Uudiskiri · November 2011

Hea lugeja!
Alanud on 2011. aasta eelviimane kuu –
rahvasuus ka maru- ning kooljakuu.
Enamasti porine, sompus, tuuline ja
vihmane. Ent ka kaunis oma karge
külma ning aina kaugemale tõmbuva
päikesesoojaga. Talveootusega.
Seekordset uudiskirja nostalgiliste
džässiviisidega saatev lauljatar Laura
Junson mõtiskleb loos „Sügis kodus“,
et kodus on sügisel nii hea olla. Tal on
õigus. Ent õigus on ka neil, kes aina
külmemaks muutuvat ilma ei pelga
ning sügisekogemusi Eestimaa peal
reisides talletavad. On meil ju erinevalt
paljudest teistest riikidest neli aastaaega
ja oleks patt neid vääriliselt nautimata jätta.
Kaunist sügise jätku meile kõigile!
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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),
Angela Aru (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.

Uut ja huvitavat sihtasutuselt
• 6. oktoobril kohtus Tallinnas EAS
Turismiarenduskeskuse
kutsel
taas
loodusturismi ümarlaud, kus tutvustati
oma tegevusi ja plaane loodusturismi
vallas ning kaardistati olulisimad
probleemid.
• 12.-14. oktoobrini esindasid Kätlin
Kuznetsova SALETist ning Marina
Lauk
Valgamaa
Arenguagentuurist
Lõuna-Eestit Inwetex turismimessil St.
Peterburgis. Tunti huvi perepuhkuse
vastu Tartus ja Lõuna-Eestis, ka soovitakse konkreetseid pakette ning pakkumisi (sh
lastelaagrite kohta). Koguti palju asjalikke kontakte edasist koostööd silmas pidades.
• 13. oktoobril ilmus juba teine number Tartu & LE elektroonilisest infokirjast,
mis suunatud välisturgudele. Infokiri ilmub eesti, inglise, soome, saksa ja vene
keeles, tutvustab nii Tartut kui Lõuna-Eestit, uuemaid-põnevamaid tooted ja
teenuseid, ka on infokirjas ülevaade talvehooaja ettevõtjate pakettidest. Infokirja
panid kokku SA Lõuna-Eesti Turism, SA Tartumaa Turism ning Tartu linna turismija maineteenistus. Infokirja saad lugeda siin: www.southestonia.ee/uudiskiri/LETTartu-infokiri-1011-0312.html
• 17. oktoobril kohtusid Tartus taas LõunaEesti turismiasjalised, et arutada ühiseid
tulevikuplaane – osalust Mardilaadal ja
Matka messil Soomes, Balttouri messil
Lätis ning muid turundustegevusi.
• 18.-20. oktoobrini külastasid LõunaEestit Rootsi ajakirjanikud, kes tulid siia
SA Lõuna-Eesti Turismi ning SA Tartumaa
Turismi kutsel ja korraldamisel. Tutvumisreisi ehk FAM-reisi (familiarization trip),
missihtkoha tutvustamisel on üsna levinud
meetod, teemaks oli seekord nõukogude
ehk sovietiaeg. Väga meeleolukal ning
positiivse hinnangu saanud reisil külastati
Eesti
Lennundusmuuseumit,
Valga
militaarmuusemit, Metsavenna talu,
KGB konge, samuti Annelinna ning teisigi
nõukaajaga seonduvaid kohti ja objekte.
Rootslasi giidis meistergiid Elina AroOjapelta.
• 19. oktoobril osales sihtasutuse juhataja
Kätlin Kuznetsova Mustvees toimunud Peipsiveere ümarlaual.
• 21. oktoobril kohtusid Võrtsjärve külastuskeskuses lätlaste algatatud Riverways
projektiidee raames nii SALET, turismiarendajad kui ka jõeteedega seotud suuremad

ettevõtjad, et arutada projektiidee teostamise võimalikkust Eesti-Läti programmi
raames. 26. oktoobril kohtuti Valgas ka Läti partneritega.

Kohe-kohe tulemas
• Oktoobris kuulutas SALET taas välja traditsioonilise konkursi „EHE Lõuna-Eesti“, mille
eesmärk on tõsta Lõuna-Eesti kui turismipiirkonna mainet ja konkurentsivõimet ning
tunnustada ja motiveerida turismiettevõtteid-/organisatsioone. Parim turismiobjekt
ning turismisündmus Lõuna-Eestis aastal 2011 kuulutatakse välja detsembri algul
toimuval turismikonverentsil, lisaks tunnustatakse kolme eriliselt silmapaistvat
nominenti.
• 18.-20. novembrini osaleb sihtasutus
(nagu ka mitmed teised piirkonnad, nt SA
Tartumaa Turism) Soomes, Helsingis toimuval
Mardilaadal. Lõuna-Eestit esindab seal
meistergiid Elina Aro-Ojapelta.
• 30. novembril kohtuvad Eesti Turismifirmade
Liidu suuremad edasimüüjad välisturgudele ning
kõigi kolme regiooni suuremad loodusturismi
pakkuvad ettevõtjad, kus üksteisele oma
tooteid-teenuseid tutvustatakse.

November Lõuna-Eestis
• 20. oktoobrist on Viljandimaal Suure-Jaani vallas Energia Talus avatud Öko-Spa ja
seminarimaja. www.energiatalu.ee
• 1. novembril annavad Valga kultuuri- ja huvialakeskuses kontserdi „Jah, ma nägin
lumevalgust“ Tõnis Mägi ja Kärt Johanson. www.tourism.valgamaa.ee
• 1.-30. novembrini on Valga linnas kunstikuu. Kunstikuu raames toimuvad
kontserdid ja etendused ning kohtumised huvitavate inimestega.
• 2. novembril tähistatakse Jõgevamaal Kassinurme linnamäel ja hiies hingedepäeva.
www.kassinurme.ee
• 3. novembril aga on Seto
Talumuuseumis selle aasta viimane
toidupäev! Seekordseks teemaks on
ahjupirukad. Pirukad ehk piirakud on
seto köögis väga olulisel kohal. Tehakse
soolaseid ja magusaid piirakuid,
kinniseid ja lahtiseid pirukaid. Täidiseks
saab panna seda, mida põld annab ning
mets pakub. www.setomuuseum.ee

• 3.-5. novembrini on Tartu rütmide ja džässiviiside meelevallas, sest toimub Tartu
Jazzi- ja Rütmimuusika Festival 2011. www.ideejazz.ee
• 3. kuni 30. novembrini aga saab Tartu sõpruslinnade rahvusköökide päevadel
head-paremat maitsta! Parimad kokad Norrast, Soomest, Rootsist, Kreekast,
Venemaalt ja Ungarist tutvustavad oma maa rahvusroogasid ja õpetavad nende
valmistamist ka kohalikele kokkadele. www.tartu.ee/rahvusroog
• 4. novembril on kõik oodatud kaubamärgi UMA
MEKK mahesöögikonverentsile „Tervüsele hää süük
ja timä tuutmisõ võimalusõ’“ („Tervislik toit ja selle
tootmise perspektiivid“) Võromaa Massinaütistü
ruumõn Nursin. Konverentsijärgne mahearutelu
jätkub õhtuprogrammiga Võrumaa taludes: saab käia
suitsusaunas ning saada osa umast ja parõmbast. www.
voruleader.ee/uma-mekk
• 5. novembril sea kindlasti sammud Võru Spordihalli,
kus peetakse UMA MEKK Suurlaata. Parimad
kokad ning Võrumaa Kutsehariduskeskus pakuvad
mekkimiseks kohalikust mahetoorainest valmistatud
palu. Laste töötoas valmistatakse vildist kingitaskut
naturaalsele seebile ja kartuliküünlaid ning punutakse
sibulavanikuid. www.voruleader.ee/et/
uma-mekk-suurlaat-2011
• 12. novembril naudi kaunist muusikat
Lenna Kuurmaa ja Märt Avandi kontserdil
„Kui vari kaob, siis valgus jääb“ Mustvee
kultuurimajas, 18. novembril saab
kontserdilme minna ka Valga Kultuuri- ja
huvialakeskusesse.
• 14. novembril kuula Valga kultuuri- ja
huvialakeskuses Venemaa populaarse
lauljatari Svetlana Kopõlova kontserti.
• 18.-30. novembrini on PÖFF taas
Tartus. Mine kaema! http://2010.poff.
ee/est/poff-ule-eesti/tartu
•
24.
novembril võid mõnuleda hea kirjanduse keskel. Nimelt
toimub siis Betti Alveri muuseumis Jõgeval kirjanduspäev
Betti Alver 105. Esitletakse Alveri värskelt trükist ilmunud
„Kõmpat“. www.bettimuuseum.eu
• 25.-26. novembrini toimuvad sealsamas Jõgeval ka
Betti Alverile pühendatud 19. luulepäevad „Tähetund“.
www.joggym.edu.ee/?main_ID=19&id=386
• 27. novembril avab Tartu taas oma Jõululinna, süüdates
pidulikult I advendiküünla. www.joululinn.tartu.ee/kava

Midagi erilist
• Aura veekeskus on nüüd juba 10 aastat
vana ning tähistas sel puhul ka oma
juubelit! Aastas üle 300 000 inimese
teenindav veekeskus loodab juba aasta
pärast avada praeguse välisterrassi kohal
uuenenud ja laiendatud terviseklubi, kus
leiavad koha jaapani saun, kadakasaun,
100-kraadine leilisaun, sanaarium, külma
vee bassein, kokteilibassein, knepid,
lebolad ja konverentsiruum. Praegusest
aurusaunast saab auru-soolasaun. Palju
õnne! www.aurakeskus.ee

Lühidalt ja asjalikult
• SALET alustab oma Facebooki fännilehel
(www.facebook.com/lounaeestiturism)
Lõuna-Eesti turismitooteid tutvustava
traditsiooniga. Loe lähemalt: www.
southestonia.ee.
• Rõõmusõnumid! Alates 30. oktoobrist
algavad kauaoodatud lennud liinil
Helsingi-Tartu-Helsingi. Lennukompanii
Flybe lennud toimuvad 6 x nädalas, E-R
pärastlõunasel ajal ning P õhtusel ajal.
www.tartu-airport.ee
• Uued juhatajad! Juuli algusest on Aura keskusel uus tegevjuht Kairi Ustav,
Piusa Külastuskeskuse uueks perenaiseks sai Raina Hani ja 1. novembrist asub SA
Tartumaa Turismi juhatajana tööle Valdek Rohtma. Soovime värsketele juhatajatele
pööraseid ideid ning meelekindlust!
• Oktoobri keskel kogunes UMA MEKK kaubamärgi komisjon, et mekkida Võrumaa
ettevõtjate tooteid. UMA MEKK kaubamärgi vääriliseks tunnistati Kubija HotelliLoodusspaa hommikusöök. www.voruleader.ee/et/majutus-ja-toitlustus
• 1. novembril toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuse konverentsikeskuses
Valgamaa turismiasjaliste ümarlaud teemal „Valgamaa Lõuna-Eestis“. Külas on ka
SA Lõuna-Eesti Turismi esindajad. Lisainfo: sille@arenguagentuur.ee
• 15. novembril peetakse Vastseliina Piiskopilinnuse külastuskeskuses Võrumaa
turismi aastaseminari 2011. Tutvustatakse käimasolevate turismiprojektide
tegevusi, lisaks ülevaade turismistatistikast ja trendidest ning Võrumaa aasta
parimate auhindamine. www.visitvoru.ee
• 25. novembril toimub Tehvandi Spordikeskuse konverentsikeskuses Valgamaa
turismikonverents koos parimate tunnustamisega. Registreerimine algab 10.
novembril. Lisainfo: sille@arenguagentuur.ee.

Arvamus
Kas Otepää jääb püsima ka ilma Otepää MK etapita?
Ene Reedi, SA Otepää Turism
Hiljuti tuli teade, et järgmisel
hooajal – 2012/2013 – ei toimu
murdmaasuusatamises traditsioonilist
Otepää MK etappi. Tänaseks on teada,
et asi otsustatakse lõplikult kevadel.
Mida see uudis tähendab? Ma ei hakka
spekuleerima teemal, mis on sellise
otsuse põhjustanud, sest ma ei tea
seda. Ajakirjanduses on ilmunud palju
artikleid, nii et huvilised saavad lugeda.
Küll aga mõtisklesin teemal, mida see
otsus tähendab Otepää turismiettevõtjatele.
Tegin lihtsa arvutuse. Otepää turismipiirkonnas on kokku u 2000 voodikohta.
2011. aasta MK etapil oli korraldajate hinnangul 15 000 pealtvaatajat. Teame, et
suurürituste ajal on kõik Otepää piirkonna majutusettevõtted välja müüdud, isegi
kuni 50 km raadiuses otsitakse majutuskohti. Lisaks on MK etapi korraldamisega
seotud paljud vabatahtlikud, kes peatuvad koolimajades, eraisikute juures ja mujal
ning kellele on tagatud toitlustamine.
Seega saame teha hinnangulise arvutuse: koondiste liikmed
ca 500 inimest (sportlased, abipersonal, treenerid jt) – 5
ööbimist x 60 EUR (majutus ja toitlustamine) = 150 000
EUR. Pealtvaatajate ööbimine – 2 ööbimist Otepää
piirkonnas x 1500 inimest x 30 EUR = 90 000 EUR.
Pealtvaatajate (ca 10 000 inimest) väljaspool Otepää
piirkonda ööbimine 10 000 x 20 EUR x 1 öö = 200 000
EUR. Lisaks tuleb arvesse võtta, et suurürituste ajal
tehakse kulutusi ka mujal – kaubandus, toitlustamine,
transport ja kütus, muu teenindus ja meelelahutus. Kui
iga inimene kulutab lisaks majutusele veel ca 20 EUR, siis
korrutades selle 15 000 inimesega saame kaudseteks kuludeks
150 000 EUR.
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Need arvud on muidugi hinnangulised, kuid suurusjärk, mis ettevõtjad kaotavad,
on ca 600 000 EUR ehk 10 miljonit krooni. Lisaks kaudne kahju Otepää ja Eesti
tuntusele. Rahvusvaheliselt tuntakse Otepääd läbi spordi ning suusatamise MK
etapp on kindlasti selle üks alustalasid. Lisaks on Otepää MK etapp olnud üks talvine
tähtsündmus, millega Eestit välisturgudel turundatakse. Seega, etapi ärajäämine ei
puuduta ainult Otepääd, vaid selle mõju on üldisem ning puudutab kogu Eestit.
Kuid on ka hea uudis! Vesteledes ühe suurima hotellipidajaga selgus, et MK etapi
ärajäämine neid ei kohuta, sest annab võimaluse tegeleda nende klientidega,
kellele siiani ära on öeldud. Nt firmade talvepäevad, seminarid, pulmad. Pealegi
toimub MK etapp ju vaid ühel nädalavahetusel...
Seega, kindlasti on Otepää MK olnud Otepää turismipiirkonna tutvustamiseks parim
reklaam ning ettevõtjatele suur ja kindel partner, kuid meie piirkonna tugevusteks

on jätkuvalt aktiivne puhkus, maaliline loodus, sport, erinevad rahvusvahelised
spordisuurüritused, sh rahvusvahelised tiitlivõistlused, kaks kõrghooaega – suvi ja
talv. Need võimalused ei kao kuhugi. Nüüd tuleb koostööd teha, et oma tugevusi
veelgi tugevamaks muuta.
Soovin kõigile ettevõtjatele ning turismiasjalistele jõudu ning aktiivsust uute
võimaluste loomisel!

Koolitume, reisime ja võtame eeskuju
Koolitume
• 10. novembril korraldab Euroopa Komisjoni esindus Eestis koostöös Eesti
Kaubandus-Tööstuskojaga Valgas seminari „Uut Euroopa Liidu rahastusest ja
abiprogrammidest ettevõtte arenguks ja ekspordi edendamiseks“. Antakse ülevaade
sellest, milliseid teenuseid, abi ja infot on ettevõtjal võimalik kasutada oma ettevõtte
arendamiseks jne. Osavõtt tasuta. Lisainfo: www.koda.ee/?id=15955

Reisime
• Oktoobris osales Margus Mäll
Otepää GMP Clubhotel’ist SaksamaaLuksemburgi-Prantsusmaa
veinikoolitusreisil, mille korraldas Liviko
oma parematele koostööpartneritele.
Külastati 8 veinimõisa, tutvuti eluga
veinimõisates ning tootmisprotsessidega,
mis on aja jooksul väga palju muutunud.
„Enam ei trambita jalgadega veinimarjade
otsas ning ei keerutata käärimisportsessi
käigus pudeleid käsitsi,“ selgitab
Mäll. „Tänapäeval teevad kogu töö ära masinad ning inimtööjõudu kasutatakse
minimaalselt.“ Samuti on harulduseks (tamme-)puidust kääritusvaadid, mis on
asendunud roostevabast terasest vaatidega. „Küll aga on säilinud traditsioonilised
hoiutingimused maaalustes keldrites ning käsitsi korje, vähemalt külastatud
veinimõisates. Külastasime ka erinevaid rahvuskööke ning maitsesime nii tigusid
kui ka Prantsusmaal väga kiidetud lihaveise sisefileed, mis lihtsalt sulas suus.“ Reisil
käisid esindajad Eesti parimatest toidukohtadest ja hotellidest.’
„Head kontaktid ning laiem silmaring aitavad kindlasti GMP Clubhotel’i & Pühajärve
Restorani teenuseid ja igapäevatoimetusi mitmekesistada,“ usub Mäll ja küsib: „kas
tead, mis toitu nüüd julgen meie veinikaardi Schloss Saarstein Riesling 2007 kõrvale
soovitada? Tule, uuri järele!“ Mäll usub, et sellised väljasõidud on mõtete tekitamiseks
igati vajalikud. „Kui pidevalt ühe mätta otsas seista, siis ei pruugi näha, mis on teise
mätta taga – taolised väljasõidud on silmaringi avardamiseks väga vajalikud.“

• Oktoobri esimesel nädalal külastas
Lõuna-Eesti tootjate, turismiedendajate
ja Leader gruppide delegatsioon
toidumessi
Groningeni
piirkonnas
Hollandis.
Toidumessil
pakkusid
maitseelamusi maasikasuflee, spargli
chutney, vorst tigudega, juustufondüü,
pastinaagi supp ja teised põnevad
road. Lõuna-Eesti maitseid uudistasid
hollandlased esialgu tagasihoidlikult, ent
päeva edenedes kasvas huviliste hulk ja kauplemine messil muutus aina elavamaks.
Kokku oli külastajaid ligi 3000. Eriti populaarseks osutusid Maitsev Lõuna-Eesti
taluturult pärit Katre valmistatud koduleivad, Breti juustud, Peipsi kurk ja Taarapõllu
talu mahekrõpsud. Peipsimaa kogukonna köök koos MTÜ Peipsimaa Turismiga
pakkusid ülihead hapukurki, mekkida sai kuivatatud ja marineeritud kala, kohapeal
keedeti mulgiputru ja hapukapsasuppi, pakuti grillvutti ning janu sai kustutada
isevalmistatud taariga. Maitsev Lõuna-Eesti pakkus veel Kõlleste shokolaadi, Otepää
kandi mett, Aakre moose ja Tõnu Otsa Marjamaa talu erinevaid tooteid, Järveotsa
vutitalu, Peipsiveere Köögiviljaühistu tooteid ning Eestimaa tõeliselt magusaid
viinamarju. Järgnevad päevad Groningenis viisid õppesõitudele väiketootjate juurde
ja taludesse. Olulise tähtsusega oli meie enda tootjate võrgustiku tugevdamine.
Arenesid ka konkreetsed koostöösuhted. Reisi korraldas ja viis läbi MTÜ Maitsev
Lõuna-Eesti.
• 8.-9. novembril teevad Viljandi turismipiirkonna
turismiasjalised õppereisi Lätimaale, Viljandi
sõpruslinna
Valmierasse.
Lisaks
linnale
vaadatakse ringi kogu maakonnas eesmärgiga
tutvuda Läti kolleegide tegemistega nii
majutusettevõtetes kui ka teistes kohtades,
mis kujundavad naabrite kuvandit. Teel
Valmierasse plaanivad õppereisijad teha
peatusi ka Valgamaal.
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Eeskujuks
• Septembri lõpul toimunud Setomaa Turismi ümarlaual selgus, et Setomaa
turismitegijatel läks suvi väga hästi – külalisi oli eelmiste aastatega võrreldes
rohkem. Olulise panuse turismisuve mõjutajana andsid suvised etendused „Peko“ ja
„Mar’ats’auk“. www.visitsetomaa.ee
• SA Tartumaa Turism on Tartumaa turundamisel Läti televisioonis teinud palju
tööd, praeguseks on valminud 7 saadet, tulekul on veel 1 saade, mis läheb eetrisse
novembri lõpus ja tutvustab madalhooaja puhkamisvõimalusi Tartus ja Tartumaal.

Teeme projekte
Peipsimaa turismist
(Peipsimaa mõiste võttis 1960. aastail
kasutusele Aliise Moora)
Kaja Allilender, Peipsimaa koordinaator,
kaja.allilender@gmail.com
Rohkem kui poolteist aastat on Peipsi järve
äärde jäävate Leader-tegevusgruppide
esindajad igakuiselt kohtunud, et kaasa
aidata Peipsi järve arengule. Juunis 2011
ühinesid Peipsi-Alutaguse Koostöökogu,
Jõgevamaa
Koostöökogu,
Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu,
Tartumaa Arendusselts ja Piiriveere liider
ning koostöös ja ühise rahastusega loodi
Peipsimaa koordinaatori ametikoht, kes
esialgu resideerub Tartumaa Arendusseltsi
juures.
Samuti loodi MTÜ Peipsimaa Turism
eesmärgiga kogu Peipsi läänerannikul turismi arendada ja regiooni tutvustada nii
välis- kui siseturistile. Laiem eesmärk on ühtse Peipsimaa regiooni atraktiivsuse
suurendamine turismi sihtkohana. Ühtne Peipsimaa asub Põlvamaal, Tartumaal,
Jõgevamaal ja Ida-Virumaal ning kaasab enam kui 20 omavalitsust Peipsimaa regioonis.
Tuntuse suurendamiseks ja info kättesaadavuse parandamiseks plaanime kevadeks
2012 avada ühtse, kogu Peipsimaa turismi hõlmava portaali www.visitpeipsi.com,
anda välja erinevaid turismitrükiseid, et külaline tee Peipsimaale ikka kindlasti üles
leiaks. Töös on ka Peipsimaa regiooni turismikaardid, kus kajastatud oluline turismiga
seonduv info.
Peale selle paigaldame Peipsi järve kaldale kevadeks 4 ilmajaama ja 2 veebikaamerat,
mille info kuvatakse samuti visitpeipsi.com’s. Rahvusvahelist koostööd edendame
Lõuna-Karjalaga, et Peipsimaa tervisesporti toetavatele üritustele veelgi rohkem
tähelepanu tõmmata ja siia tuua ka Soome tervisespordihuvilisi. Koos partneritega
on Peipsimaa Turism esmakordselt väljas kogu Peipsimaad hõlmava ühtse stendiga
rahvusvahelisel turismimessil Tourest 2012 Tallinnas.
Valmistame ette turundusalast projekti EASile, kus muuhulgas on nt TV saated Pihkva
televisiooni, minilaat Pihkvas ja telesaadete sari Läti TVs. Oktoobri alguses käisime
koos Maitsva Lõuna-Eestiga Hollandis, kus pakkusime Peipsimaa väikeettevõtjate
tooteid – hapukurki, kurgisalatit, marineeritud Peipsi koha, vanausuliste maiusi ja
vobla. Samuti jagasime Peipsimaa turismiinfot.
Oleme kohtunud juba üsna paljude Peipsimaale jäävate arendajate ja
turismiettevõtjatega ning sügis-talvel on plaanis läbi viia rida ümarlaudu, et
omavahelist koostööd veelgi tihendada. Võtke meiega ühendust ja aidake kaasa
Peipsimaa turismi arengule!

Kes ei usalda, see ka ei osta! Nii lihtne ongi
Rubriigis turismiettevõtjaile räägib endine turismiettevõtja, nüüd internetiturunduse
koolitaja Marko Siller sellest, kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi
turundada. Seekord küsib ta turismiettevõtjailt, miks mitte kõik nende kodulehe
külastajad neilt teenuseid ei osta. Rubriigi aluseks on Marko blogi www.eturism.ee.
Kas oled jälginud, kui suur hulk inimesi
Su kodulehte külastab? Igal juhul
tead Sa seda, et kõik neist ei osta Sinu
turismiteenuseid. Aga miks see nii on?
Jah, võibolla ei olnud Sul just nende jaoks
huvitavat pakkuda. Või olid hinnad nende
jaoks liiga kõrged. Mine sa tea…
Tuntud müügiguru Zig Ziglar ütleb, et peamine põhjus, miks inimesed Sinult ei osta,
on – usalduse puudumine! Nad ei tea, kas Sind usaldada või mitte (kas ikka saavad
sellise kvaliteediga asja, nagu kodulehel lubatud) ning tehing jääbki ära – sellest juba
piisab.
Kuidas siis tekitada oma potentsiaalsetes klientides usaldust kodulehe kaudu:
1. Kodulehe välimus peab olema piisavalt hea. Ma ei taha
et vajad viimase peal uhket veebilehte, ent kui esimene
asi, mis kodulehe külastajale näkku kargab, on
amatöörlik, eelmisest sajandist pärit või ülimalt
kirju välimus, siis see temas ilmselt usaldust ei
tekita.
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2. Too välja kliendisoovitused ja -arvamused.
Inimesed usuvad ikka seda, mida teised
räägivad. Jaga julgelt, mida senised kliendid on
Su teenustest ja firmast arvanud. Mida rohkem
arvamusi, seda uhkem. Eks kodulehel olevatel
soovitustel on paljude jaoks ikka see “ise-küsis-kessee-ikka-halvasti-ütleb-ja-valis-välja-ainult-parimad”
maik juures, ent asi seegi. Pane arvamuste juurde inimese
nimi ja võimalusel ka foto – näib märksa usutavam. Kui suudad panna välja hoopis
videod, kus kliendid oma kogemusest räägivad, on veel eriti hea. Sedasi on kindel,
et Sa ei tegele keelatud mustkunstiga ega mõtle ise soovitusi välja (mis teksti puhul
võimalik).
3. Näita oma ettevõtte inimesi. Kontaktide lehel too üldkontaktidele lisaks kindlasti
välja ka töötajate nimed koos fotodega (suurte firmade puhul kliendi jaoks olulised
võtmetöötajad) ning konkreetselt nende kontaktid. Personaalsust lisab see, kui
kirjutad iga inimese juurde ka paar lauset tutvustuseks – aga mitte liiga formaalselt,
pigem inimese kui isiksuse kirjeldamiseks, ehk ka naljaga pooleks.

4. Suhtle nagu päris inimene. Liiga tihti on kodulehtede teksti stiil anonüümne ja
läbinisti ametlik. Võta see julgus ja õigus ning suhtle nagu inimene inimesega. Kasuta
inimlikku keelepruuki, kõneta tekstiga ühte kujutletavat inimest (mitte halli massi).

Kui kirjutad blogi, siis vasta ja suhtle, tunnista eksimusi ja teiste arvamusi.
5. Tee ühenduse võtmine lihtsaks. Kui inimene kodulehelt soovitud infot ei leia, siis
tahab ta Sinuga võimalikult lihtsalt ühendust võtta. Näita kontakte silmapaistvalt või
lisa kontaktivorm nähtavale kohale – sellega näitad enda valmisolekut igas küsimuses
suhelda ja mitte varjata end anonüümselt interneti sügavustes.
6. Kajasta meediakaja. Kui Sinu ettevõtte tegemistest kirjutati meedias või said
mainitud sisukalt mõnes klipis, siis lisa see koos viitega täisallikale ka oma kodulehele.
Tühikargajatest (üldiselt) tõsistes meediakanalites ei räägita.
7. Taga turvalisus ja privaatsus. Kui kogud inimeste kontakte (nt uudiskirja jaoks,
broneerimiseks), siis too kindlasti välja see, et Sa ei lekita sisestatud andmeid
kolmandatele osapooltele. Kui soovid, lisa viide põhjalikumale privaatsuspoliitikale.
Kui Su kodulehel on võimalik teenuseid ostes kohe ka maksta või on vaja krediitkaardi
andmed sisestada, siis tee inimesele selgeks, et kõik on turvaline. Võib tunduda
põhjendamatu, ent reaalsus on see, et inimesed kardavad sellistes tehingutes
internetis ikka petta saada.
8. Too välja organisatsiooniline kuuluvus. Kas oled Eesti Turismifirmade Liidu, Eesti
Hotellide ja Restoranide Liidu, Eesti Spa Liidu, Eesti Maaturismi ühenduse või mõne
erialase/piirkondliku liidu/klastri liige? Too see välja. Pane logo ja väike tekst juurde.
See on ju kvaliteedimärgis. Samuti kuuluvad tavaliselt sellistesse võrgustikesse ikka
reaalselt eksisteerivad ja tõsiseltvõetavad tegijad.
9. Näita, et kodulehel käib ka teisi inimesi. Kodulehte külastab inimene võib-olla
üksi kodus olles või töölaua taga istudes. Ta ei tea, kas seal ka keegi teine hetkel
viibib. Või kas seal keegi üldse viimase kahe kuu jooksul käinud on. Pea blogi ja suhtle
selle kaudu külastajatega, kirjuta jooksvalt uudiseid, integreeri oma Facebooki voog
kodulehele nähtavalt – see kõik tekitab elu ja liikumist ning esmakordne külastaja
näeb, et ta pole üksik loll, kes on mõttetule lehele sattunud.
10. Väldi reklaame ja bännereid. Uuringud näitavad, et kodulehtede usaldusväärsust
tõmbab külastajate silmis alla see, kui seal vilguvad bannerid või jooksevad sisupõhised
reklaamid. Võid sellega küll veidi raha teenida, ent mõtle, mis on alternatiivkulu.
Üldiselt ei soovita kasutada, mõtle enne hoolega.
11. Uhkusta oma kogemusega. Aga mõõdukalt, hea maitse piirides ja õiges kohas. Ära
ütle esilehel esimese asjana, et oled tegutsenud 14 aastat. Küll aga võid sobivas kohas
mainida, et oled viinud ühtekokku mägimatkadele 440
inimest, võõrustanud oma väikeses matkakompleksis
mõnda kuulsust või kirjutanud enda alal raamatu.
12. Tee selgeks, et tegutsed legaalselt. See punkt
on eelkõige reisifirmadele. Kõik me teame,
kuidas reisifirmad on kliente viimastel aastatel
tõsiselt petnud. Koos sellega on kannatada
saanud ka reisibüroode ja -korraldajate
maine. Kõiki võidakse pidada potentsiaalseteks
sulideks. Olukorra parandamiseks too välja enda
reisiettevõtjana registreerimise number ja muu
oluline info. Aitab ikka.
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13. Tee kodulehe kasutamine imelihtsaks. Kui esimese punktina sai öeldud, et
välimus ei tohi olla eemaletõukav, siis veelgi olulisem on kasutajamugavus. Kui ikka
info leidmine on keeruline, lingid ei tööta, leht (suured pildid nt) avaneb aeglaselt,
tekst on liigendamata ja ülipikk ning igav, siis pole usalduse kaotamiseks just palju
vaja.
Mis mulle endale selle kõige juures eriti meeldib – see kõik on väga lihtne ära teha.
Otsustamise ja kättevõtmise asi. Suurt rahalist ressurssi ei nõua pea ükski ülal
mainitud võtetest.
Kallid ettevõtjad, teil on ilmselt sadu konkurente. Kõik te võitlete põhimõtteliselt
ühtede ja samade klientide nimel. Tihti see nii on. Mõelge nüüd ise, kumma käest
ostaksite te ise: kas selle käest, kes on üks paljudest selle halli massi seas, või selle
käest, kes paistab välja oma avatuse ja usaldusväärsusega, kasvõi eelnevate punktide
abil?

Kõik on Mokas!
Intervjuu kohvik Moka omanik ning peakokk Andrus Vahtiga sellest, kui tähtis on
teiste seast eristuda ning silma paista.
Milline on Moka lugu?
Lugu algas sellega, et otsisin kohta, kus
Tartus oma ettevõtmisega alustada.
Mul oli ka enne pakkumisi ja võimalusi,
majanduses oli tõusuaeg ja ei usaldatud
kogemustega inimesi, vaid rahakaid
sõpru. Muide, täna oleme ringiga tagasi
seal, et kunagised kokkupuute-inimesed
otsivad minult tagasisidet. Aga äri on
kord juba selline, et pead oma sisetunnet
kuulama ja otsustama, mis on õige.
Siis tulingi siia. Mõte ja oma nägemus
oli mul juba ammu, aga alati nägemus ja
võimalused ei kattu. Alguses tundsin ka,
et mul pole siin ei sõpru ega kontakte.
Võib-olla oli hea, et nii läks, muidu poleks
ma oma äri esimest hooba korralikult
ehk käima saanudki. Toona oli masuaeg,
omanik vahetus, kohale tehti remonti
– me olime nagu mustas surnud augus ja mõtlesime, kuidas edasi? Sellistes
olukordades on vaja järjekindlust, püsivust ja tahtmist.
Ja nahaalsust?
Jah, see on mulle ka tagasilööke andnud. Aga kui tahad oma asja eest seista ja
sinust aru ei saada, siis pead end vahel mitte sõnades, vaid tegudes tõestama. Kui
küsida, kas mul oli algul just selline nägemus, siis kindlasti mitte. See on taoliseks
kujunenud tänu ajale, turule, inimestele, kes mind kujundanud on. Aga ma olen
oma suuna leidnud. Suur osa minu tänastest tegemistest baseerub kogemusel
rasketest aegadest. Kukla taga on n-ö must kast, mis aitab edasi minna. Sest
selles äris ei tea me kunagi ette, mis juhtuma hakkab. Me arvame seda, meil
on kõhutunne. Aga kindlus edasi minna tuleb kogemustest. Ja oma nägemust

pead sa ka oma meeskonnale edasi andma. Vahel pead selleks paindumatu ja
nahaalne olema, aga kindlalt oma nägemuse eest seisma. Pealegi pean ka teistele
kindlustunnet sisendama, ma ei tohi kõikuda, ka siis, kui tegelikult olengi ise
ebakindel.
Me oleme asja siin teisiti käima pannud ja see töötab, mis annab lootuse, et see
toimibki. Äri on tunnetus. Sõltume ju nii palju teineteisest ja kui annad, saad ka
vastu. See tuleb aga ajaga, seda ei saa eeldada. Mokas olen muutnud turgu. Jah,
ma mõtlesin, kas see on ikka võimalik? Aga üritama peab. Paljud nüansid olid
minu vastu seoses ümberkorralduse, asukoha, maja, turu ja majandusega. See,
kus täna oleme, pole kerge tee. Homne pole ka kerge, on teistsugune. Aga kindel
siht peab silme ees olema, pead olema mitte tänases, vaid mittu sammu ees –
ülehomses.
Mis edasi sai?
Kui algul polnud mul kedagi, kes aitaks, siis nüüd on see tekkinud ja eesmärk, mida
saavutada tahan, tuleb ehk kiiremini kohale. Ka püsiklientide seas olen leidnud
vajalikke inimesi, kes saavad mu filosoofiast aru ja aitavad oma võimalustega
kaasa. See on positiivne. Meie töös on tunne, et sind vajatakse, väga vajalik. Siis
tunned, et liigud õiges suunas.
Räägin ka oma inimestele, et ole sa kokk või teenindaja – väärtusta end nii, et
klient tahaks su juurde tagasi tulla. Igaühel meist on ju oma pagaripood, juuksur,
rätsep, kelle juurde tahame tagasi minna. Sest ta annab sulle oma suhtluse ja
energiaga terviku.
Kui sa midagi siiralt pakud või teed, tulevad teised sellega kaasa.
Jah, loomulikult. Ma ütlen alati – me ei tea keegi, kes meid vaatab, mis eesmärgil,
mida ta otsib. Peame iga inimese osas olema väga tähelepanelikud ja mõistvad,
sest me ei tea tema tagamaid. Võibolla on see meie kuld.
Siit jõuame selleni, kuidas määratlete,
kes Moka klientuur on?
Kõik on teretulnud. Aga me pole
igapäevakoht, kõigile ma kõike pakkuda
ei saa. Sihtgrupp määratletakse
muuhulgas su asukoha, suuruse,
vajaduse järgi. Klientuur paneb selle
paika. Meil käivad inimesed, kes
otsivad erinevaid maitseid ja võimalusi
ja minu soov ongi neile midagi erinevat
pakkuda. Nii et kõik on teretulnud, aga ma määratlen oma turu, sest tahan siiski
teenust pakkuda. Minu selja taga on meeskond ja ma pean seda kaitsma.
Me oleme alles arenemisjärgus, püüame midagi kõigile pakkuda ja anda. Ma
tahaksin, et kliendid näeksid, et nad on siin oodatud. Sellel on ka oma hind. Näiteks
kui tahan kiirtoitu teha, on see hoopis teine koht, teised ruumid, teine suhtumine.
Aga kui tahan tänast teenust pakkuda, pean ka oma piirid paika panema. Ma näen
ju vaeva, pingutan ja püüan olla teistsugune – menüü, toitude nimed, maitsed,
kontseptsioon, ning julgeda seda ka pakkuda.
Ma küsin oma klientidelt alati, mida nad soovivad. Ma ei lähtu endast ega köögist,
vaid kliendist. Käin alati ka saalis ja suhtlen klientidega. See on oma ideede

turukaitse. Ümberringi sind ju jälgitakse – kui teed midagi teistest erinevat,
hakatakse seda jälgima. Ja jäljendama, mis omakorda on austav. Loodan, et olen
ka teistele veidi inspiratsiooni ja julgust andnud.
Moka on üks väheseid kohti, kus peakokka rahva seas liikumas näeb. See on põnev.
Jah, vahel vaadatakse ja sa tunnetad seda. Mul pole ka reegleid, kelle juurde
suhtlema lähen, see sõltub sisetundest. Iseasi, kui mind kutsutakse ja palutakse
soovitusi. Meil on siin palju erinevat materjali, mis aitab kliendil õige valiku teha
ning meid usaldama hakata. Ma ei häbene, mida ma teen. Ja ma tahan kliendini
jõuda, seetõttu teeme ka erievaid üritusi, olen valmis ka selleks, kui mult midagi
menüüväliselt tellitakse.
Üks huvitav teema on lastemenüü. Miks meil pole lastemenüüd? Põhjendan,
miks. See on teine suund ja mõtlemine – ma ei taha last sundida süüma friikaid ja
vinkusid. Mäletan oma kogemusest, kui lastega söömas käisime – laps sööb seda,
mida ta ise tellib, mitte seda, mida ema-isa tellivad. Seepärast me küsimegi lastelt
alati – mida sa tahaksid täna süüa? See töötab ja siia tullakse tagasi. Meie jaoks
on laps persoon, kes ise tellib.
Seega Moka on kliendile, mitte klient Mokale...
Üritame seda suunda minna. Me tahame olla paindlikud, et klient tagasi tuleks.
Üksi, perega, sõpradega. Me ei saa teha küll kõike, mida klient tahab, aga püüame
leida ligilähedase võimaluse.
Ajakirja Director oktoobrinumbris ütleb Prantsuse tippkokk Pierre Mathon, et
Eestis ei saa ükski restoran endale Michelini tärni, sest tooraine valik on siin
kehv. Kui tõsine see probleem Teie meelest on?
On, tegelikult väga tõsine, kuigi Tartus on viimasel kolmel aastal isegi paremaks
läinud. Mul on menüüs päris kallis tooraine – mereannid, liha. Aga tooraine ongi
kallis. Vahel öeldakse: oi, teil polegi tuunikala või lammast. Siis ma ütlen – kõik on
olemas, anna aga varem teada, saan seda tellida. Aga hind on siis ka teine.
Tunnen end halvasti, kui ei saa kvaliteetset kaupa, aga müün seda edasi kvaliteetse
hinnaga. See pole kliendisõbralik. Hind, maitse ja elamus peavad tasakaalus
olema.
Kui Mokat külastavad välisturistid, siis
kust nad peamiselt tulevad?
Igalt poolt. See sõltub ka hooajast. Me
teame, millal Soomes on puhkused, siis
nad on siin. Venelased käivad aasta lõpus
jne. Inimesed käivad siin periooditi,
üksikuid kliente on ka, aga suuremaid
masse tunnetame, kui on mingid pühad,
puhkused, turismiperiood, sündmus
vms. Moka on kogu aeg valmis nii saja
kui ühe inimese toitlustamiseks See on
mu äri pluss või ka miinus, et võtan selle
riski. Pean kaitsma seda, mida olen loonud, oma valmisolekuga.
Turistid ütlevad, kui miski neile meeldib või ei meeldi. Nad annavad analüüsivat
infot ja tagasisidet. Mul on hea meel, et neilt tuleb positiivne hinnang.
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Üldse mõtlen ma, et kui turist tuleb Tartusse, siis kuidas see koht talle meelde
jääb? Linn, hotell, atmosfäär... jah, muidugi, aga ma arvan, et toit mõjutab. Keegi
ei räägi ju, et hotell oli mõnus! Nr 1 on toit. Tahan Tartus kliendile ka sellealast
emotsiooni anda. Meie toit pole eestipärane, see on fantaasiarikas, põnev. Saame
vähemtähtsate detailidega Tartut turistile meelde jätta.
Olete Mokas kogu aeg kohal. Millal siis puhkate?
Seda aega ei tulegi! Ma kindlasti pean vahepeal aja maha võtma, aga seda siis,
kui tunnen, et meeskond läheb ilma minuta ühises taktis edasi. Algul pead
investeerima ettevõtmisesse kogu oma aja, hinge ja ambitsiooni. Mina olen
leidnud oma töö ja tahan seda teha, anda, pakkuda.
Miks Eestis öeldakse, et meie teenindajates pole sõbralikkust, lahkust? Aga nad
pole oma kohta leidnud elus ja töö on lihtsalt väljapääs. Õpi oma tööd nägema
ja tunne, et oled vajalik. Töö peab muutuma ametiks – et sa tahaksid seda teha.
Kas peate Tartus kedagi ka enda konkurendiks?
Kõik on konkurendid, loomulikult. 10 aastat tagasi oli äri kergem pidada, sest
tingimused teised, kohti oli vähem. Praegu on iga uks restoran. See on hea, paneb
meid mõtlema, tegutsema, pingutama, et eristuda. 10 aasta pärast on neid ehk
veel rohkem. Mõtiskle, kui palju sa tahad pingutada selle nimel, et erineda? Mind
paneb veidi mõtlema, kui keegi teeb kiirtoidukoha, aga ei tee midagi erinevat,
ei näe vaeva. Banaanist saab ju 100 erinevat toodet teha! Nukker, et ei taheta
vaeva näha. Kiirtoit võib ka kvaliteetne olla, kes teab, võib-olla teen ka ise kunagi
kiirtoidukoha. Aga mitte tavalise.
Ehk ma oma järjekindlusega olengi täna siin. Tuleb kogu aeg sihikindlalt edasi
minna, pakkuda uusi maitseid, serveeringut, teenust, et inimeste ootused
kasvaksid. See paneb ka end tööle.
Paljud ettevõtjad loevad seda ja
ütlevad: jaa, ma tahaksin küll uute
ideedega üllatada, aga ideid ei tule
kuidagi. Mida soovitaksite? Kuidas
neid ergutada mõtlema karbist välja?
Ma arvan, et kõik sõltub tahtmisest,
sellest, kui palju sa sellesse asja
iseennast annad. Ma olen rahutu hing,
tahan luua ja teha. Kui üks klient on väga
rahul, on mu päev juba korda läinud. Ja
kui sa lisaks toidule pakud ka suhtumist,
tunneb klient end palju paremini.
Millised on Te 3 soovitust ettevõtjale, kes tahab ka Lõuna-Eestis teistest eristuvat
(turismi-)ettevõtet teha?
Kõigepealt peab tahe olema. Aga enne tahet peab olema nägemus. Ja nägemus
tuleb läbi kogemuste – ma olen 15 aastat endasse investeerinud. See pole alati
olnud kerge.
Oma sihtgrupi ja taseme pead paika panema – milleks võimeline oled, mida teha
tahad. Tööta selle kallal. Õpi erinevates paikades. Hüppa võõras kohas vette, nii
õpid erinevaid situatsioone lahendama. Mullegi oli Tartu algul võõras koht.
Ja pea meeles, et igal asjal on algus ja lõpp. Seda tuleb piiritleda. Kõik, mis algas,
saab mingi aeg läbi, et uuele ruumi teha. Peale selle ei tohi sa kunagi rahul olla

sellega, mis sul on. Pead olema rahutu hing, tohutu energiaga. Ja nägemus ning
andmisrõõm peavad ka olema.
Ma vahetasin siin alguses kõik välja peale nime, sest ega nimi meest riku! Olen
püüdnud leida mingit mõtet, kuidas nimi inimestele meelde jääks. Ja ma leidsin
selle, see võtab ka kogu eelneva jutu kokku – varem või hiljem on kõik nagunii
Mokas! Läheb siis midagi viltu ja asi on mokas või on saal täis ja kõik on Mokas.
www.moka.ee
www.youtube.com/user/MokaTartuta

Hasart, põnevus, tagasilöök, edu, tahe, pinge, paindlikkus,
loovus... Eesti vanima, 20aastase Pesa hotelli kujunemislugu
20 aastat tagasi novembrikuus alustas
tegevust Eesti esimene renoveeritud
hotell – erakapitalil põhinev hotell
Pesa, mis tänaseni Põlva linnas
tegutseb. Mis on aga hotelli edukuse ja
püsimajäämise saladus muutuva turu,
klientide, konkurentsi ning olude kiuste?
Telgitaguseid avavad hotelli juhataja
Lily Lind ning omanik Margus Timmo
Mida hotell Pesa praegu pakub ja
kellele?
Lily Lind (edaspidi LL): me pakume
põhiliselt 3 teenust – majutust,
toitlustust ja reisikorraldust, lisaks veel
palju muud, nt cateringi teenust, mida
pakume meie maakonnas, lisaks Tartus,
Võrumaal jne. Oma restorani ja pubiga oleme pea ainsad, kes Põlvas ka õhtusel
ajal süüa pakuvad. Vahel on endal juba imelik kliendile Raja Teele kombel esmalt
iseend pakkuda, ent meil on tõesti hea toit ja sõbralik teenindus.
Majutuses on meil 60, koos lisakohtadega 70 kohta. Toad on kõik renoveeritud,
kusjuures püüame säilitada algset naturaalsust, mis tänu Rohelise Võtme märgi
omamisele veel olulisemaks on muutunud. Grupireisid on meile väga olulised,
Venemaa käsipalli teine koondis sel aastal siin juba neli korda käinud. Käivad igal
aastal ja on siin korraga umbes kaks nädalat. Meile tähendab see toitlustamist,
majutamist, püüdu anda neile siinoleku ajaks teine kodu, sest need sportlased
teevad rasket tööd ja tahame, et neil oleks siin mõnus olla. Peale selle toimuvad
meie juures ka mitmed klubilised tegevused, nt käib siin koos iganädalaselt Rotary
klubi, viimasel ajal on lisandunud ka Lions klubi.
Peretubasid pakume 2 ööd 1 hinnaga, ka saavad meil majutuvad pered restoranis
letihinnast soodsamalt süüa. Sellega tahame anda suurtele peredele võimaluse
ringireisimiseks. Samuti pakume välja külastada lähiümbruse põnevaid kohti, nt
Maanteemuuseum, Pokumaa, Setomaa jne. Paraku mõjutab infrastruktuur väga
palju. Inimesed tahavad tulla kohta, kus ka õhtul saab midagi teha, ent Põlvas on
selleks vähe võimalusi. Siin püüamegi loovalt asjale läheneda – juhatame kliente
bowlingusse, kõrvalmajas asuvasse ujulasse ja sauna, mõtlesime välja Põlva linna

mängu, talvel soovitame neid Mammastesse suusatama. Arvestame klientidega
väga palju, tagasiside on õnneks valdavalt positiivne.
Umbes 5 aastat tagasi oli välisturisti osa väga väike, ehk u 5%. Nüüd on see juba
15% ja rohkem. Põhjus on see, et siin käivad laagrites paljud sportlased Norrast,
Leedust, Horvaatiast ning loomulikult Venemaalt. Venelaste osakaal on meil
kõrge. Ja keskmine täituvuse protsent on meil veidi kõrgem kui eelmisel aastal.
Kõrghooajal oli see 48%, aasta keskmine on u 38%.
Eestis on hooajalisus turismis suureks mureks, eriti sügiskuudel. Millised on
Pesa lörtsise ja sompus aja nipid?
LL: Oleme palju tööd teinud selleks, et saada püsikliente, kes moodustavad
klientuurist praegu juba ¼. On hea teada, et oleme õigel teel.
Kui me ei majuta, siis teenime raha toitlustusega. Korraldame toitlustamise
eripakkumisi, aastate jooksul on meil olnud hiina, itaalia, tai, india ja teiste maade
toitude nädalaid. Kohalikele klientidele teeme ka veini-, viski- ja konjakikoolitusi.
Müüme koolivaheajareise ning -pakette. Oleme paindlikud, teisiti ei saa! Kui
üks pakett ei sobi, anname kliendile võimaluse teine valida ning teeme paketi
kiiresti ümber. Toitlustuses pakume nt ka nii peo-, sünnipäeva- kui peielaudu.
Hammasrattad käivad uute mõtete jahil peas pidevalt.
Oleme nii kaua juba turul olnud, et teatud
määral aitab meid ka aastatepikkune
turundustöö, Eesti turul oleme mingil
määral teada. Kodulehe kaudu tuleb
meile kõige enam kliente, ka Facebook
on päris hästi käima läinud. Koostööd
teeme lähedalasuvate turismiettevõte
ning Setomaa Turismiga. End tuleb hästi
reklaamida. Mitte suvaliselt, vaid seal,
kus sind nähakse.
Madalhooajal korraldame ka teemaüritusi. Meie miinus on see, et Põlva rahva
jaoks oleme muutunud tavaliseks – oleme ju nii kaua turul olnud. Seega peame
pidevalt üritama neid üllatada, tegime eelmisel talvel oma terrassile linnurestorani.
Kust teil sellised põnevad ideed tulevad?
LL: Käid silmad-kõrvad lahti, kuuled ja mõtled – hmm, kas saaksime seda meil
rakendada? Majakoosolekutelt tulevad ka ideed, eriti siis, kui pead 2 minuti
jooksul ütlema, mida teeksid teisiti, mida saaks parandada.
Räägime nüüd aga sellest, mis paljusid huvitab. Kuidas olete saavutanud hea
koostöö reisibüroodega?
LL: püüame olla nähtavad, panustades kvaliteedile. Kui pakud kvaliteetset teenust,
on läbirääkimised reisibüroodega ka lihtsamad, sind kuulatakse, võetakse tõsiselt.
Neid ju huvitab, et klientidel oleks mugav. Meil on ka oma Kagureisi reisibüroo
Tallinnas, mis spetsialiseerunud seeniorreisidele. Kevadest sügiseni toome
seeniore u 10 reisi ulatuses nii Setomaale, Peipsiveerde kui Haanjamaale, sel
aastal esmakordselt ka Petserimaale. Oma tegevusega pakume lähedalasuvatele
turismiettevõtetele ja muuseumitele partnerlust. Teeme koostööd ka teiste
reisibüroodega ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja Lätis.

Mulle on jäänud mulje, et ühest küljest turismiettevõtjad küll tahavad koostööd
teha, teisalt seda peljatakse...
LL: minu arvates tuleb sellest üle saada! Tuleb aru saada, et kasu tuleb vaid siis, kui
teeme koostööd. Tulemusena tuleb siia piirkonda rohkem inimesi – kes kanuutama,
turismitallu lõket tegema, majutuma, sööma. Kui tutvustame piirkonda kõik koos,
on kasu kõigile suurem. See toimib.
Liigume nüüd aga ajas tagasi. Kuidas
kõik 20 aastat tagasi algas?
Margus Timmo (edaspidi MT): ma
sattusin 80ndate lõpul Soome jahimeeste
seltskonda,
kes
Eesti
metsades
jahipidamisest huvitusid. Proovisime
siis neile jahireise korraldada. Sain
muuhulgas kogemuse, et vähemalt pool
grupist peab saama võimaluse loomi
lasta, siis on nad rahul. Sest jalutada
võid ju ka kodumetsas. Jahimehi võtsime
vastu nõukaaegsetes ruumides, ent see neile väga ei meeldinud. Ka oli meil endal
toitlustust sinna keeruline korraldada. Siis tekkiski mõte, et tuleks pakkuda nii
majutust kui toitlustust ja kuna hotelli praegune maja oli siis MEKi ühiselamu ning
kahjumis, mõtlesime seda paremini ära kasutada. Saime üksteisele vastastikku
kasulikud aktsionärid, kutsusime kokku ka reisikorraldajad ja -bürood ning
jahiseltsi, kes kõik sellest mõttest põnevile läksid. Võtsime laenu, ostsime Soomest
tehnika ja nii asi alguse saigi.
LL: algul oli hotell suunatud vaid jahimeestele, ent ajaga see muutus.
MT: jah. Kõigepealt mõtlesime sihtgruppidele. Meil oli kolm tingimust: hotell
jahimeestele, bussitäie rahva äramahutamine, et ka reisibüroodel huvi oleks, ning
vähemalt kolmetärnihotell, kuhu hakkaksid ka ärimehed ja konverentsituristid
tulema. Aga need valikud osutusid ebaõnnestunuks. No mis suurt äri siin Põlvas,
kus on vaid 6400 elanikku, ikka teha annab? See on suurlinnade pärusmaa.
Jahimeestega läks meil ka untsu, sest seadused muutusid. RMK monopoliseeris
jahipidamise ning kommertsteenuste osutamine läks Keskkonnaameti alla.
Mõned üksikud reisikorraldajad tõid meile gruppe, nt Raeturist ühe grupi, aga
sinna see jäi. Probleem oli selles, et Põlva on küll tore, aga igav koht. Mida siia
tulnud grupp õhtul teha saaks? Tartus, Viljandis, Pärnus on kõik kohad täis pubisid
ja meelelahutust, meil seda pakkuda pole.
Mis siis sai?
MT: algul elasime mitte majutusest, vaid toitlustusest. Inimesed sõitsid siia üle
Eesti pidutsema. Aga kui tekkis konkurents, siis üle tunni pikkust teed linnast välja
enam ette ei võetud. Rahakad kliendid kadusid ja kohalikud ei suutnud seda auku
täita ning maja jäi päris tühjaks. Veidi aitas meid segane aeg – müüdi palju Poola
autosid ja siin käisid väga rikkad Poola ärikad. Mingi aeg oli musta, siis värvilise
metalli ja puidu aeg. Ja pool aastat elasime maffia kulul – ühe maffiapealiku üle
peeti Võrus kohut ja pool aastat elasid kõik ta sõbrad meie hotellis. Pidutseti,
telliti kõige kalleimaid jooke, ujuti öösel basseinis jne. Aga ka need ajad said otsa
ning tekkis oht, et me ei majanda end ära.
Samal ajal läksin ma Tartusse magistrisse ärijuhtimist õppima ning kogu aeg otsis
probleem peas lahendust. Kuni mul plahvatas – ainult majutuse-toitlustuse pärast
ei sõida keegi kuhugi, me oleme kaotanud oma unikaalsuse! Tais näiteks elas üks

hotell pidevalt pankrotist pankrotini, kuni järjekordsed omanikud otsustasid, et
nad ei renoveeri hotelli enam, vaid ehitavad selle kõrvale lõbustuspargi. Ja sestsaati
oli hotell rahvast täis! Nii hakkasin ka mina võimalust märkama, mis tuli Timmo
Tallide näol. Hobuseid ja talle Eestis sellal veel väga polnud. Spetsialiseerusime
aktiivsele puhkusele, meil oli 19 koostööpartnerit ja pakkusime koostöös nendega
absoluutselt kõike, mis aktiivse puhkusega seotud.
Umbes 10 aastat tagasi kolisin ma Tallinnasse ja jäin igapäevasest Pesa elust
veidi eemale – hakkasin Eesti Maaturismi vedama. Aga ma tundsin kogu aeg, et
siin on kriisisituatsioon, sest ka aktiivse puhkuse valdkonda hakkas konkurents
tekkima. Kui Timmo Tallidega alustasime, oli Eestis 12 talli, aastal 2004 aga juba
186 ratsutamise teenusepakkujat. Mina läksin ära Tallinnasse, ent siinne rahvas
jäi endiselt keerulisse olukorda. Ma ei teinud neile olukorda ka lihtsamaks – tulin
nädala lõpus maru närvilisena, et mis teil siin toimub? Ühel hetkel jõudsin selleni,
et me enda inimestes on suur avastamata potentsiaal ja seda ei saagi avastada,
kui ma end vahele segan. Suurimaks takistuseks olin ma ise!
Äri juhtimise I etapis tuleb äri üles ehitada, info on väikese grupi käes. Nüüd oli
käes II etapp – koordineerimine. Tajusin, et ma ei saa Tallinnast asja juhtida ega
operatiivotsuseid vastu võtta, kui olen nädala eemal olnud. Raamatupidaja hakkas
osakonnajuhtidele regulaarselt infot saatma, personal õppis seda infot lugema ja
ise otsustama. Praeguseks on meie maja inimesed täie vastutuse siin toimuva eest
enda peale võtnud. Kolmandas, koostöö etapis otsitakse kontakte väljaspoolt.
Täna oleme leidnud nii palju partnereid, et koostöö toimubki, sh sisemine areng.
Mis on Pesas 20 aasta jooksul
muutunud, mis samaks jäänud?
LL: kui alustasime, oli Pesas tööl 46
inimest, nüüd on meid 20, kusjuures
pooled personalist on siin algusest saati,
minul läheb siin 18. aasta. Püüame
väiksema arvu inimestega hakkama
saada, korrastades oma süsteeme. Kui
vaja, suudab administraator ka pubis
töötada jne, inimesed on tööalaselt
mitmekülgsemad. Ka meie motivatsioon on suurem. Kui vanasti omanik ütles ja
meie tegime, siis nüüd oleme ise otsustajad. Ja me omame teavet, mis toimub,
milline on kliendi tagasiside, mida paremini teha. Polnud ju meist kellelgi Pesas
alustades turismikoolitust taustaks, oleme kõike ise õppinud.
Ka meie kliendid on muutunud. 15 aastat tagasi oli klientuur teine, prassis ja
lõbutses, raha voolas ojadena. Ka aeg oli teine.
Kuidas on Pesa 20 aasta vältel suutnud püsida ning ka edukas olla? Ettevõtteid
ju tuleb ja kaob.
LL: väga oluline on personal ja nende tahe teha tööd! Sealt tulebki tulemus. Me
oleme üks pere, algusest peale, nimetame end „pesakonnaks.” Meil on välja
kujunenud oma ühisüritused, sest on oluline, et rong püsiks koos.
MT: ma arvan, et kõige olulisem põhjus on see, et meie majas pole kunagi raha
eesmärgiks olnud. See aitab teenust pakkudes inimlikuks jääda. Teenuse kvaliteet
on meie inimestele väga oluline, me oleme loonud sõbraliku keskkonna ning ka
kohaliku kogukonnaga püüdnud hästi läbi saada. Nemad on ju meie kõige paremad
turundajad. Töötajad peavad enda tulemuste eest ise vastutuse võtma ja see on

siin sündinud. Majas on hea tahe silma paista ja see pole grammigi omaniku,
vaid personali teene. Kui sul on positiivne soov, siis see tõmbab ligi positiivseid
võimalusi.
Üks asi on hea pesakond. Aga kuidas olete kõik need aastad kvaliteeti hoidnud?
LL: „Märk kindlast arengust“ programm muutis väga palju meie igapäevases töös,
samuti „Roheline Võti“. Korrastasime süsteemi, kaardistasime kõik tööprotsessid,
panime paika oma nõrkused ja tugevused. Seadsime endile reaalsed eesmärgid –
samm-sammu haaval. Aasta pärast oli huvitav jälgida, kuidas osa asju oli tuntavalt
paremaks muutunud. Teised sammud tulevad raskemalt, siis tuleb end uuesti
analüüsida, koolitada ning katsetada. Nii et taolisi kvaliteediprogramme soovitan
igal juhul ka teistele.
Mis hea hotelli juures kliendile kõige olulisem on – hind, teenindus, söök..?
LL: Paar klienti on öelnud, et meil on kõige paremad padjad! Nii et see on
subjektiivne, sest iga klient on erinev. Ühele on oluline, et temaga räägitakse ja
kuulatakse; teisele, et uksed ei pauguks. Kolmas tahab head õhtusööki süüa.
Personaalsus on oluline. Püüame olla paindlikud. Näiteks käib siin kord nädalas üks
ärimees, kellele teeme põhimenüüst erinevat hommikusööki. Kliendid hindavad
seda. Meil on majas ütlemine, et ära iial ütle „ma ei tea“, vaid uuri kliendile vastus
välja. Pealegi ei ole olemas rumalaid küsimusi.
Mida soovitate ettevõtetele, kes tahaksid ka ühel päeval oma 20. sünnipäeva
tähistada?
MT: olulisim on luua usaldussuhe oma maja töötajate vahel ja ka klientidega. Kui
klient lubatakse osalema tootekvaliteedi läbirääkimistes, tekib suurem toetajate
ring, kes soovib, et ettevõttel hästi läheks. Need toetajad ei pruugi siin iga päev
käia, ent nad mõtlevad ettevõtte suunas heatahtlikult ega võitle selle vastu.
Ma olen mõelnud, et äri on jätkusuutlik siis, kui rahuldab kolme tingimust: kliendi,
töötajate ning omaniku 100% heaolu.
Seda on vist üsna võimatu saavutada?
MT: Ei, sest omanik on kõige leplikum ! Tegelikult
tuleb defineerida, mis on heaolu. Ja kui tunned
oma kliente, siis saadki kutsuda neid, kes su juures
rahule jäävad. Meie reklaamisõnumid turule on
täpsed. Pole mõtet kutsuda seda, kes niigi rahule
ei jää.
Me ei suuda suurlinna palkadega konkureerida,
aga püüame oma töötajat aidata tema elueesmärgi
saavutamisel. Ja omanikule on kõige olulisem
jätkusuutlikkus.
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LL: minu soovitus – ärge kartke tagasilööke! Kui mingil hetkel läheb kehvasti ja
tundub, et nüüd on kõik halvasti, ei tohi alla anda, vaid tuleb edasi proovida!
Kui ühe teenusega jalga ukse vahele ei saa, siis pange pead kokku ja proovige
teistmoodi. Inimestel on rohkem häid ideesid kui arvata oskaks, rääkige omavahel.
Ja tööd tuleb teha, iseenesest ei tule midagi, eriti Lõuna-Eestis.
Millised on Pesa tulevikuplaanid?
LL: kindlasti ei kavatse me alla anda kvaliteedis ja proovime olemasolevat veel

paremaks teha. Seda saame teha vaid koos teistega – kui siinkandis teenuste
pakkumine laieneb, saame ka meie rohkem erinevaid teenuseid välja pakkuda.
Pesal on väga hea köök ja suurepärane veinivalik, soovime, et see laiemalt
välja paistaks. Hindame väga meie kohalike tootjate toodangut, mida kasutame
restorani ja pubi menüüs toorainena – mida rohkem, seda parem! Omakandiroad
laienevad pidevalt. Tähtis on teha ka midagi sellist, mis endale lõbus ja huvitav.
Miks peaks külaline Pesasse tulema?
LL: Liiga tavaline oleks öelda, et sooja toa ja maitsva toidu pärast, see on meil niigi.
Inimene võiks alustada Põlvasse tulemisest – see on väga ilus, puhas ja sõbralike
inimestega kant ja püüame sedasama ka Pesas pakkuda – killukest ehedat
Põlvamaad. Ei tule ju keegi lihtsalt magama ja sööma, vaid midagi erilist otsima.
Looduse ja inimeste poolest on Põlvamaa väga eriline.
MT: Kõigepealt tulge vaaatama, kuidas toimib Eesti vanim renoveeritud hotell!
Meie sihtgrupid armastavad looduskeskkonda, puhast, naturaalset olemist
väikelinnas. Siia on teretulnud Tallinna seeniorid, sportlased, komandeeritud, ent
ka teised. Püüame heade hindadega vastu tulla.
Meie erisus on personaalsus. Püüame igaühele teha sobiliku paketi. Osa meie
põhiväärtustest on paindlikkus, roheline mõtteviis ja personaalsus. Ja mulle
meeldib mõte, et meil pole teenindajaid, meil on kõik omanikud. Hooliva
omanikumentaliteediga.
Hotell Pesa kutsub kõiki enda sünnipäevale 19. novembril – nii kauaseid
koostööpartnereid, aktsionäre,”vilistlasi”, kodukandi inimesi kui ka uusi klientepartnereid. Peol loositakse auhindu, esineb samuti juba väärikas vanuses
ansambel 2 Quick Start, kes 90ndail majas sage külaline oli. Lisaks üllatusesinejad,
kaubamärgiks kujunenud Pesa tort, vahuvein, pilguheit hotelli ajalukku. Koos
hotelliga tähistab juubelit ka selle omanik Margus Timmo, kes suvel 50aastaseks
sai.
Palju õnne sünnipäevaks!
www.kagureis.eeaastast jälle tõusma hakanud (vt Joonis 1).

Tiitliga Ehe Setomaa 2011 pärjatud Vana Jüri Seebikoda
soovib turistid rohkem liikuma panna
Vahtraoru talus Setomaal, Tsätski nulgas (Värska vallas), Kolossova külas kauni Piusa
jõe kaldal avas sel suvel uksed seebipood. Lähemalt räägib asjast talu peremees ning
Setomaa sootska Silver Hüdsi, kelle eestvedamisel muide 2008. aasta sügisel ka Peko
jumalamägi loodi.
Vana Jüri Seebikoda on Vahtraoru talus seepe tootev väikeettevõte, millega Silver
Hüdsi peaasjalikult üksinda tegeleb. Seebitegemisega alustas ta eelmise aasta
oktoobris ja poe avas sel suvel, ent mõte seepe teha idanes peas juba 3-4 aastat
tagasi, siis katsetas ta seebitegu vanal meetodil – searasva ning seebikiviga, mida
õpetas talle vanatädi. Kuna see tundus aga väga pikk ja kindla retseptita protsess
olevat, hakkas mees omal käel kaasaegsemaid lahendusi (külmpressi meetodil

ning taimsetest rasvadest ja õlidest)
otsima. Interneti abil sai seebitegemise
kunst nii selgeks, et eelmisel aastal
valmisidki esimesed seebid, mida Hüdsi
õnnestunuteks loeb. Ta ise arvab, et iga
inimene võib iga asja ära õppida, kui vaid
tahtmist ja ettevõtlikkust on. Ka seebi
tegemine polevat tegelikult raske, tuleb
vaid teatud reegleid järgida ning täpne
olla.
Et
Hüdsi
põhitegevuseks
ongi
ökoloogiliselt puhaste seepide tootmine,
kus keemiat karvavõrdki ei kasutata,
ja ta seetõttu enamus ajast kodus on,
siis otsustas ta sel kevadel ka seebipoe
avada, kus oma toodangut müüa.
„Panime esimesel avamispäeval pojaga
suunaviidad üles ning õhtul oli siin juba
viis jalgratturit, kes poodi kaema tulid,“
meenutab Hüdsi üle ootuste hästi käima läinud avamist. Seebipood oli koguni nii
menukas, et kuni oktoobri keskpaigani, mil pood selleks hooajaks oma uksed sulges,
käidi siin iga päev. „Me asume Eesti mõistes pärapõrgus ja mul ei olnud mingit
prognoosi, kui palju inimesi peaks siin käima,“ ütleb Hüdsi. „Seda suurem oli mu
üllatus, et inimesi käis. Ma olen rahul.“ Kuigi seebipoe hooaeg selleks korraks läbi on,
ei pea huviline siiski muretsema, et seebist ilma jääb. Kuna pererahvas niigi kodus
on, siis ühtegi külalist väravalt ära ei aeta, ka saab seepe Vahtraoru talu kodulehelt
tellida.
Enamiku
seepidest
teeb
Hüdsi
tellimustööna firmadele, valdadele,
koolidele jne, ka Värska Sanatooriumi
klientidele. Nüüd, jõulude eel hakkab
tellimusi eriti palju tulema, sest,
nagu Hüdsi muigab, on kommipakid
asendumas seebipakkidega. Praegu on ka
viimane aeg tellimuste tegemiseks, sest
peale komponentide kokkusegamist ja
vormipanemist peab seep veel kuu aega
kuivama, nn seebistuma, et see kehale
kahjulikult ei mõjuks. Ja eks tegelikult
ole uhke küll Vana Jüri Seebikoja seepe
kinkida – on need ju seto pärandi seebid,
nn siibid. Seebimeister on seks puhuks
eraldi tootesarja välja töötanud, kus
lahustab seebikivi Petseri kloostrist
toodud püha veega. Nimelt peab
kõigi tema 30 väljatöötatud seebi üks
komponent alati setoga seotud olema,
olgu selleks siis taim või maavara. Ka seepide nimed on setopärased, ikka selleks, et
Setomaad ja siinset kultuuri tutvustada, nt „Tobrova tõrvas“, „Taarka“, „Savusanna
siip“, lisanditevaba „Essu siip“ jne. Popimateks on seni osutunud „Aleksandra valss“

ja „Uibo neio“, mille lõhn naistele väga meeldib. Nimed loovad hea pinnase ka
edasistele juttudele Setomaast ja setodest. Näiteks on mitmed seebipoe külastajad
öelnud, et poodi astudes ja Silverit kohe eest leidmata võiks ju kas või terve poe
tühjaks röövida. Aga siis jääksid kuulmata kõik need põnevad lood, mida teinekord
mitu tundi jutustatakse. Ja lugude rääkimine-kuulamine on inimestele tähtis.
2011. aasta kevadest sügiseni viis Silver
Hüdsi seebikojas läbi 16 õpituba, kus
näitas ette, kuidas tema seepi teeb.
Järgmiseks suveks on juba ligikaudu
sama palju õpitubasid broneeritud.
„Seebi tegemine on meeskonnatöö.
Tuleb leppida kokku, mis värvi, mis lõhna
ja komponentidega, mis nimega seep
tuleb, ja see siis ka valmis teha,“ räägib
Hüdsi. Ühe õpitoa põhjal aga ise seepe
valmistama asuda veel ei saa, sest igale seebile tuleb oma retsept välja töötada, ja
see, milline retsept tuleb, on iga seebimeistri enda teha. Õpitubasid võib Hüdsi küll
teha ka Vahtraoru talust väljaspool, ent siit koorub välja tema ettevõtmise suurem
eesmärk – panna turist liikuma, näidata talle Setomaal peale Värska sanatooriumi
ja Saatse muuseumi ka teisi kauneid kohti. „Oleme suutnud turisti siinkandis juba
rohkem liikuma panna küll,“ tõdeb Hüdsi rahulolevalt.
Seebipoodi ootab Hüdsi neid inimesi, kes tahavad mööda Setomaad ringi liikuda
ning uusi kohti avastada, kes peavad lugu Setomaa toodetest-kaupadest ja hindavad
ka väikeettevõtjaid. Siin on käinud nii venelased, lätlased kui udmurdid, sekka ka
norrakad ning rootslased. St. Peterburgist näiteks tuldi uudistama, kuidas Hüdsi
seepi teeb, ja see külaskäik päädis venelaste jaoks hea seebikarbitootja kontaktiga.
Siinkohal kiidab Silver Hüdsi ka oma karbitootjat, Kanepis elavat kunstnik Vaido Vidil’it,
kes karpe 100% käsitööna valmistab. „Olen talle väga tänulik, sest ausalt öeldes oli
mu seebitootmine ja turuleminek algul kõvasti pakendi taga,“ nendib Hüdsi.
Lisaks seebipoele ja -kojale on Vahtraoru
talus ka ürdi-, söögi- ja tervisekoda, ikka
selleks, et Setomaale sattuvaid külalisi
siin rohkem aega veetma meelitada
ning setode eluolust rohkem aimu anda.
Näiteks pole siinkandis võimalik kusagil
kohvi juua. Mõeldud-tehtud! Uuel aastal
kerkib Vahtraoru tallu ka kohvik, kus seda
edaspidi teha saab. Turunduse vallas,
mis turismis ja ettevõtluses A ja O on,
toetub Silver Hüdsi nii kodulehele, pressiteadetele ja suust-suhu info levimisele kui
ka koostööle Värska Seto Talumuuseumi ja Setomaa Turismiga, mille liikmeskonda
ta kuulub. Kindlasti aitab tuntusele kaasa hiljuti saadud väärikas auhind – tiitel Ehe
Setomaa 2011. „Minu jaoks tähendab see, et mind on märgatud, väikeettevõtet on
tunnustatud. See andis mulle julgust juurde, et olen õigel teel,“ seletab Hüdsi. „Arvan,
et tulevastele väikeettevõtjatele on see selge sõnum – turistid otsivad ja ootavadki,
et väikseid poekesi, tootmisi oleks rohkem. Nad tahavad ehedaid ja väikseid asju,
sest kaua sa ikka vaid muuseumis ja veekeskuses käid, sa tahad ka muud näha.“
Vana Jüri Seebikoda, mis oma nime sai Silver Hüdsi siinsamas elanud vanaisa
100. sünnipäeva pühenduseks, ei muutu tulevikus kindlasti vabrikuks, vaid jääbki

seebikojaks. Tulevikuplaanid on aga
sellegipoolest suured. „Kui sel aastal sai
vallutatud Setomaa, siis järgmisel tahaks
vallutada Lõuna-Eesti,“ avaldab Hüdsi
veidi plaane. „Praegu on Värska kõige
kaugem punkt, kus seto seebid müügil
on, aga varsti tahaks jõuda Tartu piirini.“
Ja veel kaugemas tulevikus terendab siht jõuda ka mõnda välisriiki. „Minu visioon on
panna turist seebi järel siia liikuma,“ rõhutab seebimeister Silver Hüdsi veelkord ning
on oma nägemuse ühel päeval täitumises täiesti kindel.
http://vahtraorg.eu/seebikoda

