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Hea lugeja!
Seekordne suvi oli pööraselt ilus, kuum ja
helge. Lõuna-Eesti pakkus oma elanikele ning
külalistele rohkelt põnevaid hetki – nauditavaid
muusikafestivale, mõtlemapanevaid vabaõhuetendusi, kaasahaaravaid spordiüritusi,
kirevaid hansapäevi, sumedaid filmiõhtuid
ja palju-palju muud, mis hinge soojaks ja
südame kõvemini põksuma pani.
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Ning juba ongi käes september – lapsed
lähevad kooli ning ka palavuse eest pakku
pugenud kontoriametnikud on oma töölauad uuesti
üles leidnud. Aga et tööellu sulandumine sujuvamalt
läheks, mõtle korra järele, mitu minutit sa eile naersid? Sest Ameerika psühholoog
Paul Persalli arvates kimbutavad meid üha enam uued tõved nagu vallatlemisvaegus ja rõõmupuudus. Neid põhjustab eelkõige surm-tõsine suhtumine endasse
ja suutmatus olukordade üle südamest naerda. Meie aga tahame, et sa ikka
lõõgastunud ning heatujuline oleksid !
Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Oktoobrikuu numbris:
• Motosõbrad, rõõmustage – Võrumaale kerkib uhke motohall!
• Numbrid, numbrid – 2010. aasta I poolaasta Lõuna-Eesti turismistatistika.
• Punkriturism – mis see veel on?

Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna palun teada info@
southestonia.info. Kui soovid end uudiskirjast eemaldada, anna samuti teada!

SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
• 8. juulil käis Tuuli Elstrok sihtasutust esindamas
EASi sihtturgude töörühmade esimesel
infokoosolekul. Nimelt soovib EAS käesoleva
aasta lõpuks koostada Eesti kui reisisihi tuntuse
suurendamise tegevusstrateegia aastateks
2011-2013, misjaoks ka vastne töörühm
loodud sai. Mis arengud töörühmas toimuvad,
sellest teinekord lähemalt.
• Juuli viimastel päevadel kolisime oma kontori ümber. Küll mitte kaugele – korrus
allapoole ning mugavamatesse ruumidesse. Meie aadress on endiselt Vaksali 17a,
ent meile külla tulles sisene majja Tiigi tänava poolt ning leiad meid üles teise
korruse ruumist 207.
• Alates juulikuust on meil uus koduleht www.southestonia.ee, kust leiad teavet
Lõuna-Eestis toimuvatest sündmustest, hurmavatest vaatamisväärsustest, saad
silma peal hoida me asistel tegemistel ning, mis kõige olulisem, viia end kurssi
Lõuna-Eesti pakutavate puhkamisvõimalustega! Ka me meiliaadressid on veidi
muutunud, nüüdsest jõuavad kirjad meieni southestonia.ee lõpuga.
• Lisaks on meil väga hea meel, et meie Facebooki kontol on end Lõuna-Eesti
Turismi sõbraks märkinud juba üle 600 inimese! Soovitame ka sul minna aadressile
www.facebook.com/lounaeestiturism ning see hädavajalik samm ära teha!
• 12. augustil sõlmisid sihtasutuse juhataja Kristi Kass ning Indrek Lepner,
TÜ hangete ja arendustalituse taotlusprojektide peaspetsialist, projekti „TÜ
Botaanikaaia kui Baltimaade kõige vanema ja liigitihedama botaanikaaia
väljaarendamine mitmekülgse turismiobjektina“ koostöölepingu. Projekti
raames rekonstrueeritakse palmihoone ning laiendatakse nii palmihoonet kui
külastuskeskuse osa.
• Augusti lõpul saime olulise töövõidu! Nimelt kaasrahastas EAS Lõuna-Eesti
turundusstrateegia projekti elluviimise 2011. aasta lõpuni. Projekti abil
tutvustame Lõuna-Eesti kui atraktiivse sihtkoha brändi, toodame materjale ning
töötame välja valdkonnapõhised marsruudid looduse ja kultuuri-ajaloo valdkonnas.
Ka propageerime Lõuna-Eesti algupära ja erilisust.
Lõuna-Eesti keskendub oma tegevustes kolmele
peamisele sihtturule – Soome, Saksamaa ja
Venemaa, vähesel määral tegeletakse ka Läti
ja Rootsi turuga. Projekti raames toodetakse
Lõuna-Eestit
tutvustavad
atraktiivsed
trükised, mis sisaldavad erinevaid marsruute
looduses matkajatele, kultuuri- ja ajaloo
huvilistele ning talvel seiklejatele. Ikka
selleks, et turistil oleks väga lihtsalt võimalik
endale sobivaim Lõuna-Eestis puhkamise viis
leida.
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Lisaks töötame projekti raames välja interaktiivse Lõuna-Eestit tutvustava
turismiinfo materjali, millega saab hiljem tutvuda me kodulehel ning DVD-l,
mida jagatakse koos teiste materjalidega messidel, seminaridel ja kohtumistel
turismiprofessionaalidega. Ka osaleme peamistel sihtturgudel toimuvatel
turismimessidel, millele eelnevad veebikampaaniad sihtriikides, et messidel
veelgi tõhusamalt osaletaks. Ka töötame Läti turu jaoks välja konkreetsed paketid
koolivaheaja Lõuna-Eestis veetmiseks.
Täname kõiki, kes on aidanud kaasa Lõuna-Eesti turundusstrateegia väljatöötamisele
ja projekti valmimisele. Loodame, et tänu käesolevale projektile leiab järjest
rohkem väliskülalisi meie juurde tee.
Kohe-kohe tulemas
•
20.
septembrini
saavad
kõik
pildistamishuvilised osaleda fotokonkursil
„Ehe Lõuna-Eesti“. Oodatud on fotod, mis
on Lõuna-Eesti eheduse ning erilisuse kinni
püüdnud. Valik parimatest fotodest läheb üles
meie Facebooki kontole, kus võitjad hääletuse
teel välja selgitatakse. Võitjaid tunnustame
sügisese Lõuna-Eesti turismifoorumi ja
konkursi „Ehe Lõuna-Eesti“ raames. Tutvu
tingimustega me kodulehel, haara fotokas ja
asu klõpsutama!
• 28. septembril korraldab EASi Turismiarenduskeskus Peterburgis aastavahetuse
turismitoodete infoseminari sealsetele turism-iagentuuridele, kus tutvustatakse
Lõuna-Eesti kõige põnevamaid talviseid tooteid ja aktiivse ajaveetmise võimalusi.
Tartu ja Lõuna-Eesti ühisettekande teeb Olga Einasto.

Juuli-august Lõuna-Eestis
Messid
• 21.-25. juulil külastas SA Tartumaa
Turismi esindus Itaalias Bolzanos toimuvat
47. Europeade’i, mis on Euroopa suurim
rahvusvaheline rahvakunstifestival. Tartul oli
seal suur ja üllas eesmärk – tutvustada linna
külalistele ning osalejatele, et nad järgmisel
aastal, kui sündmus 48. korda ja Tartus toimub,
kindlasti tee üles leiaksid.
• 27.-28. augustil peeti Soomes rahvusvahelist ranna-kalandusele ja kaluritele
suunatud messi, millest ka Võrtsjärve SA osa võttis. Messi külastas ligikaudu 1000
külastajat, ka toimus palju kalasse puutuvaid paralleeltegevusi (võrgupüük ja kala
käitlemine, mõrra ja noodakalastus).

Muud asjalikud tegemised
• 31. juulist 1. augustini toimus Võrtsjärvel 2 päeva ja ca
110 km kestnud XI rattamatk „Tere Tulemast Põlvamaa“,
mis algas ja lõppes Postitee alguses Vooreküla ristis.
• Palju õnne!
Tartumaa Turismi
SA-l on alates
14. juulist uus juhataja – Silvia Varik.
Eelnevad kaks aastat töötas ärijuhtimist
ning turundust õppinud Silvia sihtasutuses
projektijuhina. Konkurss uue juhataja
leidmiseks korraldati seoses eelmise
juhataja Kaja Allilenderi ametiaja
lõppemisega. Aitäh Kajale tehtud suure töö
eest ning Silviale tuult tiibadesse!
• Võrtsjärvel peeti 5. augustil Tondisaare
simmanit. Mitmed veesõidukid aitasid
inimesi saarele ja mandrile, ka tantsu ja
tralli oli kuhjaga.
• 7. ja 8. augustil toimus Võrumaal Antsla
kesklinnas Eesti kõige pikema traditsiooni
ja ajalooga – Hauka – laat. Külastajate
ostlemisrõõmu
täiendasid
lauljadansamblid ning romuralli ja laadamängud.
• 7. augustil pidutseti Setomaal, sest Mikitamäel toimus XVII Seto Kuningriigi Päev
ning jumal Peko maapealseks esindajaks ehk ülemsootskaks valiti Ahto Raudoja,
kes lubas setode eest hea seista.
• 13.-14. augustil sai Jõgevamaal, Põltsamaa Lossihoovis nautida kvaliteetmuusika
kontserte romantilise atmosfääriga lossiõuel. Ka kontserdieelsed ajutised kohvikud
koduaedades ja linna parkides kutsusid juba varakult roosilõhnalisse väikelinna
jalutama.
• 13.-15. augustil avas oma uksed Võru Instituudi korraldatav Kaika suveülikool,
millest täpsemalt saad lugeda www.wi.ee.
• 14. augustil, rukkimaarjapäeval, joosti
Sangastes Rukkihundi rahvajooksu ja
korraldati laat kõige sinna juurde kuuluvaga.
Toimusid ka karaskiküpsetamise võistlus
ning
heategevuslik
koduleivaoksjon.
Kalleimana osteti Ärma talu perenaise Evelin
Ilvese küpsetatud leib kaunis linikuga korvis
koos küpsetaja fotoga 600 krooni eest.
• 14. augustil koolitusid Võrtsjärve turismija kalandusettevõtjad, samuti potentsiaalsed tulevased ettevõtjad teemal
„Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine“. Pilliroog on ammendamatu ja

seni ärakasutamata ressurss ning alternatiivsete tegevuste käivitamiseks piirkonnas
antigi ülevaade pilliroo kasutusvõimalustest ning viidi läbi praktilised töötoad selle
kasutamisest ehitusmaterjalina.
• Samal päeval loitsuti Tõrvas tulevärgiga
muusikasündmusel Tõrva Loits 2010.
Tänavuse loitsu lausuja oli Hardi Volmer,
kelle sõnul on üritusest välja kujunenud
esinduslik
muusikasündmus,
mille
omapärana võib välja tuua looduse ja
inimeste ürgse omavahelise koostoimimise.
• 16.-19. augustil käisid 8 Eesti ning 11 Läti
turismi- ja omavalitsuste spetsialisti Eesti-Läti projekti „ViSoEst by bike” raames
õppereisil Soomes tutvumaks sealse jalgrattaturismi arengu, jalgrattateede
infrastruktuuri ja nende arenduse ning haldamisega. Kohtuti mitmete ametiasutuste
ning jalgrattaturismi arendusega tegelevate organisatsioonide esindajatega ja
testiti nii Helsinki jalgrattateid kui asulaväliseid kergliiklusteid. ViSoEsti projektijuht
Sille Roomets: „Vähe sellest, et jalgratturid ja jalakäijad on eraldatud ja teed
korralikult märgistatud – kas teate, et Porvoosse tuleb rajatava elamurajooni ja
kesklinna vahele kahesuunaline jalgratta kiirtee?“
• 18. augustil avati Viljandimaal Suure-Jaani vallas Energia talu Teemaja ja
vaatetorn. Neljakorruselise torni ülemiselt korruselt avaneb kaunis vaade Navesti
jõele, tornis pakutakse soovijaile ka ravimtaimeteed. www.energiatalu.ee
• 18.–21. augustini toimuvate linnapäevadega
pidas Võru linn oma muinasjutulist 226.
sünnipäeva. Linnapäevade programm oli
väga sisutihe ning huvitavaid ja muinasjutulisi
tegevusi leidis iga sünnipäevaline –
traditsiooniline 1784 m linnajooks, muinasjutuja tegevustunnid, raamatulaat, kunstnike
ühisnäitus, linnateatri etendused, (rock)
kontserdid, võrride võidusõit, linnalaat ning
lõpetuseks suure sünnipäevatordi söömine.
• 20-21. augustil toimusid Valgas II
rahvusvahelised sõja-ajaloopäevad, kus
räägiti Ümera lahingust, sepad valmistasid
mõõku, tutvustati mõõgakultuuri ja mõõkade
valmistamisega seotut ning mõõgavõtteid.
• 20.-22. augustini panid pealtvaatajate
südamed võpatama ning lõid hinge ärevusest
kinni Tartu ekstreemspordifestivalil „Extreme Battle 2010“ osalejad, kes siin ühe
kõva vastastikuse trikitamise korraldasid.
• 20.-22. augustini kohtusid Otepääl taas Ameerika autod, seekord toimus
juba 10. Power Camp. Esinesid ka ansamblid, 21. augustil toimus paraad ning
fotoorienteerumine Otepää ümbruses.

• 21. augustil peeti Jõgevamaal VI Kalevipoja Kala- ja Veefestival eesmärgiga
tutvustada Peipsi piirkonna omapära (kalandus ja köögivilja kasvatus). Sai tutvuda
vanausuliste kultuuri ja traditsioonidega, osta köögivilju, käsitööd ja töödeldud
kala. Peeti maha ka üks korralik Kalevipoja kalasupi keetmise võistlus.
• 27.-28. augustini tähistati Tartus Emajõe
festivali. On ju Emajõgi etendanud olulist
osa Tartu ajaloos – keskajal viis veetee
Peipsilt Läänemerele, ka hiljem oli jõgi oluline
transpordikanal, rataslaevad liikusid Peipsile
ja sealt edasi Pihkvasse. Toimusid sillajooks,
kalastuskoolitus, paljud töötoad, lodjatsirkus,
kontserdid, kalapüügivõistlus jne.
• 28. augustil oli Kallaste kesklinn laadamelust
haaratud! Nimelt toimus seal traditsiooniline mee- ja sibulalaat, mis sel aastal oli
suurejooneliselt põnev. Lisaks pakkus Sibulatee piirkond palju vahvaid ettevõtmisi.
• 28. augustil sai Jõgeva linnas aga kõvasti küüslauku
süüa – seal leidis aset kuulus Küüslaugufestival,
ndasbt .
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valmistasid kokad samuti erinevaid hõrgutisi
prolikult tekunnete muküüslaugust, alustades Jõgeva linna
Tegei oluliste tomulik ellnab
tunnussupist (Külmalinna küüslaugusupist)
alat aer on lo s, mis annurga
kuni küüslaugujäätiseni välja.

Müüt

28. augustil võis tulede mängu imetleda
Vastseliina piiskopilinnuse varemetes toimuval
Tulede ööl. Esinesid Kait Tamra ning Indrek
Kalda.
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Elevuse tekitajad
• 6. ja 7. augustil lubas Leigo oma muinasjutuliste küngaste ja järvede rüppe sadu
muusikasõpru, kes peavad lugu heast muusikast ja maagilisest loodusest.

• 9.-14. augustini sai Tartus lisaks perseiidide langemisele nautida ka armastusfilmide
festivali tARTuff. 5. korda toimuv festival, mis ületas publikurekordi, tuues kuue
päeva vältel Raekoja platsile, Athena Keskusesse ja teistele festivali üritustele
orienteeruvalt 30 400 inimest (eelmisel aastal 17 500 filmisõpra), lahkas filmide,
loengute ja ümarlaudade abil seekord kaasaegset peremudelit.

• 12.-15. augustil kõlasid Põlvas uue ajastu
helid – korraldati Uue Ajastu Festivali, mis
keskendus sel aastal armastusele, millest
lähtuvalt oli festivali alapealkirjaks „armastuse
sagedus.“
• 13.-15. augustil peeti Jõgevamaal, Kassinurme
mägedes Mytofest 2010. Meistrid, kes loovad
ja õpetavad imelist, laulikud, kes imelisel
viisil vestavad kaugete aegade hiilgusest ja
kangelastegudest, targad, kes pühendatud
teadmistesse kadunuisse, laul lõkketulede
valgel, turniirid ja taplused, virvatuled
rabaveerul, haldjate tants öös, seiklused, laat,
soonetasumine ja tuleneelamine, saagusõnad
ja kaetamised…
• 14. augustil toimus Võnnus Eesti esimene TeateTants kõigile kaerajaani
armastajatele, sest just sealt on see tants pärit.
• 19. augustil peeti Metsavenna talus Võrumaal iga-aastast stiilipidu
Mälestussimman. Pidu algas Metsavenna einega, misjärel vaadati ülevõllietendust,
esines Metsavendade punt ning enne keskööd ründas tantsusaali ootamatult KGB.
Muide – nõrganärvilistele korraldajad seda sündmust ei soovitanud .
Eeskujuks
• Juuli lõpus ilmus Vene suusakodulehel www.
skisport.ru/news/index.php?news=10415
väga põhjalik ja ülevaatlik artikkel „Otepää.
Eesti
suusakeskus“
Otepää
talvistest
sportimisvõimalustest
ning
Tehvandi
Spordikeskusest.
• 16.-21. augustini said põlvamaalased ning
teisedki käia vähiretkel, täiendada end paljudel
kursustel (loodus- ja ellujäämis- ning maatoidu
kursus jne), osaleda laatadel ja seminaridel
ning end keskkonnateemadel harida. Toimus
ju Põlvamaa erinevates paikades ökofestival
“Rohelisem elu 2010”.
• Peterburgi inimestel on avanenud
suurepärane võimalus sõita puhkama LõunaEestisse! Bussifirma Baltic Shuttle tegutseb
liinil St-Peterburg – Lõuna-Eesti, buss
viib Tartusse, Otepääle, Võrru, Värskasse.
Projekti Eesti-poolsed algatajad olid
Värska sanatoorium ning Pühajärve SPA- ja
Puhkekeskus. balticshuttle.com

Tähtsündmused septembris
• Septembri esimestel päevadel külastab Lõuna-Eestit Venemaa telekanali
Pervõi Kanal saate „Hochu znat“ võttegrupp. Siin olles külastab võttegrupp Eesti
tutvustamisele suunatud saatesarja tehes Valgat/Valkat, Otepää Energiasammast
ja Dalai Laama mälestusmärki ning Tartu Studentseskii kartserit.
• Septembrikuu laupäevadel ootab Eesti Maanteemuuseum kõiki peresid tasuta
liiklusprogrammi „Liikluse ABC”, mis viiakse läbi nii masinahallis, liikluslinnakus kui
ka Vigurvända rajal. muuseum.mnt.ee
• 3.-5. septembrini peetakse Tartus Aia- ja Lillemessi (endine lillemess). Lisaks
lilleilule on kaasatud sügisesed aiasaadused ja talutoodang. Loomulikult ei puudu
messilt näitused, nõuande- ja õpitoad. Traditsiooniliselt on üks messihallidest
lilleseadjate päralt, kus valmib selleaastane võistlustöö “Tagahoovis”.
www.tartunaitused.ee
• 10. septembril alustab Viljandi Pärimusmuusika Ait oma III hooaega uhke
avapeoga, mille juhatab sisse Mari Kalkun koos sõpradega.
• 10. ja 11. septembril saab Karksi-Nuias
Viljandimaal suu magusaks! Seal toimub Karksi
III Meefestival – kaunis kontsertprogramm,
loengud, laat, näputöö õpitoad ja palju muud
mõnusat. www.karksi.ee/?pg=81&id=273
• 6.-12. septembrini toimub Tartus
Eesti Teatri Festival Draama, mille
seekordseks
teemaprogrammiks
on
autoriteater. Teemaprogramm on ühtaegu nii sotsiaalkriitiline, ajalooline kui
fiktsionaalne, nii mänguline, filmilik kui teatraalne, nii füüsiline kui verbaalne.
draama2010.festival.ee/
• Mükoloogid, tähelepanu! 6.-12. septembrini tähistatakse Rõuges Võrumaal
Seenenädalat.
• 9. septembril haaraku kõik kepikõndijad aga kepid tugevamini pihku, sest
Jõgevamaal Saare järve ääres antakse start Kalevipoja kepikõnni sarja III etapile.
Rada on läbitav ka lapsevankriga.
• 11. septembril saab Tartu Raekoja platsil ning Küüni tänaval oste teha – Maarjalaat
on ühest küljest märk eestlaste aastasadade pikkusest laadatraditsioonist, teisalt
meeldetuletus, et ussimaarjapäeval, mil ussid peitu poevad, saab alguse sügisene
looduse hääbumine ja on aeg tehtud tööle tagasi vaadata.
• 12. septembril seob põlvkondi omavahel
Eesti Maanteemuuseum, kus tähistatakse
Vanavanemate päeva. Programm kestab
kaks tundi ja osaleda saab muuseumipiletiga.
muuseum.mnt.ee

• 18.-19. septembril peetakse Viljandi maakonna teedel Eesti autoralli
meistrivõistluste eelviimane etapp. www.rally.ee/?a=a009&b=7582
• 18. septembril Võhma linna kultuurikeskuse ümbruses peetav laat keskendub
sibullilledele ja teistele dekoratiivtaimedele, mida paljundatakse juurikatega.
Lisaks kaubeldakse laadal teiste (dekoratiiv)taimedega, aia- ja metsasaadustega,
aiatarvikutega ning käsitööga.
• 21. september on Mõniste Muuseumis Linapäev – räägitakse linakasvatusest
läbi aegade, kupardatakse, leotatakse, lõugutatakse, rabatakse ja kammitakse linu
ning tehakse palju muudki huvitavat. www.hot.ee/monistem
• 21. septembril tähistab kõige vanem poku
Põlvamaal oma sünnipäeva. Lapsed saavad
kohtuda Puukoga, kuulata juttu, laulda ja
tantsida. www.pokumaa.ee
• 21.-25. septembril kõlab Viljandis
kitarrimuusika – 3. korda peetava kitarrifestivali eesmärgiks on edendada improvisatsioonilist ja stiiliülest kitarrimängu.
www.viljandiguitar.ee/
• 24.-26. septembrini toimub Tartus juba 15.
korda tehnika- ja automess Motoshow, mis
on tänavu ainus Eestis korraldatav autonäitus,
tuues kokku auto- ja tehnikahuvilised. www.tartunaitused.ee
• 25. septembril ootab Paunvere Väljanäitus
ja laat kõiki huvilisi kaupa tegema! Jõgevamaa
suurejoonelisimal
laadapeol
müüakse
käsitööd, põllu-, metsa- ja aiasaadusi, loomi
ja linde, põõsaid ja puid ning kõiki muid
erakordseid ja kummalisi ning ka tavapäraseid
asju. Toimub ka iga-aastane Nunnunäitus. Stiilseim väljanäitusel osaleja, olgu ta
kaupleja, ostja või muidu külastaja, saab auhinnaks 1 000 000 senti.
• 27.-28. septembril toimub Brüsselis European Tourism Day and EDEN Tourism
Event (Euroopa Turismifoorum), kus osaleb ka Võrtsjärve piirkond, mis sai selle
võimaluse tänu konkursi „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ võitmisele
juuni alguses. Edukat esindamist!
• 28. september on Mõniste Muuseumis aga Kiviaja päev. Huvilised saavad
tutvuda kiviaja elamutega, rääkida toonasest veekasutusest, kivi, naha, luu ja savi
kasutamisest ning töötlemisest, ent ka korilusest, toidu valmistamisest, ehetest
ning kirjavahetusest. www.hot.ee/monistem
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7. ja 8. septembril tutvuvad Põhja-Läti
turismiasjalised Lõuna-Eestiga vastuseks
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ja Bonifaciuse Gildi, tehakse matk Võrtsjärvel,
(J
linnatuur Tartus, käiakse Alatskivi lossis ja Peipsi
ääres vanausulistel külas, ronitakse Tehvandi
vaatetorni ning maiustatakse Sangaste Rukki Majas. Sõit
toimub Eesti-Läti programmi projekti „ViSoEst by bike“ raames.
• 13-15. septembrini toimub EAS Turismi-arenduskeskuse poolt turismiinfokeskuste
töötajatele korraldatav korraline õppereis. Seekord Hiiumaale, õppereisi eesmärk
on tutvuda uute turismitoodetega.
Teeme projekte
Valgamaa Partnerluskogu toel ja Leader meetme raames jätkuvad projekti „Valgamaa
ettevõtjate koostöö ja ühisturundus välisturgudel“ tegevused: valmistatakse
ette maakondlikke infotrükiseid, piirkondade turistikaarte, osalemist Mardilaadal
2010 ja Balttouril 2011, Valgamaa turismiveeb saab uued tehnilised lahendused
ja uue kuue. Infot hakkab saama esitleda sihtgruppide kaupa, esitleda uudiseid ja
eripakkumisi ning ettevõtete pakette. Ka valmib veebipõhine interaktiivne kaart
ning kuvatakse ka aasta algul valminud Valgamaa vaatamisväärsuste 3D mudelid.
Löö kampa!
• Praegu on teravalt õhus Valgamaa TIKi edasine tegevusmudel ja rahastamine.
Mitmetel tasanditel on alustatud läbirääkimisi ning hea nõu teistelt piirkondadelt
on väga teretulnud!

Midagi tõeliselt erilist – joogatalu Otepääl
Lõuna-Eestis, Otepääl asuvas Väike-Juhani talus
toimetab hoogsalt rahvusvahelise diplomiga kundalini
jooga õpetaja Siri Amardev, kel on taluga suured
plaanid. Nimelt peaks siin valmima joogatalu –
koht, kus nädalavahetustel joogaga seotud laagreid,
seminare ja workshop’e läbi viia. Nii näiteks saavad
need, kel kunagi joogaga kokkupuudet pole olnud,
nädalavahetustel osaleda algajate süvakursustel ja
saada sealt põhiteadmisi joogaasendite, hingamiste,
mediteerimise jmt kohta. Samuti arusaamise, miks seda
inimesele vaja võiks olla, miks see kasulik on ja kuidas
see mõjub. Aga mõistagi on joogatalusse teretulnud
ning oodatud edasijõudnud ning kõik, kel sügavam huvi
jooga vastu.

Veidike peavad uudishimulikud nüüd kannatust varuma, sest päris valmis joogatalu
hetkel veel pole, ent tuleval aastal hakkavad seal toimuma kursused näiteks
naistele ja beebiootajatele, samuti eriteemalised laagrid. Järgmisel suvel loodab
Siri Amardev käivitada juunist septembrini kestvad regulaarsed tunnid kohalikele
inimestele ja ka turistidele. Muide, Siri Amardev on gurmukhi-keelne spirituaalne
nimi ja väljendab hinge olemust ning eluülesannet selles kehastuses. Lisaks on
spirituaalse nime teada saamisel olulised sünnihetke daatumid. Siri Amardev
tähendab tõlkes „särav surematu hing”.
Kodulehel www.siriamardev.ee selgitab naine, et joogat on defineeritud mitmeti,
ent selle eesmärk on üks – inimese keha, meele, hinge ühtsuse saavutamine, vaimsel
tasandil inimese teadvuse ühinemine universaalse teadvusega. Joogapraktika,
näiteks hingamine või harjutuse sooritamine, on suunatud ainult siin ja praegu
tehtavale tegevusele, fookus on iseendal, kõik muu on välja lülitatud. Meele tasandil
tehtavad harjutused mõjutavad keha ja närvisüsteemi rahustavalt, kehalised
harjutused rahustavad meeli siis, kui hingamine on rahulik ja teadvustatud.
Siri, kes on joogat õppinud Karam Kriya koolis Londonis, leidis tee selle juurde 12
aastat tagasi tänu Holger Oidjärvele, kes hatha joogat õpetas. Paar aastat hiljem
sattus Siri ühte kundalini jooga tundi, mis talle esimesest hetkest südamelähedaseks
sai. Kundalini jooga põhineb Yogi Bhajani õpetusel, mis jõudis Indiast läänemaailma
1969. aastal. See on dünaamiline jooga, mille eesmärgiks on iseenda keha, meele
ja hinge ühtsuse kogemine. Siri hindab kundalini jooga rikkust, sügavust ning
mitmekülgsust, samuti seda, et inimesed saavad sellest abi terviseprobleemide või
hingehädade korral.
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Joogatalud on Eestis üsna uus nähtus, peale VäikeJuhani joogatalu on sarnane koht veel vaid Läänemaal,
Polli talus, mida peab Siri kolleeg, samuti kundalini jooga õpetaja Marika Blossfelt.
Tulevikku vaadates ütleb Siri, et tahab pakkuda inimestele kohta, kus aeg maha
võtta. „Soovin pakkuda inimestele kohta, kus kiire elurütm maha raputada,
tegeleda oma keha, meele ja hingega ning lihtsalt püsida olemises ja rahus.“

Leia üles Lõuna-Eesti pärl ja hoia seda!
Intervjuu meistergiid Elina Aroga
Elina Aro, kes on sündinud Soomes, ei
pidanud algul tegelikult üldse giidiks
saamise plaani. Ent vabatahtlikuna
ühes organisatsioonis töötades, kus tuli
külalistele pidevalt linna tutvustada, see
lihtsalt kujunes nii. Ja nii saigi temast
giid, kes 80ndatel Soomes, hiljem ka
mujal Euroopas giiditööd tegi. Kokku on
ta 30 aasta jooksul elanud 17s riigis. Ent
äratundmine – siin tahan ma edaspidi
elada! – tekkis just Eestis.
„1993. aastal töötasin giidina Soomes ja
üks sõber ütles, et kuule, sa oled palju
reisinud, mine Eestisse, õpi eesti keelt!
Mina vastasin, et mitte iialgi!“, naerab
Elina. Ometigi, kui 15 aastat tagasi nende
õigeusukogudus reisi Eestisse tegi ja
Elina Tartu Raekoja platsil autost välja
astus, tundis ta kohe esimesest hetkest,
peaaegu pisarates, et nüüd on ta lõpuks koju jõudnud. Kolm kuud hiljem oli ta
teinud mehele ettepaneku naabermaale kolida ja kui see tollele ei sobinud, siis
temast lahku läinud ja korteri maha müünud ning tuligi ära Eestisse – Tartusse,
mis tema jaoks erinevalt Tallinnast on eheda iseloomuga. „Ma tunnen siin kogu
aeg, et olen endast targemate inimeste seltskonnas. Tartlased on väga haritud,
südametarkusega inimesed. Mulle meeldib see väga,“ ütleb Elina.
Eestis töötab Elina Aro giidina kaheksas piirkonnas. Oma esimese atesteerimise sai
ta 2003. ja meistergiidi kutse 2009. aastal ning täna on ta üks kuuest Maarjamaa
meistergiidist. Giiditöö on ääretult töömahukas, seda kinnitab üsnagi kõnekalt fakt:
ainuüksi eelmisel aastal luges Elina üle 30 000 lehekülje ehk sadu raamatuid eesti
ajaloo, kultuuri, kirjanduse jms kohta – seda kõike ikka selleks, et välisturistidele
Eestit võimalikult hästi tutvustada.
Mida Te Lõuna- Eestis eriliselt esile tõstaksite ja hindaksite?
Räägin ehk esmalt laiemalt. Ma teen giiditööd üle Eesti ja näen, et Lõuna-Eesti on
oluliselt rikkalikum, mitmekülgsem ja mitmetahulisem kui teised, homogeensemad
piirkonnad. Siin leiab mitmekülgsust väga väikeses piirkonnas. Kui mujalt leiad
ühe- kaks asja, mida esile tõsta, siis Lõuna-Eestis on neid asju oluliselt rohkem. See
on siinsele kandile tohutu ressurss! Ida-Virumaal näitan näiteks, kuidas venelased
elavad, Kesk-Eestis on ka mingi üks eriline asi, aga Lõuna-Eestis on mul alati mitu
valikut – võin teha loodusturismi, tutvustada minoriteete (mulgid, setod, võrod).
Loodus, erinevad kultuurid, rahvatraditsioonid – siin on kõike palju.
Teiseks on siin lõuna pool eriline siirus. Eestlastel on näiteks Ida-Virumaale üsna
raske sulanduda, saarlastega on jälle oma lugu – nemad hiidlastega naljalt ei suhtle
jne. Aga lõunaeestlane võtab kõik omaks ja huvitub kõigest, mis eristab teda minu

arvates kindlasti teiste piirkondade eestlastest. Ta ei ole mereäärne rahvas ja on
ajaloo vältel ehk vähem reisinud kui teiste piirkondade elanikud. See on siinse
rahva muutnud uudishimulikuks ja siiraks – no kes sina oled? Lõuna-Eesti inimesed
on külalislahkemad ja soojemad. Alati tehakse uksed lahti ja võetakse külaline oma
kodus vastu.
Loomulikult sõltub inimesest, mida kellelegi enne Lõuna-Eestis reisi soovitada.
Probleemina näen seda, et reisifirmad pakuvad kõikidele sama asja, nad ei arvesta
kliendiga – mis kultuurist too tuleb, mis vajadused tal on, kui hästi ta suudab infot
vastu võtta. Olen sageli turismiprogrammides näinud, et inimeste vajadused on
muud, kui see mida neile pakutakse. Aga kindlasti soovitaksin loodushuvilistel
minna Ahja ja Võhandu jõge vaatama, samuti Rõuge kuppelmaastikku. Otepää
on tegelikult juba veidi kulunud ja liialt turismitööstuslik, väliskülalisi see enam
nii väga ei tõmba. Kultuurituristidele tuleks kindlasti soovitada Kreutzwaldi
muuseumit, setode kultuuri, Võru ja Viljandi folki. Kui räägime minoriteetidest,
siis pakuvad väliskülalistele alati erilist huvi vähemusrahvused nagu näiteks siinsed
vanausulised, setod, mulgid, võrukad.
Ma näen hulka erinevusi selles, mida eestlased
pakuvad ja mida turistid tegelikult ootavad.
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Eelkõige leian ma, et Lõuna-Eestis tasub pühenduda
sellele, mis on siin omapärane, eriline ja ainulaadne.
Oluline pole meelitada siia tingimata palju turiste, vaid leida üles Lõuna-Eesti pärl!
Ja jättagi see pärl selliseks, mitte muuta teda turismitööstuse osaks. Setomaale
pole mõtet tuua kümneid ja sadu tuhandeid turiste, sest nad lörtsivad selle
kandi ja erilisuse kiiresti ära. Kui aga aastas käib Setomaal näiteks 10 000 turisti,
kes maksavad kahekordse hinna, on see oluliselt parem variant kui see, et siia
tuleb mitukümmend tuhat turisti. Siis ei jää Setomaast varsti enam midagi alles.
Rakendagem jätkusuutlikku mõtlemist!
Mis on see, millele tuleks Lõuna-Eesti turismimaastikul rohkem tähelepanu
pöörata ja edasi arendada?
Eestis ei hinnata usku, rootslane aga näiteks tahab (liialdatult) üks kord päevas
kirikus käia. Eestis pole see au sees, aga turistidele pakuksid taolised paketid vägagi
huvi. Mitte vaid Lõuna-Eestis, vaid Eestis tervikuna on usu teema välja arendamata.
Samuti kirjandus ja kultuurisündmused. Näiteks toon teemareisid – eesti muusikud,
eesti kirjandus – see kõik tuleks teha nähtavamaks! Just soome turistidele, kes juba
tunnevad Eesti muusikuid. Näiteks on mul endal praegu 20 erinevat teemapaketti,
millele lisandub kõik see, mida kliendid juurde soovivad. Paar nädalat tagasi tegime
ühele grupile muusikalise läbilõike Eestist ajaloost – keskaeg, baltisakslased,

ärkamise aeg, Noor- Eesti, nõukogude aeg, laulev revolutsioon jne. See oli väga
huvipakkuv, aga taolisi pakette pole siin üldse.
Ka omavahelist koostööd tuleks kindlasti edasi arendada! Lõuna-Eestis tehakse
minu meelest küll rohkem koostööd kui mujal Eestis, siin ei olda nii kadedad ja
aidatakse teineteist, hea meelega ehitatakse ühiselt koostööahelat. Mujal näen
seda, et üks teenusepakkuja ütleb teisele, et mina küll ei saada sulle oma klienti!
Aga kui klient tuleb su juurde üheks päevaks ja saab hea teeninduse osaliseks, siis
ta ei lähegi ehk edasi Lätti- Leetu, vaid teeb oma plaanid ümber ja kulutab n.ö kogu
raha hoopis Eestis ära!
Teeninduskultuur – seda peab kindlasti veel jätkuvalt parandama. Ma pean näiteks
Soomes loenguid selgitamaks karavaniturismi harrastavatele inimestele Eesti
kehva teeninduskultuuri põhjuseid, et soomlased saaksid aru, miks eestlastest
teenindajad on vahel nii ebaviisakad. Et see ei saaks põhjuseks, miks turist tahab
otsa ringi pöörata ja enam mitte tagasi tulla. Selgitan, milline taust, minevik ja
ajalugu eestlastel on, ja et nad ei suuda veel turisti paremini teenindada. Tegelikult
võib ju üks kehv teenindaja isegi 1000 turisti siit alatiseks eemale peletada. Kehval
teenindusel on turismile väga suur negatiivne mõju.
Kas seetõttu, et Lõuna-Eesti nii mitmekülgne ja eriilmeline on, on tal üldse
potentsiaali olla arvestatav turismi sihtkoht?
Esmalt peavad muutuma mõttemallid. Unustame tõmbekeskuste ülesehitamise.
Muid takistusi ma siin ei näe. Jah, see pole lihtne, aga teostatav.
Teil on ka giidifirma Beneficium OÜ – millega see tegeleb?
Giidifirma lõin ma selleks, et tegutseda kehtiva seadustiku ja ametlike põhimõtete
järgi. Et oleks legaalne raamistik. Kohe alguses panime firmas paika, et 10% meie
kasumist läheb heategevusele. Oluline on näha asju holistlikult. Mitte et ajan oma
nišši, saan rikkaks ja ruttu Dubaisse puhkama, vaid asjade arendamine on tähtis.
Seetõttu olen seotud ka giidinduse õpetamise ja arendamisega.
Giidifirma tegutseb rätsepatöö põhimõttel – pakume teenuseid ühest tunnist
kümne päevani. Läinud aastal hakkasime ka konverentsidega tegelema. Kuna ma
tegin eelmisel aastal 130 ekskursiooni ning firmade käive ulatus üle miljoni krooni,
siis usun, et kuulun Eesti suurimate giidi- ja reisikorraldusega tegelevate firmade
hulka. Mida ma sellega tahan öelda: turismiteenuste pakkumisega on Eestis
võimalik hästi elada ja tööd jätkub.
Peamine saladus on püsiklientuur. 65% meie klientidest on püsikliendid. Näiteks
oli mul hiljuti üks turismigrupp, kes on Tartus juba üheksandat korda! Nad tulevad
saama tükikest minu tõlgendustest ja nägemusest. Üldse leian ma, et põhiliselt
peab keskenduma püsiklientuurile, mitte et las see turist tuleb üks kord ja ma
võtan talt võimalikult palju raha. Peab nägema laiemat pilti, see on üks sõnumitest,
mida olen püüdnud turismiga tegelevatele inimestele öelda.

Miks turistid Lõuna-Eestisse üldse tulevad?
Selge on see, et tulevad need, kes on juba mujal Eestis varem käinud ja teavad
üldist olukorda. Hiina jaoks ei ole Lõuna-Eesti praegu näiteks mitte mingi sihtkoht.
Teisalt tullakse siia isikliku ja inimliku kontakti tõttu – siin on keegi tuttav, keda
nad juba teavad, siit on saadud hea kogemus või tundmus, mida tahetakse uuesti
kogeda. Ja kolmandaks toob turiste siia mingi spetsiaalne huvi – näiteks tahetakse
uurida nahkhiiri, geoloogid huvituvad Taevaskojast või meeldib kellelegi siinne
muusika jne. Põhjuseid on väga erinevaid. Teenuste pakkujana on meie töö leida
õiged argumendid ja käia need välja vastavalt iga sihtgrupi soovidele ja ootustele.
Te olete Eestis elanud nüüd juba 15 aastat. Mis on suurim muutus, mida selle aja
jooksul turistides näinud olete?
Muutusi on kindlasti näha. 15 aasta jooksul on turistid liikunud Tallinnast ka
väljapoole. Teiseks see, et need, kes Eestisse armunud on, tulevad siia ikka ja jälle
tagasi. Nii et kui suudame meie külaliste vastu alles hoida sõbralikkust, siis on see
väga oluline.
Algul kardeti Eestit – et mis imelik koht see on, endine nõuka riik jne, ehk siin
isegi tapetakse ja röövitakse. Nüüd on ajapikku see arvamus muutuma hakanud,
info liigub ja inimesed teavad Eestist rohkem, nad pole enam nii umbusklikud. Kui
soomlased teadsid juba 10 aastat tagasi veidigi, mida nad Eestist tahavad ja mida
on oodata, siis rootslased õigupoolest veel mitte. Eriti viimasel ajal on aga rootsi
turistide arv kõvasti kasvanud – ka nemad teavad, mida tahavad. Eks see käibki
elus lainete kaupa – kord rootslased, siis inglased jne. Ja kui kord hiinlased siia
jõuavad... siis pole meil enam tööpuudust karta !

SA Lõuna-Eesti Turism | Vaksali 17a, 50410 Tartu
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