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Armas lugeja!
Seekordse uudiskirja muusikaline sõnum Birgit
Õigemeelelt, Uku Suvistelt ning ansamblilt Noorkuu
ütleb, et iseendast tuleb rõõmu tunda. Seda
usume ka meie! Rõõmu tasub tunda ja endas
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ehk veidi raske. Seetõttu kutsume Sind, hea
,
lugeja, talviselt kargesse Lõuna-Eestisse
prkauesgtuüulddas.de õolnenkesmidutjaivhlajlagus
rõõmustama. Suurte ja väikeste, ehedate
ei eotleakl nseadaaektaud, se.t.. s.
asjade ning inimeste üle. Lõuna-Eesti juba
skuinni tkulevikpuaistak
ootab Sind.
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Kohtume taas veebruaris!
Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Katrin Loss (SA Tartumaa Turism),
Teele Kaeramaa (Jõgevamaa TIK), Margita Kipasto (Võrumaa TIK),
Ruth Pärnaku (Viljandi Turismiinfokeskus), Ene Reedi (SA Otepää Turism),
Sille Roomets (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa
Turism), Ulla-Maia Timmo (SA Põlvamaa Arenduskeskus).
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 tegemised ja uudised
Uut ja huvitavat sihtasutuselt
• Meil on hea meel tõdeda, et meie Facebooki kampaania on hästi käima läinud!
Nimelt alustasime novembris oma Facebooki fännilehel (www.facebook.com/
lounaeestiturism) Lõuna-Eesti turismitooteid tutvustava traditsiooniga, kus 2
x nädalas paneme oma kontole lingi ühe ettevõtja tootele, paketile, tegevusele
ja ärgitame fänne tootega tutvuma. Ootame ettevõtjailt endiselt sinna vahvaid
talvepakkumisi, kõigil teistel aga soovitame kindlasti lehega liituda, et ikka parimate
pakkumistega kursis olla ! Lisainfot leiad siit!
• 1. novembril toimus Tehvandil Valgamaa turismiettevõtjate ümarlaud, kus
kaardistasime sealsete ettevõtjate rõõmud ning mured, et edasine koostegutsemine
veelgi lihtsamalt läheks.
• 8.-10. novembrini võttis sihtasutuse juhataja Kätlin Kuznetsova osa EASi ning BDA
Consulting korraldatud rahvusvahelisest turismiatraktsiooni koolitusest Rakveres,
kust sai mitmeid häid mõtteid Lõuna-Eesti edasiseks arenguks.
• 15. novembril saime Vastseliina Piiskopilinnuse külastuskeskuses osa Võrumaa
turismi aastaseminarist 2011, kus tutvustati käimasolevate turismiprojektide
tegevusi, anti ülevaade turismistatistikast ja trendidest, samuti tunnustati Võrumaa
aasta parimaid. Keda parimateks peeti, sellest loe uudiskirja lõigust Eeskujuks.
• 18.-20. novembrini esitles
Lõuna-Eesti
end
edukalt
Helsingis toimunud Mardilaadal,
kus meie visiitkaardiks oli
meistergiid Elina Aro.
• Koostöös EAS TAKiga on peatselt valmimas Lõuna-Eesti loodusturismimarsruudid
self guide turistidele – see tähendab sellistele turistidele, kes soovivad Lõuna-Eestit
ilma giidita, iseseisvalt.
• 22. novembril andis sihtasutus
oma panuse COMCOT projekti,
mille
eesmärgiks
on
arendada
kogukonnapõhist turismi, kaardistada
kogukondade
arengupüüdlused
ja
vajadused ning kasutada neid 3D
maastikuteatri töövahendis. Ajusid
ragistasime Võrtsjärve külastuskeskuses
Jõesuus.
• 24. novembril võtsime osa Tallinnas
toimunud
seminarist
„Milliseid
vahendeid kasutada keskkonnahoidliku
turismiteenuse arendamisel?“, kus
muuhulgas saime ülevaate mitmetest
erinevatest maailmas, Euroopas ja
Eestis kasutuselolevatest ökomärgistest
turismi vallas.

• 25. novembril aga tähistati Valgamaa turismiasjaliste
aastaüritust, ka tunnustati maakonna parimaid. Loe sellestki
lähemalt uudiskirja rubriigist Eeskujuks.
• 29. novembril korraldasime Vudilas Lõuna-Eesti
turismiasajalistele kohtumise ideeturu meetodil, mis on
jätkuürituseks 20. septembril toimunule. Seal paika pandud
5 väljakutsete valdkonda (turundus ning külastajauuringud,
Lõuna-Eesti lugu, tootearendus, koostöö ja organisatsiooni
jätkusuutlikkus ning ettevõtjate arendamine) said endale nüüd
ka tegevuskava.
• 30. novembril said Eesti Vabaõhumuuseumis toimunud
töötoas kokku Eesti Turismifirmade Liidu suuremad edasimüüjad välisturgudele
ning Lõuna-, Lääne- ja Põhja-Eesti suuremad loodusturismi pakkuvad ettevõtjad,
kes üksteisele oma teenuseid-tooteid tutvustasid ning edasiseks kasulikke kontakte
lõid.

Kohe-kohe tulemas
• Pikendasime SA Lõuna-Eesti Turismi välisturundusprojekti kuni märtsi
lõpuni 2012. Selle raames anname välja näiteks Lõuna-Eesti turismikaardi,
kultuurisündmuste kalendri 2012, samuti interaktiivse DVD, korraldame FAMreise, teeme otsimootorikampaaniaid, osaleme Balttouri messil 2012, ent ka paljupalju muud.
• 7. detsembril ootame kõiki
turismiettevõtjaid,
-asjalisi,
-arendajaid ning -huvilisi Lõuna-Eesti
traditsioonilisele turismikonverentsile
Võru
kultuurimajas
„Kannel“.
Seekordne konverents kannab pealkirja
“Koostegemise rõõmud” ehk „Kui
tahad jõuda kiiresti, siis mine üksi.
Kui tahad jõuda kaugele, mingem
koos”. Registreeru kindlasti juba nüüd,
ent hiljemalt 5. detsembril aadressil
asssistent@southestonia.ee. Päevakava leiad siit!
• Samal päeval, 7. detsembril tunnustame ka Lõuna-Eesti parimaid! Nimelt kuulutame
välja Lõuna-Eesti 2011. aasta parima turismiobjekti ning turismisündmuse. Oleme
juba põnevil!
• 19.-22. jaanuaril osaleb SA Lõuna-Eesti Turism koos maakondadega Matka
turismimessil Helsingis ning teeb ettevalmistusi ka veebruarikuiseks Balttouri
messiks Riias.

Jõulukuu Lõuna-Eestis
• Advendiajal muutub Tartu raekoda taas
suureks advendikalendriks, mille akende
avanedes saab igal jõulukuu õhtul kuulata
muinasjuttu. Raekoja platsile pandud
suurelt ekraanilt näed meenutusi Tartus
aasta jooksul toimunud sündmustest.
Ning uisusõbrad haaraku oma uisud
kaenlasse ja kiirustagu Antoniuse
Talveõuele, kus avatakse uisuväli. http://
joululinn.tartu.ee
• 1.-16. detsembrini on jõulud Olustvere mõisas Viljandimaal. Naudi hobu- või
vankrisõitu, keraamikakojas jõuluingli meisterdamist, näituste külastamist,
loomade paitamist ja söötmist, lossieksursiooni, jõuluetendust ning jõululõunat.
www.olustveremois.ee
• 1.-30. detsembrini saavad kõik kuni 7-aastased põngerjad osaleda Jõulumaa
Seikluslikus Lastekirjandusmajas Viljandis. www.seikluslik.eu/joulumaa
• 5.-16. detsembrini ootab Eesti Põllumajandusmuuseum Tartumaal rändama
jõulumuinasjutus. Piilume, missuguseid askeldusi tehakse jõuluks ettevalmistusel,
küpsetame jõulumaiuse ning uurime vanarahva pühadetoitude traditsioone.
Saame teada, mis on maki ning kes on jõuluorikas, lähme taluloomadele külla
ning mängime õlgedes kingsepamängu ja veame vägikaigast jpm. Rännaku lõpuks
kosutame end kuuma jõulutee ja enda küpsetatud maiustustega ning teeme
imelise saanisõidu talvehärmalises mõisapargis. www.epm.ee
• 5.-23. detsembrini ootab Vudila Jõulumaa väikeseid päkapikke endale
külla. Nimelt saab Jõulumaal Jõuluvanale patsi lüüa, jõuluetendust vaadata,
meisterdada, jõuluõnne valada, saaniga sõita ja palju muud vahvat teha. Kui lund
jagub, ehitatakse ühiselt ka lumelinn valmis! Uuri lähemalt: www.youtube.com/
watch?v=fVWPj8F5W8s.
• 6.-8. detsembril on sobilik minna Põlva Talurahvamuuseumisse osalema
programmis Jõulud Karilatsis. Teekonnal tuleb valmis olla üllatusteks, saab ise
laulda, jutustada, mängida ja meisterdada. Lõpetuseks räägitakse suitsusaunast ja
sellest, miks pühadelaupäeval saunas käidi ja mida kõike saunas peale pesemise
veel teha saab. www.polvatalurahvamuuseum.ee
• 6.-9. detsembrini tule Värskasse Seto
Talumuuseumisse uudistama programmi
“Jõulude ootel”. www.setomuuseum.ee
• 6.-30. detsembrini võtab Jõuluvana
lapsi vastu oma uues kodus Jõgeva
Kultuurikeskuses. Nüüd on Jõuluvanal
oma kirjatuba ja külalistetuba, söögituba
ja salakäik, kust saab ka ise oma tarkust
ja osavust proovida. www.youtube.com/
watch?v=5oDfKoPXkDk

• 8.-9., 12.-16. ning 19.-21. detsembril tulevad jõulud Paunverre, Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseumisse koos veskis- ja kirikuskäiguga, muidugi valatakse ka
lõkke juures õnnetina. Päev jätkub Tootsi koolis, kus igaüks meisterdab jõuluehte
ning mängitakse lõbusaid rahvamänge! www.youtube.com/watch?v=wZ_aOUIxXf4
ja www.jogevajoul.ee
• 9. detsembril kuula Tartu Jaani kirikus Aasta muusik 2010 Urmas Sisaski
Jõuluoratooriumi”, mis on algselt loodud meeskoorile, ent nüüd seatud ka
segakoorile. Teose ladinakeelne tekst kirjeldab Jeesuse sündi Luuka Evangeeliumi
järgi. Kõik oratooriumi osad on omaette kiidulaulud Jumala poole. www.crede.ee
• 9. detsembril toimub taas traditsiooniline Jõululaat Värskas. Laadalt saad osta
kohalikku käsitööd, ehteid, jõulukaunistusi, riideid, jalanõusid ja muud toredat,
mida kingikotti panna! Lisainfo: 7964712, 5291619, kultuurikeskus@verska.ee.
• 10. detsembril on taas tulemas
Võru linna jõululaat! Osta saab
kõikvõimalikku käsitööd, talu- ja
aiasaadusi, suitsuliha, hoidiseid,
hapukapsast ja vorsti jms. Laadal
toimub
ka
traditsiooniline
oksjon, mille tuludega toetatakse
Võru linna lapsi, kes elavad
lastekodudes. www.voru.ee
• Samuti 10. detsembril külasta kindlasti ka XVI Põltsamaa Käsitöölaata Põltsamaa
Kultuurikeskuses, kust võid leida vahvad jõulukingid oma lähedastele! Ehe ja
eestimaine käsitöö!
• Lisaks toimuvad 10. detsembril Jõgeva Kultuurikeskuses ja
kesklinnas Jõgeva Puupäev ja jõululaat, kus tuletame meelde,
mida kõike puust saab teha, näitame ja pakume seda ka teistele
(www.kultuurikeskus.eu), ning Mustvee Jõululaat Mustvee
Kultuurikeskuses (www.jogevakultuurikeskus.ee).
• 11. detsembril on laada-aeg jõudnud Misso valda. Sealsel
jõululaadal on lisaks avatud vanakraami nurk, kus võib leida
hinnalist kraami, mida teistel enam vaja pole. Mis ühe jaoks
üleliigne, see teise jaoks vajalik! kultuur@misso.ee
• Samal päeval suuna sammud ka Moostes toimuvale jõuluturule,
mis leiab aset Mooste kultuurimajas. www.polvamaa.ee
• 12.-20. detsembrini tule jõuluprogrammi nautima Obinitsa
Seto Muuseumitarõsse, et tutvuda setode talsipüha kommete ja traditsioonidega.
www.obinitsamuuseum.ee
• 13.-16. detsembrini pakub jõuluprogrammi „Jõulumaa-jõulutee” Eesti
Maanteemuuseum Põlvamaal. Kahetunnise programmi vältel saad Sa muuhulgas
giidiga ringkäigu maanteemuuseumis, vaadata taliteede filmi, valmistada
lõhnakuuse või jõulukellukese ning sõita ree või pikkvankriga. www.muuseum.
mnt.ee

• 15.-18. detsembrini on seitsme
eri maa jõuluvanad koos oma
abilistega
kolinud
Päkapikumaale
Mõnistes, et saaksime osa põnevatest
jõulukommetest.
www.hot.ee/m/
monistem
• 16.-17. detsembril ootab Viljandi
kõiki kodukäsitöömessile Viljandi vanas
spordihoones. Kahel detsembrikuu
päeval saavad kokku need käsitöömeistrid ja maatoidu valmistajad, kes meie
muutuvas elus aitavad säilitada kõike seda, mida on loonud eelnevad põvkonnad.
Vajadus meie traditsioonilist elulaadi hoida kasvab iga päevaga. Oleme uhked
säilinud rahvusliku käsitöö üle ega väsi imetlemast oma kauneid rahvarõivaid,
värvirõõmsat tekstiili, keerukat tikandit, ja pitsi ning rikkalikult kauneid ehteid.
www.vmrky.ee Samadel päevadel naudi jõulusaginat ka Antoniuse jõuluturul
Antioniuse Gildi hoovis Tartus. www.antonius.ee
• 17. detsembril kõlavad kaunid helid Puurmani lossis, kus toimub
Jõulumuusikafestival „Kirikupühad Maarjamaal“. 3. advendil naudi noorusliku
särtsuga lauldud tuntud jõululaulude seadeid vokaalansambli Chillin esituses.
www.facebook.com
• Tartus saab 17. detsembril lisaks
jõululaadale Raekoja platsil kaasa elada
III Tartu Talvisele Tantsupeole. Kõik
tantsima! www./joululinn.tartu.ee/kava

• 19.-23. detsembrini saad Põltsamaa
lossihoovi Jõulukohvikus ja kingikojas
maitsvate suupistete kõrval meisterdada
jõulukingi oma kõige kallimale. www.
corelli.ee
• 30. detsembril toimub Vanemuise
teatris Tartus traditsiooniline glamuurne
aastavahetuspidu. www.vanemuine.ee
• 31. detsembril saab uut aastat koos
ilutulestikuga vastu võtta Suurel Munamäel. www.haanja.eu, www.suurmunamagi.
ee
• Vanemuise teater Tartus ootab 31. detsembril Hennessy ja Eesti Kontserdi
aastalõpukontserdile, kus esinevad Tallinna Kammerorkester, solist Sophie Witte
(sopran, Saksamaa) ja dirigeerib Mihkel Kütson. www.vanemuine.ee
Rohkem teavet Lõuna-Eesti sündmuste kohta: www.southestonia.ee/index.php/
syndmused.

Midagi erilist
• 2012. aasta jaanuaris avatakse
Kubija
hotell-loodusspaa
juurdeehitus, kus klientidele
nautimiseks saab olema 4
erinevat sauna ja veesilmad
lõõgastumiseks. Lisaks 2 välisauna,
kus saab vana kombe kohaselt
vihelda.
Samasse
hoonesse
teisele korrusele valmib Euroopa
tasemel unekliinik, kust saavad
abi unehäiretega kliendid.
• Kui ilmaga veab, toimub
jaanuaris
Võrumaal
Tamula
järvel Võru uisumaraton. Kui aga
ilmataat lume ja külma taevasse jätab, võib võistlus ka veebruaris toimuda. Hoia
silm peal: www.sportinfo.ee!

Saame tuttavaks!
1. novembrist asus SA Tartumaa Turismi juhataja vastutusrikkale ametikohale
Valdek Rohtma. Sellest, kes ta on, saad rohkem teada allpool.
Milline oli Su elu enne, kui Sa turismile
sõrme andsid?
Minu elu on olnud kirev ja rõõmus. Olen
õnnelik pereinimene ja perekondlik
tegevus on osa minu elust. Meil sirgub
väike tütar, kellele arengukeskkonna
loomine on suur missioon. Teine
osa tegemistest on seotud spordiga,
liikumisega
ja
inimeste
liikuma
agiteerimisega. See on teine oluline
missioon – olla ise terve ja toetada teisi
nende teel parema elu juurde. Seetõttu
olen ka Mehed Liikuma aktiivgrupi
liige. Oli hästi vahva suvi ning selle
raames sirgusin pühapäevasportlasest
harrastussportlaseks.
Tööalaselt olen panustanud varasemalt
peamiselt
haridusvaldkonnas
–
nii laste kui alustavate õpetajate
arengukeskkonna loomisesse. Erinevate tööalaste projektide raames olen turismi
äärealal arglikke samme astunud ning nüüd soovin südamega valdkonnas olles
oma panuse anda.

Millised on Sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Ma olen loomult selline, kes võib ka tavalisse laternaposti armuda ja selles midagi
väga vägevat näha. Seetõttu naudin erinevat sorti liikumist ja hetki nii linnaruumis,
viljapõllu ääres kui ka vahel kraavipervel puhkepausi veetes. Lõuna-Eesti
lemmikutest nimetan Pühajärve ja Viljandi Järve. Jooksuharrastuse tõttu lippan
nende ümber vähemalt korra aastas.
Kui Sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni, mida
Sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Arvatavasti paneksin selle kasvama ja looksin fondi
elurõõmu pakkuvate ideede toetamiseks.
Mis teeb Sind eriliseks, eristab teistest?
Ma arvan, et inimestena oleme kõik erinevad
ja erilised. Meid on loodud nii ning see on
võrratu rikkus. Mil moel erinen, sellest võiksid
rääkida mu sõbrad.
Mis teeb Sind õnnelikuks?
Uued avastused ja toimetamised ning pere.
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Koolitume, reisime ja võtame eeskuju
Koolitume
• 8. novembril pidasid Jõgevamaa turismiasjalised nõu – räägiti tehtud ja
plaanitavatest arendustegevustest ning Tourest 2012 messist. Nõupidamine lõppes
aruteluga, kus ettevõtjad tutvustasid oma plaane ning andsid sisendit järgmise
aasta arendustegevustele.
• 1.-2. detsembrini aga koolitusid Eesti turismiinfokeskuste põhitöötajad Tallinnas
koostöö ja kliendisuhete valdkonnas.
• Seekord teeme minikoolituse otse
uudiskirja vahendusel! Nimelt annab
Kadri Moppel Kubija hotell-loodusspaa
müügiosakonnast ülevaate erinevatest
online-broneeringusüsteemidest.
Online-broneeringut kasutab reisiplaanide koostamisel 940 miljonit turisti
aastas, 56% broneeringute tegijatest
on naised (seega kasutage pilte, mis
köidavad eelkõige naisi ). Broneerija
keskmine vanus on 42 aastat ja enim
kasutavad online süsteeme eurooplased.
Ent miks peaks üldse online-broneeringusüsteeme kasutama? Sest see on
rahvusvaheline kanal enda turundamiseks, suhteliselt odav (komisjonitasu on

2-3% kuni 30%). Lisaks tõstab see kodulehe leitavust, sellega on lihtne arveldada,
süsteem on turvaline (klient saadab oma krediitkaarti andmed ette) ning ettevõtja
saab ise annulleerimistingimusi kehtestada.
Kanaleid, mida online-broneeringute puhul kasutada, on õige mitmeid. Siin toob
Kadri esile kergesti käsitletavad: Booking, TripAdvisor, Expedia/Venere. Lisaks
Priceline, Kayak, HRS ning Thomas Cook, Yahoo! Travel, Orbitz, Travelocity, Hotwire,
Travelzoo, Agoda, Hotel World, Late Rooms. Eestis saab edukalt kasutada aga
järgmisi “kohalike süsteeme”: www.hotelliveeb.ee, www.puhkaeestis.ee, www.
baltichotelsonline.com ning www.turismiweb.ee/bookit.ee.
Oluline meeles pidada:
- Ära unusta sulgeda müüki, kui kõik toad on juba välja müüdud!
- Ära unusta tulemata jäänud kliendist teatada!
- Ära unusta arveid üle kontrollida!
- Ära unusta muuta tubade hinda ja kogust vastavalt olukorrale!
- Kaasajasta infot!
- Loe arvustusi ja tee vajalikke muudatusi!
Start!

Reisime
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• 8.-9. novembril tegid Viljandi turismipiirkonna
turismiasjalised õppereisi Lätimaale, Viljandi
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erinevaid majutusettevõtteid, kuid suurim
vii vävlajaluetab urin
elamus saadi Valmieramuiza õllepruulikojas ning
at
lai B
Niko
õhtuses saunas, mille sarnast polnud eestlased
varem kogenud. Nimelt oli saun saatjaga – lätlastest
noormehed pesid saunas kõigi seljad puhtaks. Muljetavaldav
oli ka võimas Vidzeme olümpiakeskus, kuhu spordihuvilisi noori jagub igaks
tunniks. Reis oli erakordselt meeldiv, võõrustajate vastuvõtt suurepärane ja toidud
maitsvad. Reisilistel oli meeldiv tõdeda, et kvaliteetne sihtkoht koos põnevate
toodetega asub Eesti-Läti piirist vaid 50 km kaugusel.
• 16.-20. oktoobrini käisid Põlvamaa
ettevõtjad õppereisil Austrias, selle
korraldas Põlvamaa Arenduskeskus,
et ergutada kolme sektori koostööd.
Kuna reisil osales ka turismiettevõtjaid,
kujunes reisil nähtu-kogetu aruteluks
just turismitoote mõttes – nii näiteks
andis tugevalt mõtlemisainet Austria
talunike elustiil, mis on parimaks näiteks
maaelu mitmekesisusest. Turismitalus

tegeleti majutamise ja toitlustamise kõrval sama tõsiselt ka karjakasvatusega
ning tootmistaludes pakuti toreda ekskursiooni lõpetuseks alati ka maitsev
suutäis kohapeal valminud toidust. Lisaks külastati käsitöömaja, mis lisaks heale
koostöönäitele üllatas ka oma viimse detailini läbi mõeldud ekspositsioonile.
Austrias külastati Salzkammergut piirkonda, mis on armastatud turismipiirkond
imelise looduse ning idülliliste linnakestega, kuid eelkõige avaldas reisiseltskonnale
muljet austerlaste lihtne ja loogiline elamise stiil. Reisi rahastas PRIA Leader meede.

Eeskujuks
• 15. novembril kuulutati Vastseliina
Piiskopilinnuses
välja iga-aastased
Võrumaa
Turismiliidu
auhinnad
turismitegelastele, kes on jooksval
turismiaastal uue toote, teenuse või
üritusega turule tulnud ja külaliste
heakskiidu pälvinud. Sel aastal pälvis
“Uma Mekk” tiitli Mooska suitsusink.
Suitsusaunas
suitsuliha
valmistav
perenaine Eda Veeroja veab ka algatust
“Savvusann inimkonna vaimse kultuuripärandi kaitse alla!” Parimateks veel
esitati Hämsa kõrtsi karask ning Rogosi mõisa vein. ”Uma Lugu” tiitli sai Vaskna
turismitalu jutt „Sportlane versus väike sportlasest vanainimene“, “Uma Tego” ja
aasta tegija “Uma tegijä” tunnustuse sai Vastseliina Piiskopilinnuse külastuskeskus
ja sihtasutus, kes on renoveeritud Piiri kõrtsihoone näol külastuskeskusena tõstmas
Võrumaa turismiteenuste mitmekesisust ja atraktiivsust. Uma Teole esitati veel
Rõuge Hüdrotöökoda-muuseum, Uhtjärve Nõiariigi suveetendus „Väike nõid“,
Suhka talu Zil-autoga elamussõit ja Veemäe Puhkepargi tuubipark. Aasta tegijatele
kandideerisid lisaks võitjale Rõuge Hüdrotöökoda-muuseumi käivitaja Ants Eigi,
Saunamaa kompleksi peremees Erki Pechter ja Mooska talu perenaine Eda Veeroja.
Palju õnne võitjaile ning nominentidele!
• 25. novembril toimunud I Valgamaa
turismi aastaseminaril tehti ülevaade
aasta jooksul toimunust, tutvustati
vastvalminud Valgamaa turundusklippi
ning esimest korda ajaloos valiti ka
Valgamaa turismivaldkonna parimad.
Parimaks sündmuseks 2011 sai Valga
Militaarajaloo
Festival,
Parimaks
meeskonnaks 2011 hinnati SA Tehvandi
Spordikeskuse meeskonda eesotsas Alar
Arukuusega ning Parim turismitöötaja
2011 tiitliga pärjati Taagepera lossi
müügijuht Kerli Pauskar. Palju-palju õnne!

Teeme projekte
• Uue kuue on saanud Võrumaa turismikoduleht www.visitvoru.ee. Heida pilk
peale!
• Viljandimaal valmistavad nii maakondlik arenduskeskus, Viljandi Omavalitsuste
Liit, Viljandi linn kui maavalitsus ette küsimustikku turismiettevõtjate
intervjueerimiseks, eesmärgiga kaardistada olukord turismimaastikul: missugused
on ettevõtjate nägemused, oskused, vajadused, koostöövõimalused ja -valmidus.
Küsitlemine peaks plaanide kohaselt algama jaanuaris.
• Äksi alevikku, Saadjärve kaldale ehitatakse praegu juba üht unikaalset ja omanäolist
turismiobjekti – Jääaja Keskust. Tegu on keskkonnaharidus- ja külastuskeskusega,
milles ühendatud populaarteaduslik jääaja mõtestamine meelelahutusega. Keskus
pakub enam kui 2200 m² ekspositsiooni-pinnal elamuslikku osasaamist Eestimaa
loodusest, pärandkultuurist ja keskkonnatemaatikast laiale sihtgrupile nii Eestist
kui ka väljastpoolt. Keskuses plaanitakse elamuslikult ja kogemuslikult anda
ülevaade jääaegade tekkepõhjustest ja mõjust Maa, Eesti ja Vooremaa pinnamoele
ja elustikule laiema geokronoloogilise
skaala ja Universumi evolutsiooni
taustal; Eesti looduse ja inimasustuse
arenguloost pärast viimast jääaega ning
ka kliimamuutuste põhjustest ja nende
uurimisest. Ekspositsiooni I korrusel
tutvustatakse külalistele Jääaega ja Jääd
meie ajas, II korrusel Jääaja jälgi Eestimaa
pinnal ning III korrusel saab igaüks
endalt küsida: kastulevik sõltub meist?
Kolme korruse temaatilisi mooduleid
seob ühtselt kujundatud ning erinevaid
mängulisi lahendusi pakkuv programm
Veeosakese teekond, mis võimaldab
tunnetada seoseid elus- ja eluta looduses
ning ajalises perspektiivis.
Keskust rajatakse projekti „Jääaja teemapargi kui atraktiivse loodusõppe- ja
külastuskeskuse väljaarendamine“ raames, selle elluviijaks on Tartu valla Sihtasutus
Saadjärve ja rahastajaks EASi Euroopa Regionaalarengu Fond. Jääme kannatamatult
Jääaja Keskuse avamise ootele!

Heida 5 pilku kodulehe sisule ja see saab paremaks
• Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult
hästi turundada. Seekord soovitab Marko heita põhjalikum pilk oma kodulehele.
Rubriigi aluseks on Marko blogi www.eturism.ee.
Turismiettevõtte koduleht on enamasti ikka see koht, kus potentsiaalne ostja
firmaga kokku puutub. Sealt saab ta ettevõtte, selle teenuste ja üldise olemuse

kohta teada. Tihti ongi kodulehel leiduv
kogu info, mille põhjal inimene otsustab,
milliselt ettevõttelt osta. Kui kodulehe
sisu on mingil viisil jama või kehv, on
tõenäosus klient enda poole meelitada
väiksem. Seega, veebilehe sisu määrab
palju.
Pikk või põhjalik
Sageli kohtan turismiettevõtete kodulehel pikka ja liigendamata tutvustavat teksti
või teenuste infot. Eemalda kodulehelt kogu tühi loba ning tee tekstid võimalikult
lühikeseks!
Me oleme internetikasutajatena väga kärsitud ning ei loe pea kunagi kogu sisu
läbi. Inimesed loevad umbes 20-28% sisust. Mida vähem sõnu on leheküljel, seda
suurema % neist inimesed suudavad läbi lugeda. Samas julgen soovitada kasutada
pikemat teksti juhul, kui teenus või kaup, mida see tekst kirjeldab, on pigem kallim,
tundmatum ja keerulisem ning inimesed vajavad otsustamiseks rohkem infot.
Seega pikkus ei ruuli, küll aga on teatud hetkel oluline piisav põhjalikkus.
Omadused või kasud
On äärmine rumalus rääkida oma vägevatest ja atraktiivsetest turismiteenustest
nende omadusi kirjeldades. Ei ole ju ahvatlev lugeda, mitu voodit, telekat ja
kirjutuslauda igas toas on. Pigem tahab potentsiaalne klient juba lugedes tunda,
kui vägeva elamuse ning mõnusa puhkuse selles hotellis ööbimine talle annaks.
Jah, inimeste jaoks on ühest ja samast asjast saadav elamus erinev, aga läbi
oodatava elamuse ja kasu kirjeldamine on igal juhul suurem võit kui kuiv faktide
üleslugemine. Minu soovitus ei tähenda seda, et selliselt tehes peaks tekstiga
naiivselt üle pakkuma ning lustamisega imalalt liiale minema.
Kõnetab või on anonüümne
Tekst peab inimest kõnetama. Lugeja peab tundma,
et räägitakse personaalselt temaga – kogu tekst
võiks olla kirjutatud sedasi, et seda üksinda lugev
inimene personaalset kõnetamist ka tunneb.
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tohi unustada viisakust ja korrektsust, ent vabam
suhtumine tuleb ilmselt kasuks. Igaüks otsustab
ise, milline ettevõtta kuvand peaks olema.

et…..
,
d
i
s
d
a
t.
Katstteeid õnnes
Mõ

Info edastamine või suhtlemine
Aastaid tagasi olid kodulehed ainult info edastamiseks. Tänapäeval peab nende
sisu ka suhtlemisel põhinema. Blogimine ja enda sotsiaalmeedia lehtede
integreerimine kodulehega on head võimalused. Külastajale ei tohi jääda muljet
staatilisest kodulehest, kus mitte mingit suhtlemist ei toimu. Ettevõttel, kes suhtleb
kodulehe kaudu, on oma personaalne nägu, mis inimestele meeldib ning seob neid
firmaga lähemalt ja pikemalt.

Tekst või multimeedia
Ilmselt mõlemad. See, et kodulehel teksti vahel jutu illustreerimiseks pildimaterjali
leidub, on normaalne ja tavaline. Aga fotod olgu tõesti illustreerimiseks ning andku
edasi lehekülje sisu. Lihtsalt ruumi täiteks suvalise pildimaterjali kasutamine teeb
pigem karuteene.
Teine lugu on video kasutamisega. Olen kindlalt seda usku, et ühele turismiteenuseid
pakkuvale ettevõttele tuleb video kasutamine väga kasuks. Kui keegi suudab mulle
selgeks teha, kuidas saab teksti ja pildiga seda võimalikku elamust ja tunnet, mida
klient turimiteenuseid tarbides saab, paremini edasi anda kui videoga, siis olen
valmis oma meelt muutma. Seni mitte.

„Turismis ei saa sinul mugav olla –
kliendil peab mugav olema!“
Viljandimaal Vihi külas asub üks talu, kus energiast juba puudust ei tunta. Tegu on
Energia taluga, mis juba aastaid on kasvatanud ravimtaimi, ent nüüd ka majutuse
ning öko-spaaga tegeleb. Energia talu energilistest inimestest ja tegemistest
allpool juttu tulebki.
Energia talus võtavad meid vastu
perenaine Tiiu Siim ja peremees Aivar
Siim, kes esmalt tutvustavad meile oma
majutushooneid, vaatetorni-teemaja ja
ravimtaimede põlde, ja seejärel hiljuti
avatud öko-spaa protseduure ning
erinevaid ravimteesid esitledes meis
tõelised looduslapsed ellu äratavad. Aga
kõigest järjekorras.
Energia talu sai alguse paarkümmend aastat tagasi. Nimelt kasvatati toona
metsamajandites ravimtaimi ja kui Aivar sinna tööle kutsuti, hakkaski temas
teemaga põhjalikumalt tegelemise mõte idanema. 14 aastat tagasi ostsid Siimud
talukoha ja loogilise jätkuna asusid seal ravimtaimi edasi kasvatama. Talu nimi tuli
aga sellest, et kuna kasvatatakse tervisele kasulikke ravimtaimi ja ka looduslikult
asub talu heas kohas, Navesti jõe kaldal, siis annavad need kokku
ühe paraja annuse head energiat. Energiaks vajalik – päike,
õhk, vesi ja ravimtaimed– on Energia talus kõik olemas.
Ravimtaimed, mida Tiiu ja Aivar kasvatavad,
näiteks piparmünt, nõmm-liivatee, palderjan,
pune, üheksavägine, saialill ja veel umbes 45-50
erinevat ravimtaimede liiki, kasvavad mahedalt,
see tähendab – ilma väetiste ja mürkideta. Nii
nagu vanadel eestlastelgi. Ja eks anna taimede
puhtusest tunnistust seegi, et metskitsed ja
jänesed neid rõõmuga põllul nosimas käivad.
Aivar rehmab seepeale käega: „Las nad söövad,
kui neil vaja on. Jätkub kõigile.“
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Lisaks ravimtaimedele, mida koos abilistega ise kasvatatakse, kuivatatakse ning
poodide ja apteekide jaoks pakendatakse (küllap on paljud nautinud näiteks
„Õhtuteed“, „Soomaa teed“ või „Elujõu teed“, kui nimetada vaid osa ligi 30st
erinevast teest) pakuvad Siimud ka majutust. Peale selle valmis 2010. aastal
teemaja, kus seminari teha, jalga puhata ning suviti ka süüa saab. Ja muidugi
korraldatakse seal ravimtaimede tutvustust – enne põllu peal ja siis teemajas – ning
pakutakse maitsvat teed. Toolid ja lauad, muide, on teemajas kõik haavapuust, mis
kõik negatiivse endasse imeb. Jõe ääres valmis samuti eelmisel aastal 13meetrine
vaatetorn, kust saab hea ülevaate Energia talu valdustest. Aivar ütleb seepeale, et
suviti on tornis lausa eriline aura – taimede lõhnad kerkivad torni ning ka vaadata
on nende kauneid õisi ülevalt ilus.
Hiljuti said Energia talus valmis ka seminarimaja ja öko-spaa. Seminarimajas saab
pidada koolitusi ja seminare ning väiksemaid üritusi. Samas on õdusad omanäolised
ruumid ööbimiseks. Maja teises pooles asub öko-spaa. „Öko-spaa oleme teinud
võimalikult looduslähedaseks,“ sõnab Aivar Siim. „Saab saunas vihelda ning
kasutada erinevaid rahvameditsiini võtteid, nagu omal ajal vanarahvaski kasutas
– näiteks turba, savi, mee, soola ja taimede mähiseid“. Turvas, kusjuures, pidavat
eriti hästi poore puhastama ning tselluliidi ravis abiks olema. Tiiu täiendab: „Kõike,
mis põllult tuleb, saab omavahel kokku segada. Näiteks pakume mullivanni koos
ürtidega – seda just igalt poolt ei leia.“ Öko-spaasse, kus külalisi ootamas jõevaatega
mullivann, nii elektriküttega kui leilisaun ja puhkeruum, mahub korraga kõige enam
16 inimest, kuigi mugavaim on olla spaa kompleksis kümnekesi.
Kõik ravimteed ja mähised ning maskid
on Tiiu ja Aivar, kes oma teadmised on
ammutanud kogemustest, koolitustest
ning raamatutest, enda, oma sõprade
ja pere peal korduvalt läbi katsetanud.
Sest üks asi on küll rahvapärimustest
ja ajalooarhiividest lugeda, teine aga
kõik sõna otseses mõttes enda nahal
ära proovida, et ikka klientidele ka
soovitada julgeks. „Tundub, et ökospaad on viimase aja trend,“ mõtiskleb
Tiiu. „Sest viimasel ajal kuuleb ikka pidevalt siit-sealt, et neid tegema on hakatud.
Eriti mõisates,“ ja usub, et Energia talu öko-spaa trump teiste ees on see, et kõike,
mida vannis või saunas nahale määrida või sisse juua saab, võib oma põllult või
lähiümbruse loodusest kätte saada ning suvel ka kindlasti oma silmaga ravimtaimi
kaemas käia.
Oleme nüüd talu valdustele kiire tiiru
peale teinud ja mõtted liiguvad sealmaal,
et ükspäev tuleb siia spaasse tingimata
koos sõpradega katsetama tulla. Tiiu
toob lauale aurava tee ning kamaellod
– vana eestlaste maius – ning jätkame
Energia talu looga.
Kes siis peamiselt Energia tallu akusid
laadima tulevad? „Näen meie sihtgrupina
inimest, kes on end tööga üle koormanud
– tippjuhti, kes saab siin privaatselt

rahus ja vaikuses taastuda,“ seletab Aivar Siim. „Meil käivad siin inimesed, kes ei
taha kasutada siin ei telefoni ega internetti, nad jalutavad rabas, joovad organismi
puhastavat teed, naudivad saunamõnusid ja ravimtaimeprotseduure – ühesõnaga
inimesed, kes tahavad kogeda midagi uut, ehedat.“ Tiiu lisab, et nad püüavad
inimesi üllatada, pakkuda neile midagi teistsugust. „Me mõtleme eristumisele
alati, ka siis, kui näiteks toitu pakume. Maitsestame roogi omakasvatatud ürtidega,
tahame toiduretsepte edasi arendada.“
Palju käib Energia talus gruppe – nii kooligrupid Eestist kui ka mujalt kui ka
täiskasvanute seltskonnad. Välisturistidest satub tallu eelkõige Austria ja Saksa
gruppe, käib ka soomlasi, venelasi aga harva. Jõudmine selleni, et turismigrupid
talu üles leiavad ning oma marsruudile lisavad, on Tiiu sõnul pidev töö – selleks
tuleb ise vaeva näha ja suhteid luua, ent kuna talul on juures teatav „kiiks“,
leiavad ka reisikorraldajad siia tee. Praegusel hetkel moodustavad välisturistid
kõigist külastajaist umbes 15-20%. Lisaks – kuna talus korraldatakse ka koolitusi
rahvatraditsioonide ja ravimtaimede kohta, satub siia ka muid uudishimulikke.
Kontaktide loomise juurest jõuame
turismiettevõtja jaoks kõige põletavama
teema juurde – koostöö. Tiiu hüüatab,
et koostöö on elementaarselt vajalik.
„Loomulikult
teeme
me
teiste
turismiettevõtjatega koostööd – näiteks
kanuude laenutus, majutus ja toitlustus.
Sest oluline on ju, et klient ikka siia
piirkonda jääks,“ selgitab ta. „Piirkonda
on vaja tervikuna promoda, mitte et olen
vaid mina – üks ja ainus“. Aivar lisab, et
siinkandis on nii palju põnevat, mida avastada ja teistelegi näidata. „Tavaturistil
siinkandis kolm päeva olla on täiesti mureta!“ ütleb Tiiu. „Siin on palju ürgset
loodust, vaikust ja rahu, tõrvaajamiskohad, rabad, jaanipäeva paiku Suure-Jaani
muusikafestival, Tõrvaaugu lähistel filmi „Vanapagan“ võttekohad“, kutsub ta kõiki
külla.
Energia talu koduleht pakub ühe põneva üllatuse – see on tõlgitud ka hiina keelde!
Nimelt käis Aivar 2010. aastal Expo Turismiga Hiinas messil teed pakkumas.
Ja tulemus? Eelmisel aastal käis talus kolm Hiina gruppi. Ka sel aastal on talus
turundusega kõvasti tegeletud – koostati pakette, peeti läbirääkimisi. „Suhtlesime
paljude turismifirmadega otse ja ise ning tundub, et nii ongi kõige õigem,“ ütleb
Tiiu Siim. „Kui sa ise endast märku ei anna, ei tea sust keegi. Turismifirmasid on ju
nii palju, et nad ei märka ise kõiki.“
Selge on see, et Energia talu eristub.
Mis nippe Aivar ja Tiiu teistelegi silma
paista soovijaile annavad? „Sul peab
midagi tagataskus olema,“ ütleb Aivar.
„Meil põhitootmine on ravimtaimed ja
kui sellega teenid, võid kõrvale ka mingit
muud teemat arendama hakata. Ma
väga ei riskiks sellega, et teen öko-spaa
ja mul ei ole midagi, millega püsivalt
kulusid katta,“ ütleb ta. „Paljudel
turismiettevõtetel on ka teine haru, mis

neid aitab ja toetab.“ Tiiu toetab: „Aivar ütles hästi, tuleks riske hajutada. Ainult
turismi vallas tehes pead sa olema väga tugev turuliider, väga kõvasti turundama,
sest 3-4 toaga ei toida ju end ära. Meil on riskid hajutatud. Alustasime ravimtaimede
kasvatusega ja turism on aastatega juurde tulnud.“ Ta lisab: „Ühel hetkel tundsime,
et tahame ka ise puhkust, oleme praegu arendamisest väsinud. Aga tahame ka
kõik ilusti lõpuni valmis teha, oleme maksimalistid. Me tõesti tahame, et inimestel,
kes siia tulevad, oleks hea ja mõnus olla.“ Lähituleviku suurim plaan on öko-spaa
korralikult käivitada. Uuel hooajal saavad ka ravimtaimepõllud uued mitmekeelsed
sildid ning koduleht läheb põhjalikule uuenduskuurile.
„Turismi osas me tegelikult alles ise
õpime veel palju juurde“, ütleb Tiiu.
„Minu kogemus ütleb, et kõik, mis
reklaamitud, peab ka tegelikult olemas
olema. Me oleme algusest peale küsinud
inimestelt tagasisidet. Tegijatena me
ei näe ju seda, kuidas kliendile sobilik
on,“ seletab ta. „Ega me ei käi ju kõiki
dušialuseid ise kogu aeg läbi, klient näeb
seda meist paremini, vaatab hoopis teise
pilguga.“ Nii Tiiu kui Aivar on veendunud,
et kui tegeled turismiga, ei saa ega pea sinul mugav olema, kliendil peab mugav
olema. Energia talul on aastast 2010 ka tunnustus „Märk Kindlast Arengust”. Tiiu:
„Läbisime koolituse selleks, et õppida ise ja arendada oma talu teiste kogemustest.
Olgu need siis head, õpetlikud või ka halvad kogemused.”
„Energia talu on üks mõnus koht Eestimaal, puhta looduse keskel, kus saab
ravimtaimi tundma õppida, akusid laadida ning õpitut enda peal ka spaas proovida“,
ütlevad Tiiu ja Aivar Siim. „Miks tulla Energia talusse? Sest ta on teistest nii erinev!
Nagu ütleb ka meie slogan – kui ei külasta, ei saa teada!“
www.energiatalu.ee

Koht, mis on koduks külmadele
talvedele ning Eesti Jõuluvanale
Kas tead, kus on mõõdetud 21. sajandi
Eesti külmarekord -36,7 °C? Või kus on
alates 1940. aastast mõõdetud kokku
27 talve külmarekord? See on Jõgeva
– Eesti külmalinn. Lisaks elab siin päris
ehtne Jõuluvana. Peatse talve ning
jõulude ootuses kirjutamegi seekord
külmalinna tegemistest veidi pikemalt.
Kuna Eestis on peale pärispealinna ka nii
Lõuna-Eesti pealinn, kevad-, suve-, sügisja talvepealinn kui laulupealinn, tahaks
vägisi Jõgevale anda külmapealinna
edeva tiitli. Ent Erki Teder, Jõgeva
Linnavalitsuse arenduse peaspetsialist,
SA Lõuna-Eesti Turism | Vaksali 17a, 50410 Tartu
tel: 744 2271 | info@southestonia.ee | www.southestonia.ee

ütleb, et jõgevlased ei nimeta enda kodulinna sugugi mitte külmapealinnaks,
vaid lihtsalt külmalinnaks. Külmalinna idee sündis aga ühel külmal talvepäeval
Otepääl, kuhu tuldi suusatamisele maailmakarika etappi vaatama, mis aga kõva
pakase tõttu ära jäi. „Seal aega veetes tulid tollane maavanem Margus Oro ja
abilinnapea Kalmer Laini koos mitmete kohalike ärksa meelega ettevõtjatega
mõttele, et võiks Jõgeva maine kujundamisel hakata jõuliselt kasutama asjaolu,
et just siin on mõõdetud Eesti külmarekord -43,5 °C 1940. aasta jaanuaris ja
mitmed hilisemate aastate rekordkülmad,“ räägib Teder. „Aasta oli siis 2003, seega
on külmalinna lugu suhteliselt uus. Aga kuna inimestele meeldib pidevalt ilma
jälgida, siis on külmalinna nimetus 7-8 aastaga eestimaalaste teadvuses juba päris
tugevalt kinnistunud,“ nendib ta, lisades, et just tõsiselt pakaselised talvenädalalad
aitavad kaasa külmalinna nimetuse populariseerimisele. Ja kui 2006. aastal asus ka
Eestimaa Jõuluvana Jõgevale elama ning 2008. aastal hakati korraldama jääpurika
valamise võistlust, ongi see nimetus kuidagi Jõgeva külge kasvanud.
Tõesti, ilmast on põnev rääkida. Seega – milliste külmakraadidega on Jõgeva aegade
jooksul üllatanud? Teder ütleb, et kuna Jõgeva on osake Eestist, pole siin oluliselt
külmem kui mujal. „Aga kui vaadata paljude aastate statistikat, siis väärib Jõgeva
igati külmalinna nime: siin on mõõdetud 21. sajandi Eesti külmarekord -36,7 °C,
samuti kuulub Jõgevale aasta madalaima keskmise õhutemperatuuri rekord Eestis
(1,6 °C),“ ütleb ta. Enam kui 30kraadist pakast on Jõgeva ilmajaamas alates 1922.
aastast mõõdetud koguni 39 talvel. Alla 40 kraadi vajus temperatuurinäit lisaks
rekordkülmale 1939/1940. aasta talvele ka 1978. aasta viimastel päevadel. Teder
lisab: „Alates 1940. aastast on kokku 27 talve külmarekord mõõdetud just Jõgeval,
millise tulemusega ei suuda võistelda ükski teine Eesti ilmajaam“.
Külmalinnale kohaselt on Jõgeval ka külmasammas,
mis paigaldati 2003. aastal. Ligi 6 meetri kõrgusel
külmasambal kajastuvad Jõgeval mõõdetud
kõigi aegade külmarekord ja käesoleva sajandi
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Öeldakse, et pole olemas halba ilma, vaid kehv
riietus. Seega – kui vammused selga tõmmata ning
mitu paari labakuid kätte panna, siis saab Jõgeval talvel,
iseäranis aga jõulude ajal teha nii üht kui teist põnevat. Külmalinnas
on jõulude
ja aastavahetuse ajal mitmeid erinevaid ettevõtmisi: iga advendiküünla süütamine
on meeliülendav sündmus, küünla süütavad erinevate koguduste pastorid,
laulavad koorid, tantsitakse, inimesed soovivad üksteisele häid soove. Eriline on
EELK peapiiskopi poolt jõulurahu väljakuulutamine kogu Eestile, mis on saanud
juba traditsiooniks.
Detsembri teisel laupäeval toimub Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses meeleolukas
puupäev-jõululaat, kus toimub vigursaagimine ja esineb ansambel Parvepoisid.
Iseenesestmõistetavalt ootab külmalinna jõuluvana endale kõiki lapsi külla,
sedapuhku 6.-30. detsembrini. 18. detsembril toimub paljude osavõtjatega
Jõuluvana tantsuturniir peotantsus. Ja kui uus aasta käes, algavad ettevalmistused

suureks purikate valamise võistluseks, mis leiab aset veebruari esimesel laupäeval.
Jõuamegi teise väga tähtsa elemendini talvisel Jõgeval – nimelt elab siin Eesti päris
ehtne Jõuluvana! Jõuluvana tegutseb praegu Jõgeva Kultuurikeskuse ruumides,
mis jõuluajal justkui võluväel müstiliseks jõulumaaks moondub. Karl Sakrits, Jõgeva
linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist, ütleb, et Jõgeval elav Jõuluvana on
selles suhtes tore ja mõistlik taat, et võtab külalisi vastu igal ajal – ka suvel. Muidugi
juhul, kui ikka ette teatada. „Kultuurikeskuse teisel korrusel on Jõuluvanal päris
oma tuba, kus väikesed jõuluimed sünnivad aasta läbi,“ selgitab Sakrits. Jõulumaa
ise on avatud 6.-30. detsembrini.
Jõuluajal Jõgeva jõulumaad külastades
saab kaasa lüüa Jõuluvana ning tema
päkapikkude töödes-tegemistes. Sakrits
räägib: „Külalised saavad Jõgevajõuluga
(see on meie jõuluvana nimi) koos pilti
teha, oma salmid ja laulud ette kanda ning
üheskoos söögitoas maiustada. Ning kes
kaugemalt tulnud, saavad tõsisema eine
tellida Päkapikukohvikust.“ Ta rahustab
ka neid, kes Jõgevajõuluga pole eelnevalt
kokkusaamist kokku leppinud: „Kui olete
läbisõidul ja ette teatanud ei ole, tasub ikkagi tulla katsuma Jõgeva Kultuurikeskuse
ust. Kui Jõgevajõul just ise kodus ei ole, siis abilised päkapikud saavad huvilistele
väikese ekskursiooni tema elamises pakkuda ikkagi.“
Lisaks jõulumaale toimuvad jõulude ajal Jõgeval mitmed sündmused, mis pakuvad
kindlasti huvi ka kaugematele külalistele. Jõgeva jõuluaegsed tähtsündmused on:
• Puupäev ja jõululaat 10. detsembril. 3. advendi eelsel laupäeval toimub Jõgeva
Kultuurikeskuses ning selle ümbruses traditsiooniline Puupäev koos jõululaadaga,
kus muuhulgas tuletatakse meelde, mida kõike puust saab teha. Toimub ka
tulelaternate vigursaagimine. Jõululaat on avatud kella 10.00 – 15.00.
• Eesti jõulurahu kuulutatakse Jõgeval välja 11. detsembril. On saanud heaks
tavaks, et 3. advendil saadetakse Eesti jõulurahu sõnum üle kogu vabariigi laiali just
Jõgevalt. Nii ka sel aastal – kl 16.00 Jõgeva Kultuurikeskuse ees. Jõulurahu kuulutab
ja 3. advendiküünla süütab EELK peapiiskop Andres Põder, häid jõulusoove jagavad
riigikogu esimees pr Ene Ergma, Jõgeva maavanem hr Viktor Svjatõšev ja Jõgeva
linnapea hr Kalmer Lain. Jõulurahu kuulutamisele eelneb Tallinna Poistekoori
kontsert.
• Pidulik aastalõpupidu 30. detsembril. Üheskoos saadetakse vana aasta väärikalt
ära. Esinevad Heidi Tamme, ansambel Dolores ja teised meeldiva õhkkonna loojad.
• 6. jaanuari uusaastakontsert. Kui uue aastanumbriga juba paar päeva harjutud
ning pühadeaegne meeltesegadus möödumas, tuleks kindlasti vaimu turgutada
ühe väga hea kontserdiga. Jõgeva Kultuurikeskuses huviliste vaimu ja meeli
virgutavad ansambel Noorkuu ning Rosanna Lints.
Lisaks toimub hulgaliselt väiksemaid tegevusi, mille kohta leiab rohkem infot Jõgeva
kodulehelt www.jogeva.ee

Lõuna-Eestis asuvad Eesti talvepealinn
Otepää ning külmalinn Jõgeva. Viimasel
ajal räägitakse üha enam koostööst
ning ühisturundusest. Ons’ ses vallas
midagi ühist plaanimas ka Otepää ja
Jõgeva? Karl Sakrits ütleb, et Jõgeva ja
Otepää on mõneti sarnased ja samas
täiesti erinevad. „Talviste turistide
pärast võitlevad kindlasti mõlemad,
kuid pakutavad tegevused on siiski
niipalju erinevad, et suurteks konkurentideks meid nimetada ei saa. Otepää on ju
eelkõige tuntud kui talvekuurort, kus on loodud väga head võimalused talispordiga
tegelemiseks. Jõgeval elab aga Eesti Jõuluvana, kuulutatakse välja jõulurahu
ning kasvatatakse võistluse korras jääpurikaid.“ Ta lisab, et kuigi seni pole kahe
omavalitsuse vahel väga suurt turismindusega seotud koostööd toimunud, tasuks
sellele tulevikus kindlasti mõtelda.
Lõpetuseks aga Erki Tederilt üks jõgevalaste nipp külma ilma käes vastu pidamiseks.
„Meie inimestel on au sees tervislikud eluviisid. Igal kuul toimuvatel tervisepäevadel
on alati palju osalejaid. Ja loomulikult on meil üks vana hea “ravim” külmetuste
vältimiseks – küüslauk.“ Eelmisel aastal tõid müüjad Küüslaugufestivalile ligi 15
tonni küüslauku, nii et ikka kõigile jätkuks. „Kiidusõnu on pälvinud ka külmalinna
küüslaugusupp, mis on nüüd muide Põltsamaa Felixi poolt ka purgisupiks tehtud
ja mida on võimalik juba mõningatest poodidest osta.“ Teder lohutab: „Tegelikult
õigesti riides olles ei olegi see 30kraadine pakane nii hull, sest oleme sisemaise
kliimaga kant, mis tähendab, et meil ei ole kõva tuult nagu rannikualadel.“
Nii et mis muud kui lisasall ja -kindad kotti ning Jõgevale!
www.visitjogeva.com

Kõigesse, mida teed,
pead oma hinge sisse panema
Intervjuu Kaja Allilenderiga, kes on muuhulgas toimetanud aastaid Soomaa
rahvuspargis ning 7 aastat SA Tartumaa Turismi juhtinud, praegu aga edendab
Peipsimaa turismi.
Kuidas Sa turismi juurde üldse sattusid?
Ma olen Tartu Ülikoolis geograafiat
õppinud; aastaid hiljem kaitsesin samas
ka teadusmagistritöö. Uudishimu ja
rändamise pisik tuli küll ülikoolist kaasa
– peale ülikooli töötasin kolmteist
aastat looduskaitse valdkonnas. Kuus
aastat Soomaa rahvuspargis tegelesin
tahes tahtmata ka kultuuripärandi
kaitse ja turundamisega, nii et hiljem
turismisektorisse tulek oli suhteliselt
kerge.

Soomaa, Tartumaa Turism, Peipsimaa – miks just need?
Ülikooli õpingute ajal olin mitu suve Valgerabas (üks Soomaa rabadest) suviseid
praktikaid teinud ning oma lõputöögi tegin Soomaa rabadest. Nii kujunes üsna
loomulikult, et rahvuspargi loomisel kutsus keskkonnaministeerium mind toona
vastrajatud rahvusparki tööle.
Aga Tartumaa Turismi sihtasutus tuli mu ellu poolenisti juhuslikult. Ma töötasin
Natura 2000 sise- ja riimvete elustiku projektiga, mis ära lõppema hakkas. Hea
sõbra õhitusel siis konkureerisingi sihtasutuse juhataja kohale. Olgem ausad – ega
ma toona väga palju Tartumaast veel ei teadnud.
Algul, kui turismi tulin, siis arvasin, et olen turismis 3-4 aastat ja siis see teema
ammendab end minu jaoks. Aga ei! Tartumaa Turismis töötasin kokku seitse aastat.
Turismi valdkond pakkus mulle jätkuvalt huvi ja seepärast ma siis ka Peipsimaa
valisingi, kui selline pakkumine tuli. 2011 suvest olengi viie Leader-tegevusgrupi
poolt loodud Peipsimaa koordinaatori ametikohal. Seega on minu tööpiirkond
Vasknarvast Värskani, isegi Saatseni, hõlmates viit maakonda – Ida-Virumaa,
Jõgevamaa, Tartu- ja Põlvamaa ja väike killuke Võrumaast. Palka saan Tartumaa
Arendusseltsist ja ühtlasi vean ka MTÜ Peipsimaa Turismi.
Kas Peipsimaale tööle tulles oli siin Sinu jaoks ka midagi täiesti uut, oled ju
turismis n-ö „vana kala“?
Kõige rohkem üllatas mind see, et tegelikult on Peipsi järvel nii palju kutselisi
kalureid! Kuigi tuleb tõdeda, et võrreldes varasemate aastakümnetega on nende
arv oluliselt koomale tõmmanud, aga siiski.
Peale selle – räägime me ju Peipsimaal nii vene vanausulistest kui ka setodest –
on siin ka ehedad eesti ja vene rannakülad, veel on mõningaid jälgi vadjalaste
kultuurist ja ka mõned uhked mõisahäärberid baltisaksa kultuuriruumist. Mulle
see kultuuride rikkus ja kohalik eripära Peipsimaal väga meeldib.
Oled nüüdseks turismiga eri kantide
pealt kaua tegelenud. Mis Sind siin ikka
veel kinni hoiab?
Inimesed. Inimesed on ikka suurim
väärtus. Peale selle pole turismis kunagi
igav. Lähed hommikul tööle ja seda, et
teed arvuti taga tööd kaheksast viieni,
turismis pole – iga hetk võib midagi
vahele tulla ja pead jooksvalt oma plaane
muutma. Siin on ka palju ringiliikumist ja
suhtlemist.
Turismis pole olemas pisiasju, kõik on oluline, alates kas või klienditeekonnast
konkreetses marsruudis kuni pisidetailideni turunduses välja. Ja sõnal on suur jõud
– kuidas midagi ütled ja pakud. Oma lugu või teenust võib ju kümnel eri viisil müüa,
aga pead leidma selle, mis inimest kõnetab.
Minu kogemus ütleb, ja see töötab, ma usun, et igas valdkonnas: ükskõik, mida
teed – ka kõige pisem asi – pead sellesse oma „hinge“ sisse panema. Ma ei tea,
kas sõna „hing“ on siinkohal see parim sõna, võib-olla hoopis killuke südant või
head tahet midagi hästi teha... Aga loodan, et kes tahab mõista, see mõistab, mida
ma mõtlen. Kui „hinge“ sees ei ole, võid teha igasugu imetrikke, aga asi ei hakkagi
tööle.

Teisalt eks selline täielik pühendumine võtab ka hingest tüki..
Jah, paraku. Aga ma ikkagi arvan, et ei saa ühtegi tööd teha nii, et oma hinge või
killukest südant sinna sisse ei pane.
Millist sihtkohta Sa arendada või mida turismimaastikul veel teha tahaksid?
Kui üldse tagasi minna, siis tahaksin ehk tagasi looduskaitsevaldkonda. Olen
elanud Saksamaal, külastanud seal rohkem kui pooli riigi rahvusparke, tutvunud
ka nö nende „köögipoolega“ – administreerimisega ja tutvunud loodushariduse
küsimustega. Lisaks olen tundma õppinud Soome, Rootsi, Austria ja Kanada rahvusja loodusparke, nii et kaitealade võrgustikust ja süsteemist on mul, ma vähemalt
ise arvan, päris hea ettekujutus. Samas annan endale aru, et kui olen rohkem kui
kümme aastat looduskaitsest eemal olnud, siis selle ajaga muutuvad nii mõnedki
mõttemallid ja seadusandlus. Nii et kes teab, võib-olla hakkan kunagi maal hoopis
lambaid pidamaJ ja pärandmaastikke hooldama!
Palju on diskuteeritud selle üle, kas looduskaitse ja turism üldse saavad koos
eksisteerida..
Tegelikult on ju see, kus midagi teha lubatakse, täpselt seadusandlikult reguleeritud.
Jah, tallamise ja ülerahvastatuse oht teatud kohtades tõesti on, ent rahvusparkides
püütakse ses osas kompromissideni jõuda, arvestatakse välja koormused ja sellest
tulenevalt see, kuhu turiste lubatakse. Ning seda osa, kuhu turiste ei lubata, ei
eksponeeritagi. Eesti mõistes on need kohad sageli kas soode keskel, märgadel
lammialadel või raskesti ligipääsetavates metsamassiivides, kuhu tavainimene
tavaliselt ei satugi. Samas, kui kodanik ei oska loodust väärtustada, siis ei oska
ta seda ka hoida-kaitsta ja seepärast see maast-madalast õppimise ja õpetamise
protsess on ikka hästi oluline.
Kas Lõuna-Eestil on välisturistile looduse mõttes üldse midagi pakkuda? On ju
teistelgi kaunis loodus.
Minu jaoks on Lõuna-Eesti eripäraks inimesed, oma kodukoha väärtustamine ja
ehedus. Traditsioonide hoidmine ja oma kultuuriliste eripärade hoidmine LõunaEestis, see on ju suur rikkus.
Ja mulle tundub, et üks suur arenev suund kogu Euroopas on kohaliku toidu
temaatika. See meeldib mulle väga ja Lõuna-Eestil on siin väga tugev nišs täita.
Loodusest rääkides on meie võimsad rabamassiivid Euroopa kontekstis, välja
arvatud mõned Põhja-Euroopa riigid, kindlasti täiesti unikaalsed. Nii on ka Soomaa
rahvuspark üks väheseid PAN-parkide võrgustikku kuuluvaid sooalasid Euroopas.
Professor Viktor Masing ütles minu meelest väga tabavalt, et meie sood on ürgsed
loodusmälestised 10 000 aasta tagant.
Mis on see, mida Lõuna-Eestis peaks
praegu edasi arendama või järele
aitama?
Ma mainisin enne kohalikku toitu
potentsiaali, aga siin on veel palju ära
teha – näiteks kuidas seda pakkuda.
Olles ise juurtelt mulk, meenuvad mulle
kohe mulgi korp, mulgipuder (mida meil
kutsuti ka kärutädipudruks ), mulgi
kapsad, mida pakub mulgi kuues mees
või mulgi kördis uhke puusapõllega ja sõbaga naine.

Lisandub veel agro- ja taluturism: võimalus saada osa talutootmisest, süüa
kohapeal toodetud toiduainetest ja talus tehtud oma eriretseptidega kohalikust
toorainest hõrgutisi ning hiljem väikesest kohalikust talupoest kohapeal toodetut
ka kaasa osta. Näiteks Nopri talumeierei pakub sellist teenuste paketti. Selliseid
asju tasuks Lõuna-Eestis laiemalt arendada, seda enam, et suur osa linnalapsi ja
nende noori vanemaid on juba maaelust üsna võõrdunud ja see oleks hariv juba
mitmele põlvkonnale.
Aga millega Sa Lõuna-Eestis turismi osas rahul oled?
Suurüritused on kindlasti tuntud ja teatud ja toovad ka välisturiste kohale. Viljandi
folk, Otepää murdmaasuusatamise karikaetapp, Tartu maraton, Lõuna-Eesti ralli.
Saksamaal Hamburgi turismimessil sain kokku ühe motosõbraga ja hakkasin talle
siis Jõgeva Treffist rääkima. Tema tõmbas oma tagi eest lahti ja selle all oli Jõgeva
Treffi särk! Need on asjad, mida me ei adugi, et erinevate ürituste kaudu tutvustame
oma väikest Eestimaad üsna erinevatele sihtrühmadele.
Millised on Su enda lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Soomaa. Seal on mul oma paigad, mis hingele olulised. Raba lõhnad augustikuus
või siis rabavärvide kirkus esimeste öökülmade järel või varakevadel sookurgede
ürgsed hääled... See on meelt liigutav ja kuidagi igavikuline ja sealt saadav
meelerahu ja emotsioonid on minu jaoks väga olulised.
Kahju ainult, et mitmed neist vanadest inimestest, keda käisin omal ajal Soomaa
kultuuriloo jaoks lindistamas, enam pole meie seas. Vähemalt on nad mingil ajal
mu elus olnud... Näed, jõuan ringiga jälle inimesteni tagasi!
Ma ei tea, miks mulle tundub, et me igatseme nö oma lapsepõlve maastikke. Mina
olen pärit Sakala kõrgustiku alalt Mulgimaalt ja nii on ürgorud, oru põhjas looklevad
jõed ja põndakute vahelised väikesed veesilmad, mis vahelduvad küngastega,
mulle väga südamelähedased. Üks paik, mis mulle on väga oluline, on Tündre järve
ääres Mulgimaal, endises Helme kihelkonnas üsna vastu Läti piiri, kus mu juured
on. Praegu on meil seal suvekodu ja igal suvel võib mind ikka Taagepera kandis
näha; aeg-ajalt olen järve äärde sauna kutsunud ka oma sõpru.
Mida peaks ühe koha (ka turismitalu) turundamisel eelkõige silmas pidama?
Tead, sellele on üheselt raske vastata, sest sõltub iga koha eripärast ja konkreetsest
teenusest, mida pakutakse. Mängu tulevad targad sõnad nagu positsioneerimine,
eristumine, segmentimine, promotsioon jne. Vaja on läbi mõelda, kuidas midagi
sõnastada. Toode võib olla väga lahe, aga peab oskama seda ka sõnadesse panna.
Näiteks „Soomaa viies aastaaeg“ üleujutuste perioodi kohta töötab ülihästi;
hmmm... vahel isegi liigagi hästi ja kipub varjutama Soomaa teisi väärtusi.
Peipsi ranna-ala kirjeldamiseks kasutatakse sõnapaare nagu Peipsiääre ja
Peipsiveere. Meie ütleme Peipsimaa. Eestimaal on Kõrvemaa, Soomaa, Lahemaa ja
ka maakondadel on lõpus maa. Eesti kontekstis on MAA üldse oluline sõna, eestlane
on ikka kogu aeg maa ja oma põllulapi küljes kinni olnud, sealt tuli leib lauale ja seal
olid maarahva juured. Nii et Peipsimaa on tähenduslik ja ilus lähenemine, millest
juba 1960. aastail kirjutas Aliise Moora oma monograafias „Peipsimaa etnilisest
ajaloost“.
Kui Sul oleks miljon eurot, mida Sa selle rahaga Lõuna-Eestis ära teeksid?
Ma vist panustaks selle kohalikesse kultuuriväärtustesse, nii Mulgimaa,
ajaloolise Võromaa, Setomaa kui teiste omakultuuri hoidmisse ning iseloomuliku

hajaasustusega külades taluarhitektuuri
säilitamise toetamisse. Aga sellisel juhul
oleks raha vaja nii, et sel summal oleks
mõned nullid veel lõpus.
Selleks et omanäolised kogukonnad
saaksid elujõulisust juurde. Sest kui
kogukonnad on tugevad, siis LõunaEesti tervikuna on ka tugevam. Turistina
ju tajud, kas kusagil piirkonnas on
ühtehoidev ja oma kodukanti väärtustav
kogukond või mitte. Kui see õhkab ka väljapoole, siis tahetakse tagasi tulla nii
turistina kui ka juurte juurde.
Siit jõuamegi järgmise küsimuseni – kas Sinu meelest on Lõuna-Eestil üldse
võimalik oma väiksuse tõttu sihtkohana silma paista?
Peame olema oma koha fanaatikud ja väärtustama seda, mis meil olemas on.
Muidugi ei saa me end võrrelda Pariisi ja Londoniga, aga kas peamegi? Ja kõik
oleneb sellest, kui kaugelt vaadata. Lähinaabritele paistame me silma, aga
kaugemalt vaadates ei nähta Lõuna-Eestit, vaid Eestit tervikuna. Veel kaugemalt
vaadates on ka kogu Eestimaa pisitilluke maalapp Läänemere kaldal.
Kogu selle toimetamise juures tuleb end ju ka välja
puhata. Kuidas Sina end taas energiaga laed?
Käin looduses. Mul on mõned head sõbrad, kellega
käime ringi sõitmas ja sageli ka linde-loomi
vaatlemas. Olen käinud Alutaguse kandis
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Ma olen suur raamatute lugeja. Parim
nädalavahetus on minu jaoks siis, kui pühapäeva
hommikul muusika mängib, panen kaminasse
tule, loen mõnda head raamatut ja vedelen poole
päevani ja lihtsalt olen.
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Mis Sind õnnelikuks teeb?
Sõbrad. See, et on olemas inimesed, kelle jaoks oled oluline. Kõik vanarahva
tarkused enam tänases maailmas vist ei kehti, aga ütlemine, et sõpra tuntakse
hädas, on minu jaoks küll õige. Kui on olnud rasked ajad, siis saad aru, kes on tõesti
sõber. Hea on tunda, et on olemas sõbrad, kellele võid igal ajal helistada, ja tead,
et nad on sinu jaoks olemas, see tekitab ses sinases maailmas kindlustunde, et ei
olda üksi. Ja muidugi teeb mind õnnelikuks see, kui perekonnal ja hõimlastel hästi
läheb ja tervis korras.
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