Kohale olid
kutsutud projekti- ja koostööpartnerid
Eestist, Lätist ning Venemaalt. Pärast
kombekohase sortsukese hundijalavee
kallamist Vetevanale, avati paviljoni
uksed kõikidele kohale tulnud inimestele.
Paviljonis mängis lõõtsamees Olev Suur lustakaid lugusid, mis võttis jala tatsuma
nii mõnelgi külastajal. Paviljoniga tutvumise kõrvale pakuti lihtsaid suupisteid
traditsioonilise tervistusjoogiga. Lämmijärvele viis meeleolukatele lõbusõitudele
hansalodi Jõmmu. Räpina uus sadam täidab olulise tühimiku Peipsi lõunaosas ning
annab hoogu järveturismile. Kõige õnnelikumad olidki Räpina uue sadama avamise
puhul silmnähtavalt väikelaevade ja paadiomanikud, kes kogunesid avamispäeval
suurt sündmust tähistama otse oma alustel. Kevadel oli sadamaakvatooriumi
süvendatud nii, et ka kõige madalama veeseisu korral oleks sügavust vähemalt
1,3 meetrit. Nii saab peale väikepaatide Räpina sadam võtta vastu ka mõnevõrra
suuremaid turismialuseid, näiteks Emajõel liikuva Pegasuse või ka Jõmmu lodja.
Sõnavõttudest jäi kõlama Peipsi järve võrdlemine võimaluste merega. Tõesti,
Peipsi järv annab leiva laule kohalikele kaluritele, võimaldab arendada piirkonna
turismi ja tagab rahvale meeldiva puhkekeskkonna. Idanaabrite lähedus loob
olulised tingimused piiriülese koostöö edasiseks arenguks. Räpina sadama paviljoni
avamise teeb oluliseks tõik, et see on esimene valminud infrastruktuuriobjekt
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi suuremahuliste projektide seas.
Räpina sadama paviljon valmis Eesti-Vene ühisprojekti “Majanduslikult jätkusuutlik
ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond” raames, sh valmisid käesoleval aastal
eelnevalt paviljonialune tehissaar-kai ja teostati akvatooriumi süvendustööd.
Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa turismiasjaliste aastalõpu seminarid
Põlvamaa turismiasjaliste aastalõpu seminar ja 2013. aasta parimate
turismitegijate tunnustamine
Neljapäeval, 28. novembril kogunesid vastvalminud Räpina sadamapaviljonis
Põlvamaa turismiasjalised, et teha aastast kokkuvõtteid ja vaadata tulevikku.
Tunnustati Põlvamaa parimate turismitegijate konkursi võitjaid.
Laureaadid:
2013 Aasta Turismitöötaja – Saima Rüütle (Pesa hotelli restorani peakokk) ja Minna
Jõgeda (Eesti Fototurismi Keskuse juhataja)
2013 Aasta Atraktiivseim Uustulnuk – Räpina Loomemaja
Kategooria teised nominendid olid Ridali lennuklubi uus hoone, Kristiina Tare
kodumajutus, Talukohvik Tillu, Orupedastiku DiscGolfi rada ja Pizza Olive
2013 Aasta Turismi Tegu – Koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril“, ehk rahvakeeli
tuntud, kui National Geographicu kollaste raamide projekt.
Kategooria teised nominendid olid Räpina sadam, RMK Taevaskoja renoveerimine,
Lõuna Matkaklubi jalgrattamatk „Põlvamaa pärlid“, Pesapuu piiritähised ja kaardid,
Seto Külävüü Kostipäiv ning Värska Sanatooriumi ja Veekeskuse turundustegevus
Vene sihtturul.

Päeva esimeses pooles toimus ka seminar, kus tehti kokkuvõtteid lõppenud hooaja
külastusstatistikast ning kuulati mitmeid ettekandeid. SA Lõuna-Eesti Turism
juhataja Angela Järg tutvustas järgmisel aastal ettevõtetele avanevaid võimalusi
enda teenuste turundamiseks nii välismessidel kui trükistes peamiselt Venemaa,
Soome ja Läti suunas. Elava arutelu tekitas arvamusliider ja õppejõud Andres Arraku
tulevikunägemus Eesti maapiirkondade elust-olust ja selle seostest turismiga
urbaniseerunud Euroopa kontekstis. Räpina Sadama loomislugu tutvustas Räpina
vallavanem Teet Helm.
Möödunud turismihooaeg tõi Põlvamaale pisut enam külastajaid kui sellele eelnev.
Statistika näitab, et meie majutusasutustes on veidi kasvanud on nii eestlaste,
venelaste kui lätlaste arvukus. Järgmistel aastatel tuleb turundustegevuste fookus
suunata naaberriigi Venemaa peale, sest just sealt saabuvad külalised võiksid
oluliselt suurendada meie piirkonda jäetavat turismitulu.
Võrumaa turismi aastaseminar 2013
26. novembril toimus Võrumaa turismi
aastaseminar Setomaa Turismitalos.
Ülle Puustusmaa eestvedamisel arutati
tootedisainist ja selle võimalustest. Tõnis
Room tutvustas booking.com võimalusi
„Palju villa, väha vaeva“ ehk kuidas
saada rohkem tellimusi läbi terve aasta
majutusasutustele sobilikel tingimustel
ja võimalikult väikse vaevaga. SA LõunaEesti Turismi juhataja Angela Järg
tutvustas 2013/2014 aasta turundustegevusi ja koostööd ettevõtjatega.
Auhinnatud said ka Võrumaa turismiettevõtjad.
UMA TEGU
Tunnustuse sai Setomaa Turismitalo oma uue peoruumi ja Seto rESTo trükistega.
Uus „Taivaalodsõ Nulk“ on seto seinamaalingutega avar ruum erinevateks üritusteks
kuni 150-le inimesele. Väga tugev kandidaat oli ka Ränduri Külalistemaja, kus kõik
toad on omandanud uuema ja luksuslikuma sisekujunduse. Sel suvel rajasid nad
külalistemaja-pubi klientidele ka põneva laste mänguväljaku, kus on kiik, liumägi,
maailmaränduri mootorratas ja mereröövlite laev.
UMA LUGU
Auhinna pälvis Ööbikuoru Puhkekeskuse peremehe Ants Eigi lugu „GPSi ei tohi
usaldada“. Nominentideks esitati lisaks Taarka Tarõ „Noored linnaisad“ ja Haanja
Puhkekeskuse lugu „Pole vett, pole arvet“.
UMA MEKK
Auhinna pälvis Ülle Kostina Jaaniraotu linnupargist oma terava „Särtsuga“. Üles
seati veel Taarka Tarõ Köögikõsõ rosinaleib ja rullbiskviit ning Urvaste Külade Seltsi
„Urvaste kama“.
UMA TEGIJAKS osutus Hillar Irves MTÜ Spordiühing Ekstreempargist, kes on
korraldanud juba aastaid Võhandu Maratoni. Tänaseks on maratoni läbinud juba
1826 inimest 11 riigist. 2014. aasta 19. aprilli varahommikul saab stardi juba IX
100km pikkune kauneim ja karmim aerutamismaraton Euroopas.

Valgamaa turismi aastaseminar 2013
Valgamaa Arenguagentuuri teadmiste
nädala raames tunnustati Valgamaa
turismi valdkonna parimaid.
Otepääl Karupesa hotellis toimunud
turismi aastaseminaril tehti kokkuvõte
turismivaldkonnas toimunust, tänati
tublimaid ja tunnustati parimaid.
Lisaks tänati Valgamaa veekogude
seiklusmängu võitjaid.
29. novembril toimus Otepääl Karupesa hotellis Valgamaa turismi aastaseminar.
Seminar algas renoveeritud Tehvandi Spordikeskuse hotelli tutvustusega, mille
viis läbi Katrin Aidla. Seejärel suunduti Karupesa hotelli, kus turismiasjalisi tervitas
maavanem Margus Lepik. Ülevaate Valgamaa 2013 turismitegevustest andis
Valgamaa Arenguagentuuri turismi arenduskonsultant Kadi Ploom ning LõunaEesti 2014 ühistegevustest ülevaate Lõuna-Eesti Turismi juhataja Angela Järg.
Ene Reedi Tartumaa Arendusseltsist arutles ning tegi rühmatöö ettevõtjatega
National Geographic kollaste akende projekti võimalustest ja valikutest Valgamaa
turismiasjalistele.
Üritus jätkus turismi valdkonna parimate tunnustamisega, kolmes kategoorias –
parim sündmus, parim meeskond ja parim turismitöötaja.
Parimaks sündmuseks valiti Valgamaa talveöölaulupidu mis toimus 25. jaanuaril
Pühajärve laululaval ja millel osales 18 koori ligi 400 lauljaga. Laululusti oli jagamas
ja lauljaid innustamas üle poole tuhande pealtvaataja.
Parima meeskonna tiitli sai MTÜ Sangaste Turismiküla ehk Sangaste rukkiküla.
MTÜ on loodud ja tegutseb selleks, et inimestel oleks Sangaste kandis mõnus elada
ja töötada ehk moodsamas kõnepruugis öelduna − piirkonna konkurentsivõime
tõstmiseks.
Tegusate inimeste eesmärk on Sangaste piirkonna, lossi ja Sangaste rukki loo
tutvustamine. Koostöös on läbi viidud mitmeid üritusi nagu heina- ja meepäev
ning rukkipäev, mis on tuntust kogunud ka väljaspool maakonda.
Parim turismitöötaja 2013 tiitli sai kohvik-restorani l.u.m.i kokk Tanel
Rebane, kes on kohvikus töötanud kolm aastat ehk selle loomisest alates. Teda
iseloomustatakse kui tagasihoidlikku, kohusetundlikku, ausat, rõõmsameelset ja
hea huumorisoonega töötajat. Noormehel on lisaks tööle mitu hobi. Suurim kirg
on lumelaua- ja veelauasõit, käed on ta külge löönud ka vabatahtlikuna mitmes
ettevõtmises. Tema ideest sai alguse 2011. aastal algatatud heategevusprojekt
“Mänguväljak Otepää lastele”.
Valgamaa turismi aastaseminaril anti üle auhinnad Valgamaa veekogude
seiklusmängu võitjatele.
Kampaania peaauhinna, perepuhkuse imeilusa mõisamiljööga Sangaste lossis ning
lõbusa loodusmatka OÜ Loodusturismiga võitis Veronika Bogdanova. Peaauhind
anti välja kõige enam Valgamaa veekogusid külastanule.

Kampaania eksklusiivse eriauhinna, romantilise puhkuse kahele Taagepera lossis
koos sviidis ööbimise ja õhtusöögiga võitis Timo Arbeiter. Auhinna pälvis rahva
lemmiku ehk kõige enam „meeldib“ klikke kogunud foto.
GMP Clubhotel & „Pühajärve restoran“ eksklusiivse kolmekäigulise
pimeõhtusöögi kahele koos veinidega võitis Jana Kikkas. Auhind loositi välja kõigi
kampaania käigus üles laetud fotode vahel.

Saame tuttavaks
Seekord tutvustab end lähemalt Tartu Konverentsibüroo uus tegevjuht, saame
tuttavaks – Kati Nilbe
Milline oli su elu enne, kui sa turismile
sõrme andsid?
Enne, kui minu huvi turismi vastu
jõudsasti kasvama hakkas, olin nagu iga
teine maailma avastav ja oma „õiget
sihti“ otsiv keskkooliõpilane. Võib
öelda, et turismist hakkasin rohkem
huvituma ülikooli esimestel aastatel.
Samas tuleb tunnistada, et keskkoolis,
geograafia tundides köitsid mind teistest
teemadest alati veidi rohkem ühiskonnageograafilised teemad, sh ka turism
ja inimeste ruumiline käitumine. Nüüd tagantjärgi on hea näha, et tolleaegsete
geograafiaõpikute autoritest on saanud minu kolleegid Tartu Ülikoolis.
Pean tunnistama, et ülikooli astumise aastal ei teadnud ma veel päris täpselt,
mis valdkonnas ma tulevikus tööd tegema hakkan ning, kes minust üldsegi saab.
Tänu heale juhendajale leidsin peagi teema, mis mind endasse tõmbas ja kuni
tänase päevani lahti pole laskunud. Nimelt, töö kõrvalt tegelen Tartu Ülikoolis,
doktorantuuris turismiürituste uurimisega ja see teema on mind paelunud juba
enam kui 8 aastat!
Aga tegelikult ma vist ei oskagi päris täpselt öelda, milline mu elu enne „turismi“
oli. Ma lihtsalt tean, et see on koguaeg minuga olnud. Olen õnnelik, et tänasel
päeval saan end teostada ja uusi katsumusi vastu võtta turismisektoris ning seda
just linnas, kus turism kui selline mu südame täielikult röövis.
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Kuna ma olen sündinud ja üles kasvanud Põlvamaal, Põlva linnas, siis esimese
kohana tuleb pähe muidugi mu kodulinn. Aga eks Lõuna-Eesti regioonina ole
minu jaoks alati eriline paik olnud. Mu lapsepõlv möödus siin ja mäletan näiteks,
kuidas me vanematega igal võimalusel Lõuna-Eesti looduskauneid paiku avastama
sõitsime. Olgu selleks, kas Munamägi, Piusa koopad, Tamula järv vms. Aga üheks
vaieldamatult lemmikuks ja väga eriliseks paigaks on Meerapalu küla, Tartumaal,
mida ma pean ühtlasi ka oma teiseks koduks! See on koht, kuhu ma lähen tagasi alati
rõõmuga ja meenutan muretuid aegu lapsepõlvest. Lisaks sellele on minu hinge
pugenud ka kodulinna Põlva vahetus läheduses, Ahja jõe ürgorus asuv Taevaskoda.

Ja muidugi ei saa üle ega ka ümber kõikvõimalikest Lõuna-Eesti veekogudest, kus
sõpradega aeg-ajalt kalastamas käia!
Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Ilmselt toetaksin ma kõiki neid inimesi, kes Lõuna-Eesti erilist kultuuri ning hinge
elus hoiavad. Tahaksin, et ka tulevikus oleks meil võimalus põgeneda Lõuna-Eesti
metsade vahele rahu ja vaikus nautima, kuid seejuures rõõmu tunda kohalike
elanike toodangust ja ettevõtmistest. Niisamuti tahaksin, et ka erivajadustega
inimestel oleksid paremad võimalused maalilist Lõuna-Eesti loodust avastada ja
sest rohkem rõõmu tunda!
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Raske öelda, arvan, et olen täiesti tavaline, avatud ja rõõmsameelne inimene,
kellele meeldib reisida, kes hindab sõprust, häid suhteid jms. Aga eks ka minul on
omad „kiiksud“, millest mu lähedased võivad ehk pikemalt rääkida.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Ma arvan, et mind õnnelikuks teha on küllaltki lihtne -sageli piisab ka sellest, kui
inimesed lihtsalt naeratavad ja on ise õnnelikud. Ilmselt just seetõttu meeldib mulle
teistele üllatusi teha. Tean omast käest, et teinekord piisab päeva kordaminekuks
ka sellest, kui keegi sulle tavapärasest pisut enam tähelepanu pöörab. Mind
teevad õnnelikuks ka väikesed teod ja asjad; need, mis tulevad hingest ja ilma
igasuguse tagamõtteta. Näiteks asjad, mida inimene teeb oma kätega, olgu selleks
kas enda tehtud kaart, hommikused pannkoogid või praegusel jõuluajal üllatus
päkapikusussis. Ja muidugi on mu pere, sugulased ja sõbrad õnneallikaks, sest ilma
nendeta ei oleks ma täna see, kes olen!

Magusat jõululauale
Jõuluootuses toome Sinuni kaks
mõnusat, vürtsikat ja magusat retsepti
jõululauale. Retseptide ja piltide autor
on toitumisnõustaja ja -koolitaja Triin
Muiste. Koolitustest vaimule, hingele ja
kehale saad lähemalt lugeda „Parem elu
koolitused“ kodulehelt: www.paremelu.ee

Vürtsikas õunamahl (ca 1l)
1l kodust õunamahla (või suhkruta poemahla)
6 nelgitera
2-4 tähtaniisi
1-2 kaneelikoort
3 apelsini mahl + 1 apelsin lõikudena
Väike jupp ingverit (1-2cm tükk)
Kuumuta mahl koos vürtsidega madalal kuumusel aeglaselt keema. Kata keedunõu
kaanega ja jäta mahl pooleks tunniks tõmbama. Kurna läbi sõela ja lisa apelsinimahl,
kuumuta korraks. Pese apelsin ja lõika viiludeks. Lisa vahetult enne joomist.

Jõulukook
3dl täisterajahu
2 dl nisujahu
2tl küpsetuspulbrit
2tl piparkoogimaitseainet
1 spl kaneeli
1 tl kardemoni
2dl Demerara suhkrut
3dl Muscovado suhkrut
4 muna
250g võid
500g puhastatud porgandit (võib riivida
väikese riiviga, siis jääb kook soojana natuke
pudedaks või blenderdada)
1 suur peotäis mandleid (hakkida)
4 peotäit kuivatatud puuvilju: nt rosinaid, viigimarju, ploome, aprikoose või kirsse
(leota ca 10 min ja suuremad puuviljad haki väiksemateks tükkideks)
1 peotäis värskeid jõhvikaid
Vahusta pehme või suhkrutega. Lisa ükshaaval munad, kogu aeg edasi vahustades.
Sõelu kaussi jahu, lisa küpsetuspulber ja maitseained ning sega läbi. Vahustatud
võimassile sega juurde jahu, porgandid, pähklid ja kuivatatud ning leotatud
puuviljad.
Pane segu küpsetusvormi (ca 26 cm läbimõõduga vorm). Eelkuumuta ahi 180
kraadini. Küpseta umbes 50-60 min. Kook on valmis, kui puutikk jääb puhtaks.
Jahtunud koogile võid kaunistuseks raputada peale tuhksuhkrut või lisada marju.
NB! Enne poolt küpsetusaega ära ahju ava. Poole küpsetuse ajal võib koogile peale
panna fooliumi, et kook ei kõrbeks (sõltub ahjust).
Kooki võid serveerida koheselt koos vaniljekastme või jäätisega, kuid kõige parem
on kook jahtunult. Säilib 3-4 päeva.

Tähtvere Puhkepark uue juhataja visioonis
Alates novembrist juhib Tartus SA
Tähtvere Puhkeparki Marti Viilu. Saame
temaga lähemalt tuttavaks ja uurime,
millised on Tähtvere Puhkepargi plaanid
lähiajal.
Millega Sa varasemalt tegelenud oled?
Õppinud olen ma palju, aga see,
mis praeguses töös kasuks tuleb, on
rekreatsioonikorralduse eriala Tartu
Kutsehariduskeskuses ja Inglismaa
ülikooli University College Birmingham
õpingud meelelahutuse juhtimise ja
halduse alal. Töötanud olen ma samuti

väga palju – nii ööklubis, baaris, eraettevõtluses kui ka vabatahtlikuna erinevatel
spordi- ja meelelahutusüritustel.
Millised on Sinu hobid või kuidas Sulle meeldib vaba aega veeta?
Meeldib käia looduses jalutamas, eks see ole ka osa tööst - lähed käid jalutad ja
vaatad, millises seisus spordirajad on. Meeldib ka süüa teha. Vahest meeldib ka
ise sporti teha – rattaga sõita, ujuda, uisutada, see kõik on ka spordikompleksi
juhtimisega seotud.
Milline varasem kogemus Sulle uues ametis kõige enam kasuks võiks tulla?
Ma arvan, et kõige rohkem tulevad kasuks eraettevõtluses, ööklubis Inglismaal
veedetud aastad. Tugevateks külgedeks võib pidada ka inimestega suhtlemist,
ootamatute olukordade ette nägemist ja ohtude välistamist. Ma võtan asju
suhteliselt isiklikult, kui keegi teine ei suuda lahendada, tuleb ise see ära teha,
mulle meeldib ise asjadele käed külge panna, sest siis tead, kuidas asjad käivad.
Kas Sulle siis ei meeldi delegeerida? – eks juhataja peab väiksemaid asju ikka
delegeerima.
Millega Tähtvere Puhkepargis tegeleda saab, millised on peamised teenused, kes
on peamised külastajad?
Puhkepark on hästi suur ja lai – algab ülevalt Kreutzwaldi tänava lähedalt rulapargist,
jätkub laste mänguväljaku lastepargiga, lauluväljaku, spordi- ja dendropargiga.
Seega on võimalusi hästi palju. Talvisel ajal on peamisteks võimalusteks
suusatamine, uisutamine ja kelgutamine. Suvel jooksmine, kepikõnd, BMXi rattasõit
üleval rulapargis ja all spordipargis. Külastajateks ehk peamisteks kasutajateks on
enamuses Tartu linna elanikud. Alustades 3-4-aastasest lastest mänguväljakul
ja lõpetades kepikõndijatega, kes on vanuses 70 aastat ja pealegi. Võib öelda,
et puhkepark on kõigile – loodushuvilistele, lastega peredele, seltskondadele ja
üksikkülastajatele.
Kui palju teenuseid on teil suunatud väliskülalistele?
Eks kuigi palju ikka on, ka uus koduleht, mis just hiljuti valmis, on nii inglise kui ka
vene keeles. Suvisel perioodil käib väliskülastajad rohkem, kuna suvel toimuvad siin
BMX rajal erinevad võistlused. Siis on külastajaid Lätist, Soomest, Leedust, Rootsist,
Ukrainast ja mujalt. Vahepeal on parklas näha ka matkabusse, nemadki käivad ringi
vaatamas. Muidugi meelitavad siia väliskülastajaid ka erinevad üritused, näiteks
Tartu Maraton, Talitriatlon ja erinevad kontserdid, laulu- ja tantsupeod.
Millised on peamised turunduskanalid?
Peamised turunduskanalid on Facebook ja koduleht ning partnerorganisatsioonid
välismaalt sarnase suunitlusega. Arendame suhteid ka Soome BMXi radadega ja
üritame leida koostöövõimalusi, et ka meie mehed saaksid välismaal käia.
Kuidas hindad Puhkepargi hetkeolukorda ja millised on edasised plaanid lähiajal?
Hetkel õue vaadates võib öelda, et olukord on hea. Lehed on riisutud, oksad on
koristatud, heakord on tagatud. Ainuke asi, mis praegu puudu on, on lumi, esimesel
võimalusel tahaks lund teha ja tahaks suusarajad paika saada, et saaks uuesti elu
tagasi tuua siia spordiparki. Hetkel on natuke mudane inimesi käib vähe. Disk
golfarid küll käivad, neid ei häiri midagi, olgu see siis vesi või lumi, mis taevast alla
tuleb, nemad käivad ikka oma ketast loopimas!

Kuidas on olukord ürituste osas?
Hetkel üritustega on niimoodi, et tulemas on Tartu Maratoni laste üritus. Jaanuari
lõpp veebruari algus, sealkandis. Ma lõpetan need projektid ära, mis lõpetamist
vajavad ja siis vaatame, kuidas meil uute projektide algatamine läheb. Kõik sõltub
rahast, mõtteid on. Kindlasti tahaks korralda kontserte ja kutsuda esinema ka
välisartiste, kuna siin aastaid tagasi on käinud erinevad artistid, isegi Depeche Mode
ja Jose Carreras on siin esinenud. Miks mitte uuesti seda proovida.
Milline on Sinu tulevikuvisioon seoses puhkepargiga?
Tahaks ikka pakkuda linna ja ümbruskonna inimestele parimaid võimalusi ja
teenuseid. Arendades edasi nii spordiparki kui ka ülemist rulaparki. Arendusplaanid
on ka lastepargi suunal ja muidugi dendropark, mis võiks saada peamiseks Tartu
suusakeskuseks. Alustatud on läbirääkimisi nii maaomanikega kui ka Tähtvere
vallaga, et saaks pikendada suusarjad Vorbuseni välja. Muidugi oleks vaja laululava
arendada, et luua võimalused suuremateks kontsertideks. Paar sellist huvitavat
ideed on järgmiseks talveks ka, aga need jäävad hetkel
saladuseks!
Mida pead enda suurimaks väljakutseks uues
ametis?
Eks see Puhkepargi arendamine ja käigus
hoidmine ongi üks paras väljakutse.
Arvestades suhteliselt väikest kollektiivi,
millised on puhkepargi juhataja kohustused?
Kohustusi on omajagu – strateegiline juhtimine,
kuidas edasi minna ja millised tegevused on
esmatähtsad. Suure pildi ja detailide ühendamine,
et kõik näeks selline hea ja meeldiv välja. Potentsiaali
ja võimaluste ärakasutamine, et kasutada nii palju kui
meil on ja natuke pealegi. Ja kui vaja, tuleb teha lund ja koristada!
Kas teil on vabatahtlikke ka abis? Me võime neid nimetada vabatahtlikeks, aga
tegelikult on nad inimesed, keda on suunatud kohtu poolt ühiskondlikule tööle.
Neid inimesi käib, nad on suureks abiks, et meie heakord on siin tagatud.
Kui suur seos on puhkepargil Sinu arvates turismiga?
Ma arvan, et väga suur seos, kui me vaatame kõiki neid üritusi, mis siin toimuvad.
Kui sellist asutust või sellist ala ei oleks, ega neid üritusi ei toimuks ka. See on üks
võimalus arendada Tartu linna imagot kui kultuuri ja spordi linnana. Me üritame ka
majutusettevõtetega koostööd teha, et väliskülastajad jõuaks meie territooriumile.
Suhtlemist on alustatud ja tulevikus saab näha, mis sellest välja tuleb.
Mida soovitad sellel talvel kindlasti puhkepargis proovida?
Meil on hästi hooldatud suusarajad! Loodame saada korraliku jää, hakkame siin
katsetama uut tehnoloogiat, et saaks võimalikult sileda jää. Muidugi kelgunõlv
on meil puhkepargis olemas! Laenutame nii uisu- kui ka suusavarustust, soodsa
hinnaga, kui inimestel endal ei ole. Me oleme enda poolt kõik teinud, et inimestel
on meie juures hea ja meeldiv olla. Ja muidugi pärast usutamist ja suusatamist on
alati võimalik saun tellida. Kui suur saun on? Saunu on erinevaid. 1. korruse saun
mahutab kuskil 15 inimest ja kui võtta koos väikse saaliga, siis 35 inimest ja 2.
korruse saun mahutab kuskil 12 inimest. Meil on ka suur saal all, mis mahutab üle
saja inimese. Muidugi saab konverentse ja seminare siin korraldada.
Intervjuu viis läbi SA Lõuna-Eesti Turism praktikant Silvia Linn.

National Geographic kultuurimarsruut
 rojekt “Elu kahe maailma piiril” jutustab
P
lugu ühest erilisest paigast Venemaa
ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril,
kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja
suurtööstuslik maailm. Avasta kollaste
akendega tähistatud kultuuriteekond
läbi Lõuna-Eesti!
Vaata kaarti siit:
w w w. s o u t h e s t o n i a . e e / u u d i s k i r i /
Marsruudikaart_EST.jpg
Vaata kaardi legendi majutusasutuste ja
vaatamisväärsustega siit:
www.southestonia.ee/uudiskiri/NGnimekiri-EST.pdf
Mustvee
Mustvees elavad viie erineva usutunnistuse järgijate kogukonnad. Leidke üles neid
kogukondi esindavad pühamud. Kui teil õnnestub heita pilk ka pühakodadesse, olete
osa saanud rikkalikust kultuuripärandist, mida sellisel kujul ei esine kusagil mujal
Eestis. Vene vanausulised (starovero) elavad Peipsi järve läänekaldal juba ligikaudu
kolm sajandit. Palvekodade ehitus siin piirkonnas algas 18. sajandil. Vanausulised
on suutnud säilitada oma ainulaadse kultuuri ja vältida assimileerumist – see
puudutab nii keelt, kultuuri kui ka usulist kuuluvust: nimelt ei tunnista nad Nikoni
reformidega tehtud muudatusi ei liturgias ega ka rituaalides. Praeguseks on
vanausulisi Eestis 11 kogukonda.
Alatskivi
Sibulatee piirkond pakub külastajale rikkalikke kultuurielamusi. Siin elavad vene
vanausulised, juurdunud on eesti talupojakultuur ning tutvuda saab baltisaksa
mõisakultuuriga, mille parim näide on uhke Alatskivi loss. Alatskivi loss asub Eesti,
aga ka Euroopa Liidu idapiiril. Muinasjutuline loss, mis erinevate ekspositsioonide
kaudu tutvustab üht osa omanäolisest Peipsiveere kultuuri- ja ajaloost, valmis 1885.
aastal. Loss on rajatud Suurbritannia kuningliku residentsi, Šotimaal asuva Balmorali
lossi eeskujul. Kohalik mõisnik Arved von Nolcken ehitas selle armastuse märgiks ja
oma kalli kaasa Josephine auks ning loss oli paruniperele koduks kahekümne aasta
jooksul. Praegu on end lossis sisse seadnud külastuskeskus-muuseum ja restoran.
Tartu – Lõuna-Eesti pealinn
Hansalinn Tartu on Eesti suuruselt teine linn ja värav Lõuna-Eestisse. Tartu on
läbi aegade olnud Eesti vaimne pealinn, heade mõtete linn. Siin sündisid eesti
teater ja alguse sai laulupidude traditsioon. Tartu on ka teaduse linn. Siin asub
Põhja-Euroopa üks vanemaid ülikoole, 1632. aastal asutatud Tartu Ülikool, mis on
andnud Eestile mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi ja õpetlasi. Tänu
tudengkonnale põimuvad Tartus nooruslik elurõõm ja akadeemilised traditsioonid.
Raekoja platsil tervitab kõiki suudlevate tudengite kuju. Kujuga seotud legend räägib
kahest armunud tudengist, kes kõndisid mööda pimedaid vanalinna tänavaid.
Naerdes ja suudeldes jõudsid nad raekojani. Oli sügis ja hakkas sadama. Noormees
avas oma vihmavarju ja kaisutas tüdrukut. Nad suudlesid pikalt. Nende armastus
jõudis taevani. Tüdruk soovis, et see jääks igavesti nii. Äkitselt tabas neid taevast
sinine nool ja paarike kivistus. Sellest ajast saadik on nad seisnud Raekoja platsil
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ja avanud möödakäijate südameid armastusele ja huuli suudlustele. Iga kord, kui
sajab, kukub vihmavarjult väike punane süda. Need on südamed, mis meenutavad
imeilusat armastuslugu. Kui peatute õigel hetkel, võib väike purpurpunane süda
kukkuda just teie jalge ette.
Podmotsa
Podmotsa küla asub Eesti ja ühtlasi Euroopa Liidu piiril, millest 100 m kaugusele
üle vee jääb Venemaa. Seto rahvas on elanud siin kahe usu piiril, Eesti ja Venemaa
vahel, juba muinasajast saadik. Kui piir oli veel avatud, käis Vene poolelt Kulje
kiriku preester koos sealse rahvaga Podmotsa tsässonas suvistepüha pidamas.
Pühade algust tähistas ristide ja ikoonide saabumine lahe tagant paadi või
parvega. Suvistepüha ajal ehitakse tsässon noorte kaskedega. Palvusele viiakse
kaselehtedega kollaseks värvitud mune, mida hiljem haudadel koos suitsukala,
pirukate ja sõiraga süüakse. Kalmudel söömise komme ulatub tagasi kaugesse
minevikku, kinnitades pere ja suguvõsa ühtekuuluvust vaatamata paiknemisele
siin- või sealpool elu ja surma rajajoont. Kodukalmistule vanemate ja sugulaste
juurde matmine on Podmotsa rahva jaoks loomulik veel tänapäevalgi.
Obinitsa
Obinitsa on vana seto küla, kus külaelu järjepidevus on kestnud juba üle tuhande
aasta. Muutuv aeg on jätnud oma jäljed, märgid ja ehitised sellesse külla ning
ümbruskonda. Külastaja leiab siit nii 1500 aasta vanused kääpad, tsaariaegse
ja 1950ndatel valminud kirikuhoone, 21. sajandil taastatud tsässona kui ka
nõukogudeaegsed korterelamud ja sovhoosikeskuse tootmishooned. 1963. aastal
valminud koolihoones asub nüüd Obinitsa külakeskus. Paisjärve kaldanõlvale on
püstitatud Seto lauluemadele pühendatud monument. Ajad on inimesi enam
purenud kui hellitanud, kuid UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kuuluv
seto leelo, rikkalik tekstiili- ja ehtekunst, samuti seto rahvuslik toit on hinnas ja
austatud ka tänapäeval.
Süvahavva küla tegi tuntuks Eesti teleseriaal
Alla poolesaja elanikuga Süvahavva küla asub kahel pool jõge. Paarisaja meetri
kaugusel on Vőhandu jõe kaunimad liivakivipaljandid ja koopad. Kaldal asuv Viia
vesiveski on rajatud ajavahemikus 1900-1915. Vana veskihoone on saanud uue
hingamise ja siin asub nüüd külakoda. Valges kivihoones tegutseb Eesti vanimate
seadmetega villavabrik. Siin võib uudistada, kuidas villast lõng saab. Kohapeal
müüb Villakalli Puut villast valmistatud tooteid ja muud kohalikku käsitööd.
Läheduses asub Süvahavva loodustalu, kus kasvatatakse üle 40 liigi ja kultuuri teening maitsetaimi.
Vastseliina piiskopilinnus
Ühel septembriööl 1353. aastal kostis tühjast linnusekabelist imeilus muusika,
küünlad süttisid ebamaises valguses ning linnuserahvas nägi kabelis hõljumas
valget risti. Veel neli kuud hiljem kestis samasugune olukord ning kõik kabeli
külastajad võisid olla ime tunnistajaks. Paavsti käsul sai Vastseliinast püha paik ja
imekabelisse jõudnud arvukad palverändurid lunastasid siin oma patte. Pimedad
muutusid nägijateks ja kurdid kuuljaiks ning Neuhauseni linnuse kuulsus üha
kasvas.
Legendide kohaselt võib rändur oma teel kohata Musta Ratsanikku, kes on tulnud
kuuvalgetel öödel oma valdusi üle vaatama ning kuulda tornikeldrisse maetud

neitsite ettekuulutusi. Öötundidel võib teie tee ristuda kauni kooljaneitsi omaga.
Vahest õnnestub teil koguni mekkida linnusetorni mesilaste kõiki tõbesid ravivat
imemett. Praegu võite minna ajas tagasi, külastades arvukaid väljapanekuid
endises Piiri kõrtsis (nüüdses Neuhauseni peamajas) ja ronida linnusetorni.
Barclay de Tolly mausoleum
Kindralfeldmarssal on Eestiga seotud inimestest üks kuulsamaid ja ilmselt suurim
Vene väejuht, kelle põrm puhkab Eestis. Šoti juurtega balti aadliperekonnast
põlvnev Vene väejuht etendas olulist rolli 1812.−1814. aasta võitluses Napoleoni
vastu. Jõgevestega on Barclay de Tolly nimi seotud alates 1791. aastast, mil ta
abiellus Helene Auguste Eleanore von Smitteniga ja sai seeläbi Jõgeveste mõisa
omanikuks. Mausoleumi laskis 1823. aastal abikaasa mälestuseks ehitada vürst
Barclay de Tolly lesk. Hauakambrisse paigutatud vürst Barclay de Tolly ja tema
abikaasa sarkofaagid on originaalkujul säilinud tänaseni. Räägitakse, et Teise
maailmasõja ajal olid lahingud kestnud pikalt ka Jõgeveste lähedal, kuid mõlemad
pooled austanud väejuhti sel määral, et mausoleum jäi lahingutest puutumata.
Sangaste loss
Sangaste loss on kujunenud rukkikrahv Friedrich Georg Magnus von Bergi elu ja
tööd, sealhulgas rukki aretust tutvustavaks külastusmõisaks. Rukis on eestlastele
põlvest põlve tähendanud igapäevast leiba ning leivaviljana on seda kasvatatud
juba tuhat aastat. 130 aastat tagasi õnnestus Sangaste mõisahärral algse aretustöö
tulemusena luua uus talirukki sort „Sangaste”, mis on teadaolevalt vanim
käesoleva ajani tootmises püsiv rukkisort. Sangaste krahv oli silmapaistev mees,
kes oma käitumisega teistest aadlimeestest kõvasti erines: näiteks eelistanud ta
lihtsat talupojatoitu. Krahvi pojapojad mäletavad tänini vanaisa lihtsat toidulauda:
tangupuder, kooritud hapupiim ja soolaheeringas. Suviti oli ta alati ringi käinud
pasteldes.
Karu pea kujuline linnamägi andis Otepääle nime
Otepää kirik on ajaloolise tähtsusega ja etendab eesti rahvakultuuris olulist rolli.
Kiriku pastoraadihoones pühitseti 1884. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge
lipp, millest hiljem sai rahvuslipp ja 1918. aastal Eesti riigilipp. Otepää linnust
mainitakse vene kroonikates esmakordselt 1116. aastal ehk kirjalike allikate järgi
on tegemist vanuselt kolmanda asustatud punktiga Eestis. Linnamägi on andnud
Otepääle nime, sest mägi meenutanud külje pealt vaadates karu ehk oti pead
(’pää’ = pea).
Legend räägib, et sõja ajal, kui linnamäe keldrid sisse varisenud, jäänud siia üks
nõid, kes veel praegugi elavat. Vanarahvas räägib, et kui mõnel tuulevaiksel õhtul
mäe jalamile minna, võib kuulda, kuidas nõid siidilõnga ketrab, kuidas tema must
kass nurru lööb ning kell vaikselt tiksub.
Eesti Maanteemuuseum ja Postitee
Maanteemuuseum asub 1863. aastast pärinevas Varbuse postijaamas, kus kunagi
oli tall 33 hobusele ning toimus regulaarne postivedu Tartu ja Võru vahel. Tartu
ja Võru vaheline tee on osa põneva ajalooga kauba- ja sõjateest, ühendades
muuhulgas Pihkvat ja Tartut. Alates 19. sajandi keskpaigast hakkasid siin veerema
postivankrid, loodi postijaamade ja kõrtside võrgustik ning seepärast nimetataksegi
seda Postiteeks. Postijaama kompleksi kuulub viis hoonet, mis tutvustavad Eesti
maanteede ajalugu ning sellega seotud teemasid alates rändamisest ja sõidukitest
kuni teed mööda toodud uuendusteni. Maanteemuuseumi väliekspositsiooni
põnevaima osa moodustab maailmas ainulaadne väljapanek, kus külastajatel on

võimalus ajas rännata ning igal käänakul kohata põnevaid tegelasi. Muuseum
on kui elav ekspositsioon – siin liiguvad nii ajale jalgu jäänud kui ka tuleviku
sõiduvahendid. Suurt rõhku pannakse laste liikluskasvatusele. Muuseumis asuv teeehitus- ja hooldusmasinate kollektsioon on tõeline maiuspala tehnikahuvilistele
ning muuseumi teehöövlite kollektsioon Balti- ja Põhjamaade esinduslikemaid.
Räpina ajalooline süda
Taaskasutustehnoloogial põhinev paberiveski alustas Räpinas tööd 1734. aastal.
Vaadeldes Räpina paberivabriku punastest tellistest peahoonet meenuvad vanad
paberimeistrid, kelle ligi 300-aastane kogemus moodustab nüüdisaegse ettevõtte
auväärse ajaloo. Üle veesilma avaneb paeluv vaade Räpina mõisa majesteetlikule
peahoonele Sillapää lossile (rajatud 1836–1847). Aastatel 1923–1924 avati siin
gümnaasiumi põllumajandusklass, millega algas Räpina Aianduskooli ajalugu.
Lossi ümbritsev park on üks liigirikkamaid ja kõige paremini hooldatud täisealiste
puude ja põõsastega mõisaparke – esindatud on nii inglise park, prantsuse park
kui ka metsapark. Pargis asuva Musitempli kohta räägitakse, et selle sammaste all
teineteisele tõotuse andnud armastajad jäävad kokku terveks eluks.
Valga – üks linn, kaks riiki
Eesti-Läti piiril asuva Valga linna mõjuala ulatub kahe riigi kakskeelsesse
kultuuriruumi. Legend linna jagunemise kohta kahe riigi vahel räägib, et vanal
Liivimaal arenenud Valga ühtse linnana. Kui tekkisid Eesti ja Läti vabariik, ei
suudetud aga ära jagada, kummale peaks linn kuuluma. Piiritüli lahendas 1920.
aastal inglise kolonel Tallents, keda olevat kostitatud ühel nädalal eestlaste ja
teisel lätlaste juures. Tallents olla käega (mõõgaga) löönud ja linna kaardil pooleks
jaganud – eestlased ühele ja lätlased teisele poolele. Tänapäeval on Valga-Valka
nagu üks linn, mis ei mahu ühe riigi piiridesse. Pole vist külalist, kes ei oleks lasknud
ennast nende piiripostide taustal pildistada. Proovi seista nii, et oled ühe jalaga
Eestis ja teisega Lätis ning hoiad ühes käes jäätist ja teises saldejumsi!
Uhtjärv
Uhtjärvega on seotud arvukalt muistendeid. Uhtjärve ürgoru nõiariigi sünnilugu
jutustab, et sorts pääsenud magava Uhti käest põgenema. Nimelt tahtnud sorts
Uhtit uputada, ent kangelane ärganud müdina peale üles, mispeale sorts ennast
mustaks härjaks moondanud ja muudkui pagenud, aga polevat jõudnud kuigi
kaugele, kuna näinud, et tema tembust järv sündinud. Jäänud siis pidama oru
kaldale, koht meeldinud, rajanud enesele Nõiariigi ürgorgu. Ajapikku trikitanud
edasi, uputanud kirikukellad järve, peitnud järve õige nime kirikutorni muna alla.
Võrtsjärve piirkond
Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv. Suur-Emajõe kaudu on Võrtsjärv ühenduses
Peipsi järvega, mis tagab veekogu kalarikkuse. Võrtsjärvele iseloomulikuks
kalapüügiviisiks on läbi aegade olnud kaletamine, mis kujutab endast traalpüüki
purje jõul spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud kalepurjekaga. Vanade
traditsioonide kohaselt ehitatud kalepurjekas pakub tänapäeval vanalaevandus- ja
kalastushuvilistele huvisõite Võrtsjärvel ning ka Viljandi järvel, mis jääb Võrtsjärve
külastuskeskusest kõigest 30-minutilise autosõidu kaugusele. Eesti pärimusmuusika
koduks peetavas Viljandi linnas toimuvad pärimusmuusika festivalid toovad linna
muusikasõpru nii lähedalt kui kaugelt. Viljandis asub ka Eesti Pärimusmuusika
Keskus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.

