Uudiskiri · September 2011

Armas lugeja!
Jah, suvi hakkab läbi saama. Nukrutsema seetõttu
aga ei pea, sai ju palava, ent kauni suve
jooksul tehtud nii mõndagi – tööd teha, käia
etendustel-kontserditel, rannas, reisida
kaunis Lõuna-Eestis, aga ka puhata, pere,
lähedaste ja sõpradega aega veeta ning
unistusigi unistada. Aitäh sulle, imeline
Eesti suvi!
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Ees on värviline septembrikuu oma
kaunilt
puna-kollaseks
tõmbuvate
puulehtede, seenelkäikude, metsamatkade ja kastanitest-tõrudest loomade
valmistamisega. Tuleb vaid korraks aeg
maha võtta ning end ümbritseva ilu märgata.
Soovime seda avastamisrõõmu ka Sulle, hea
lugeja, Lõuna-Eesti turismi uudiskirja saatel!
Et lugemine meeleolukamalt kulgeks, valisime suve
meenutama Virmaliste loo „Suve hääl“.
Naudi hetke!
Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Katrin Loss ja Maarja Ojamaa (SA Tartumaa Turism), Teele
Kaeramaa (Jõgevamaa TIK), Margita Kipasto (Võrumaa TIK), Marina Lauk (Valgamaa
Arenguagentuur), Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism) ning Kertu Kikas
(MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond).
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
• 1. augustist 2011 asus sihtasutuses
tööle uus juhataja Kätlin Kuznetsova, kes
seni juhtis Meresuu Spa & Hotel’i NarvaJõesuus. Kätlini kohta saad veidi pikemalt
lugeda rubriigist Saame tuttavaks!
• Alates augusti keskpaigast on SA LõunaEesti Turism katseliselt www.visitestonia.
com Lõuna-Eesti piirkonna vanemkasutaja
ülesannetes.
• Augustis osales sihtasutuse juhataja Kätlin Kuznetsova kahel koolitusel – 17.-18.
augustini koolitusel „Turism ja turundus“, kus koolitajateks olid Tiina Viin ja Liis
Juust TÜ Pärnu Kolledžist. 24.-26. augustil toimunud kaasava juhtimise koolituse
viis läbi MTÜ Ruumiloojad.
• 23.-29. augustini viibis Lõuna-Eestis USA ajakirjanik Meg Pier, kes tutvus siin
lähemalt Setomaa, Peipsi vanausuliste ja Tartuga ning kes seejärel kirjutab Eestist
kui reisisihist ja siin nähtust artikleid USA idakalda mainekatesse ajakirjadesse ja
ajalehtedesse. Artiklid ilmuvad sellistes väljaannetes nagu Boston Globe, Huffington
Post ja PeterGreenberg.com (populaarne USA reisiblogi). Meg Pieri giidid olid Elina
Aro ning Ülle Pärnoja, pressireis sai teoks SA Tartumaa Turismi ja SA Lõuna-Eesti
Turismi toel.
• 29. augustil sai Jõgevamaal sihtasutuse kutsel kokku sealne turismiasjaliste
ümarlaud, et tekitada ülevaade piirkondlikest väljakutsetest, leida võimalusi
edasiseks koostööks ja panna paika uue aasta plaanid. Septembrikuu jooksul on
sihtasutusel plaan kohtuda ka ülejäänud viie maakonna turismiasjalistega.
• Sihtasutuse juhataja Kätlin Kuznetsova hakkab alates 30. augustist Tartu
Kutsehariduskeskuses tulevastele hotelliteenindajatele turismimajanduse ja spaa
aluste alaseid loenguid andma. Kätlin on loenguid andnud ka Võrumaa ja IdaVirumaa kutsehariduskeskustes, turismi- ja hotellimajanduse teemadel.

Kohe-kohe tulemas
• Välisturundusprojekti raames koostab sihtasutus
praegu koos maakondadega uut talvetrükist ning
ka interaktiivse DVD valmimine on lõpusirgel.
• Septembri lõpul toimub Venemaal taas
kaks infoseminari reisikorraldajatele ning
ajakirjanikele, kus lähemalt tutvustatakse
Eestit. Tartu ja Lõuna-Eesti ühisesitluse teeb
Olga Einasto, kes varemgi infoseminaridel
väga edukalt esinenud on. 27.09 on
infoseminar Moskvas, 29.09 St. Peterburgis.
Infoseminaridel levitatakse ka sihtasutuse uut
talvetrükist.
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• Hetkel koostavad nii sihtasutus, SA Tartumaa Turism kui Tartu LV maineja turismiteenistus juba teist korda ühist elektroonilist infokirja, mis läheb
välisturgudele soome, saksa, inglise ja vene keeles. Siin palume turismiettevõtjate
abi: kui tunnete, et soovite oma teenuseid infokirjas tasuta reklaamida, lugege
tingimustest täpsemalt www.southestonia.ee ning pange paketid teele!

Septembrikuu Lõuna-Eestis
• 22. juulist on Tehvandi Spordikeskuses avatud disc golf park. 18 erineva pikkusega
ja raskusega rada paiknevad 2,5 km ringil, radade kogupikkus on 1,5 km. www.
tehvandi.ee
• 5.-11. septembril toimub Rõuges
Seenenädal! www.viitinalhk.ee. Samal
ajal külasta ka Tartus Eesti teatri festivali
„Draama!“, mille kuraator Priit Raud
ütleb: “Eesmärgiks oli kokku panna
festival heast teatrist, mitte edetabel.“
www.draama.ee
•
7.
septembril
saab
Jõgeva
Tervisepäeval ühiselt võimelda, rattaga
sõita, kepikõnida ja ka terviseloengul osaleda. www.linnakaja.ee
• 10. septembril tule Setomaale Värskasse mängima! Setomaa mängude päev
sisaldab erinevaid tegevusi seto stiilis – võistumängude kaudu saab teistega
sportlikult mõõtu võtta. Samal päeval pane pilk peale ka Kolga-Jaani sügislaadale
Kolga-Jaani staadionil. https://kolga-jaani.kovtp.ee
• Samal päeval haaraku kõik
teatribändid kitarrid selga ja kihutagu
Tartu Sadamateatrisse, kus juba 2.
korda peetakse teatribändide festivali.
Andekaid inimesi leidub teatrites nii
lavameeste, rekvisiitorite, õmblejate kui
ka kõigi teiste teatriga seotud asjameeste
hulgas. www.vanemuine.ee
• 10. septembril tuleb Peipsiääre jõhvikaja sibulalaadal kindlasti põnevamaid maitseid proovida! Ka koguneb 10. septembril
Tartu kesklinnas Maarjalaat, kus huvilised saavad tutvust teha sügisandide ja
käsitööga. www.kultuuriaken.tartu.ee
•
13.-17.
septembrini
toimuvad
Valga, Tõrva ja Otepää piirkonnas
Valgamaa seenepäevad! Huvilised
saavad osaleda mükoloogide poolt
juhendatud seeneretkedel, kuulata
loenguid,
külastada
seenenäitusi,
meisterdada seentest paberit ja värvida
lõnga, osaleda joonistusvõistlusel,
seente makropildistamise koolitusel
ning
hoidiste
väljapanekul.
www.valgamuuseum.ee

• 15. septembrini kestab Obinitsa Seto
Muuseumitarõs fotonäitus „Setomaa
tsässonad ja kirikud 17.-21. sajandil“, kus
on 80 fotol arhitektuurifotograaf Arne
Maasiku poolt jäädvustatud tsässonad
ning kirikud. www.obinitsamuuseum.ee
• 17. septembril saab ülevallalisel
sügislaadal Uusna külamajas nautida
head-paremat. www.viiratsi.ee
• 17. septembril võisteldakse Tähtvere
spordipargis SEB 14. Tartu Rattamaratoni
TILLUsõidus
ning
MINImaratonil.
www.tartumaraton.ee Samuti ootab
samal päeval Tähtvere spordipargis
spordihuvilisi üksteisega mõõtu võtma
9. Tartu Maastikurattasprindis. www.
tartumaraton.ee
• 18. septembril hüppa aga jälle ratta
selga – toimub ju XIV Tartu rattamaraton!
www.tartumaraton.ee
• 23. septembril
tähistatakse Põltsamaa kultuurikeskuses
Karl August Hermanni
160. sünniaastapäeva.
www.kultuurikeskus.eu
• 24. septembril mine tingimata XIV Suurele Palamuse
Väljanäitusele ja Laadale Palamuse Gümnaasiumisse. www.
palamuse.ee
• 26. septembril tantsutab huvilisi Värska
Kultuurikeskuses Värska tantsuklubi –
seto ja eesti rahvalike tantsude õppimine
elava pillimängu saatel, sekka ka muude
maade tantse ja pillilugusid.
• 29. septembrist 14. oktoobrini saad
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis nautida Betti Alveri näitust.
www.palmuseum.ee
• 29. septembril tasub sisse astuda Tartu
linnaraamatukokku, kus vene kirjanduse
nädala raames kohtub kirjanduskohvik:
P.I.Filimonovi „Mitteeukleidilise geomeetria tsoon“.

• 30. septembrist 2. oktoobrini võivad kõik tehnikahuvilised sammud Tartu
Näituste messikeskusesse seada, kus toimub auto- ja tehnikanäitus Motoshow
2011.
• 1. oktoobrini kae Värskas Seto talumuuseumis oma silmaga näitusi „Söögianoma“
ning „Üte talo näpotüü“. www.setomuuseum.ee
• 10. oktoobrini uuri Obinitsas Seto Ateljee Galeriis näitust „Kuningriik om
Obinitsah“. www.setokunst.ee

Midagi erilist
• 9.-11. septembrini tähistatakse
Kassinurme
mütopargis
riituslikku
Põhjala pööripäeva. Uuri lisaks www.
ancalagon.ee!

Saame tuttavaks!
Kätlin Kuznetsova on alates 1. augustist
SA Lõuna-Eesti Turismi uus juhataja,
enne seda töötas ta Meresuu Spa &
Hotelli juhatajana. Siin kergitab ta veidi
oma põnevalt elult loori.
Milline oli su elu enne, kui turismile oma
sõrme andsid?
See oli nii ammu, aga mäletan, et enne
turismile sõrme andmist olin ma n-ö
otsingutel, peale keskkooli lõppu ei
teadnud ma erinevalt oma teistest klassiõdedest ja -vendadest, mida ma edasi teha
tahan. Õppisin sekretäritööd ning juhuslikult sattusin tööle hotelli Bernard Otepääl...
ja nii see sõrm antud saigi.
Mis on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Nagu eelmisest vastusest välja lugeda
võib, siis kahtlemata Otepää ja selle
ümbrus oma kaunite järvedega kuplite
keskel, uskumatult käänuliste teedega
juba .
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seepärast võin julgelt tsiteerida klassikuid: „Lõuna-Eesti on ikka üks maailma ilusaim
riik“.
Kui sulle antakse tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
See on päris kopsakas summa ja selle eest saaks väga palju ära teha – toetaks
tublisid väikeettevõtjaid, kes ei karda välja tulla oma väga erikummaliste toodetega,
aga samas loovadki selle erilisuse ja kordumatuse. Kindlasti toetaks piiriäärseid
alasid, sest vahel on tunne, et need kohad on kogu arendamisest välja jäänud. Siis
annaks veel panuse Tartu lennujaama elavdamiseks, sest kui külalistel üle Euroopa
on võimalik tulla otse Lõuna-Eestisse, siis toetaks see tugevalt turismi arengut siin
piirkonnas ja kahjuks või õnneks ongi paljudes piirkondadeks turism kas otse või siis
kaudselt põhiliseks tuluallikaks.
Ja loomulikult panustaks ka ettevõtjate, teenindajate koolitusse, sest oluline on, et
ettekandja, loodusretke juht jne ise naudiks oma tööd ja oleks uhke selle üle, sest
ainult nii saab ta pakkuda parimat külalislahkust.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Kui ma nüüd oma elule tagasi vaatan, siis ehk julgus teha kardinaalseid muutusi
oma elus ning see, et ma ei jahi elus edu ega rikkust, vaid elamusi. Minu jaoks peab
iga asi, mida ma teen, olema äge ja huvitav. Ja kindlasti ka see, et mul ei ole n-ö
eluplaani, ma olen pigem vooluga kaasa mineja, tuginen pigem oma sisetundele kui
ratsionaalsusele.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Minu pere, minu kodu ning see, et saan teha asja, mida ma naudin. Tänu oma tütrele
olen õppinud (taas) nägema õnne elu pisiasjades.

Koolitume ja võtame eeskuju
Koolitume
• 12.-14. septembrini on EAS
Turismiarenduskeskuse
ja
Eesti
turismiinfokeskuste esindajate õppereis
Jõgeva- ja Tartumaale. Esimene päev
ollakse Jõgevamaal, järgmised kaks
veedetakse Tartumaal.
• 22.-24. septembrini aga osaleb
SA Võrtsjärve esindus õppereisil
Soome Lohja piirkonnas ning 27.-28.
septembril Brüsselis EDEN turismi
üritustel ja Euroopa turismi päeval.
www.vortsjarv.ee

Eeskujuks
• Setomaa Turism vahendab nüüdsest Setomaa sündmuste kohta
infot ka Facebooki fännilehel. Seega kõik, kellele meeldib kauni
looduse ja kultuuriga Setomaa, otsige kindlasti nad Facebookist
üles – Visit Setomaa!

Teeme projekte
• 15. septembril on fotokonkursi „Arenev
Jõgevamaa“ tähtaeg! Fotokonkursi
eesmärgiks on märgata ja jäädvustada
maakonna aregut. Parimatele auhinnad,
hiljem koostatakse fotodest näitus. www.
jogevamv.ee/?module=news&id=1114
• Juuni lõpus paigaldati Rõuge
Külastuskeskusesse
24h
turismiinfoterminal, kust külastajad
turismiinfot saavad. Terminalid paigaldatakse ka Võrru ja Haanjasse.
• Juulis valmisid ja paigaldati Võrumaa
erinevatesse
kohtadesse
11
uut
maakonna välikaarti ning linnakaardid
Võrru
ja
Antslasse.
Maakonna
välikaardid on PRIA/Leader projekti
„Võrumaa uute elamustootepakettide
ühisturundus Läänemere regioonis“
üks
tegevustest.
Kaardid
on
abiks
orienteerumisel
maakonna
külastajatel Võrumaal, kus asuvad
vaatamisväärsused, turismiinfo ja muud teenusepakkujad. Rõhutamaks kohalikku
omapära, on kaardil visuaalina kasutatud Urvaste kihelkonna rahvariidevööd ning
kaardil on toodud ka fotod maakonna tähtsamatest vaatamisväärsustest.
• Võrtsjärve piirkonnas käivitus selle
aasta algul Interreg IVA koostööprojekt
COMCOT, mille juhtpartneriks on Eesti
Maaülikool. Projekti eesmärk on teha
tööd olemasolevate kogukonnapõhise
turismi
arendusplaanidega,
selgitamaks
välja,
millised
on
kogukondade arengupüüdlused ja
vajadused, ning kasutada neid 3D
maastikuteatri töövahendis. Projekti
partneriteks on kaheksa erinevat
organisatsiooni nii Eestist kui Soomest, pilootregioonideks on: Võrtsjärve
piirkond (järve kasutamisele rajaneva turismi arendamine), Setomaa Valdade Liit
(turismitegevuste arendamine „Seto Külavüü“ marsruudil), Maidla vallavalitsus
(vana kaevanduspiirkonna kasutusse võtmine veeturismikeskusena), Lohja
piirkond (Porla järvekeskuse ja Lohja järve saarte arendamine) ning Kymenlaakso
(Virolahe rannikuala ja vana kalasadama arendamine ning Kaunissaare ja Pyhtää
kirikuküla ja jõekallaste arendamine). Praeguseks on tegevusse kaasatud juba ka
rahvusvahelised konsultandid firmast The Market Specialists, järgmised sammud
on arenguarutelud pilootregioonides koos kohalike kogukondade esindajatega.
Võrtsjärve ääres toimub esimene koosolek 9. septembril. www.vortsjarv.ee

Turundusest turismiettevõtjaile
Rubriigis turismiettevõtjaile räägime
sellest, kuidas enda teenuseidtooteid võimalikult hästi turundada.
Rubriigi aluseks on endise turismiettevõtja, nüüdse interneti-turunduse koolitaja Marko Silleri internetiturunduse blogi, mis suunatud just
turismiettevõtjaile. Seekord räägib
Marko sellest, et ettevõtte kodulehe
avalehte ei tohi pidada pühaks
lehmaks.
Pahatihti on meil rumal (ent arusaadav) komme pidada oma kodulehe avalehte nii tähtsaks, et soovime sinna
enda meelest kõik olulise kokku kuhjata. Ometigi ei tohiks see sedasi olla.
Kui lihtne on eemalt vaadates laulupeol kaare alt oma sõpra leida? Ilmselgelt väga
keeruline. Kõik on ühes kohas koos. Proovi sa sealt kedagi leida. Sama lugu on
kodulehega – kui ettevõte on esilehele enda meelest kõik olulised nupud, tekstid,
pildid, vormid ja viited kõrvuti ära paigutanud, võib see külastaja jaoks kirjuks ja
keeruliseks minna. Miks see probleem veel eriti kriitiline on – kõik olulised asjad
proovitakse ka silmatorkavaks teha. Kainelt mõeldes ei saa see lihtsalt võimalik
olla.
Kuldreegel: vali välja üks kõige olulisem tegevus, mida sa soovid, et kodulehe
külastajad kindlasti teeksid ning ehita avaleht sellele mõeldes üles. See võib
tunduda esialgu valus, aga on tegelikult hoopis tõhus. Muidugi võid sa esilehel
kuvada ka teisi asju, ent see üks kõige tähtsam element peab olema silmatorkav ja
külastajale lihtsasti haaratav. Paiguta kõige keskmesse number üks prioriteetsusega
asi-tegevus-element-nupp vms ja pane teised asjad seda toetama ja täiendama.
Miks ei tasu avalehte kohelda nagu püha lehma:
· Otsingumootorite üha kasvava kasutamisaktiivsusega jõuab ideaalis aina enam
inimesi niikuinii mujale kui avalehele. Nad „maanduvad“ ikka seal leheküljel,
kust leiavad otsingumootori kaudu täpselt selle info, mida neil vaja.
· Kui külastaja ees avaneb koduleht, mis on kirju nagu kõige kirjum lapitekk, siis on
suur tõenäosus, et ta ei leia sealt lihtsa vaevaga seda, mida otsib, ning lahkub
üldse.
· Avalehe täistoppimine kipub tihti tähendama seda, et inimesele antakse kohe
esimese hooga liiga suur valikuvõimalus, mis teeb otsustamise võimatult
keeruliseks.
· Kui kogu olulise info silmapaistvalt kuvamine esilehel toob kaasa menüü
kasvamise liiga pikaks (nt 10-20 nuppu ülalt alla), siis on efekt sama – inimesel
on raske selles infomüras orienteeruda ja õige valik teha. Grupeeri detailne info
üldisemate pealkirjade alla ja hoia asi lihtne.

· Mis seal salata – tihti näevad selle reha otsa astunud veebilehed välja nagu
topeltarvu bänneritega delfid või ülikollase ajakirjanduse loetavaim kanal.
· Võta asja kainelt, võimalusel kasuta kõrvaltvaataja pilku, kaardista oma avalehe
ja kogu saidi info, võta praegune ülesehitus tükkideks ja lao siis uuesti kokku –
sõnasta kodulehe eesmärk ja sellest tulenevalt kõige olulisem tegevus külastajale
ette söötmiseks, pane see silmapaistvalt avalehele ja ära karda, et muu jääks
hea paigutuse korral üldse ilma külastajate tähelepanuta. Seda ei juhtu. Küll nad
ka selle üles leiavad.
Alguses on valus, pärast aga tõhus.

Lihtsad asjad – tere, aitäh, heatahtlik ja sõbralik suhtumine –
on määrava tähtsusega
Intervjuu Malle Kolnesega, kes
on EAS Turismiarenduskeskuse
Soome sihtturu juht.
Kuidas ja millal Te EASi ja turismini
jõudsite, milline on olnud Te tee
enne seda?
Olen õppinud Tallinna Ülikoolis
(endine Tallinna Pedagoogika
Ülikool) soome keelt ja kirjandust,
hariduselt olen siis filoloog. Keeletunde olen, tõsi küll, andnud vaid
mõned aastad täiskasvanutele,
õhtuti, teise töö kõrvalt. Sellest on kaua aega tagasi.
Turismi sattusin seoses Nordic Jet Line laevafirmaga, kus asusin tööle 1999. aastal.
Alul broneeringute osakonda, siis müügi- ja marketingiosakonda. Nägin ära selle
toreda laevafirma müügiketi kõik etapid. Aastal 2005, kui otsustasin edasi liikuda,
olin müügi- ja marketingi juht ning reisimise värav Soome oli selgeks saanud.
Asusin tööle Soome turismiarenduskeskuse (www.visitfinland.com) Tallinna
büroosse turundusjuhina, tutvustades eestlastele, lätlastele ning leedulastele
puhkamisvõimalusi Soomes – tuttavaks said Soome perekohad, suusakeskused,
elamumessid jpm. Töö andis mulle suurepärase võimaluse Soome risti-põiki läbi
sõita, tutvuda veelgi lähemalt selle maa kultuuri ning väga siiraste inimestega. Ja
kui Soome riik otsustas Soome turismiarenduskeskuse välisesindused sulgeda, sh
Tallinna, võtsin 2 kuuks aja maha. Juhuslikult nägin kuulutust, et EASi otsitakse
Soome turu arenduskonsultanti, ei mõelnud ma pikalt, sest töö oli tuttav, ainult
et seda tuli nüüd hakata tegema peegelpildis.
Olete nüüdseks turismi valdkonnas ja EAS Turismiarenduskeskuses (TAK) juba
mõnda aega töötanud. Mis see on, mis Teid siin kinni hoiab?
Eesti ja Soome ”sillal” ja kultuuriruumis olen ma figureerinud kõikidel oma senistel
töökohtadel, samuti olen mitmete vabatahtlike projektide kaudu soomlastega
seotud, mul on sealpool palju sõpru. Mulle sobib see maa ja kultuur. Tänasel
töökohal hoiab mind kinni töö sisu, võimalus Soome inimestele meie maad ja

siinseid turismivõimalusi põhjalikult tutvustada, huvilistele häid emotsioone
pakkuda ning seeläbi Eesti turismiettevõtlust arendada.
Milline õigupoolest on Soome turist?
Soomlased on harjunud reisima, nad
ootavad, et nende eest siiralt hoolt
kantakse. Lihtsad asjad – tere, aitäh,
heatahtlik ja sõbralik suhtumine –
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.. .4. päötegemise rvõib üritaded
on ehk harjunud Eestis oma
tö lõunat ui sõrm
emakeeles teenindatud saama. See
ärast ist, kuid kükatakse
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on turismiettevõtjale suur pluss, kui
ötama vastu, l dasi.
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ta saab soomlasi nende emakeeles
ei pe see kõik e
teenindada, kuid kui teenus ise on
kvaliteetne ja suhtumine paigas, ei
loe keel midagi, saadakse ilusti hakkama
ka inglise keeles. Kõige hullem on see, kui
ettevõtja üldse ei soovi kliendiga suhelda. Hoolimist rõhutan ma eriti – iga klient
peab tundma, et ta on turismiettevõttesse teretulnud ja oodatud.
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Mida soomlane Eestist ja Lõuna-Eestist leida loodab ja tahab?
80% Soome turistidest, kes Eestit külastavad, jäävad Tallinna, järgnevad Pärnu ja
Saaremaa. Kuigi vanalinn ja pealinn Tallinn on ahvatlevad, on siiski ka suur hulk
soomlasi, kellele sellest ei piisa ning kes ka muud, teistmoodi Eestit näha tahab.
Mulle meeldib Eesti toitlustusspetsialisti Aivar Hansoni võrdlus: kui soomlane
ütleb, et on käinud Tallinnas, siis on ta külastanud vaid meie kodu kaunist
õuepealset, teda on palutud esikusse. Aga mis toimub elutoas, magamistoas
või kolikambris, sellest ei ole tal veel aimugi, selleks tuleb rohkem ringi sõita, ka
väiksemates kohtades.
Tallinnast väljapoole tulemine muutub aina populaarsemaks, 2010. aastal kasvasid
soomlaste ööbimised Tallinna kõrval ka Pärnus, Saaremaal, Tartus, Ida- ja LääneVirumaal. Usun, et Tartu ja Lõuna-Eesti on kasvav trend, SA Tartumaa Turism ja
Lõuna-Eesti Turism teevad tänuväärset tööd, Sibulatee projekt on tore, Setumaa
eriline kultuur tõmbab. Häid näiteid on veel teisigi – näiteks teaduskeskus AHHAA
peredele. Arvestama peab, et nendel, kes tulevad juba Tartusse ja Lõuna-Eestisse,
on juba Eestis reisimise kogemus. Nüüd soovivad nad veel rohkem elamusi ja
ettevõtjail tuleb veel rohkem pingutada.
Viimase aja parim uudis LõunaEestile on uus lennuliin HelsingiTartu,
mille
kaudu
avaneb
piirkonnal uusi suurepäraseid
võimalusi Soome klientide arvu
suurendamiseks.
Asetame end nüüd ettevõtja
olukorda. Millega peaks ta Soome
turisti
võõrustades
kindlasti
arvestama?
Hooliv ja sõbralik vastuvõtt, suhtlemine, teeninduse kvaliteet. Puhtus.

Tervislik toit. Kõik seaduslik ja turvaline. Kohv (ja hea kohv) võiks alati tulel olla,
soomlane ei ütle kunagi ära tassist kohvist.
Tegelikult peaks seda küsima Lõuna-Eesti turismiettevõtjatelt, kes päevast-päeva
oma turismiettevõttes turiste vastu võtavad. Sest kliendilt kohapeal tagasiside
võtmine ning selle konstruktiivne rakendamine on palju mõistlikum kui mistahes
tuntud spetsialisti koolitus. Õppida tuleb igalt üksikkliendilt ning iga turismigrupi
visiidist.
Millised on EAS TAKi plaanid Soome turuga?
Septembris alustame kultuuriteemalise kampaaniaga Helsingis ja Tamperes,
sloganiga “Tuliko kulttuurinälkä?”. Kuna 2012. aastal on Helsingi maailma
disainipealinn, siis keskendub kampaania disainiteemadele, samuti sügisperioodi
kultuurisündmustele ning Eesti parimatele toidukohtadele. Kutsume Soome
turiste Tallinna, Tartusse ja Pärnusse ning nende ümbruskonda. Teeme kultuurija disainiteemalise pressireisi, külastame Disainiöö ettevõtmisi. Samuti on
septembris reisikorraldajatele mõeldud pere- ja loodusteemaline reis, mis viib
Tallinnast Tartusse.
Edasi seisavad ees lõpptarbijale mõeldud Helsingi Mardilaat (19.-20.11) ning
Turismimess MATKA (19-22.1.2012). Lisaks muidugi igapäevane töö visitestonia.
com soomekeelse lehe täiendamisel, oluliste turismiuudiste/info edastamine
turule, meediatöö ning suhtlus reisikorraldajatega.
Ettevõtjaid ootame kindlasti kaasa lööma Helsingi Mardilaadale, sealsele
turismialale. Mardilaat toimub 19.-20.11, külastajate arv on 15 000 ringis. Tegemist
on väga teadliku Soome kliendiga, kel kindasti potentsiaali Lõuna-Eestisse ja
Tartusse sattuda.
Aga milliseid võimalusi EAS TAK konkreetselt ettevõtjale pakub?
Visitestonia.com võimaluste igakülgne ja aktiivne kasutamine on minu kõige
soojem soovitus. Täna otsivad 95% inimestest reisi planeerimisel infot internetist.
EAS turismiarenduskeskus teeb aktiivset turundustööd paljudel turgudel ning
lõppkanalina suunatakse klient alati visitestonia.com lehele. See on väärtuslik
turunduskanal igale turismiettevõtjale. Rõhutan ka, et turismiettevõtja oma
kodulehekülg (kui selline on otsustatud teha) peab olema korras, uue infoga
täidetud (visitestonia.com suunab kliendi edasi ettevõtte lehele). See loob
esimese mulje ettevõttest ning selle mulje põhjal tehakse tihti ostuotsus.
Mida on Soome turult oodata, st milline on tulevikutrend?
Soomlaste reisimine Eestisse on hetkel rekordtasemel. Ühelt poolt on see
tingitud masust, millega ka soomlased kokku puutusid – kaugreise tehti vähem,
lähiriikidesse taas reisiti enam. Teisalt leidubki Eestis põnevaid kohti ja siia on
soomlasel ikka väga lihtne tulla, ka oma autoga. Kindlasti soodustas reisimist euro,
sest ära jäi tüütu valuutavahetus ning ümberarvestamine, kõik on nüüd selgem.
Ohud on meie kaupade ja teenuste hindade tõus, soomlaste reisimisega käib alati
kaasas ka ostlemine, mis täna on neile veel soodne. Kõige selle valguses tuleb
meil veelgi enam pingutada kvaliteetse teenuse ja positiivsete emotsioonide
pakkumise nimel. See on väärtus, mille pärast tullakse tagasi.
Kümne aasta sees jääb Soomes pensionile 350 000 inimest, kes on kogenud reisijad,
kellel on aega ja raha. Nad on nõus kulutama heale toidule, emotsioonidele,
kultuurile – iseendale. See on meie võimalus. Samas ei tohi unustada tööd perede

ja noortega, hädasti oleks vaja vahvaid peretooteid välismaa klientidele. Hea
alguse siin on teinud AHHAA.
Soomest saabunud turiste oli Eesti majutusettevõtetes 2011. aasta I poolaastal 360
795 ja nende ööbimisi 720 022. Majutatute arv kasvas 2010. aasta I poolaastaga
võrreldes 1,5% ja ööbimiste arv 1,6%. Seda võib pidada heaks tulemuseks,
arvestades võrdlusbaasi – Soome turistide ja eriti nende ööbimiste arv kasvas
2010. aastal märkimisväärselt.
Sellest, millistest valdkondadest on Soome turist (Lõuna-)Eestis reisides eriti
huvitatud, annab aga hea ülevaate allolev tabel.

Allikas: EAS tellitud uuring Soomes 2009.

Utoopilisest mõttest reaalsuseni –
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Sangaste vallas Valgamaal asub
üks talu, turismitalu. Aga mitte
tavaline, vaid selline, kus on nutikalt
ühendatud töö ja lõbu. Melu ja
vaikus. Puhkus ja kultuur. Talu
perenaine Tuuli Merimaa ütleb selle
kohta, et igaühel on oma hobi ja et
tema hobiks on just kultuur ning
selle inimestele lähemale toomine.
Kultuuritalu – mis see õigupoolest
on? „Minu jaoks on see väga lai
mõiste,“ arutleb Merimaa. „Tallinn ja Tartu on ju sündmusi tulvil, aga siinkandis
on neid tohutult vähe ning rahval ei ole ka aega ega raha suuremates keskustes

käia.“ Sestap tekkiski Tuulil ta enda sõnul lolli moodi optimistlik mõte tuua kultuur
kohapeale inimestele kätte.
Viis aastat tagasi ostsid nad perega ilusa asukohaga talu, ent õige pea sai selgeks,
et vaid enda pere jaoks on talu siiski pisut suur. Nii hakatigi pakkuma majutust ja
telkimisvõimalust. Tuuli on Tallinna Ülikoolis kultuuri õppinud, praegu jätkab Tartu
Ülikoolis kultuurikorralduse õppimisega. Ajapikku tekkis tal valdkonna vastu suur
armastus, ka kogemusi kogunes juba omajagu, mistõttu otsustati koos Lea Vutiga,
kes on Sangaste lossi juhataja ning hea koostööpartner, MTÜ luua. Ja sellest kevadest
hakkasid ettevõtlikud daamid Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketallu kontserte ja
etendusi sisse tooma. Kultuuri.
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalus
etenduvatesse tükkidesse plaanitakse alati kohalikke kaasata. Sisse
tuuakse ka profiteatrit, ent parim
kooslus on kohalike ja proffide
sümbioos. Selle suve etenduseks –
kultuuritalu esimeseks – oli „Peiarite
õhtunäitus“ Madis Kõivu näidendi
põhjal, mis kirjutatud just LõunaEesti maastikule ning suveõhtule,
lavastajatöö tegi Tamur Tohver.
Korraldajad arvestasid publikuks heal juhul 200 inimest, tegelikkuses tuli rahvatükki
vaatama ligi 300 inimest. „Publik oli lahe ja naeris kõva häälega kaasa,“ meenutab
Merimaa, lisades, et etendus märgiti positiivselt ära ka Tartu teatrikriitikute poolt.
Tagasisidest saadud hea emotsioon innustab kultuuritalu alustatut järgmisel aastal
kindlasti jätkama. „Eesti materjali on nii palju kirjutatud, et seda annab aastakümneid
lavastada,“ muigab Merimaa, kes loodab tulevikus teatri koduõuest kaugemalegi
viia. Näiteks on heaks teatritegemise kohaks Sangaste seltsimaja, peale selle
kõikvõimalikud kirikuõued jms.
Päris aastaringselt siin õueteatrit teha muidugi ei saa. Sügisel ja talvel püüavad
kultuuritalunikud umbes korra kuus sisse tuua profiteatrite etendusi. Ka annab
talu ümberkaudsetele inimestele hea võimaluse end veidi liigutada, pakkudes nii
seltskonnatantsu kui ka aeroobika ja step-tantsu trenne. Talul on ka kaks giidi, kes
Sangaste vallas ja Otepääl huvilistele giidituure teevad.
Kiisatamme talu kliendid jagunevad laias laastus kaheks – need, kes tulevad puhkama,
ja need, kes tulevad kultuuri nautima. „Meil on sedasorti mõte, et läbinisti mõlemat
asja me kogu aeg ei tee, endal peab ka vaheldus olema,“ selgitab Tuuli. „Õnneks
jaotub töö praegu teatri- ja puhkeperioodi vahel ilusti ära.“ Kliendid jõuavad tallu
nii turismiveebide kui -portaalide abil, ent soojalt kiidab Tuuli Merimaa ka Otepää
ja Valgamaa turismiinfokeskuseid, kes väga palju (välis)turiste tallu juhatavad.
Välisturistidest leiavad siia kõige enam tee lätlased, soomlased ja norrakad.
Tuuli ütleb, et mõtteid, mida teha, tuleb tal pidevalt juurde. „Näiteks hakkame me
metsa õpperada rajama, mida kohalikele noortele ja koolilastele pakkuda.“ Pealtnäha
utoopilise ideena tahab Merimaa kindlasti tallu teha vabaõhukino, kus hakatakse
näitama kahte sorti filme: neid, mis Eestis toodetud, sealjuures ilma piiranguteta; ja
kuni II maailmasõja aegseid filme – must-valged ja tummfilmid. Siis veel kunstiringid,
varjualused, aidamaja ringiehitamised... jah, häid mõtteid kultuuritalus jagub.

Üldiselt näeb Kiisatamme kultuuritalu perenaine
asja nii, et turismiosa (majutusteenus)
on see, mis aitab neil arveid maksta,
ning kultuuritalu pool see, mis meele
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Kas Tuuli julgustaks ka teisi ettevõtjaid
kultuuritalusid tegema? „Kui on palju
raha, aega, pealehakkamist ja vaimustust, siis
soovitan ma seda kindlasti,“ vastab ta. „See on päris
spetsiifiline valdkond ja sul peab olema siin palju tuttavaid, aga suure optimismi
korral on kultuuritalu võimalik pidada ka eelneva kultuurikogemuse ja tutvusteta.“
Tuulil endal on kultuuri rindel juba paarikümne aastane kogemus ja ta ütleb, et see
annab talle hingerahu, et on midagi elus korda saatnud. Ning konkurentideks ta teisi
kultuuritalusid ei pea. Ega neid väga palju siin Lõuna-Eestis polegi – peamiselt Leigo
ja Torupillitalu, ent need on veidi erineva suunitlusega. „Mida rohkem kultuuritalusid
Eestis on, seda rohkem rahvas koolitub,“ arvab Tuuli. „Mul oleks hea meel, kui tegijaid
oleks rohkem.“
Veidi järelkasvu kultuuritalul juba on.
Tuuli vanemal pojal on suur huvi nii
ajaloo kui Eesti kultuuri vastu ja Tuuli
usub, et poja tulevik on Kiisatamme
Kultuuri- ja Puhketalus. Teine poeg
on alles 12aastane, ent juba kaldub
temagi tulevik kultuuri ääremaile.
Veidi muretseb Tuuli Merimaa südant
kultuuri tuleviku pärast, öeldes, et
kui riigil oleks vastavat huvi rohkem,
oleks ka selliseid talusid rohkem.
„Kultuur pole veel perspektiivikas,
kultuurikorralduse erialal pole Eestis näiteks ühtki riigieelarvelist kohta,“ arutleb ta,
lisades samas, et viriseda pole ka mõtet, eesti rahvas jätkab kultuuritegemist niigi.
www.kiisatamme.ee

Töö ja hobi käsikäes. 2011. aasta parim alternatiivtalu –
Jaaniraotu
Üks hobi, millest kasvas välja linnupark. Teine hobi, millest kasvas välja linnuparki
toetav aianduspool. Omanäolisi ideid Jaaniraotu talus juba jagub. Kuidas kõik
aga algas, sellest räägib allpool talu peremees Valeri Kostin.
Juba väikesena meeldisid Valeri Kostinile igasugused linnud ja loomad,
lemmikloomapood oli ta lemmikpaik. Loomadega puutus ta kokku ka suviti maal

vanavanemate pool. Mõnda aega
tegeles Valeri ka ratsaspordiga
ning linnainimesena on ta koguni
roomajaid kasvatanud. Nii et mõte
täiskasvanueas oma tallu linnupark
luua tekkis päris loogilist rada pidi.
Jaaniraotu talus on endale kodu
leidnud ligi 80 erinevat liiki ja tõugu,
ülekaalus on küll linnukollektsioon,
ent aastatega on tallu jõudnud ka
päris palju loomi. Lindudest leiab
siit nii kanu, faasaneid, vee- ja puurilinde kui ka lennuvõimetuid linde, sekka
tuvisid, vutte ja paabulinde. Loomadest on esindatud nii mägiveised, lambad,
maarad, kääbusküülikud, muntjak kui ka näiteks eeslid Hallu ja Semu ning üht-teist
veel. Kui tibusid, kalu ja mutte mitte arvestada, on linnupargis elanikke kokku 300
ringis. Valeri ütleb selle kohta: „Me neid iga päev üle ei loe, aga kui mõni puudu või
üle on, siis on see kohe näha“.
Kuidas kõik need karvased ja sulelised aga Jaaniraotule jõudnud on, selle kohta ütleb
Valeri, et enamus linde-loomi on ikka ostetud või siis vahetuse korras tulnud (sh
mitmetest loomaaedadest), kuid ka inimesed ise toovad neid siia. On juhuseid, kus
taluõuele astub mõni murelik inimene, kes palub pererahval oma lemmik edaspidi
just enda juurde elama võtta, kuna loomapoodi ka lemmikut viia ei taha. „Mõnes
mõttes on see naljakas,“ arutleb Valeri, „aga see tähendab ju seda, et inimesed
aktsepteerivad meie hobi ja arvavad, et nende lemmik on siin hoolivamates kätes“.
See, et linnupargis juba nii
palju erinevaid liike ja tõuge on,
tähendab suurt väljakutset ka
nende eest hoolitsemises. Tuleb
ju igaühele anda talle sobilikku
toitu, tagada õiged elutingimused,
pealegi on igal liigil just talle
omane käitumine. Õnneks on nii
peremees Valeri kui perenaine Ülle
Uibokand loomamaailmast suurte
teadmistega ning praegu saadakse
veel oma jõududega hakkama.
Suureks abiks on pere suuremad lapsed – tütar Kerli (19) ja poeg Kristjan (18) ning
jõudumööda aitab toimetamistele kaasa ka pere 7aastane pesamuna Karl Sander.
Valeri sõnul domineerib külastajate hulgas siseturist, ent näiteks 2010. aastal
oli Jaaniraotu talu lülitatud Balti ringireisi programmi, mis tähendas üsna olulist
naabermaade – Läti, Leedu – turistide kasvu tõusu. Sageli satub tallu ka Soome ja
Saksamaa turiste, ent võrreldes lätlaste ja leedukatega siiski vähem.
„Külastajaid on meil äärmusest äärmusesse, pisipõnnist vanaisa-vanamemmeni,“
ütleb Valeri. „Valdav enamus – 98% – lahkub siit ka positiivsete elamustega.“ Kuna
talus on linnud, kes talveks kuhugi ei rända, pole ka seda muret, et linnusõbrast
külastaja talvel linnupargi ukse taha jääma peaks, ent peamine külastatavus jääb
siiski suvekuudesse. „See mõni kuu me linnud-loomad teenivad oma toiduraha ja
ülejäänud aeg siis tarbivad,“ muigab Valeri, lisades, et suuremad linnud, näiteks

jaanalind ja emu, söövad tegelikult üpris palju. Ta lisab: „Kasvatame näiteks idusid
söögiks jne, ühesõnaga igav meil pole!“ Pererahva jaoks on positiivne preemia
see, kui neil ikka rahvast külas käib. „Suust suhu reklaam mõjub kõige paremini,“
kinnitab peremees. „Ka on meil aastatega tekkinud püsikliendid, kes tulevad siia
aina tagasi, tuues kaasa ka oma sugulasi ja sõpru. See toimibki kõige paremini, sest
kampaaniate tegemise peale meie hammas ei hakka.“
Inimene on kiskja, mistõttu tuleb
vägisi keelele küsimus, et kas
teinekord mõni hõrgutava lihaga
lind kohe eriti vastupandamatuks ei
muutu... ? „Taimetoitlased me pole,
aga sõpru me ka ei söö,“ vastab
Valeri provotseerivale küsimusele,
lisades, et nende linnupargis leiab
iga lind ja loom ikka oma loomuliku
lõpu, hea maitse tõttu kedagi ära
ei sööda. Hädatappe tuleb vahel
muidugi teha. „Ükskord proovisin
ammustel aegadel aristokraatide lauale kuulnud paabulinnuliha ja peab ütlema, et
see polegi nii eriliste maitseomadustega.“
Valeri teada Eestis teisi sellise mastaabiga, hobist välja kasvanud ja erakapitalil
põhinevaid linnuparke polegi. Mõnevõrra teise kontekstiga park on näiteks
Muhumaal, kus elavad nandud, emud jms, ning Polli loomaaed Harjumaal. Ent nii
liigirikast ja suure kollektsiooniga linnu-loomaparki kui Jaaniraotul mujalt ei leia.
„Mul on kahju, et paljud meie sõbrad-konkurendid praegu uksi kinni panevad,“ on
Valeri mõtlik. „Annaks jumal jõudu, et meiega nii ei läheks.“
Lisaks linnupargile on Jaaniraotul veel teinegi tähelepanu nõudev tegevus –
aiandus. „Me olime kaks noort lolli, tütar alles 3kuune, kui maale kolisime,“
meenutab Valeri. „Ülle siis hakkas siin möllama ja hullama.“ Ühel hetkel said
teadmised otsa, nii et perenaine läks Räpina Aianduskooli neid juurde hankima,
praegu täiendab Ülle end maastikuehituse vallas. Tulemuseks on väike müügiplats
ning üsna arvestatav taimekollektsioon. Nii et kui külastaja taimeaeda satub, näeb
ta taimi suure ja ilusana ning teab täpselt, millist istikut või seemet osta tahab.
„Kaubanduskeskuses võib ju seemnepakil pilt peal olla, aga see üksi ei tööta,“ usub
Valeri. Taimedega käib pererahvas peamiselt laatadel.
Kolmanda hobi – palkmajade –
teema sai alguse 1992. aastal,
kui maale koliti. „Olin õhinat ja
tuhinat täis noor inimene,“ räägib
Valeri. Ainus saadaval töökoht oli
Ilumetsa metskonnas. Kuna lapsed
olid väiksed, hakkas Valeri neile
liivakasti tegema, uurides selleks
enne
põhjalikult
palkmajade
raamatut. „Hakkaja ja tubli isa,
nagu ma olin, hullasin selle raamatu
järgi 2 ööpäeva ja sain targemaks,“ räägib Valeri sellest, kuidas palkmajad temani
tee leidsid. Hiljem täiendas ta end Räpina Metsakooli kursustel, sai oma hobile
oskused lisaks, nii et lõpuks muutusid palkmajad Valerile ka tööks.

Tuleviku poole liigub Jaaniraotu talu rahvas sammhaaval, tehes kõigepealt edasi
seda, mis hetkel olemas on. „Et rahval ka järgmisel aastal siia huvitav tulla oleks,
peame muidugi midagi uut ka välja mõtlema,“ teeb Valeri plaane. Mõttes mõlguvad
nii vana lehmalauda ümberehitus, loodushariduse ja -teadlikkuse propageerimine
kui mõndagi muud.
Et viimaste aastate popp teema on tiigikala propageerimine ja Valeril on 8aastane
kogemus dekoratiivkalaga, siis võib aimata, et juulikuus 2011 aasta alternatiivtalu
tiitliga pärjatud Jaaniraotu talu tegemistest ning uutest hobidest kuuleme me
peagi veel.
www.jaaniraotu.ee

