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Armas lugeja!
Statistika kohaselt peab eestlane oma kodumaise
suvepuhkuse meeliskohaks Lõuna-Eestit, läbi
aastakümnete on inimesed juurdunud traditsioon
just siia suve nautima tulla. Ja miks ka mitte? Siin
on ju Baltikumi kõrgeim punkt – 318 m kõrgune
Suur Munamägi Võrumaal, pindlalalt Euroopa 4.
järv – Peipsi-Pihkva järv (3555 km²), Eesti pikim, 162
km Võhandu jõgi, samuti sügavaim järv – Rõuge
Suurjärv (38 m). Lõuna-Eestis on registreeritud Eesti
absoluutselt madalaim (-43,5 ºC) ning kõrgeim (+35,6
ºC) õhutemperatuur. Isegi Eesti jämedaim, 680-aastane
ning 8 m ümbermõõduga Tamme-Lauri tamm kasvab
just siin. Ent suvel Lõuna-Eestisse tulles tasub tähele panna
teisigi vaid siinsele kandile iseloomulikke märke – näiteks
pidavat just Lõuna-Eestis (ja Harjumaal) kõige enam heledasilmseid olema, ka kirikutornis
asuv kukk viitab kindlalt Lõuna-Eestile ning veel paarkümmend aastat tagasi võis heinamaal
mäluvate lehmade värvi järgi määrata, kus Eestimaa otsas parasjagu asud – punased olid
lõunas, mustavalgekirjud põhjas.
Ilusat peatselt algavat suve!
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
• Kevadkuude jooksul oli meie sihtasutuses
praktikal kokku 5 (!) praktikanti: Maarja
Paulus ning Katrin Likk Tartu Ülikooli
Pärnu kolledžist, Merlin Lomp Tartu
Kutsehariduskeskusest ning Janar Mõttus
ja Triinu Kudu Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolist. Nende abiga saime
paljud suured tööd tehtud, nii et suur
aitäh neile ja tuult tiibadesse!
Meie usinad praktikandid

• 7. ja 8. mail osalesime Eesti
turismiinfokeskuste ja külastuskeskuste
õppereisil
Harjumaal,
kus
lisaks
turismiatraktsiooonide ning majutusja toitlustusettevõtetele tutvusime ka
üksteisega.
• 9. mail kohtusime Sangaste lossis
Valgamaa turismiettevõtjatega, et rääkida
sellest, kuidas on möödunud talvehooaeg
ning milliseid viimaseid ettevalmistusi Meie usinad praktikandid
teevad ettevõtjad suvehooajaks. Nüüdseks on kõigis Lõuna-Eesti kuues maakonnas
kevadpoolaasta ümarlauad peetud, meie maakonnapõhise statistikaga varustatud
ettekanded ümarlaudadelt leiad siit.
• Mai keskel oli telekanali Travel Channel eetris saade „Food tripper“, kus seekord
keskenduti eesti toidule, seda nii Põhja-, Lääne- kui loomulikult ka Lõuna-Eestis.
• 15. mail tähistati Tallinnas traditsioonilist Tallinna päeva, ent seekord oli pealinn
ka regioonid külla kutsunud. Nii esindaski Lõuna-Eestit Tallinna Raekoja platsil Ruth
Pärnaku Viljandi Turismiinfokeskusest, kelle sõnul läksid kõik materjalid kaubaks kui
kuumad saiad.
• Samuti 15. mail said Valgamaa turismiettevõtjad Otepääl põhjaliku ülevaate
www.visitestonia.com keskkonna kasutamisest ja olulisusest turismiettevõtja
jaoks, millest rääkisid Kristi Püümann ja Katre Pukk EAS Turismiarenduskeskusest,
internetiturundusest ja sotsiaalmeediast rääkis aga Marko Siller.
• 16. mail said ka Viljandimaa
turismiettevõtjad oma teadmisi www.
visitestonia.com ning veebiturunduse
vallas värskendada.
• 17.-18. mail osalesime Suure-Jaanis
toimunud Rohelise võtme ja kohaliku
toidu infoseminaril.

Viljandimaa infopäev

• 22. mail toimus koostöös EAS
Turismiarenduskeskusega
kolmas

visitestonia
ja
internetiturunduse
infoseminar, seekord Võru- ja Põlvamaa
turismiettevõtjaile.
• 22. mail osalesime ka projekti „Via
Hanseatica“ seminaril Jõgevamaal, kuhu
SA Lõuna-Eesti Turism on kaasatud mitte
kui partner, vaid kui spetsialist.
• 23. mail korraldasime Tartus LõunaEesti turismiettevõtjaile ning -asjalistele 23. mail Vene sihtturu seminar
Vene sihtturu seminari, kus ettekanded tegid reisibüroode esindajad nii Moskvast,
Peterburgist kui Pihkvast, samuti edukad ettevõtjad Vene turul siitsamast Eestist.
Tutvu kindlasti seminari materjalidega.
• 24. mail ilmus Lätis ajalehe „Neatkariga“
vahel Lõuna-Eesti 8-leheküljeline erileht,
kus tutvustasime Lõuna-Eesti regiooni
läbi perepuhkuse prisma.

Lõuna-Eesti vaheleht Läti päevalehe vahel

• 30. mail said Tartu Laulupeomuuseumis
kokku
Lõuna-Eesti
aktiivsemad
turismiettevõtjad,
-asjalised
ning omavalitsuste, samuti EAS
Turismiarenduskeskuse ja Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi Riikliku turismiarengukava Lõuna-Eesti seminar
esindajad, et võtta ajurünnaku abil tõsiselt luubi alla uus Eesti turismiarengukava
aastateks 2014-2020.
•
31.
mail
pani
kevadistele
infoseminaridele
visitestonia
ja
internetiturunduse vallas punkti Tartus
toimunud infoseminsar Tartu- ja
Jõgevamaa turismiettevõtjaile.

Tartu- ja Jõgevamaa ettevõtjate infopäev

Kohe-kohe tulemas
• 10.-14. juunini reisime „Sihtkoha juhtimise“ koolitust lõpetava õppereisi raames
Sloveeniasse, kus tutvume sealsete eri turismiametite ja -organisatsioonidega. Ikka
selleks, et parimad kogemused kokku koguda ja siin rakendada.

• 14.-16. juunil toimub Soomes, Tamperes EestiSoome tantsupidu, kus Lõuna-Eesti turismiinfot
jagab Rutt Tänav Põltsamaa muuseumist.
• Juuni algul saadame oma välispartneritele
ja -kontaktidele taas kord poolaastas ilmuva
elektroonilise Tartu & Lõuna-Eesti infokirja, kus
tutvustame siin puhkamise suviseid võimalusi,
uusi
tooteid-teenuseid,
kajastame
suvist
kultuurikalendrit ning toome lugejateni ka
turismiettevõtjate suvepakkumised. Infokirja teeme
koos SA Tartumaa Turismi ja Tartu linna turismi- ja
maineteenistusega, infokiri ilmub inglise, soome, vene ja
saksa keeles.
• Peatselt saab avapaugu suur ja pretentsioonikas Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti
ühisprojekt „Riverways“, mille eesmärk on välisturistidele piirkonna jõed – nendel
seiklemine ja nende ääres puhkamine – lähemale. SA Lõuna-Eesti Turism osaleb
projektis partnerina turundustegevuste elluviijana. Projektis osalevad Eesti poolelt
erinevad omavalitsused ning Lääne- ja Pärnumaa.
• Sihtasutuses puhuvad taas uued tuuled! Nimelt vahetub meie juhatuse liige – Kätlin
Kuznetsova asemel, kes siirdub lapsehoolduspuhkusele, võtab juhataja tööülesanded
üle Angela Järg, kes seni SA Tartumaa Turismis ning Tartu Konverentsibüroos tegev
oli. Peale selle vahetub ka projektijuht – Tuuli Elstrok naaseb pealinna, kus hakkab
tööle EAS Turismiarenduskeskuses. Kes tema asemele tuleb, on praegu veel lahtine.
Edu ja jaksu uutele!

Juuni Lõuna-Eestis
• Alates 1. maist ühtlustusid Viljandi
Vana Veetorni, muuseumi ja Kondase
keskuse lahtiolekuajad – nüüd on need
avatud iga päev kell 11-18. Lisaks on
võimalik kõiki kohti külastada ühe
piletiga, s.o. kolmikpiletiga.

Kondase keskus Viljandis

• 1. maist 31. oktoobrini on Obinitsas
Seto Ateljee-Galeriis Halas Kunn kõigile
vaatamiseks avatud seto kaasaegse ja
klassikalise kunsti näitus.

• 15. maist 6. juulini on samas galeriis näitus Seto Tiätre “Seto tiätre-niguq pildi
pääl”.
• 21. maist 15. septembrini saab Obinitsa Seto Muuseumitarõs aga uudistada
näitust „60 aastat Obinitsa uue kiriku ehitamisest“. Nimelt täitub 2012. aastal 60
aastat praeguse Obinitsa kiriku hoone valmimisest, mis oli üks kahest veel Stalini
eluajal ehitatud õigeusu kirikust Eestis. Näitus käsitleb ka Obinitsa varasemat
usuelu ning kirikuga seotud esemeid. www.obinitsamuuseum.ee

• 1. juunist 25. augustini pakub Viljandi
oma külalistele giidiga linnaekskursiooni,
mis toimub iga päev kell 13. Tutvuda
saab peamiste vaatamisväärsuste ja
nende ajalooga. Giidituur toimub eesti
ja inglise keeles.
• 4. juunil tähistab Obinitsa seto
muuseumitarõ oma sünnipäeva. Mine ka
õnne soovima! www.obinitsamuuseum.
ee

Eesti Lipu Muuseum

• 4. juunil on eestimaalaste jaoks tähtis päev Otepääl, kus tähistatakse Eesti lipu
õnnistamise 128. aastapäeva. www.otepaa.ee

Valga linnapäevad

• 7.-10. juunini heliseb muusika ValgaValka kaksiklinnades, kus toimub festival
“Helisev Liivimaa”. Nimelt möödub
juunis 428 aastat päevast, mil Poola
kuningas Stefan Batory andis linna(de)
le
linnaõigused.
Traditsiooniline
paadiralli
Pedeli
jõel,
Liivimaa
laat,
trikimootorratturite
võistlus,
folklooripäev ja kontsertetendus “Vaid
ühte hoides” on vaid mõned näited
ürituste pikast reast. www.valga.ee

• 8.-10. juunini ootab külalisi ka Viljandi
linn, kes siis Viljandi Hansapäev tähistab.
Keerutatakse jalga, määritakse pähe,
tehakse tuul alla, liigutatakse lille,
kastetakse keelt, tehakse puust ette ja
punaseks, võetakse matti, pannakse
pintslisse, visatakse villast, ehitakse end
võõraste sulgedega, määritakse mett
moka peale, pannakse leekima, lüüakse
lulli, võetakse üks ja visatakse teist,
nähakse vett ja vilet, klopitakse vahtu, Viljandi hansapäevad 2011
võetakse aeg maha, pannakse torud
üürgama ehk siis kontserdid, etendused, laat, õpitoad, võistlused, mängud, laulud,
tantsud, söök-jook. http://hansa.viljandi.ee/
• 9. juunil saab traditsioonilise Leigo suvekontserdite sarja raames Leigo talu õuel
nautida Olav Ehala kirjutatud muusikat. Oma laule saadab klaveril maestro Olav
Ehala isiklikult. www.kaariku.ee, www.tehvandi.ee
• Ka on kõik 9. juunil oodatud kala- ja käsitöölaadale Jõesuus Võrtsjärve ääres.
Kauplejaid ja ostjaid on igast ilmakaarest, esinevad vahvad ansamblid, oma asju
tutvustavad käsitöömeistrid, ka lastele on mõeldud! Lisaks toimuvad kalepurjeka
ja jahtide reisid Võrtsjärvel, erapaatide randumine ja demonstratsioon, ujuvsaun ja
improviseeritud rannakõrts. www.vortsjarv.ee

• 10. juunil mine Luke mõisa
perepäevale, kus saad kalu ja paati
meisterdada, teha ise õnge ja püüda
kala, peale selle uurida, kuidas näevad
kalad välja seestpoolt. www.lukemois.ee
• 15.-17. juunini kõlavad Tartus mehised
meeshääled – on Põhja- ja Baltimaade
meestelaulupäevad! 1869. aastal peeti
Tartus esimene Eesti üldlaulupidu –
Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevad
see on traditsioon, mille algatasid just
meeskoorid. Ja aastal 2012 oled oodatud maailma suurimale meestelauluüritusele,
kuhu on registreerunud 87 Põhja- ja Baltimaade meeskoori ning 50 Eesti poistekoori.
See tähendab kokku ligikaudu 4500 lauljat. www.tartu2012.eu
• 15. juunil tähista Eduard Tubina 107. sünniaastapäeva meeskooride kontserdiga
Alatskivi lossis. www.alatskiviloss.ee
• 15. juunil mine kindla peale Jõgevale, kus kultuurikeskuses peetakse kõige
lühemate suveööde festivali „Helisev suveöö“. Meestelaulust heliseval suveööl
laulavad Soome ja Läti meeskoorid ja Jõgeva meeskoor „Mehis“. https://jogeva.
kovtp.ee/et/uldinfo
• 15.-17. juunini on Otepääl rahvusvaheline motokokkutulek – Otepää Tour 2012.
www.mcotepaa.ee
• 16. juunil meki Setomaal Saatse Seto Muuseumis sõira ning vaata, mis toite
veel Setomaal kohupiimast tehakse. Valitakse ka parim sõirameister. www.
setomuuseum.ee
• Elvas tantsitakse 16. juunil eksootilisi
tantse, sest toimub Eksootiliste Tantsude
festival. www.elva.ee
• 16.-17. juunil ela laadamelusse
sisse Vastseliina XVIII rahvusvahelisel
Maarahvalaadal
Võrumaal.
Laadal
pakuvad oma kaupu nii oma kaupmehed
kui külalised piiri tagant, laadapäevi
sisustab
tihe
kultuuriprogramm
Eesti, Läti ja Vene esinejatega. www.
vastseliina.ee/laat

Vastseliina Maarahvalaat 2011

• 16.-23. juunini toimub Viljandimaal Suure-Jaanis palavalt oodatud
muusikasündmus, järjekordne Suure-Jaani Muusikafestival. Festival toimub
traditsiooniliselt igal suvel jaanipäeva paiku ja on pühendatud heliloojatele
Kappidele. www.muusikafestival.suure-jaani.ee
• 17. juunil siruta veidi jalga või ela omadele kaasa Eesti MV poolpikas triatlonis
Valgas. www.triatlon.ee
• 22.-24. juunini toimub noorte mulkide eestvedamisel Viljandimaal breiktantsu
festival. www.kultuur.info/syndmus/breiktantsu-festival-37739/

• 23. juunil võid sporti teha kohe
mitmes kohas. Vijandis toimub MulgiJaani
triatlon
(www.raudmulk.eu)
ning Jõgevamaal Palamuse pargis
Rammumeestevõistlus Tõnisson.
• Ega järgmine päevgi (24. juuni)
vähemtegus tule! Nimelt tee üks korralik
sörk Võrumaal IX Pullijärve jooksul (www.
misso.ee) ning osale omapärasel käsitsi
Vastseliina Maarahvalaat 2011
heinaniitmise võistlusel Haanjamaal.
Võistlusel korraldatakse esmakordselt ka käsitsi heinaniitmise meistriklass, lisaks
toimub saunavihtade õpituba, kus õpime tegema erinevate puude vihtasid ning
saame teada nende erinevast toimest inimkehale. www.plaanikotus.eu
• 25. juunil peab Saatse Seto Muuseum oma sünnipäeva. Vanas koolimajas asuva
Saatse Seto Muuseumi rajas Satserinna kooli legendaarne direktor Viktor Veeber,
muuseum avati 25. juunil 1974. aastal. Setomaa kõige rikkalikuma vanavarakoguga
muuseumi uus püsiekspositioon tutvustab Saatset kui vana kirikuküla ja selle
lähiümbruse lugu ning inimest. Põhirõhk on meeste rahvapärase käsitöö
eksponeerimisel. Palju õnne! www.setomuuseum.ee
• Alates 29. juunist mängitakse
Tartumaal Luke mõisa pargis viimaseid
kordi vabaõhuetendust „Kraavihallid
ehk kui nüüd ka mehele ei saa, siis ei
saa saamagi“. Seda, kuidas viis töönäljas
meest ühe räämas Eestimaa talu
ornukki seavad, lärmava Raiesmiku talu
peremehe tünniga jõkke uputavad ning
vabad ja vallalised neiud-naised-lesed
ära kosivad, saad oma silmaga kaeda,
kui sead sammud Luke mõisapargi poole
29. ja 30. juunil, 1. juulil ning 6.-8. juulil.
www.lukemois.ee

Põltsamaa lossipäev

• 30. juunil kutsub Põltsamaa linn sind linna- ning lossipäevale, mida tähistatakse
Põltsamaa Kultuurikeskuses ja lauluväljakul. www.poltsamaa.ee
• Juunis on sul viimane võimalus käia
Aura veekeskuses ujumas (suvel avatud
suur päikeseterrass!), kuna juulis on
Aura suletud. www.aurakeskus.ee
• Kuni 23. septembrini on Tartu
Mänguasjamuuseumi õuemaja teisel
korrusel avatud näitus “Tuntud inimeste
mänguasjad”. Väljas on tuntud Eesti
inimeste armsad mänguasjad ja nende
Kirjanike lapsepõlvest
juurde kuuluvad lapsepõlvemälestused.
Näha saab kunagiste väikeste poiste ja tüdrukute, tänaste poliitikute, näitlejate,
sportlaste, kunstnike, heliloojate, ajakirjanike ja mitmete teiste elualade inimeste
kaisukarusid, nukke, mänguloomi, automudeleid, lasteraamatuid ning muid asju,

mida esmapilgul mänguasjaks ei pea, kuid millega omal ajal saadi suurepäraselt
mängitud. Näitusel osaleb pea sada tuntud Eesti inimest, kes kõik jutustavad ühe
väikese loo oma lapsepõlvest. Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus (Lutsu 2)
on avatud fotonäitus Teatri Kodu laval üles astunud näitlejate lapsepõlvefotodest.
www.mm.ee

Midagi erilist
•
Kokkade
olümpiamaitsed
Otepääl! Bocuse dOr’i ehk kokkade
olümpiamängude finaali jõudnud Egoist
restorani peakokk Heidi Pinnak ja Gloria
restorani peakokk Timo Ruuto koos
Bocus dOr‘i Eesti presidendi Dimitri
Demjanoviga tegid 26. mail Otepääl
GMP Clubhotel’i Pühajärve Restoranis
olümpiaeelse etteaste ning pakkusid
ainulaadse
kulinaariaelamusena
Kokkade olümpiamaitsed Otepääl
kuuekäigulist õhtusööki. GMP Clubhotel
& Pühajärve Restorani juhataja Margus
Mäll märkis, et Dimitri, Heidi ja Timo külalisetendus pakub tõenäoliselt mitmeks
aastaks kõneainet ning aitab kindlasti Otepää piirkonna ja kogu Eesti toidukultuuri
arengule kaasa. „Pean seda suureks õnnestumiseks, et suutsime nii suured profid
siia, Lõuna-Eestisse esinema tuua,“ lausus Mäll. „See on kindlasti tunnustus ka meie
kokkadele ja teenindajatele.” Üritusel andis Eesti Kulinaaria Instituut Pühajärve
Restorani peakokale Rait Kitsele üle ka diplomi Eesti toidukultuuri arendamisele
kaasaaitamise eest.
• Rohkem kui paarikümneaastase
vaheaja järel algasid 20. maist Tartust taas
regulaarsed laevasõidud Piirissaarele.
Lisaks saarereisidele avati igapäevane
aerupaadilaenutus, proovida saab ka
veesuusasõitu. www.veeturism.com
• Antoniuse Gildis olev Maitseelamuse
koda hakkab suveperioodil pakkuma
võimalust mõnusalt pikniku pidada, Piirissaare. Autor Jaak Nilson
seega saad sa oma linnakülastuse siduda ühe tõeliselt mõnusa piknikuga. www.
antonius.ee
• Suvehooajal sõidutab Lõunakeskuse parklas peresid Lõunakeskuse rong.
Lõunakeskus on Lõuna-Eesti suurim kaubandus- ja vabaajakeskus, kus lisaks
sisseostude tegemisele on peredel palju muudki põnevat teha: liuväli, AHHAA 4D
elamuskino, Zoo planeti Mini Zoo jpm. www.lounakeskus.com
• Kosmonaut Lotte ja Estonian Air teevad koostööd! Nüüd on võimalik lennata
Estonian Airiga Tartust ja Tartusse soodsamalt. Estonian Air ei paku küll reise
kosmosesse, kus Lotte nüüd juba regulaarselt käib, kuid palju huvitavaid
lennuvõimalusi on Estonian Air käesolevaks aastaks varunud küll. Soovid Lotte ja
Vanemuise abil lennata soodsamalt? Riia, Vilnius, Viin, Kopenhaagen, Pariis jne.
Soodsama lendamise jaoks vajalikud reeglid leiad www.estonian-air.com.

Saame tuttavaks!
Seekord tutvustame Ruth Pärnakut,
kes on (alguses suvetöötajana) Viljandi
turismiinfokeskuses
olnud
alates
2011. aasta maikuust. Ruth tegeleb
turismiinfokeskuses peamiselt klientide
teenindamise ning andmebaasidega.
Milline oli su elu enne, kui sa turismile
sõrme andsid?
Minu elu enne turismi oli nagu noortel
ikka – kool, trennid, hobid, sõbrad ja
pere. Turismivaldkonna peale sattusin
üsna juhuslikult pärast gümnaasiumi
lõpetamist kõrgkooli valides. See oli päris
viimase hetke otsus – minu valikusse oli
jäänud kaks erinevat linna ja kõrgkooli,
kui tuli kinnitada oma soov ühte kooli
sisse astuda. Turismitööga puutusin
lähemalt kokku juba kooli ajal erinevaid
praktikaid sooritades.
Millised on sinu erilised lemmikkohad
Lõuna-Eestis?
Kõige armsam paik minu jaoks on kindlasti kodulinn Viljandi. Mulle meeldib ordulossi
varemetes jalutada, sest see paik võlub mind oma eriilmelisusega – eks see ilmselt
olene ka ilmast ja emotsioonidest. Veel meeldivad mulle Võrumaa väikesed järved
metsade keskel ning kindlasti ka Tartu linn oma nooruslikkusega.
Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Ilmselt investeeriksin selle raha tootearendusse ja turundusse. Näiteks on
Mulgimaal kena ajaloolis-kultuuriline lugu küll olemas ja seal piirkonnas leidub
ka erinevaid toredaid väiksemaid objekte, mida külastada, aga puudu jääb minu
arvates sellisest laiatarbe sihtobjektist (loe: teemakeskusest), mida külastades
saaks kogeda mulkide eripära – uhket, iseteadlikku ja kanget iseloomu, millesse on
põimunud veidi enese üle naermist.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Arvan, et sellele küsimusele oskaksid kõige paremini vastata inimesed, kellele ma
oluline olen, sest usun, et igaüks neist peab mind omamoodi eriliseks. Siinkohal
või näitena tuua kalli sõbra, kelle arvates
teeb mind eriliseks minu pühendumus
rahvatantsule.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Mind teevad õnnelikuks inimesed, kes
on mulle südamelähedased, minu hobid
ja töö. Pean oluliseks kõikide nendega
tegelemist, sest vaheldus on oluline
minu jaoks, et ei tekiks rutiini ning
tüdimust.

Ruth vennaga.

Reisime ja võtame eeskuju
Reisime
• 10.-16. maini külastas AHHAA Keskus seitset Läti linna Vidzeme piirkonnas oma
interaktiivse rändnäitusega „Ahhaa, teadus ratastel!“. Rändnäitusel tutvustati
AHHAAd, lõunanaabrid said osa võtta teadusteatri etendustest ning osaleda
harivates töötubades. Kaasa võeti täispuhutav StarLab planetaarium, milles
tutvustati nii klassikalist kui ka rahvaastronoomiat. Lisaks oli näitusel kaasas 15
interaktiivset eksponaati, mille abil iga huviline sai avastada teaduse saladusi.
www.ahhaa.ee
• 5. mail käisid Võrumaa turismitöötajad
Ida-Virumaal Võrumaa turismitalusid
tegemas. Narva kindluse hoovis
toimunud kevadlaadal tutvustati IdaVirumaa ja Narva elanikele Võrumaad kui
turismisihtkohta, kutsuti neid suvisele
folkloorifestivalile, pakuti mekkimiseks
ja ostmiseks head ning paremat uma
mekiga Võrumaist toitu. Eraldi valmis
selleks ka venekeelne infotrükis, kus
Võrumaalased Ida-Virumaal end tutvustamas
oli toodud 10 sihtkohta Võrumaal,
ürituste nimekiri ja Võrumaa ettevõtjate
soodustust andvad kupongid. Laada külastajate arv oli laada korraldajate sõnul sel
aastal ca 5000 inimest, külastajaid oli ka Peterburist ja Moskvast, kes tundsid suurt
huvi Eestimaa puhkamisvõimaluste vastu.
• Võrumaa Turismiliit ja Võrumaa turismiinfokeskus korraldavad juba
aastaid turismiettevõtjatele ning omavalitsuste töötajatele õppereise, et teada
saada, millega naaber tegeleb. Seekordne reis viis võrokesed Seto- ja Põlvamaale.
Reisi alustati Obinitsa Seto Seltsimajast, kus perenaine Rieka ja peremees Aare Hõrn
kohvi kõrvale renoveeritud maja võimalusi tutvustasid. Lisaks seltside tegevusele
saab keha kinnitada hea seto söögiga ning ettetellimisel leelokoori kuulata. Edasi
kulges sõit mööda looklevat metsateed Võmmorski ja eelmisel aastal valminud
Koidula piirijaama poole. Uhke ehitis oma kaasaegse tehnikaga seisis vaikses
rongide ootuses. Kahjuks rongiga Võrru veel ei saa, Riiast ja Pihkvast rääkimata.
Järgmine peatus oli Saatse Seto
muuseumis – endine koolimaja, kus lahke
perenaine erinevaid “nulki” tutvustas.
Läbides Saatse saapa ning ületades ilma
Venemaa viisata kontrolljoone, vuras
reisiseltskond läbi Värska Räpinasse,
kus Räpina hotelli Kiudoski Restoraanis
ootasid külalisi juba kaetud lauad. Pärast
maitsvat lõunat tutvuti 1930. aastate
stiilis sisustatud tubadega.
Õppereisija Taevaskoja Salamaal

Mõnusalt bussis leiba luusse lastes jõudis
seltskond Mooste mõisa territooriumile. Moostest suunduti Taevaskoja Salamaa
saladusi avastama. Mõisa ümbruskonnas saab tõukerataste ja tõukekelgu matku

korraldada, lähedal asuvad nii Taevaskojad kui ka sipelgariik. Suureks üllatuseks
piirkonnas oli Sireli talu villakoda, mis valmistab lambavillast tekke, patju, susse
jne.
Mooste Folgikoda on jagatud kohvikugarderoobipooleks ja saalipooleks,
kus emadepäevakontserdil oli näiteks
koguni 500 külastajat. Edukalt tegutseb
vanas piiritusevabrikus fotokeskus,
mille fuajee lage ehib 770 viinapitsist
rippuv lühter. Muide, järgmiseks aastaks
on vabatahtlikud lühtripesijad väga
oodatud !
Mooste fotokeskuse viinapitsi-lühter

Reis lõppes Cantervilla lossis, kuhu
pererahvas on palju raha ja aega investeerinud. Üllatas veekeskus soolakambriga,
kuhu pääses tunneli kaudu.

Eeskujuks
• Alles eelmise suve hakul rõõmustasime,
et Sibulatee piirkonna pärl, Alatskivi
loss, on peaaegu valmis ning valmis
külalisi võõrustama. Siis said avatud
härrasteruumid, kus saame ülevaade
lossi ajaloost, von Nolckenite elust, lossi
restaureerimisprotsessist, ning teise
korruse külalisteruumid, kus seadis end
lossi külalisena sisse siitkandist pärit
Eduard Tubin ja tema muuseum. Nüüd
aga on veelgi enam põhjust lossile külla Alatskivi loss, autor: Ahto Sooaru
minna – Alatskivi loss on keldrist katuseni valmis!
Sellal, kui Alatskivil tegutses mõis ning loss oli ühe härrastepere koduks, asusid
lossi keldriruumis majandusruumid. Siin elasid teenijad, olid köögid ja leivatuba,
teenijarahva söögituba ja panipaigad. Keldri planeerimisel vaadati läbi sajad
arhiivimaterjalid ning nende põhjal kujundati mõisateenijate ekspositsioon. Seal
asuvad nüüd mõisateenijatest vahakujud, kust ei puudu ei kutsar, köögitüdruk
ega aednik, ka saab ülevaate Tartumaa mõisatest. Külalised saavad soovi korral
kehastuda kas mõisahärraks või
aednikuks proovides üll nende rõivaid
kostüümilaos. Kellele sellest veel vähe,
saab rõivais ringi patseerida või näiteks
aednikuna lossi roosiaeda kasta. Rõivaid
on lossil nii suurtele kui väikestele.
Kel aega rohkem käes, võiks piiluda
keldrikorruse töötubadesse: ühes neist
saab teha lossi suveniiri savist või kipsist
ja teises tekstiilist.
Alatskivi loss, autor Liis Pärtelpoeg

Nagu varem, on taas avatud ka lossi restoran ning alates suve algusest on valmis
ka kolmanda korruse sviidid, kus mahub ööd veetma kokku kaheksa külalist. Seega,
sellest suvest alates on tegevust lossis rohkelt. Varu endale lossikülastuseks aega
vähemalt poolteist tundi kui mitte enam. Hea ülevaate saamiseks on mõttekas ka
lossi ekskursioon lossipreilidelt tellida. Nii saad parema ülevaate ning teada ka
kõige salajasemad lossiga seotud lood ja legendid.
www.alatskiviloss.ee
• Viljandimaal Kolga-Jaanis asuv Oiu
Sadam, mis Viljandist jääb 25 km
ja Tartust 50 km kaugusele, pakub
nüüdsest oma külastajaile palju-palju
erinevaid teenuseid. Näiteks saab
sadamas rentida kaikohti veesõidukitele,
kasutada veeskamisvõimalust, rentida
sadamahoonet seminarideks ja teisteks
koosviibimisteks, tellida kanuumatkasid
ajaloolisel Hansa veeteel Tänassilma jõel,
rentida veesõidukeid ja päästevarustust, Oiu sadama paadisild
pidada pidusid koos majutus- ja
saunavõimalusega kuni 24 inimesele jpm. Ka ehitatakse pregu Oiu kõrtsi, mis
loodetakse avada vahemikus detsember 2012 – kevad 2013. Nii et sea aga sammud
Oiu sadama poole, aga enne anna endast märku aadressil: anmar@oiusadam.ee.
• 8. juunil tähistab Valga Turismiinfokeskus juba oma 15. sünnipäeva. Palju õnne
ning toimekaid aastaid!

Teeme projekte
• Alates 28. maist tutvustab SA Tartumaa Turism Tartut ja Tartumaad Põhja-Läti
meedias ning kutsub lätlasi suveks piirkonda puhkama ja põnevatel suvesündmustel
osalema. Toodetakse 5 Tartumaad tutvustavat teleklippi, mida hakatakse näitama
Vidzeme, Kurzeme ja Latgale regiooni televisioonides. Paralleelselt videoklippidega
korraldatakse iga nädal Vidzeme Twitteri kontol Vidzeme regiooni televaatajatele
tarbijamänge ning osalejad saavad võita Tartu ja Tartumaa teemalisi auhindu. Raadio
Skonto eetris edastatakse kord päevas infot Tartus ja Tartumaal toimuvate ürituste
kohta, ka toimuvad kanali kuulajaile iga nädal interaktiivsed
raadiomängud.
• Juunikuus ilmub Tartumaa Turismil venekeelne
kõrghooaja trükis, mida jagatakse lõpptarbijaile,
kutsumaks venelasi suveks Tartusse ja Tartumaale
puhkama ja suvesündmustel osalema. Ka annab
Tartumaa Turism esmakordselt välja saksakeelse
linnapuhkuse trükise, mis on mõeldud jagamiseks
nii välismessidel, välisesinduses kui ka saatkonnas.
Trükist jagatakse ka Tartu külastuskeskuses.
• Projekti „Tartumaa turundamine Põhja-Lätis ja Põhja
Eestis“ raames korraldas SA Tartumaa Turism insert-

reklaamkampaania Põhja-Eestis ning -Lätis. Eesti turule koostati reklaamkampaania
online ja insert-meetodil. Koostöös Postimehega loodi Postimees online-leht http://
tartumaaturism.postimees.ee/, mida näevad kõik online lugejad üle Eesti. Leht kuvab
infot Tartu ning Tartumaa suvesündmuste kohta ning annab ülevaate Tartumaa
erinevatest piirkondadest. Paberkandjal ilmus vaheleht „Suvi Tartumaal“, mis lisati
14.mail Tallinna ning Harjumaa Postimehe vahele. Insertimiseks valmistati 18 000
trükist. Turismimessi Tourest tarbeks valmistati lisaks 2000 eksemplari.
• Läti turul ilmus samuti paberkandjal insert, mis lisati 9. mail Läti suurima hommikulehe
„Neatkariga Rita Avize“ vahele Vidzeme ja Riia piirkonnas. Insertimiseks valmistati
19 000 trükist. Lisaks sellele telliti 1000 eksemplari Lätis toimunud Balttourile.

Kuidas mõõta edusamme veebilehel?
Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse
koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi
turundada. Seekord kirjutab Marko sellest, kuidas hinnata, kas kodulehel tehtud
pingutused ka vilja kannavad. Rubriigi aluseks on tema blogi www.eturism.ee.

Kuigi päris paljud ettevõtted isegi mõõdavad oma tegevust internetis, siis enamasti
piirdub see paraku Google Analytics’ist külastatavuse üldiste numbrite jälgimisega
siis, kui meelde tuleb. Mõned lihtsad ja vajalikud sammud, kuidas analüütikast
rohkem kasu lõigata:
1. Jälgi külastatavust ajas. Oluline, et kuu või aasta lõikes oleks külastatavus tõusuteel.
Kas juuni 2011 oli parem kui juuni 2010? Kas aprill 2011 oli parem kui märts 2011?
Mille arvelt see tuli? Mida saaksid veel teha?

Eriti kasulik on seda mõõta võrreldes konkurentidega. Isegi, kui absoluutarvud ei
kattu, saad jälgida kummagi kasvutempot. METRIX.Station aitab näiteks.
2. Märksõnadest tulenev sisu muutmine. Kas oled Google’s heal positsioonil nende
märksõnadega, mis tõid veebilehele kõige rohkem külastajaid? Kui oled täna nr 4,
ent saad sealt rohkelt külastusi, tõstab esimese kahe hulka jõudmine neid numbreid
oluliselt. Kajasta neid märksõnu veebilehel rohkem – näiteks kirjuta blogipostitusi.
Samuti jälgi, mida otsivad inimesed sinu veebilehel oleva Search/Otsi kasti kaudu
(kui su veebilehel seda veel pole – tee ära). Saad teada, mida inimesed tegelikult su
lehelt leida loodavad.
3. Vii Bounce Rate madalale. Mida kõrgem Bounce Rate, seda rohkem inimesi
lahkus ilma ühtegi klikki tegemata. Seda sa ometi ju ei taha. Vaata, millised on sinu
kõige popimad Landing Pages (st leheküljed, kuhu inimene esmalt satub) – kui nende
Bounce Rate on kõrge võrreldes teistega, siis kaotad kõige rohkem inimesi. Mõtle,
kuidas saaksid kõige popimate Landing Pages’ide
Bounce Rate’i madalamale viia.
4. Ole kriitiline külastaja lojaalsuse
statistikas. Kas saad surmkindlalt
väita, et pikem külastusaeg ja rohkem
külastatud lehekülgi on hea? Või ei
suutnud inimesed lihtsalt soovitut
leida, ent neil jätkus kannatust otsida?
Küll aga annab “püsiklientidest”
hea pildi ühe inimese poolt mingil
ajaperioodil tehtud külastuste arvu
jälgimine. Kõik, kes on tulnud pärast
esmakülastust tagasi ka teistkordselt,
on juba hea. Mida sagedamini, seda
parem.
5. Eesmärgid ja lehtrid. Raudkindlalt pead aa
seadma Google Analytics’is Goal’id (eesmärgid) –
saad teada, kui suur % külastajatest tegi eesmärgiks seatud tegevust (nt tegi päringu,
broneeringu, liitus uudiskirjaga või midagi muud, mida sa tahad, et nad kindlasti
teeksid). Lisaks näed, millise profiiliga külastajad kõige altimad eesmärki täitma on.
Kui paned paika ka Funnelid (lehtrid), siis näed, millise etapi/sammu juures eesmärgi
poole liikumisel sa kõige enam inimesi kaotasid.
On veel palju nippe ja võimalusi, mida Google Analytics’iga teha, kuidas mõõta
internetiturundusest tulevat rahalist kasu ning mismoodi mõõta sotsiaalmeedia,
videoturunduse, internetireklaami ja blogimise edusamme. Neist aga teistel
kordadel.

Lõuna-Eesti toidunurk
See rubriik valmib koostöös MTÜga Maitsev Lõuna-Eesti ja siit saad sa endale
häid retsepte toitudest, mis Lõuna-Eestile iseloomulikud. Seekord pakume sulle
vutimunabiskviiti mustikatega. Mmm...! Põhitooraine alati saadaval Lõunakeskuse
Taluturul. Head isu!
Vutimunabiskviit mustikatega
Vara vallas asuva Saluste gurmeetalu
perenaise Külli firmaroog.
Biskviit: 25 vutimuna, 2 sl mahenisupüüli,
2 sl tärklist, pool klaasi suhkrut, veidi
soola.
Täidis: 350 g Nopri kohupiimavanillikreemi, 320 g Nopri 35% rõõska
koort, üks sidrun, 300 g külmutatud
aedmustikaid, 2,5 sl suhkrut.

Vutimunabiskviit mustikatega

Biskviidi küpsetamine: vahusta toasoojad
munad ja suhkur tugevaks vahuks. Lisa
sõelutud jahu ja tärklise segu. Küpseta
200 kraadi juures 10 min. Aseta suhkruga

ülepuistatud küpsetuspaberile jahtuma.
Täidis: NB! Kõik komponendid peavad olema võimalikult jahedad. Riivi ühe sidruni
koor kohupiima-vanillikreemi sisse. Vahusta rõõsk koor koos 2 sl suhkruga tugevaks
vahuks (jälgi, et vahustamisel ei tekiks kreemi sisse auke). Sega vahukoor ja
kohupiimakreem. Lisa sidrunimahl, veidi suhkrut ja viimasena külmutatud mustikad.
NB! Sega minimaalselt.
Täidis tõsta biskviidi keskele ja keera rulli. Keeramisel on abiks, kui küpsetuspaberi
alla on pandud foolium. Rull tõsta fooliumi serva. Jälgi, et biskviidi servad jääks rulli
alla. Fooliumi abil saab ka biskviidi otsad kinni suruda, siis ei valgu täidis välja. Et rull
jääks ümaram, tuleks asetada biskviit kõrge servaga kandikule. Biskviit peaks seisma
vähemalt 3 h, kuni marjad on sulanud. Selline rullbiskviit meenutab jäätist. Serveeri
rullbiskviidilõik koos metsmaasika toormoosi ja sidrunmelissioksaga.
Head maiustamist

!

Rally Estonia – nii maailmatasemel
spordisündmus kui meelelahutus
Sel suvel, 20.-21. juulil toimub Lõuna-Eestis auto24 Rally Estonia, mille idee hakkas
2009. aastal Silver Kütt’i peas arenema. Praeguseks on Rally Estonia näol tegu
maailmatasemel rallisündmusega ning alljärgnevas intervjuus räägib ralli üks
peakorraldajaist Urmo Aava sellest, mida ralli korraldajad pealtvaatajaile ning LõunaEesti turismimaastikule pakkuda kavatsevad, ent ka siinsetelt turismiettevõtjailt

ootavad. Muide, nii Urmo isa kui vanaisa olid rallisõitjad ja nii tekkiski tal ralli vastu
suurem huvi, mis perekonna toel lõpuks ka tõsise rallisõitmiseni välja viis.

Kus täpsemalt Rally Estonia toimub?
Ralli võistluskeskus ja hooldusala paiknevad Otepääl Tehvandi Spordikeskuse
staadionil. Rallitrass kulgeb Valga-, Tartu-, Võru- ja Põlvamaa teedel.
Kes seekord rallimaailma tippudest
pealtvaatajate rõõmuks ja konkurentide
ärevuseks kohale tulevad?
Üritame starti tuua võimalikult palju
erinevate võistlusklasside maailma tippe.
Praegu saame kinnitada maailmameister
Martin Prokopi osalemist WRC-autoga
ning lähiajal saame Eesti rallipublikut veel
heade uudistega rõõmustada. Kindlasti
on stardis Eesti, Läti, Leedu, Skandinaavia,
Venemaa, Valgevene, Tšehhi ja Poola
rallieliit. Kokku osaleb seekordsel rallil kuni 200 võistlusautot ja pealtvaatajaid
loodame ligikaudu 20 000.
Räägimegi nüüd pealtvaatajaist. Miks peaks inimesed tulema Rally Estoniat
vaatama, mida see neile pakub? Ja – kus on kõige etemad kohad ralli jälgimiseksJ?
Rally Estonia (edaspidi RE) on mootorispordiüritus, millele oleme lisanud erinevaid
atraktsioone nagu näiteks reedeõhtune kontsert, linnakatse live-ülekanne,
Lõunakeskuse lasteala, Cosmopolitani naisteala, kaubandustänav jne, seega on
tegemist kogu perele mõeldud meelelahutusüritusega.
Parimaks ralli jälgimiseks peaksid pealtvaatajad aga soetama endale ralliprogrammi,
mis ilmub Sportland Magazine’s juuli alguses ning Autolehe vahel 18. juulil. Programmis
leiab iga katse kohta kaardi ja kirjelduse ning soovitused parimate vaatamispaikade
kohta, kus on pealtvaatajatele korraldatud ka toitlustus. Pealtvaatajaile edastatakse
värskeimat infot ka RE kodulehel ning uudiseid TV6 ja TV3 vahendusel. Ralli toimumise
ajal saab kohapeal kuulata Sky Plusi ralliraadiot.
Kuidas RE üldse välja näeb?
Sisuliselt toimub auto24 Rally Estonia
raames 2 rallit korraga. Kõigepealt
stardivad Historic-autod (enne 1988.
aastat valmistatud ja võistelnud
ralliautod) ning nende järel kaasaegsed
ralliautod.
Ralli avatseremoonia toimub Tehvandi
Spordikeskuse
staadionil,
kus

tutvustatakse lühidalt ka osalejaid. See järel suunduvad võistlusautod kiiruskatsetele.
Reedel, 20. juulil läbitakse 5 kiiruskatset, neist viimane on Otepää linnakatse, millelt
toimub otseülekanne kell 20:30 kuni 21:00 TV6-s ja internetis.
Teisel päeval, 21. juulil sõidetakse 7 katset ja finišipoodiumile ning autasustamisele
jõuavad autod Tehvandi Staadionile tagasi kella 18ks.Lisaks kiiruskatsetele saab
võistlusautosid näha ka hooldusalal (Service Park). Nagu enne ütlesin, toimub reede
õhtul koostöös Sky Plusiga ka kontsert, kus esinevad Tanel Padar & The Sun, Getter
Jaani ja Ott Lepland. Lisaks on pealtvaatajad õhtul oodatud lõõgastuma RE ametlikku
pubisse Oti Pubi ja ametlikku ööklubisse Comeback.
Ralli on tavaliselt meeste ala – mida pakute naistele-lastele, kes rallile kaasa elama
tulevad?
Naisi ootab Cosmopolitani naisteala, kus tutvustatakse huvitavaid uusi tooteid ja
pakutakse naistele meelepärast tegevust. Lõunakeskuse lastealale on sissepääs
tasuline, ent ostes laste rallipassi on sellega sissepääs piiramatu. Lapsi rõõmustavad
batuudid, liumägi, Sky Jump, tegelustelk ja palju lõbusaid mänge. Lapsed alates
neljandast eluaastast võib jätta allkirja alusel ka lastealale järelvaatajate hoole alla.
Taolise suurürituse korraldamine on
väga mahukas tegevus. Kui suur on ralli
korraldustiim?
Aastaringselt tegeleb auto24 Rally
Estonia korraldamisega 5 inimest. Ning
mida rallile lähemale, seda suuremaks
meeskond kasvab. Praeguseks hetkeks on
kaasatud erinevate ülesannete täitmiseks
lisaks veel 10 inimest. Rallinädalal on tööl
veidi alla 1000 inimese.
Rallisid korraldatakse üle maailma ja Eestiski ju pidevalt. Mis eristab Rally Estoniat
teistest rallidest, mis Eestis toimuvad?
Tegemist on 5 meistrivõistluse osavõistlusega. Esmakordselt toimub Eestis autospordi
Euroopa meistrivõistluste etapp: FIA Historic-autode Euroopa meistrivõistlused,
lisaks Eesti, Läti, Balti ning Põhja-Euroopa regiooni meistrivõistlused kaasaegsetele
ralliautodele.
Auto24 Rally Estoniale on omane suhtlemine Baltikumi ning lähiriikide tippsõitjate
ja tiimidega, ülitugev kommunikatsioon Eestis, Baltikumis ja üle maailma. Me ei näe
rallit ainult spordiüritusena, vaid kogu perele suunatud meelelahutusüritusena.
Mida Rally Estonia üldse Eesti ja muu rallimaailma kontekstis tähendab?
Rally Estonia tiim on algusest peale võtnud eesmärgiks korraldada parimat rallit
nii Eestis kui Baltikumis, kuid meie eesmärgiks on ka aasta-aastalt RE tuntuse
kasvatamine laias maailmas. Usume, et lähiaastatel areneb auto24 Rally Estonia
maailma mastaabiga ralliks, st see on hästi tuntud sõitjate, tiimide ja pealtvaatajate
hulgas ning RE-l hea tulemuse saavutamine on suurepärane näitaja.
Nii suure mastaabiga sündmuse korraldamisel Lõuna-Eestis on kindlasti mõistlik
kaasata ka kohalikke turismiettevõtjaid. Milliseid võimalusi RE neile pakub?
Koostöös Estraveliga loome praegu ühtset majutusettevõtteid koondavat programmi,
mille kaudu ralli pealtvaatajad leiaksid endale kõige sobivama ööbimisvõimaluse.
Pakume kohalikele ettevõtjatele võimalust oma teenuseid ja tooteid reklaamida

ametlikus ralliprogrammis ning ralli ajal kaubandusalal Lõuna-Eestit tutvustavas
telgis. Lisaks oleme avatud läbi rääkima kõigi huvitavate ettepanekute üle, mis
puudutab turismi ja selle arendust.
Aga teisalt – mida Te ise korraldajana Lõuna-Eesti ettevõtjailt ootate ning eeldate?
Tuginedes kahe eelneva aasta kogemusele usub RE korraldustiim, et 2012. aastal
võiks pealtvaatajate arv küündida 20 000ni. See tähendab muuhulgas seda, et
kohalikud teenindusettevõtted võiksid pikendada oma lahtiolekuaegu, varuda
oluliselt rohkem kaupa, suurendada meeskonda ning mõelda läbi ka lisateenused
või -teenimisvõimalused.
Keda, kui üldse, peate enda konkurentideks
(Lõuna-)Eestis sündmuste korraldamisel?
Konkurents on edasiviiv jõud ja mida rohkem
üritusi Lõuna-Eestis toimub, seda paremini
läheb kohalikel ettevõtjatel. Igal üritusel on
oma kindel mõju ning ürituste kuupäevade
planeerimisel oleks tark erinevate mõjudega
arvestada. RE toimumise kuupäevad
sõltuvad Neste Oil Rally Finlandist, ehk
oleme alati kaks nädalat enne Soome rallit.
Seega ei ole meil kuupäevade osas väga palju
valikuvõimalusi.
Millised on Rally Estonia tulevikuplaanid?
Soovime areneda maailma mastaabiga ralliks, kus on
prestiižne osaleda ja kus oleks suur väärtus nii üld- kui klassivõidul, samuti et rallit
jälgiks palju nii Eesti kui välismaa pealtvaatajaid.
Mida rallist Eestis arvatakse ja kui popp see pealekasvu seas on?
Ralli on Eestis üsna populaarne. Erinevates sarjades ja võistlusklassides osaleb väga
palju noorsportlasi. Kindlasti aitavad ralli populaarsust Eestis tõsta ka meie sõitjate
head tulemused välismaal, eriti pean silmas Ott Tänaku jõudmist rallimaailma
tipptegijate hulka. See näitab, et kõik on võimalik ja innustab kindlasti noori
rallispordiga tegelema.
www.rallyestonia.ee

Aastasadade järel püsima jäänud palverändurite sihtkoht –
Vastseliina piiskopilinnus
1342. aasta paastumaarjapäeval alustati Vana-Liivimaa ja Pihkvamaa piirile
Vastseliina piiskopilinnuse ehitamist. Too piir oli ühtlasi ka läänekiriku poliitiliseks
eesliiniks, rajajooneks Rooma ja Konstantinoopoli kirikute vahel. Vastseliina
pidi täiendama tugipunktide ahelat: Kirumpää – Gaujiena – Gulbene – Rezekne
– Daugavpils. Kivilinnuse asupaigaks valiti Riiat ja Pihkvat ühendav sõja- ja
kaubateede sõlmpunkt looduslikult hästi kaitstud Piusa ja Meeksi jõe vahelisel
neemikul. Linnust hakati nimetama „Jumalaema linnuseks“ ning ajapikku uueks
linnuseks – Vastseliinaks (Nienhuse, Novõi gorodok, Novum Castrum). Ajaloost
ning linnuse tänapäevastest tegemistest seekord juttu tulebki.

1379. aastal on Vastseliina linnust
nimetatud koguni tugevaimaks ja
kindlustatuimaks kogu kodumaal. Selleks
ajaks oli Vastseliina tuntust kogunud juba
ka pühapaigana. Nimelt kuuldud 1353.
aasta sügisööl linnusekabelist kütkestavat
meloodiat, läbi riivistatud ukse säranud
imelist valgust ning ebamaiseid valges
rüüs inimkujusid nähtud risti seinalt
altarile ümber asetamas. Veel neli
Erakogu
kuud hiljem, kui teade imest paavst
Innocentius VIni jõudis, seisnud rist ilma toeta altarikividel püsti. Ja sinna ta jäigi
– juba reliikviana, mida linnusemeeskond hoolega valvas. Peagi hakkasid imeristi
juurde saabuma palverändurid Saksamaalt, Eestist ja mujalt, kes paavsti käsul said
ühe aasta ja neljakümne päeva pikkuse patukustutuse. Peale pühade eesmärkide
oli palverändudel ka palju praktilisem suunitlus – piiril asuv linnus vajas arenguks
raha, seega oli teretulnud indulgentside müügist ja annetustest saadav tulu ning
linnuse areng mitme sajandi vältel vallutamatuks jäänud topeltmüüridega kastelliks
oli tagatud.
Ent järgmistel sajanditel tormas linnusest üle mitmeid sõdalasi – nii Ivan Julm,
poolakad kui rootslased, ja selle lõplikeks hävitajateks said Põhjasõja alguses Peeter
I väejuhi Šeremetjevi sõdurid. Nii on praeguseks linnuse peatorni 4,5 m paksuste
seintega tornist säilinud kuni paari meetri kõrgused maakividest müürikatked.
Suhteliselt hästi on säilinud hobuserauakujuline suurtükitorn, mille välisküljel on
märgatav Valge Risti kujutis, inspireeritud pühast imeristist, mis pidi abi osutama
linnuse kaitsmisel.
Varemeis ja unustatuna seisis Vastselinna
linnus pea 300 aastat, kuni 1990ndate
lõpul alustasid kohalikud entusiastid
linnuse võsast puhastamist. 2007. aastal
avati külastajaile konserveeritud kirdetorn
ja 2011. aastal avas värskelt renoveeritud
kõrtsihoones uksed külastuskeskus
koos keskaja muuseumi, keskaja toitude
köögi ja käsitöö valmistamise kodadega.
Külastuskeskuse väljapanekute teemaks
on keskaeg, mida tõlgendatakse Autor: Vahur Ojamets
mänguliselt erinevate lugude ja tegevuste kaudu. „Me ei ole keskaeg, me ei näitle
keskaega, vaid mängime keskaega – ajalugu ja esivanemate kultuuri austades ning
minuteid lugemata,“ ütleb linnuseemand Kaja.
Praegu saab huviline linnuse külastuskeskuses nii omal käel ringi liikuda ja
väljapanekutega tutvuda kui võtta abiks ka kohapealne giid, kes linnusest,
väljapanekust ja keskajast palju huvitavat rääkida oskab. Tingimata tasub maitsta
keskaja toitu, riietuda keskaja kostüümi ja teha käsitööd. Kooliõpilasedki käivad siin
sageli, kogedes ajalootundi hoopis teises võtmes – olles ajaloo sees.
Lisaks igapäevategevustele korraldab külastuskeskus suvel ka juba traditsiooniks
saanud üritusi, näiteks Vana Aja Päev 28. juulil. „See on iga-aastane üritus, kus on
kohal erinevad käsitöömeistrid, kes tutvustavad vanaaja töid ja tegemisi, külastajad
saavad tööprotsessi näha ja huvi korral ka ise kätt proovida,“ selgitab kojaülem Signe.

„Paralleelselt töötubadega võib jälgida ka vana ajaga seonduvat kultuuriprogrammi,
päevale paneb punkti kontsert“. Teine suurem sündmus on Tulede öö 25. augustil,
kus pimeduse saabudes sütib Vastseliina linnus küünla- ja tõrvikutuledes ning laulab
Siiri Sisask. Ja järjest enam kohtab vanade müüride vahel taas palverändureid, kes on
Vastseliina Valget Risti kummardama tulnud.
„Meie peamised külastajad on eestlased,
lätlased, venelased ja soomlased,“
räägib linnuseemand Kaja. „Siin käiakse
üksi, perede või sõpruskondadega,
samuti õpilaste ja täiskasvanute
gruppidega, ja kõige suurema osa
moodustavadki grupituristid – huviks
ikka ajalugu ja keskaeg.“ Aga kuidas
on lood talveperioodil? „Siis on
meil üksikkülastajaid vähe,“ nendib
Autor: Vahur Ojamets
linnuseemand Ivar. „Sel ajal külastavad
meid rohkem koolid ja lasteaiad, kel on võimalus lapsed meie juurde ajalootundi
tuua.“
Veidi enam kui aastajagu tegutsenud külastuskeskus on juba suure huvi osaliseks
saanud, Võrumaa külastajail soovitakse ikka tingimata ka sealt läbi käia. Kuidas
selleni jõuti? „Väga suur osa on n-ö suust-suhu reklaamil,“ usub linnuseisand Ivar,
„inimesed käivad meie juures, jäävad väga rahule ja soovitavad meid ka oma
tuttavatele. Teiseks toimetame me ka sotsiaalmeedias. Ja muidugi turundab linnus
ennast ka ise, vana palverännakukohana tõmbab linnus ka täna rändajaid ligi.“
Suviti käivad linnuselised end ise rahvale tutvustamas, nt Tartu Hansapäevadel. Sel
aastal osaletakse aastapäeva pidustustel Irboskas, millega tähistatakse 1150 aasta
möödumist Irboska esmamainimisest.
Mille üle linnuseisand ja linnuserahvas ise kõige uhkemad on? „Uhked oleme sellise
omapärase ja ainulaadse koha üle! Ajalooliselt on siin olnud tugev linnus ning oluline
palverännakute sihtpunkt, hiljem ka heal järjel mõis.“ Ta lisab: „Loomulikult oleme
uhked ka oma maja ning keskaja köögi ning meeskonna ja abiliste üle.“
Suure ajaloopärandiga linnus vaatab siiski ka kindlalt tuleviku poole. Linnuse jalamile
on plaanis ehitada keskaja küla ning lõpule viia lõunamüüri konserveerimine.
„Meie jaoks on oluline palverännaku traditsiooni taastamine, pidev areng ja
enesetäiendamine, õppimine, koostöö, uute ürituste ja pakettide väljatöötamine,
et inimene tahaks ikka meie juurde tagasi tulla ja uusi elamusi kogeda,“ selgitab
linnuseisand.
Vastseliinat
on
aastasadu
katoliiklikes maades püha paigana
tunnustatud. Ristileidmispühal, 3. mail sel
aastal pühitseti linnuse juures sisse kabel,
mis lisaks keskaegse valge risti legendi
tutvustamisele ootab kõiki rändureid
aega maha võtma ja enesesse vaatama.
Linnuse jalamil olevast mõisapargist ja
linnusest algavad nii jalgsikäijatele kui
ratturitele põnevad matkarajad, mis
kulgevad peamiselt Piusa jõe ürgorus ja
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viivad mööda Eesti kõige kõrgematest liivakivipaljanditest – Härma müüridest.
Seda, et linnusel vaid üks legend on, nüüd küll karta ei tasu. Legende liigub siin
vähemalt kahekümne kandis, neid on kajastatud ka käsitöövaibas, mille kohalikud
käsitöönaised valmis tikkisid. Tuntuimad legendid lisaks valge risti legendile on
võlukarp, sissemüüritud neitsi, vibulegend, 10 neitsi ettekuulutused, linnuse
mesilased…
Tänapäeva moodsale ja aina kiirustavale inimesele kulub üks Vastseliina piiskopilinnus
küll marjaks ära! Miks? Sest Vastseliina linnuses on ajal alati aega, Vastseliina linnuses
ärkavad imed keskaegsete müüride vahel ellu.
www.vastseliina.ee/linnus

Õpetlik ja kaunis Holland
18.-22. aprillini käisid EAS Turismiarenduskeskus ja Eesti kolme regionaalse
turismiorganisatsiooni esindajad õppereisil imekaunis Hollandis, et uurida uurida
eri turismipiirkondade toimivate koostöömudelite toimimismehhanisme, saada
kogemusi välisriigi parimatest praktikatest maapiirkondades, rannakülades ja
linnades, sh ettevõtjate koostööst ja koostöövõrgustikest. Sellest, mida reisilt
kõrva taha pandi, alljärgnevalt lugeda saabki.
Miks aga just Holland? Põhjuseid on
mitmeid, esmalt kas või see, et alates
2011. aastast on Holland lisatud Eesti
kui reisisihi tegevustesse (turuga tegeleb
EAS TAKis Kristiina Ojamaa). Et tegu on
uue ja vähetuntud sihtgrupiga, on meil
viimane aeg hollandlasi tundma õppida,
pakkumaks neile Eestis võimalikult
atraktiivset ja eristuvat toodet.
Vähetähtis pole ka asjaolu, et Estonian
Airil on Tallinn-Amsterdami liinil koguni kaks lendu päevas, ka on European Service
and Quality Award põhjal Holland üks paremaid turismisihtkohti Euroopas (www.
tourist-in-europe.com/index.html). Peale selle on Holland pindalalt Eestiga pea
sarnane, tegelikult isegi veidi väiksem. Populatsioon on aga kõvasti Hollandi poole
kaldu – meie 1,3 miljoni vastu paneb Holland välja koguni 16,8 miljonit inimest.
Põhja-Hollandis, mida külastasime, elab 2,5 miljonit inimest, regiooni peamised
tegevusvaldkonnad on elamumajandus, majandus, põllumajandus ja rekreatsioon.
Esimene külastus viis meid Noord Hollandisse (www.noord-holland.nl), mis on
provintsi tasandi organisatsioon. Joris Pieter Neuteboom, kes on majandus-,
põllumajandus- ja turismiosakonna turismivaldkonna arengustrateegia koostaja ja
elluviija, rääkis sellest, et kuna valitsus on viimasel ajal kõvasti kärpinud omapoolset
finantseerimist, võitlevad ka nemad inimressursi puuduse ning ülimahuka tööga,
reaalselt tegeleb neil turismiteemadega vaid kaks inimest (nagu meie regionaalsetes
katusorganisatsioonideski). Turismiarendusel on 3 prioriteeti: professionaalsus
(külastajauuringud, regulaarsed kohtumised ettevõtete ja ametnike vahel),

jätkusuutlikkus (tulevikku suunatud, sh keskkonnamärgised, nt BlueFlag, Eco21),
veetransport ja infrastuktuur (jõekruiisiturism, sadamad, randumiskohad).
Turismiameti aastane eelarve on 1,25 miljonit eurot tegevuskuludeks.
Seejärel kohtusime Karel Vandenberghega, kes on hotelli Court Garden juht Haagis
(www.hotelcourtgarden.nl/en/eco.html). Tegu on esimese ökodisain-hotelliga linnas,
millel on ka keskkonnaministeeriumi ametlik roheline heakskiit märgiste EU lillekese ja
Green Key Gold Seal näol, mis saab peatselt ka Euroopa ökomärgiseks. 3-tärni hotellis
on kõikjal taastuvmaterjalid, led-lambid, sensorvalgustus, automaatne soojus- ja
küttekontroll, 100% orgaaniline toit, bioogilised joogid (veinid ja kangem alkohol).
Seega pole ime, et 85% külastajatest valib hotelli just selle rohelise mõtteviisi pärast.
Põnev oli vaadata, kuidas ka kõige väiksemate detailidega (nt WC-poti veekasutus,
Coca-Cola asemel tervislikuma joogi pakkumine, arved ja raamatupidamine
elektroonilised jms) suudetakse loodusressursse säästa ning kokkuvõttes keskkonda
palju mõjutada.
Päeva lõpetasime korraliku jalgrattaekskursiooniga Haagis. Nimelt on ratturid Haagis
(ja ju terves Hollandis) pühamast pühamad – teeületus polnud mingi kunsttükk!
Lihtsalt sõida, sest autojuhid ja jalakäijadki peatuvad, et rattureile teed anda.
Kuna meie reisiseltskonnast polnud paljud enam aastaid pedaale sõtkunud, oli
rattasadulast Haagi imetlemine väga nauditav. Ka äraeksimineJ.
Järgmisel hommikul kohtusime Eesti
saatkonnas Haagis lauaülem-konsuli
Argo Kangroga, et Eestist uudiseid tuua
ning päeva tähtsaimaks kohtumiseks
ettevalmistusi
teha.
Nimelt
olid
selleks päevaks saatkonda kutsutud
kohalikud turismispetsialistid, kellele
nii Kristiina Ojamaa EAS TAKist,
regionaalsed katusorganisatsioonid kui
ka Estonian Airi esindaja Eestit väga hea
puhkusesihtkohana tutvustasid ning
hiljem ka edasisteks ühistegevusteks kontakte lõid.
Seejärel jätsime saatkonna elegantsete härradega hüvasti ning kohtusime Conrad
van Tiggeleniga, kes on Hollandi Turismiameti (www.nbtc.nl) turundusjuht, kes
väga innustavalt rääkis turismiameti plaanidest (nt aastatel 2012-2015 3,4 miljonit
välisturisti turundustegevuste tulemusena). Van Tiggelen tutvustas ka mitmeid
neil kasutusel olevaid skeeme ja mehhanisme brändi loomisel, säilitamisel ning
edasiarendamisel (ju teate te kõik oranži tulpi, mis Hollandi võrdkujuks on saanud)
ning esitluse lõppedes tänas meid suisa puhtas eesti keeles!
Texeli saar, mis on jätkusuutliku turismiarenduse hea näide, oli me järgmiseks
sihtkohaks. Jalgrattamarsruudid, kohalikud muuseumid, majutajad, tooraine,
merekeskus näitamaks ökosüsteemi säilistamise olulisust – kõik need tegutsevad
käsikäes. Peale selle lisavad piirkonnale koloriiti tuhanded lambad. Saart külastab
aastas 800 000 inimest, neil on 4 miljonit ööbimist, 44 000 voodikohta, 13 500
elanikku ning 2,16 miljonit eurot turismitulu. Üsna muljetavaldav, kas pole? Selleks
et mõista, kuidas saar nii heade tulemusteni jõudnud on, kohtusime Wouter de
Waaliga, kes on VVV Texeli (www.texel.net) direktor. VVV Texel on kohaliku tasandi
turismiorganisatsioon, mille eesmärk on turundustoe ja broneerimissüsteemi
pakkumine. Asutuses on 22 töötajat, neist 16 täiskohaga, eelarve on 1,5 miljonit eurot

aastas, millest 70% tuleb müügitulust. Muide, VVV Texeli broneerimissüsteemil on 80
000 kasutajat! Hea näide kliendikesksusest on nt welcoming message 3 päeva enne
reisi algust. Turunduskampaaniaid teeb VVV Texel aastas kaks: kevadel ja sügisel, üks
müügikampaania, teine imago hoidmiseks. Riikliku turismiametiga tehakse koostööd
vaid turunduskampaaniate põhiselt Belgia ja Saksamaa turul.
VVV Texelist siirdusime Ecomare
külastuskeskusse
(www.ecomare.
nl), kus kohtusime Wouter de Waali
abikaasa Henriette de Waaliga, kes meile
rahvuspargi külastuskeskust tutvustas.
Saarel on väljapanek Waddeni saarte
loodusest ja pärandkultuuri maastikest
ning veealusest maailmast, samuti
tegeletakse seal vigastatud ja hüljatud
hüljeste, merelindude ja delfiinide raviga.
Hüljestetoitminekindlatelväljakuulutatud
kellaaegadel on ka külastuskeskuse üks
põnevamatest atraktsioonidest, kajakate
ja hüljeste võitlust kala pärast jälgib alati
suur rahvasumm. Rahvuspark kuulub
UNESCO nimekirja, külastuskeskuse
ekspositsioonid arenevad ja muutuvad
pidevalt, mis on tõenäoliselt ka üks nende
populaarsuse võtmetest.
Pärast lõunasööki (siinkohal peab tunnustama kõiki külastatud toitlustusasutusi väga
hea ja personaalse teeninduse eest!) külastasime Beachcombing Museum FLORAt
(www.texel.net/en/what-to-do/museums/shipwreck-and-beachcombing-museumflora), mis oli üks omapärasemaid muuseume, mida me reisiseltskond näinud on.
65-aastane muuseumiomanik Jan Uitgeest on muuseumi näol ühendanud oma
hobi ja elu. Uitgeest on juba aastaid kogunud rannast kokku kõik, mille meri toob:
päästerõngad, jalatsid, deodorandid, köied, telefonid, ravimid... Mis iganes pähe
tuleb, tema kogus on see kindlasti olemas! Vanasti oli hobi ka hea äraelamisviis,
ent viimastel aastatel on tänu tehnoloogia arengule kaubalaevade hukke vähem,
mistõttu randa uhutud saak nirum. Ka Hemingway kuulus ütlus „igas sadamas on
üks eestlane“ läks peaaegu taas täppi – leidsime muuseumist ka paar Eesti päritolu
pudelipostisaadetist.
Päikeseloojangul lahkusime imekaunilt ja oma edukusega mõtteainest andnud Texeli
saarelt, et järgmiseks päevaks taas virge olla. Hommikul külastasime esimese asjana
Zuiderzee Meremuuseumit (www.zuiderzeemuseum.nl), mis on keskendunud
Isselmeeri järve ehk endise mere osa ajaloole ja tänapäevale. Huviväärsused, elav
ajalugu ja käsitöötraditsioonid on selle piirkonna märksõnadeks. Muide, nimi Zuidersee
tähendab „Lõunameri“, vastandina Põhjamerele. Meremuuseumist suundusime
Volendami
rannakülla
(www.virtualtourist.com/travel/Europe/Netherlands/
Provincie_Noord_Holland/Volendam-456608/Things_To_Do-Volendam-TG-C-1.
html), mis oli kindlasti päeva kulminatsiooniks! See, kuidas on ajaloolisest ning
maalilisest kalurikülast osatud teha väga võimas rahvusvaheline turismiatraktsioon,
säilitades siiski ka kohalikud traditsioonid ja eluolu, on märkimisväärne. Volendami
rannaküla moodustavad loendamatud väikesed majakesed ümber väikese sadama.
Külaga tutvumiseks tuleb jalutada väikestel tänavatel küla keskusesse, nautida

atmosfääri ja teha pilti traditsioonilistes Hollandi rahvarõivastes. Lisaks tuleb
kuulata Volendami erilist muusikat ja süüa korralik kõhutäis kalaroogi. Külaelanikud
rõhutavad oma eripära võrreldes muu Hollandiga, muuhulgas räägivad nad taani
keelele sarnanevat murret.
Pea nähtud ehedusest ja omapärast
veel
veidi
uimane,
läksime
järgmisele
rahvusvaheliselt
tuntud
turismisündmusele – kuulsale Keukenhofi
lillede paraadile ja lilleaeda (www.
keukenhof.nl), kuhu tuleb iga aasta sadu
tuhandeid inimesi just paraadi imetlema.
Keukenhof on suurim sibul-lillede park
maailmas, sel aastal avas lillepark (küll
vaid 8 nädalaks) oma väravad juba 63.
korda.
Avamise algusest on külastajaid olnud enam kui 51 miljonit. Pargi suurus on 32 ha,
igal aastal istutakse siin käsitsi 7 miljonit sibulat 1600st erinevast sordist. Kokku on
alal 15 km jalutusradu, enam kui 2500 puud, 87 erinevat liiki, vanimad 160-aastased.
Pargis on oma kuulsuste allee, kus tulbid on kuulsuste järgi nime saanud. 7
inspiratsiooniaeda annavad külastajatele ideid aiakaunistamiseks, aias on 280 pinki,
15 purskkaevu ja 32 silda ja igal aastal ka 12 luike (keda liisitakse !).
Lillede paraad näitas aga seda, kuidas korraldatakse kohalikel traditsioonidel
põhinevat rahvusvahelist festivali, kus sadade vabatahtlike kätetööna sünnib
miljonitest lilledest uskumatuim vaatemäng. See on kaunite värvide ja unustamatute
aroomidega pikk rongkäik, kus 20 võimsat lillevaipa ja 30 kaunistatud autot liiguvad
kokku 40 km.
Kokkuvõtteks. Hollandi õppereis oli mitmes mõttes väga kasulik, õppisime, et kahel
mereäärsel riigil – Eestil ja Hollandil – on sarnasusi, mis võimaldab meil Hollandist
mitmes aspektis eeskuju võtta. Õppisime, et vahel saavad väga suured asjad alguse
väga väikestest asjadest; et klienditeenindus on turismimaailmas ääretult oluline
korduvkülastuse motivatsiooniallikas; et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika,
st korralik plaan ja metoodika olgu olemas; ja et õppereisi üheks väga kasulikuks
kõrvalnähtuseks on uued ideed reisiseltskonna sees. Ning õppisime, et vahel on
kasulik kodust eemal olla, silmaklapid peast võtta ja Eestit ja selle loodust, inimesi ja
eluolu kui võimalust, mitte kui takistust näha!

