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Armas lugeja!
Eestlastel on ütlemine, et enne Pariisi sõitmist käi ikka
Nuustakul ka ära. Nuustakul (praegusel Otepääl)
on suvel rohkelt sagimist, aga kindlasti tasub
käia ka mujal Eestis. Kui veidi aega maha
võtta ja energiat laadida soovid, sobib
selleks imehästi Võrtsjärve ümbrus, kui
tahad suvel oma turismiärile hoogu
juurde lükata, loe enne läbi intervjuu
Aivo Värtoniga, Lasva veetorni galerii
loost leiad inspiratsiooni uute ideede
väljamõtlemiseks... Lugemist-tegemist
on tõesti palju. Ei hakka siis meiegi Sind
enam kinni pidama, nii et asu aga kärmelt
noore andeka näitleja-laulja Mari Pokineni
„Paradiisi“ saatel uudiskirja lugema
(järgmise saadame Sulle septembris) ning
puhkuseplaane seadma!
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Uudiskirja aitasid kokku panna: Katrin Loss (SA Tartumaa Turism), Teele Kaeramaa (Jõgevamaa
TIK), Margita Kipasto (Võrumaa TIK), Sille Roomets (Valgamaa Arenguagentuur), Ulla-Maia
Timmo (SA Põlvamaa Arenduskeskus), Angela Aru (Viljandi TIK), Ene Reedi (Otepää TIK),
Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism) ning Jaanika Kaljuvee (Võrtsjärve SA).
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
• Augustist 2011 asub sihtasutuses tööle uus juhataja Kätlin Kuznetsova, kes seni
juhtis Meresuu Spa & Hotel’i Narva-Jõesuus. Suur aitäh eelmisele juhatajale Kristi
Kassile ning teretulemast uuele!
• 20. juunil kohtusid Tartus EAS Turismiarenduskeskuse ning sihtasutuse esindus,
et pilootprojekti korras rääkida www.visitestonia.com Lõuna-Eesti piirkonna
vanemkasutaja ülesannete ülevõtmise teemadel.
• Sihtasutuse noor ja tragi projektijuht Raina Gerassimov kaitses juuni algul Tartu
Kutsehariduskeskuses turismikorralduse erialal oma messiboksi-teemalise lõputöö
ning siirdus seejärel õpinguid praktikas kasutama Kreetal. Tuult tiibadesse!

Kohe-kohe tulemas
• 22.-24. juulil toimuvatel Tartu hansapäevadel on Maalinnas ühises telgis väljas
kõik Lõuna-Eesti 6 maakonda.
• Suvekuudel valmib sihtasutuse välisturundusprojekti raames interaktiivne miniDVD, millelt leiavad mitmekeelse info Lõuna-Eestis puhkamise võimalustest nii
suve- kui talvenautijad, aktiivse puhkuse ja perepuhkuse ning ka kultuuri-ajaloo
huvilised. Mini-DVDd jagame nii reisikorraldajaile, ajakirjanikele kui teistele
turismiala professionaalidele, mini-DVD valmib koostöös disainistuudioga Flier.
• Ka viime suvel välisturundusprojekti tegevusena koos internetiturundusele
keskendunud agentuuriga Altex läbi otsimootorikampaaniad nii Saksa kui Läti turul,
et sealsed internetti kasutavad reisihuvilised siiakanti ikka hõlpsamalt tee leiaksid.

Juulikuu Lõuna-Eestis
• 1. juulil rulluisutatakse Võru linna tänavail, sest toimub XI Võru Roller, mis sai
alguse juba 11 aastat tagasi. www.okvoru.ee
• 1. juulist 1. augustini mine Värskasse Seto talumuuseumisse uudistama
fondinäitust “Kasttikand”! www.setomuuseum.ee
• 1.-10. juulini mängitakse Luke mõisapargis
Tartumaal näidendit „Kraavihallid ehk Pariisi
linnas Londonis ehk kui nüüd ka mehele ei
saa, siis ei saa saamagi“. Lavastajaks Meelis
Hansing „Vanemuisest“. Teatrisse! www.
lukemois.ee
• 1.-10. juulini on kõik Värskasse muistset
muinasrokki „Peko“ nautima oodatud! Peko
– on ta õieti kuningas või seto jumal? Kas Peko sünnib muistsel ajal või siinsamas
ja nüüd? Kas enne muutub inimene või maailm? Enne etendust on Värskas käsitöö
ja toidulaat, etendusele saab sõita Vanemuise bussiga. www.vanemuine.ee/peko

• 2. juulil aga saab Rõuges vees pladistada!
Nimelt toimuvad seal Rõuge Veepidu
ja Paadiralli, kuhu tulevad osalejad üle
maailma. www.paadiralli.ee
• 8.-10. juulini tähistab Tõrva Linn oma 85.
juubeliaastat. www.torva.ee
• 9. juulil jooksevad Paganamaal ringi
väikesed ja suured sarvikud. Paganamaa
Päevadel võib neid kohata kitsi karjatamas, paganate tarkusi õppimas ja nõgesesuppi
keetmas. Avatud on legendide rada, kus paganast giid tutvustab Paganamaad ning
selle legende. www.krabikyla.edicypages.com/11021834921
• 9.-10. juulil rallitavad Rõuge Laada- ja Kalarallil kalurid – võistlema on oodatud
professionaalsed kalamehed, harrastajad, amatöörid, naised ja lapsed. Suurima
kala püüdja saab väärilise auhinna! Peale selle toimuvad kümblustünnidesse lastud
forellide kätega väljapüüdmise ja kalatoitude valmistamise võistlused jpm. www.
laadaralli.eu
• 11.-16. juulil ootab Noore Tantsu Festival Sind Viljandisse. www.notafe.ee
• 13. juulil kiirustagu motokrossihuvilised
Sõmerpallu,
kus
peetakse
Staadionimotokrossi. Tänavune võistlus
tuleb võimsam kui kunagi varem,
sest kohal on krossispordi eliit kogu
maailmast. www.adrenalinarena.com
• 13.-17. juulil rõõmustab muusikasõprade hinge
XXVI Viljandi Vanamuusika Festival – iidse linna
ilu ja sajanditega testitud muusika. Kontserdid
toimuvad linna kirikutes, erinevates saalides
ja linna muudes põnevates paikades. www.
festivals.ee
• 14.-17. juulil kutsub XVII Võru Folkloorifestival
UMA EHE Sind kogu perega osa saama
ainukordsest peost, kus võib näha ja kuulda
12 erineva riigi tantsijaid ja muusikuid, olla selliks ehtemeistrite juures, osta
käsitöölistelt nende kaupa, mekkida uma ja hääd toitu ning veeretada pikas
tantsurivis kokku elav ehe – Rõuge sõlg! www.vorufolkloor.ee
• 15.-16. juulil aga toimub Setomaal
esmakordselt Ostrova Festival. Kahe
päeva vältel saab kuulda-näha nii
tuntud-teatud artiste ja kollektiive,
kuid ka alles tuult tiibadesse saavaid
muusikuid. Lisaks muusikaelamusele
on osalejatel võimalus kuulata-vaadata
teatrietendust, selgeks saada mitmed
setu rahvatantsud ja -laulud. www.
ostrovafestivalid.ee

• Samuti 15.-16 juulil stardib teinegi esmakordne festival – Viljandi Retro Fest.
Peaasjalikult on see suunatud inimesele, kelle eredam nooruspõlv jäi kaheksaning üheksakümnendatesse. www.piletilevi.ee
• 16. juulil võistlevad kalurid Rõuges, kus toimub Viitina Kuurits. Peale seda aga
Kõikide Massinate Võidukihhutamisele Missosse! Võistlevad kõik masinad, millel
on sisepõlemismootor. www.setomaa.ee
• 17. juulil peab Suure Munamäe vaatetorn oma sünnipäeva. Toimub kontsert,
tehakse nalja, lüüakse tantsu ning terve päeva saab vaatetorni tasuta külastada.
www.suurmunamagi.ee
• 18.-19. juulil on Setomaal seto käsitöö suvepäevad.
• 20.-24. juulil pidutseb Tartus Europeade! On
väga suur hulk inimesi, kes käivad tantsimas,
pilli mängimas ja laulmas puhtast isetegemise
rõõmust ja suurest soovist meenutada endile
ja inimestele endi ümber, et iga maanurga
traditsioonid, ka kõige väiksemate rahvakildude
omad, annavad meile vaimu ja võimalust areneda
ja liikuda tuleviku suunas tervete ja harmooniliste
maailmakodanikena. www.europeade2011.eu
• 21.-23. juulil toimuv Rock Ramp Viljandimaal
rikastas Eesti rokimaastikku 1987-1996 ja taas
alates aastast 2007. Kolmel päeval esineb 30
erinevaid rokistiile harrastavat Eesti bändi. Rock
Rambi teeb eriliseks ainult Eesti bändide osavõtt,
kava kokkupanekul on arvestatud erinevate roki
alaliikide kaasamisega ning on püütud publikuni
tuua võimalikult laia skaala säravaimaid artiste.
www.rockramp.ee
• 21.-24. juulil tulevad IX Valga Cruising’i raames
Valga linnas ja Taheva vallas Lepa külas kokku
Ameerika autod ja peetakse maha üks korralik
rock’n roll festival. www.valgacruising.ee
• 21.-26. juulil naudi
kvaliteetmuusikat
festivalil
„Klaaspärlimäng“ Tartus.
Ülikooli
legendaarses kohvikus
toimuvad
filmilinastus,
fotonäitus,
Toomas
Siitani
loengud,
kohtumised publikuga, alternatiivsemad muusikute
ülesastumised jm. Avakontserdil leiab aset Tõnu
Kõrvitsa Sümfoonia esiettekanne. www.erpmusic.
com

• 22.-24. juulil saab Tartus tantsida! Tähistatakse Tantsivaid Tartu Hansapäevi ja
linna platsidel, parkides ja laululaval esinevad mitu tuhat Euroopa rahva väärikat
esindajat, kes tutvustavad suvises tudengilinnas oma kultuuri ja traditsioone.
www.hansapaevad.ee
• 23. juulil vaadatakse IX Vana Aja Päeval Vastseliina Piiskopilinnuses ajas tagasi
ega seata kindlaid piire ja raame olnule, vaid lihtsalt mõeldakse pikkade sajandite
jooksul toimunule. Avatud on vana aja töid ja tegemisi tutvustavad töötoad,
külalistele kõige vanaga seonduv kultuuriprogramm. www.vastseliina.ee/linnus
• Samal ajal toimub Värskas teist korda seto folk „Kirriv päiv“. Esindatud on nii seto
leelo, tants, pillimäng, käsitöö kui ka setokeelne näitemäng ja jutustused. www.
setomaa.ee
• 23.-24. juulil ootab Kiisatamme kultuuritalu Sangastes Sind suurele rahvaetendusele
„Peiarite õhtunäitus“ koos sõnamängu, tantsu ja tagaajamisega (www.kiisatamme.
ee). Samadel päevadel mine ka Saadjärve regatile ja purjelauaregatile Saadjärvel!
www.tkj.ee
• 24. juulil ujutakse Kukulinnas juba 18. korda üle Saadjärve. www.
saadjarvejahtklubi.ee
• 28. juulil peetakse Seto Talumuuseumis
traditsioonilist Iloõtak’i kohalike seto lauljate
ja pillimeestega. www.setomaa.ee
• 28.-31. juulil seadku kõik rahvamuusikaaustajad sammud Viljandisse, kus toimub taas
pärimusmuusikafestival, seekord pealkirjaga
„Rütm ja pulss“. Pole oluline, kuidas rütmid
tekivad, kas meloodiapilli, laulu, tantsu või
trummiga. Tähtis on rütmid pillidel üles
leida ning nendega kuulajaid ja tantsijaid
inspireerida. www.folk.ee
• 28.-31. juulil saavad motosõbrad juba 20.
korda kokku Jõgevamaal, kus tähistatakse Jõgevatreffi. Oodatud sündmuseks on
motoparaad läbi Jõgeva linna. www.jogevamc.ee
• 29.-31. juulil kõik Pühajärvele pasunat
puhuma! Nimelt leiavad seal aset
Pühajärve XIV Puhkpillipäevad. www.
otepaa.ee
• 29. juulist 7. augustini saab soomlaste
ja eestlaste sarnasuste-erisuste üle
naerda Kalevipoja Kojas Jõgevamaal, kus
etendub suvekomöödia „Viru Tango“.
Lavastajaks Kankku Kinkkunen Soomest.
www.kalevipojakoda.ee

• 30. juulil võiks aga ooperit nautida!
Põltsamaa Fest Ooperigalal Põltsamaal
esinevad Moskva Novaja Opera solistid koos
Vanemuise sümfooniaorkestriga. Dirigeerib
Eri Klas. www.kultuurikeskus.eu
• 30. juulil käi läbi Savvusannapäevalt Mooskas Haanjamaal (www.mooska.
eu) ning Suvesummilt Sooru järve ääres
Valgamaal, kus esinevad noortebändid üle
Eesti (www.anktank.ee). Ka heida pilk peale
Põlvamaal Mooste mõisa õuel toimuvale
Linalaada kaubale! www.mooste.ee
• 30.-31. juulil võta ratas selga ja mine
Võrtsjärve XII rattamatkale! www.vortsjarv.
ee
• 31. juulil saad kaasa elada Pühajärve
Rannavollele (www.otepaa.ee) ning rahvusvahelisele motokrossile „Isad ja Pojad Räpinas 2011“ Linte krossirajal. www.rapina.ee

Midagi erilist
• 10. juulil avatakse Tamula järve
promenaadil
Võro
Liivaliin
2011.
Seekord teevad skulptorid liivakujudeks
üleelusuurused liivakoogid, kasutades
tuntumaid laste liivavorme, millega
vast igaüks meist lapsepõlves rannas
mänginud
on.
www.voru.ee/index.
php?Menu=2&ID=1567
• 14.-16. juulil
leiab
Otepääl
20 000-25 000 pealtvaataja ees aset Baltikumi suurim
autospordisündmus – Rally Estonia. 2 tulist päeva, 9
kaasahaaravat kiiruskatset, 162 pingelist kilomeetrit,
300 hulljulget meest. www.rallyestonia.ee

Augustikuu Lõuna-Eestis
• 5. augustist 10. oktoobrini on Obinitsas Galerii-Ateljees Hal´as Kunn üleval näitus
„Kuningriik om Obinitsah“ (www.setomaa.ee) ning 5.-14. augustini etendub Obinitsas
etendus „Mar´ats´auk“. www.kuningriik.setomaa.ee
• 6. augustil kuuleb taas kaunist järvemuusikat Leigol Valgamaal. www.leigo.ee

• 6.-27. augustini tuleks aga tingimata
vaadata Ugala suvelavastust „Läbi klaasi“,
mida etendatakse põnevas Meleski
klaasivabrikus Kolga-Jaanis. www.ugala.ee
• 7. augustil saa osa laadamelust
„Sulle-Mulle“ laadal Mellistes (www.
maksavald.ee) ning Pähklilinna käsitööja rahvakunstipäevadest Otepääl. www.
otepaa.ee
• 8.-13. augustini hõiskab kõigi filmiarmastajate süda, sest Tartus korraldatakse
armastusfilmide festivali tARTuFF. Festivalil linastub 20 filmi, mis käsitlevad armastuse
erinevaid palgeid – nii ilusaid kui ka koledamaid. Festival on vaatajatele tasuta. www.
tartuff.ee
• 13. augustil ei saa kuidagi mööda minna rukkimaarjapäeva tähistamisest Sangastes.
On paik ju tuntud eelkõige kuulsa rukkikrahvi ja kohaliku rukkisordi järgi. Mine laadale
ja Rukkihundi rahvajooksule! www.sangaste.ee
• 13.-14. augustini tule Antslasse Hauka laadale! www.antslatu.ee
• 18.-21. augustini puhutakse pasunaid Tartus rahvusvahelisel puhkpillifestivalil
„Mürtsub pill“. Riigi suurim suvine pillimeeste laulu-mängupidu. www.potartu.ee
• 19. augustil imetle tuledega kaunistatud Lasva järve ning head muusikat Lasva
järve Tulemuusikal. www.lasva.ee
• 19.-20. augustini saad Valga Militaarajaloofestivalil näha jõustruktuuride varustust,
tehnikat ning võimekusi, demonstratsioonesinemisi, sõjameeste marssi ning
näidislahinguid. www.isamaalinemuuseum.ee
• Samadel päevadel mine ka VI Emajõe
festivalile, et vaadata laevu ühises pikas
reas jõeparaadil kulgemas. www.tartu.
ee/emajoefestival
• 19.-21. augustil kogunevad Ameerika
autod taas kokkutulekule, seekord
Otepääle, kus toimub XI Power Camp.
www.powercamp.ee
• 20.-28. augustil väljenda end tantsu abil tantsuprojektis Teate Tants Sõmerpalus.
www.teatetants.ee
• 27. augustil pista küüslauk põske IV Küüslaugu Festivalil
Jõgeval. Esinevad tuntud artistid, valitakse suurim
küüslauk ja kauneim küüslaugukübar. Laadal saab osta
vaid eestimaist kaupa. www.meelejahutaja.ee
• Samal päeval kiika kindlasti ka Lüübnitsa sibula- ja
kalalaadale, kust peale sibula ja kala saad muudki
ehedat: porgandit, küüslauku, telgedel kootud seto põrandatekke, puust või savist
valmistatud tarbeesemeid, mett, kurki, soolakurki otse tünnist jms.

• 27. augustil süüdatakse Vastseliina
Piiskopilinnuses
küünlad,
lõkked
ja tõrvikud, toimub tuleshow ning
vabaõhukontsert – on „Tulede öö“.
www.vastseliina.ee/linnus
• 27.-29. augustini peetakse Petseris
ja Radajal (Sigovos) IV rahvusvahelist
seto etnokultuuri festivali „Setomaa.
Perridõ kokkotulõk“. www.setomaa.ee

Midagi erilist
• 5.-6. augustil pidutseb Setomaa Kuningriigi Päiva
Obinitsas ning rahvas valib uue kuninga asemiku –
Setomaa ülemsootska. Ka saab neil päevil Obinitsa seto
muuseumitarõs uudistada näitust Seto kuningriigi ajaloost.
www.setomaa.ee
• 12.-13. augustil
loitsutakse
Tõrva
Loitsufestivalil „Tuld
ja tõrva“. Festival
tutvustab loitsumise
ajalugu. www.torva.ee
• 12.-14. augustil viib Mütofest Põlvamaal sind
ajas 1000 aastat tagasi. Vahvamad näitavad
oma osavust mõõgavõitlusel ja vibulaskmises,
maadluses ja kilbijooksus. Muusikud lasevad
kõlada lugudel ja lauludel, mille järgi tantsisid
meie viikingiaegsed esivanemad. Töö- ja
õpitubades saad omandada muistseid oskusi ja
teadmisi. www.mytofest.ee
• 15.-20. augustini toimub Põlvamaal Ökofestival
“Rohelisem elu 2011”, mis tutvustab säästvaid ja
elukeskkonda hoidvaid tegutsemise viise ja õpetab
neid rakendama ka igapäevaelus. Tänavune festival
on pühendatud metsale. www.polvamaa.ee/index.
php?page=2317&amp

Koolitume ja võtame eeskuju
• SA Valgamaa Arenguagentuur viis maikuus läbi Valgamaa algajate giidide
ettevalmistava koolituse, sihtgrupiks maakonna harrastusgiidid, muuseumite
ning vaatamisväärsuste giidid-töötajad, matkajuhid, õpetajad, turismiettevõtjad
jt. Ülevaade anti giidi tööst, metoodikast, kutsest ja isiksusest, Valgamaa ajaloost,
kujunemisest ja tänapäevast, piirkondade olulisematest teemadest, tuntuimatest
isikutest, loodusest ja turismiobjektidest, ka viidi läbi näidisekskursioonid jalgsi,

bussiga ja looduses. Koolitus oli ettevalmistus
giidide esmakordseks atesteerimiseks ning
juunis atesteeriti Valgamaa giidid vastavalt
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• 5. augustil toimub suveülikool Obinitsas,
kus saad teadmisi seto ehetest ja rõivaist,
savinõude ajaloost ja tegemisest ning tsässonate
ehitusest. Saad end harida ka seto söögi osas ning osaleda leelo, seto tantsude ja
käsitöö õpitubades. www.setokunst.ee

Eeskujuks
• 23.-30. juulil tähistatakse
Haanjamaal suitsusauna nädalat
ehk Haanimaa suidsusanna nätäl’at.
Nädal algab saunapäevaga, kui
tutvustatakse sauna omakultuuri
hoidjana. Edasi liiguvad saunalised
saunade juurde toimetama: sauna
kütma ja koos pererahvaga saunaga
seotud töid-toimetusi tegema.
Puhtaks ja helgeks saab nii ihu kui
hing. Nädala raames vaadatakse üle
küdevad Haanjamaa suitsusaunad, Aare Rätseppa renoveerimisjärgus suidsusanna
ja Triinu Ojari suidsusanna. Vahepeal õpitakse meistriklassis ka liha suitsutama
ning tehakse saunateemaliste filmide õhtu. Suitsusaunlemiseks ja lihasuitsutamise
töötuppa on vaja ennast ette kirja panna: eda@mooska.eu. Toimuvate sündmuste
kohta teab kõige enam infot Ivi Rausi (53 054 164).

Turundusest turismiettevõtjaile
Rubriigis turismiettevõtjaile räägime sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid
võimalikult hästi turundada. Rubriigi aluseks on endise turismiettevõtja, nüüdse
internetiturunduse koolitaja Marko Silleri internetiturunduse blogi, mis suunatud
just turismiettevõtjaile. Seekord annab Marko ülevaate ohtlikest vigadest
internetiturunduses.
1. Ikka ja jälle võib lugeda, et “koduleht võimaldab reklaamida”, “sotsiaalmeedias
saab tasuta reklaamida”, “internetiturundus lubab reklaamida massidele”. Ära
vaata turundust kui reklaami. Reklaam on tavaliselt millegi peale surumine,

(interneti)turundus seda olla ei tohiks. Turundus
olgu eelkõige ikka suhtlus ja protsess, mis aitab
lahendada kliendi vajadusi.
2. Sotsiaalmeedia pole kindlasti kiire, lihtne ja
tasuta vahend edule. Tasuta võib see küll olla (jah,
on küll alternatiivkulud), ent sotsiaalmeedia ei
ole neile ettevõtetele, kes otsivad kiiret ja lihtsat
kanalit oma reklaami edastamiseks.
3. Ei ole mõtet rääkidagi e-posti turundusest, mis
kasutab ostetud või kellegi teise kogutud kontaktide nimekirju. Kui see illegaalne
pole, siis mingit suuremat tolku sellest niikuinii ei tõuse. Kes ikka tahab saada
kirju firmalt, kellelt ise seda palunud ei ole. E-posti turundus on oma kontaktide
nimekirja loomine ja kasvatamine ning selle liikmetega suhtlemine. Ostetud
nimekirjade kasutamine on spämmimine.
4. E-posti turundus kui võimalus hea reklaami edastamiseks? Üldjuhul ei ole väga
jätkusuutlik edastada oma kontaktide nimekirjale ainult reklaamimaigulise sisuga
kirju. Ühel hetkel väsime me kõik reklaamist (isegi kui esimese hooga oleksime
sooduspakkumistest huvitatud). Kasulikum on suhete loomine läbi väärtusliku,
põneva ja uudse sisu saatmise oma postiloendile, regulaarselt. Teemade valik
võib olla suuresti sama, mis blogimisel.
5. Arvad, et iga ettevõte ei ole sobilik blogi pidamiseks? Vaidlen vastu. Igas
ettevõttes toimub nii palju uut ja huvitavat ikka, et sellest blogis kirjutada, kindel
fookus leida ja mitte laiali vajuda. See on otsustamise küsimus.
6. Facebook pole peamiselt loosimiste korraldamiseks! See on sotsiaalmeedia võrgustik,
loodud sotsiaalseks suhtelemiseks omavahel.
7)
On äärmiselt vale ja lühinägelik viia läbi
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7. Kui räägime väga suure enamuse ettevõtete jaoks efektiivsest tasulisest reklaamist
internetis, siis räägime klikipõhisest reklaamist. Näiteks Google Adwords on kõige
parem võimalus selleks. Ettevõtte reklaam ilmub ainult neile, kes on vastavast
infost huvitatud. Samuti maksab ettevõte kliki, mitte näitamise eest. Efektiivsus
tõuseb tohutult võrreldes hirmkalli bänneripinna ostmisega.
8. Ei tasu pidada enda leitavust otsingumootoris heaks, kui ettevõte tuleb
otsingust välja enda nime või pisikese asula nime järgi. Pea mitte keegi ei otsi
sedasi. Otsitakse ikka teenust kui sellist (mitte konkreetset ettevõtet), laiendades
seda otsingut suurema ja tuntuma piirkonna (nt Lõuna-Eesti, Tartu, Eesti vms)
nime täpsustamisega.
www.eturism.ee

Innovatsiooni maailmameister – Lasva veetorni galerii
Võrumaal Lasva vallas on juba paar
aastat nii kohalikke kui kaugemalt
tulijaid
peibutanud
üks
eriline
vaatamisväärsus – rahvariidevööga
ehitud Lasva veetorni galerii, mis avati
suure äikesemürina, paduvihma ning
välgu ja fotoaparaatide sähvides 14.
augustil 2009. Mis ühe galerii aga nii
eriliseks teeb, sellest räägivad veetorni
galerii valmimise juures olnud Lasva
valla turismiinfokeskuse juhataja Silja
Vijar ning arendusosakonna juhataja
Mart Keerutaja.
Pisikeses Lasva vallas asuv veetorn ehitati
1953. aastal, kui endisesse kolhoosi ehitati
sigala ja lüpsilaut, mis vajasid vett. Kuni
1980ndate alguseni said ka elamud siit
survevett, seejärel jäi veetorn kasutuseta.
Silja Vijar räägib, et reisil sõprusvalda
Soome nägi ta seal üht vana veduridepood uues, teises rollis kasutusele võetuna,
ja talle torkas kohe pähe – veetorn! Oli see ju juba 25 aastat tühjana seisnud. Nii
hakatigi vanasse veetorni galeriid ehitama.
Kuna torn on oma kujult üsna inspireeriv ja innovaatilisi lahendusi ootav, kaasati
renoveerimisprotsessi oma ala professionaalid, teiste seas arhitekt Veronika
Valk, kelle tuntumad tööd on nt Suure-Jaani Gümnaasiumi spordihoone, Pärnu
kontserdimaja harfikujuline fuajee ja Eduard Tubina monument Tartus Vanemuise
teatri ees ning kelle töid iseloomustab hea keskkonnatunnetus, kirevad värvitoonid,
mängulised lahendused ning kohaspetsiifilisus.
Torn meelitab ligi aina rohkem turiste
Innovaatilisusega üllatab veetorn
juba sisse astudes – seal on Eestis,
tõenäoliselt ka maailmas ainulaadne
klavertrepp. Arhitekt soovis laulvat
treppi teha algul ühte Tallinna
eramusse, aga Lasva veetorni sobis see
etemini. Enne tornis treppi polnudki,
üles roniti seinale kinnituvast
metallredelist. Trepp pole mitte
ainult väliselt klaveriklahvide moodi, vaid ka laulab, määgib, kireb, haugub jne.
Sellise erilise, ka elektroonilisi hääli tegeva trepp-lahenduse eest sai arhitekt Valk
sisearhitektuuri preemia, ka pärjati trepi tehniline teostaja.
Torni põrandas oli vanasti kahe meetri sügavune auk veepumba jaoks,
renoveerimise käigus sai sellest põnev valguskaev. Nutikalt paigaldatud peeglite
ja valgustuse abil tekib nüüd külastajal selle põhja vaadates pea judinaid tekitav
sügaviku tunne. Õnneks katab sügavikku käidav klaaskate, nii et tegelikult
allakukkumist kartma ei pea.

Mart Keerutaja meenutab, et algul taheti veetorni
sisemuses olev suur tünn välja võtta, viimaks
jäeti see siiski sisse ning ukseavadesse lõigati
suured ovaalid, väljalõigatud osad leidsid endale
koha torni jalamil asuvate laudadena. Tünni sees
saab nüüd vaadata püsinäitust neljakohaliselt
väikelennukilt 2004. aastal Lasva kohal tehtud
piltidest. Vijar lisab, et algul tahtsid nad teha
vahetatava kunstinäituse, ent linnulennupilte
tulevad vaatama päris paljud kunagised
vallaelanikud ning väliseestlased, mistõttu pole
praegu näitust vahetatud. Ainest oleks muidugi
küllaga.
Kui mööda mängima kutsuvaid trepiastmeid 13-meetrise torni
tippu ronida, saab külastaja järgmise meeldiva
üllatuse osaks – torni vaatetornis kasvaval murul
saab vaat et piknikku pidada! Ka on siin teinekord
selgetel öödel tähti vaadeldud. Vallale kuuluvas
tornis tähistatakse ka mitmeid sündmusi,
näiteks tegid valla noored eelmisel aastal tornis
muistendite öö, kus küünlatulede valgel loeti
muistendeid ja musitseeriti klaveri-, vabandust,
trepiastmetel.
Liiklus torni ümber on seoses selle taasavamisega
oluliselt hoogustunud ja rahvas leiab tee veetorni
üles hästi, seda enam, et oma valla kodanikele on galerii külastus tasuta. „Hetkel
külastavad meid kõige enam siseturistid, aga eelmisel aastal käis siin inimesi
Kanadast, Iirimaalt, Soomest ja Rootsist kuni Austraaliani välja,“ räägib Silja Vijar.
Mart Keerutaja täiendab: „Enamjaolt on need väliseestlased, kes on Lasvaga kui
oma kunagise kodukandiga seotud ja tulevad siia suviti lähedastele külla. Ka olid
sel kevadel popid kooliekskursioonid, keda suuname ühisturunduse raames ka
teistesse siinkandi atraktiivsematesse paikadesse, näiteks Jaaniraotu linnuparki“.
Ja sügiseti, iga aasta 28. oktoobril, kui Vastseliinas Lindora laata peetakse ja rahvast
siinmail palju ringi liigub, võiks valda kas või liikluse reguleerija tööle panna, kes
kõiki läbisõitjaid ka torni juurde suunaks.
Nagu ühele innovaatilisele atraktsioonile kohane,
jätkuvad edasiarendused tornis ka tulevikus.
Plaanis on valmistada erinevatest puitudest
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Naturaalsete tulede valgel naturaalne muusika
Lasva vallast rääkides ei saa üle ega ümber veel ühest kaunist ettevõtmisest, mille
taga Silja Vijar seisab, selleks on Lasva järve tulemuusika. Ta selgitab: „Hakkasime
mõtlema, et maal on väga palju inimesi, kes tahaksid küll heast muusikast osa
saada, ent kes rahvamassis väga seigelda ei taha. Ja kuna meil on ka järv olemas,
siis tegin vallavanemale ettepaneku hakata siinkandis samuti järvemuusikat
tegema.“ Vallavanem haaras ideest kohe kinni ja nüüdseks on järve tulemuusika
kõlanud juba kuuel aastal. Muusikat illustreerib kaunis põlevate küünalde kuma
järvel, kuhu esinejad, enamasti rahvamuusikud, parvega viiakse, pealtvaatajad
jäävad randa. Järve kõige sügavamas, 19-meetrises kohas tekib hoovus, mis
hakkab õhtu jooksul veepealseid küünlaid enda ligi tõmbama ja hommikuks, kui
muusika vaibunud, on nad kõik kokku koondunud.
Sel aastal toimub järve tulemuusika iseseisvuspäeva puhuks 19. augustil,
peaesinejaks Nele-Liis Vaiksoo. Silja Vijar märgib: „Eriti tahame siia tagasi
meelitada kaugele läinuid, et nad vanavanematele külla tulles tunnetaksid, et siin
toimub midagi ja elu pole seisma jäänud“. Tagasitulemise hõlbustamiseks ei küsi
korraldajad külalistelt ka tasu, Lasva järve tulemuusika, kus kõlav muusika on vaid
eestikeelne, on kõigile tasuta. „Me ei tee seda tingimata suurejooneliselt, aga
siiralt,“ ütleb Vijar.
Lasva veetorni galerii on avatud kolmapäevast reedeni kl 13-17 ning laupäevalpühapäeval kl 11-17, grupid saavad veetorni kokkuleppel külastada ka teistel
aegadel. Kui torni külastama minna plaanid, arvesta aga sealsete tillukeste, ent
usinate püsielanike – mesilastega, kes renoveerimise järel tornist lahkumast
keeldusid ning nüüd vastutasuks külastajaile ka mett pakuvad, mida kohapealt
osta saad.
www.veetorn.lasva.ee

Energia loksuvast järvest ja tuulest leiad Võrtsu äärest
Eesti suurima terviklikult Eesti
piiridesse
jääva
siseveekogu
– Võrtsjärve – areng muudkui
hoogustub. Kiidetakse järveäärsete
ettevõtjate head koostööd, valdade
vastutulelikkust ning eelkõige SA
Võrtsjärve, kes suuresti vastutab
järveäärse
elu
parandamise
eest.
Sihtasutuse
juhatajalt
Jaanika Kaljuveelt uurisime, mida
sihtasutus õieti teeb ja mis plaanid
Kaljuveel järvega on.
1998. aastal kogunesid Võrtsjärve ümbruse omavalitsused arutama, mida järve
ümbrusega peale hakata. Arutlustesse kaasati ka keskkonnaministeerium ning
ümberkaudsed vallad, mille tulemusena otsustati piirkonnale arengukava teha.
Napilt paar aastat hiljem, 2000. aastal otsustati ka katusorganisatsioon luua
ning maikuust oligi SA Võrtsjärv olemas. Selle juhatajaks sai Jaanika Kaljuvee,
kes enne seda kodus lapsi kasvatanud ja end põhjalikult koolitanud oli. „Sain

noorena emaks ja olin aastaid kodune, aga tundsin, et pean ikka midagi
tegema. Nii läksin turismimajandust õppima. Meil oli aastane koolitus ja ma
sain sellest kohutavalt hea tõuke. Hakkasin tundma, et seda ma tahangi teha.“
Kuus aastat töötas ta Maaelu Arengu Instituudis Tartus, kus tegi ettevõtjatele
koolitusi ning valdadele arengukavasid. Siis toimetas ta veidi aega VapramäeVellavere-Vitipalu SAs, misjärel kandideeriski SA Võrtsjärve juhataja ametikohale.
Nagu ta ise ütleb: „Proovisin ja sattusin ja kukkusin ja jäin.“ Võrtsu tegemiste
kõrvalt lõpetas Kaljuvee 2009. aastal ka Maaülikoolis loodusturismi eriala.
Linnuvaatlusest päikeseloojanguni
Sihtasutus tegeleb üldjoontes
piirkonna arenguga, peamiselt
puhkemajanduse ja turismiga.
Päris algul polnud piirkonnas
ühtki avalikku ettevalmistatud
puhkekohta, kuhu kõik minna
saaksid – puudus igasugune
infrastruktuur ja möllas must
turism, st kõikjal tallati ja reostati.
Nii et spetsiaalselt ettevalmistatud
puhkekohad olid väga vajalikud.
Sedasi said alguse Võrtsjärve väravad – järve eri osadesse rajatud info- ja
külastuskeskused, mis toimivad piirkonna tõmbekeskustena teistest piirkondadest
tulijaile ning piirkonna siseselt turismivõrgustikuna.
Sihtasutusele tähendas see lõputut projektide kirjutamist. Esmalt üldplaneering,
mis võttis 3 aastat, siis väravate detailplaneeringud, projektid ehitistele ja lõpuks
ehitamine. Kaljuvee seletab: „See kõik võttis aega, sest raha meil ju polnud. Nii et
minu töö oli raha sisse tuua“. Ta kiidab valdu, kes nägid, et Võrtsjärve piirkonda on
vaja keskselt korraldada, ja olid SAle suureks abiks – eelkõige juhataja palgafondi
ning moraalse toena. Samal ajal ei jäänud soiku ka turismi teine pool, turistide
järve äärde meelitamine. Seks puhuks on valmis ehitatud ülimalt populaarne
kalepurjekas, töötatud välja hulgaliselt turismipakette jpm.
2010. aastal sai sihtasutus suure üle-euroopalise tunnustuse osaliseks, kui noppis
võidu konkursilt „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ (EDEN), mis võimaldab
sihtasutusel läbi ELi taotleda toetust erinevatele koostööprojektidele ning neis
osaleda. Nii on ühinetud ühe soomlaste 5 partneri-projektiga, mille tegevuste seas
on piirkondade turundus, marsruutide ja radade jms väljatöötamine. Ka on EDENi
võit aidanud ja võimaldab edaspidigi osaleda erinevatel koolitustel. Kaljuvee
rõhutab, et Euroopas üksteise tundmine ning piirkondade vaheline koostöö on
ääretult tähtis.
Sihtasutuse suureks kasuteguriks peab ta ettevõtjate agaramat tegutsema
hakkamist. „10 aastat tagasi olid siin mõned üksikud tegusamad ettevõtjad,
praeguseks on ettevõtjaid tulnud nagu seeni peale vihma,“ on ta rahul. Ettevõtjad
näevad, et infrastruktuur aitab neil oma teenust turistidele paremini müüa.
Suur abimees Võrtsjärve turundamisel on üritused. „Oleme püüdnud säilitada
iga-aastaseid üritusi,“ räägib Kaljuvee, „sel suvel tuleb näiteks juba 13. Võrtsjärve
rattamatk ja kolmandat aastat korraldame kalalaata“. Ning loomulikult toimub
augusti esimesel nädalal taas traditsiooniline Tondisaare simman, millest
osavõtjate arv suureneb iga aastaga. Külalised mahuvad küll saarele veel ära, ent
varsti hakkab nappima aluseid, millega inimesi kohale viia.

Lisaks
eriilmelistele
sündmustele
pakutakse turistidele veel kalepurjeka
reise,
jalgrattureid
varustatakse
matkakaartidega,
kalahuvilistele
tutvustatakse järvemuuseumit (mis peagi
laieneb), kohalikud ettevõtjad pakuvad
kalastamise ja matkamise võimalusi.
Nagu ütleb Kaljuvee, püütakse iga
kliendi soovidele vastu tulla, pakkudes
kõike linnuvaatlusest päikeseloojanguni,
lisades: „sinna vahele mahub palju asju, kui vaid isu tulla on.“
Imeloom nimega koostöö
Kui küsime, mis salaretsepti on Kaljuvee piirkonna ettevõtjate peal kasutanud, et
nood nii hästi omavahel ja sihtasutusega koostööd teevad, naerab ta ja ütleb, et see
polegi kuigi raske olnud. Trikk seisneb selles, et juba 2000. aastast, kui arengukava
koostama hakati, kaasati hästi palju piirkonna ettevõtjaid. „Elu siin oli soikunud,
kõik olid letargilises katarsises, ja järsku hakkas keegi end liigutama,“ selgitab ta.
„Ettevõtjad tulid hästi kaasa, nad tahtsid teha, kuulda, kaasa rääkida. Muidugi oli
koosolekutel ka vaidlusi, ent need said ära vaieldud ja leiti ühine tegutsemissoov
ning koostöövajadus.“ Praegu näevad ettevõtjad, et toona kokkulepitu kannab
vilja ja on kasulik. Peale selle ergutab sihtasutus neid ka koolituste ja õppereiside
kaudu. Ta toonitab, et asi on usalduses – kui aastate jooksul nähakse, et asja ei
aeta vaid paberil, vaid tõesti tahetakse midagi muuta, siis tullakse kergesti kaasa.
Samas mainib Kaljuvee, et EASi või riiklikul tasandil pole Võrtsjärve piirkonda
praegu arengudokumentides olemas ja lisab, et kui piirkonnal õnnestuks end Eesti
tasandil turismi arengudokumentidesse saada, võiks ta rahus ameti maha panna
ja pensionile minna. Seda viimast Võrtsu-äärsed muidugi ei soovi.
Koostöös soovitab sihtasutuse juhataja eelkõige aus olla. „Igasugune keerutamine,
vale ja võlts tuleb üsna ruttu välja. Organisatsioon peaks endale südamele
koputama, kas see on see, mida ta teha tahab.“ Ta lisab: „Olen seda asja hingega
ja südamega teinud ja paljud on imestanud, et kuidas ma olen suutnud. Aga kui
teed midagi hingega, siis seda nähakse ja tullakse kaasa.“
Teadlikud, muda ja sääski otsivad turistid
Jaanika Kaljuvee on Võrtsjärve sihtasutuses töötanud selle algusest saati. Võiks ju
arvata, et aja jooksul hakkavad põnevad mõtted otsa saama. Aga ei! Kui küsime
provotseerivalt, mida ta Võrtsjärve ääres ühe miljoni euroga ära teeks, on naisel
vastus olemas. „Tahaks Võrtsu peale vetelpäästet – seda osa, mis seondub
randade ja inimeste turvalisuse ja
ohutusega.“ Ta selgitab: „Oleks hea, kui
kõik teaksid, mida kus teha tohib – siin
on kalurite võrgud, seal vaatleme linde
ja oleme tasa, seal eemal on skuutrid,
siin saab ujuda ja siin on vetelpääste.
Praegu puuduvad ka märgistus
ning kaardid, mis tähendab, et kui
järvepõhja pole uuritud, ei saa paadid
ja alused siia tulla. Kui tahame siia aga
keskmisest jõukamat, oma alusega
turisti meelitada, on see hädavajalik.“

Kaljuvee nendib, et tegelikult tekib tal igal aastal nn kinniolemise tunne – kuidas
edasi ja mida nüüd teha? Ent siis tekib taas midagi põnevat – eelmisel aastal näiteks
kirjutati Maaülikooli ja Soome organisatsioonidega Interregi ühisprojekt, millega
hakatakse valdadepõhist turismi projektipiirkondades läbi vaatama, analüüsima
ja konkreetseid tegevuskavu koostama. „Ja need plaanid ei lähe vaid paberile,“
täiendab ta, „vaid pannakse 3D maastikukaardile. Siis on kohalikel, valdadel ja
huvigruppidel võimalik arengusuundi, plaane ja tegevusi näha virtuaalselt,
tulevikuperspektiiviga“. Projekt alustas jaanuaris ja kestab kolm aastat, tegevustes
tulevad appi turismieksperdid Šotimaalt. Juhataja loodab projektist suurt abi, et
edasised sihid paika seada.
Võrtsjärv kui turismi tippsihtkoht? „Ma olen
paljudele rääkinud, et Võrtsjärve piirkond ei saa
olla turismitippkoht, näiteks Costa del Soliga
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võrreldes. See jääb roheliseks ja rahulikuks
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kiemrukkid
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paigaks loodust armastavatele inimestele,“
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räägib Kaljuvee, lisades, et Võrtsjärv pole
- suu0r8) saavadakatakse
massiturismile. „Me tahame siia meelitada
(15. ele ema, h ma ja
teadlikumaid inimesi, keskmisest jõukamaid,
nest kist külva kse
e
kes hindavad siinset – kas või sääski ja
ru psetata .
järvemuda – ja on nõus selle eest maksma.“
kü seleiba
Näiteks on rahvusvahelisel linnuorganisatsioonil
uud
BirdLife International tuhandeid liikmeid, kes
otsivad Euroopas kohti, kuhu vaatlema minna, ning
Võrtsjärv oleks selleks just õige koht. Praegu on Võrtsjärve
peamised külalised nädalavahetuse lõbutsejad, ent ideaalis näeb Kaljuvee järve
ääres teadlikke ning loodustväärtustavaid turiste.
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Energia loksuvast järvest ja tuulest
Kõige enam tunneb Jaanika Kaljuvee oma töös uhkust valdade üle – on ju olnud
valimisi, uusi inimesi, volikogusid, ent sellest, mis 2000. aastal selgeks vaieldi, pole
taganetud. Vahel on ta pidanud küll üle rääkima, et Võrtsjärve piirkond ei saa olla
vallapõhine, tuleb vaadata suurt pilti ning panustada sinna, kus on potentsiaali
rohkem, ja siis on vallad alati leidnud, et katusorganisatsiooni tööd peab toetama
ja jätkama. Tõenäoliselt on just valdade toetus teda kõik need aastad paigal
hoidnud. Lisaks tunnistab Kaljuvee, et talle meeldib ta töö: „Iga aasta on nii
huvitav! Sul võib vahepeal küll kriise olla, aga siis saad sellest üle ja näed, et elu
areneb edasi, palju põnevat tuleb peale. Ja sa pead oma tööga rahul olema. Ma
olengi.“
Talle endale meeldib Võrtsu ääres
väga just Jõesuu puhkealal ning
sealses vaatetornis käia – nautida
avarat vaadet järvele ning oma akusid
laadida. Ja et ta ise Võrtsjärve ääres ei
ela, on Jaanika Kaljuvee unistus paari
lähema aasta jooksul sellele lähemale
kolida – vesi tõmbab. Järve äärde
kutsub ta teisigi, garanteerides, et see
ei jää viimaseks külastuseks: „Veetke
siin kas või päevakene rahulikult
olles, leidke enda jaoks see huvitav ja põnev tegevus. Saate siin oma energiavaru
loksuvast järvest ja tuulest täis laadida.“
Tule ja proovi!
www.vortsjarv.ee

Kui sul on nutikas idee, siis lase käia! Tee kas või lollidemaa!
Intervjuu Aivo Värtoniga, kes on Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi peremees, Võru Turismiliidu
juhatuse ning Urvaste vallavolikogu esimees.
Elasid vahepeal, enne Nõiariigi
ajaarvamise algust Tallinnas. Mis
Sind siia tagasi tõi?
Ma ei oskagi öelda, süda vist tahab
sünnikoju ja lapsepõlvemaadele
tagasi tulla. Tegelikult on see siin
mu
vanematekodu
kõrvaltalu,
lapsepõlve mängude maa, kus
käisime ujumas ja kalal.
Nõiariik on klientidele avatud olnud
6 aastat, aga umbes 10 aastat tagasi
ma selle endale soetasin. Hakkasime seda suvilaks ehitama, aga mingil hetkel (kuna
elukaaslase vanemad turismiga tegelesid) tundus, et peab end tõestama, midagi
valmis tegema. Ja nii see läks.
Vennas teeb mul professionaalse kokana süüa ning peab ka nõia-ametit, meil on siin
erinevaid nõidu – Uhti, August ja Tuhkapoiss. Kuna mina mõtlen need välja, teen
paar korda ise ja annan edasi, siis vend juba naerab, et ärgu ma mõelgu nii palju,
tema peab neid ju edasi tegema hakkama!
Kuidas Sul Nõiariigi mõte tuli?
Kui alustasime, pidime välja mõtlema mingi
maja, kuhu kliendid panna. Hakkasime seda
siis tegema. Aga majale oli nime ka vaja.
Ühe legendi kohaselt elas siin 1800ndate
paiku üks kange posija, kelle matmispaigas
ükski puu ega taim ei kasvanud. Ja juhuse
tahtel ehitasin lapsele kändude peale
väikese nõiamaja, sealt edasi puust tualeti.
Nendest legendidest hakkaski asi arenema,
sest ega ma ei plaaninud algul, et teen nüüd
Nõiariigi.
Nõiariik on eelmisest aastast kasvanud
kaheks – Nõiariik ja liikluslinn. Need on kui
öö ja päev! Liikluslinn on tükike Ameerikat,
Nõiariik aga maa- ja looduslähedane,
ürgsem. Ise mõtlen, et eks need poolnaljaga
sai tehtud. Mul polnud oma riiki, seega tegin
selle endale – Nõiariik on maailma kõige väiksem, 42 hektarit. Siis hakkasid kliendid
rääkima, et mis riik see sul on, kui linna pole. Siis sain liikluslinna näol ka oma linna.
Ja linnapeaks. Ei teagi, mis nüüd järgmine samm on.
Turismitalude seas paistame silma sellega, et pakume hästi palju aktiivset tegevust,
näiteks pakume talviti suusakelgumatku, tõrvikutega matku, ja muidugi suusaraduuisuplatse. Väga palju annab juurde liikluslinn – kui on halvad ilmad, saab ilma mureta
sinna minna ja ka suurtele rallit teha.

Ja kuidas liikluslinn täpsemalt
alguse sai?
Mul on tütar, kes tol hetkel oli
4-5aastane, nüüd on ta kaheksane.
Küsimus oli selles, et mida lahedat
pakkuda oma lapsele vihmase
ilmaga või õhtuti. Tahtsin talle
tegevust anda ja hakkasin salaja
ehitama,
kõik
nädalalõpud
möödusid seal.
Liikluslinnast arvavad kõik, et see peaks olema ainult liiklusteemaline. Mina nii ei
arva, leian, et seal peaks olema nii õpetust kui šõud. Lapsed tahavad nalja ka saada,
ilma selleta ei saa. Samas, kui poleks Nõiariiki, ei oleks ka liikluslinna. Üksi liikluslinnal
sellises maakohas, nagu me oleme, poleks jõudu. Nii suunamegi Nõiariigi külalised
ka liikluslinna ja vastupidi.
Kas Nõiariigi käimalükkamine läks Sul kui ettevõtlikul inimesel sujuvalt?
Tegelikult mitte. Algul võtsime kliente vastu talumajas, kus meil üleval oli 4, all 1 tuba
ja kui klient tuli, siis meie kõik asjad ja me ise olime seal ühes toas. Praegu on meil
rohkem ruumi ja ka ei mahu teinekord ära. Siis tuletan ikka meelde, et enne elasime
ju viiekesi koos asjadega ühes toas – riided rippusid lae all...
Algaja entusiasm?
Jah. Eks me müüsime palju legendi ka.
Lugude jutustamine on üldse väga popp viimasel ajal..
Meil on siin kolm sauna – tõenäoliselt Eesti suurim, 35-40 inimest mahutav saun,
suitsusaun ja soome saun. Ja nende kohta tuleb lugusid järjest. Näiteks ühel suvel
oli siin metallifirma sees. Mina kütan parajasti suitsusauna ja vaatan, et kaks tüüpi
istuvad laval. Hakkan puid alla panema ja ütlen neile: te olete hullud, surete ära siin
suitsu käes! Need ütlevad: pole midagi, me oleme keevitajad!
Või siis teine lugu. Eelmisel talvel oli siin
ka lumesaun ning ühed Tartu tüdrukud
istusid seal juba mõnda aega sees. Mina
segasin tünnis vett, kui nad parajasti
välja tulid. Küsisin siis, et kuidas saun
oli? Üks tüdruk vastas, et natuke külm
hakkas. Mina siis mõtlesin, et kuidas
seal saab külm hakata ja et kas ikka leili
viskasite? Selle peale tüdruk imestas:
oi, kas siin peab leili ka viskama?
Aga kuidas Sa lumesaunani jõudsid?
See on ju üpris pöörane idee.
Me katsetasime ka lumehotelli, meedias
saime sellele hea kaja, aga praktikas
see ei toiminud. Käisin Lapimaal asja
vaatamas ja selgus, et nii, nagu mina
lumehotelli tegin, polegi tegelikult
võimalik, ainult väga suurelt saab. Saun
oli aga super, kõik kliendid tahtsid sinna
minna.

Päris nii muidugi pole, et teen lumest onni ja kutsun rahva sisse, seda peab enne
põhjalikult katsetama – kui palju inimesi võib sisse lubada, ega midagi kokku ei
kuku, temperatuur väljas ja sees... Aga proovida tasub igatahes, see on lahe, midagi
teistmoodi! Turunduse osas olen ma mõelnud, et iga aasta tuleb mingi uus kiiks välja
mõelda. Ja kui ületad sellega meediakünnise, on see juba väga hea. Kui sul on midagi,
mida Eestis pole, siis meedia haarab sellest kinni. Mul on neid hulle mõtteid veel, aga
neist ei saa praegu rääkida.
Kas mõni mõte on ka nii hull, et teiste arvates seda kindlasti teha ei saa?
Jah, liikluslinnaga nii oligi. Mul ühelgi sõbral, kellele rääkisin, polnud asjasse usku
enne, kui nad avamisele kutsusin. Eks iga hullu mõttega on kõhklejaid, ma ise kõhklen
ka. Aga kõhklus tekib siis, kui asi on juba käima lükatud ja taganemisteed enam pole.
Aga on reaalselt midagi ka nässu läinud?
Tegelikult vist ei ole.
Kuidas Su ideed tulevad – kas istud ekstra laua taha ja hakkad leiutama või need
lihtsalt kargavad pähe?
Ma olen ööinimene. Õhtul kõnnin väljas ringi ja sealt need mõtted tulevad. Varem
tulid mõtted autosõiduga ka hästi välja. Võrumaa taludest olen ma ürituste raames
läbi käinud ehk 10%, nii et ma väga palju ei teagi, mida teised teevad või mida võiks
paremini teha. Võibolla on see hea. Olen seda meelt, et kui keegi tahab teise pealt
kopeerida, siis on see lõpp raske, sest asi ei arene edasi – sa pole idee autor, sa ei tea,
kuhu see peab edasi arenema. Sa pead ise leiutama selleks, et asi välja veaks.
Nõiamajasid on olnud enne ja tuleb ka peale Nõiariiki. Ma olen seda meelt, et kui
on mõte, anna minna! See paneb ju kõiki pingutama. Ma ei hoia kunagi teisi ega end
tagasi – kui on mõte ja idee, siis tuld! Iga inimene peab end proovima, katsetama.
Meil on töölistega sama asi – kui keegi jõuab mingile tasemele ja tahab edasi minna,
siis ma ei hoia teda kinni.
Plaane on sul riigi- ja linnapeana palju. Räägid mõnest ehk lähemalt?
4. augustil algavad meil „Väikese nõia“ etendused, kokku on 11 etendust. Lavastab
Üllar Saaremäe ja Piletilevist saab juba pileteid osta.
Teise asjana hindas 101 last Toompeal eelmisel aastal
Nõiariigi liikluslinna kõige lapsesõbralikumaks
Eestis, kõige lapsesõbralikum ettevõte oli
Sebe. Siis mõtlesime teha ühisturundust
äeva
p
a
m
– meie asjad lähevad Sebe bussidesse
rukkiaenarahvassee
t
s
a
ja selle asjad meie liikluslinna. Üldse
- viim8) peab v äevaks ja u.
teeksin siinkohal ettevõtetele üleskutse
(24.0eks sügisp külvi lõpp esse
– liikluslinn on linn, kus on erinevate
imes tab rukki ad parved lad.
s
e
ettevõtete esindused, ja millega meil
tähiskesed lööv mesed hal aseks.
on partnerlus, vastastikune reklaam.
Pääsauabuvad esjiäävad uimette
Praegu on liikluslinnas veel palju vabu
ja s ja karud nnustab
maju, kuhu partnereid ootan. Hea näide
UssidPäeva ilm evat sügist .
sellest on kas või Sky Plusi diskoteek, mis
saabu
kooliekskursioonidel on väga popp. Mitmed
lapsed kirjutasid pärast külalisteraamatusse, et
see oli nende elu esimene diskokogemus. See oli
soe hetk.
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Praegu räägitakse palju turismiettevõtjate omavahelisest koostööst. Kuidas
Võrumaal sellega lood on?
Paljud usuvad pakettidesse, aga minu arvates ei seisne koostöö vaid selles. Esiteks on
seda raske teha, sest kõik ettevõtjad on isiksused. Ja kui kuulutad 5-6 talu peale välja
paketi ja keegi sealt vahepealt välja kukub, siis on väga raske seda müüa. Paketindust
saavad teha reisibürood.
Võru Turismiliidus me tegime ühisturundust Pokumaa ja Veski pubiga. Kohe sealt
tulemust ei näe, see on aastatepikkune protsess. Tuleks võtta Lõuna-Eesti tervikuna
ja proovida midagi ühiselt ära teha. On selleks just paketindus, ma kahtlen, aga
ühisturunduses on palju erinevaid võimalusi.
Tuge ja koostööd on vaja just välisturgude osas. Kui eestlase jaoks Lõuna-Eesti veel
jaguneb erinevateks osadeks, siis lätlase, soomlase ja venelase jaoks tuleks teha
ainult kõrgemal tasemel ühisturundust. End üksi reklaamides kaod sa lihtsalt ära.
Paljud mõtlevad, et mida mina sellest koostööprojektist saan? Aga peaks mõtlema,
mida meie saame? Ma olen seda rõhutanud ka. Koos oleme tugevamad ja piirkonda
tuleb rohkem rahvast.
Mida soovitaksid neile, kes kõhklevad, kas minna maakohta turismiasja ajama?
See oleneb kohast ja ideest. Kui sa ütleksid, et lähed Haanja kanti majutust pakkuma,
siis see on raske, kuna seal on palju majutuskohti ja sa pead midagi väga erilist
tegema. Igal juhul tasub proovida, aga idee peab olema vettpidav – mida hullem
idee, seda parem! A la – miks pole Eestis lollidemaad? Ma arvan, et see müüks väga
hästi!
Ja jõuamegi selleni, et turismiettevõtjana oled iseenda tööandja – kui raske või
lihtne see on?
Ma olen mitmeid kordi mõelnud, et müüme Nõiariigi maha. Ma annan aastaringselt
tööd seitsmele inimesele, lisaks veel suvine tööjõud. Ma ei kujuta ette, palju on
Lõuna-Eestis neid talusid, kes annavad nii paljudele tööd. See on suur kohustus –
pean pidevalt mõtlema, kust saan palga, sest need inimesed on peredega, kes
omakorda minust sõltuvad. Ja lõpuks – mis palka ise saan? Sageli ei jäägi midagi
järgi. Nii et vahel mõtlen, kas see vaev tasub ära. Soome keel on mul suus, ehitust ma
oskan, läheks hoopis Soome.
Ühest küljest ei soovitaks ma turismiäri kellelegi. Sul pole oma elu – kui grupp või
pere on sees, oled sa 24 tundi nende käsutuses – kui nad vajavad kohvi, sääsk sööb,
kanalisatsioon läheb umbe... kogu aeg jooksed.
Teisalt oleks lahe, kui mul tüdruk võtaks asja kunagi üle. See on omamoodi kunst –
üleandmine – paljud ei saa sellest aru. Kui ei suuda enam panustada, tuleb äri maha
müüa või üle anda. Igaühele ei raatsi ju anda ka. Aga sina vananed ja ettevõte ka, nii
et tuleb see risk võtta. Teine asi, kas süda lubab. Siit soovitus ka teistele ettevõtjatele
– andke oma ettevõtmine õigel ajal üle, see toob vaid positiivset mõtlemist ja uusi
ideid.
Millest Sa unistad?
Mäletan, et isa oli traktorist, selleks ma lapsena saada ei tahtnud. Aga siis polnud
kodus tööriistu (kolhoosiaeg) ja üks unistus oli, et kui saan suureks, on mul akutrell
jms elektrilised tööriistad, et ei peaks minema kerjama. Nüüd on mul nii linn kui riik,
aga ükski linn ega riik ei saa kunagi valmis. Ideid on palju, tasapisi tuleb neid teoks
teha. Osade jaoks pole ka aeg küps, neid ei saa veel mõttelaekast välja võtta.

Tahaks, et Nõiariik oleks kunagi n-ö päris riik, nagu Pipimaa ja Muumimaa, kus pered
tulevad ja veedavad terve päeva. See on 20 aasta perspektiiv. Unistan, et liikluslinn
saaks lähiajal liiklus- ja autoõppekeskuseks. Ma olen seal natuke juba toimetanud,
detailplaneering on tehtud. Seal peaks olema elektriautode tootmine, laadimine
ja kõik sellega seotud atraktsioonid. Elektriautod on maailmas ja Eestis uued, riigi
toetusel tuleb üle Eesti 200 laadimiskohta, üks neist on just liikluslinna plaanitud.
Eelmisel aastal jäi Nõiariik veidi tahaplaanile, kogu energia läks liikluslinnale. Sel aastal
tahaks keskenduda taas Nõiariigile, midagi meisterdada. Ma tahaksin, et mõlemad
keskused oleksid Põhja- ja Baltimaades ainukesed. Sest ma ei taha teha seda, mis on
juba olemas. Tahan teha midagi, mida veel pole.
www.noiariik.ee
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