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Hea uudiskirja lugeja!

Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni viimased 
turismiuudised SA Lõuna-Eesti Turismilt ja 
Lõuna-Eesti maakondadelt. Tutvu SA Lõuna-
Eesti Turismi sügis-talvisesse perioodi 
jäävate turundustegevustega. Loe, 
kes toimetab Tartumaa Arendusseltsi 
Peipsimaa uue koordinaatorina ja mis tal 
plaanis on. Viska veel kiire pilk tulevastele 
sündmustele, et osaleda viimastel 
põnevatel väliüritustel, enne pikka 
sügishooaega. Tutvu National Geographicu 
koostööprojekti uue marsruuditrükisega ja 
osale veematkamängus „Seikle Veel“. Vaata, 
kust saad osta suveniiride konkursi “Elu kahe 
maailma piiril” võitnud meeneid.

SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), 
Coraly Rammul (SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus),  

Lea Ilp (Otepää Turismiinfokeskus), Signe Hunt (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja  
(MTÜ Setomaa Turism), Valdek Rohtma (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu (Põlvamaa 

Turismiinfokeskus), Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Kärt Leppik (Võrtsjärve Sihtasutus)  

Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.ee. 
Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.



SA Lõuna-Eesti Turismi uudised

Tehtud:
 
• Marsruuditrükised aktiivse puhkuse ja looduse 
huvilistele
Juulis ilmusid vene- ja lätikeelsed Lõuna-Eesti 
marsruuditrükised, mis on suunatud aktiivse puhkuse 
ja looduse huvilistele. Trükised tutvustavad Lõuna-Eesti 
avastamist väärt paiku, mis on välja valitud National 
Geographicu koostööprojekti „Elu kahe maailma 
piiril“ raames. Trükised on välja antud SA Lõuna-Eesti 
Turismi projekti „Tartumaa ettevõtjate turismiteenuste 
ja koostöö baasil loodavate tootemarsruutide 
ühisturundus Lätis“ abil. 

• Enne kesksuve kutsus SA Lõuna-Eesti Turism Lõuna-
Eesti maakondade maavanemad ja omavalitsuste 
liitude esindajad ühisele arutelule seoses maakondlike 
arengustrateegiate tegevuskavade koostamise ja 
regionaalse turismivaldkonna arendamisega. Kohtumise 
eesmärgiks oli maakondlike arengustrateegiate 
tegevuskavade turismialaste küsimuste käsitlemine ning 

selle raames koostöökohtade leidmine ning ühisosas kokkuleppele jõudmine. Teiseks 
päevakorrapunktiks oli Lõuna-Eesti regionaalse turismikatuseorganisatsiooniga 
seotud arutelu.

• National Geographicu koostööprojekti raames on SA Lõuna-Eesti Turism osalenud 
igakuistel koostöökohtumistel. Tegelenud visitestonia.com keskkonda aktiivse 
puhkuse ja loodushuvilistele suunatud marsruudi sisestamise initsieerimisega. 
Augustikuust on visitestonia.com veebikeskkonnas nähtav aktiivse puhkuse ja 
loodushuvilistele suunatud marsruut.

• SA Lõuna-Eesti Turismi juhataja osales augustis EASi sihtturu strateegia rakendamise 
koostöömudeli väljatöötamise töörühma arutelul. Augustikuu lõpus saadab EAS 
partneritele tutvumiseks prioriteetsete sihtturgude strateegiad. Prioriteetseteks 
turgudeks järgnevatel aastatel on Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa 
ja Suurbritannia. Prioriteetsetel sihtturgudel lepitakse koostööpartneritega kokku 
turupõhised turundustegevused 2+2 aastaks. Turundustegevustes osalemiseks tuleb 
panustada partneritel ka rahaliselt, aga täpsemad maksumused selguvad septembris. 

Tulemas:

• SA Lõuna-Eesti Turismi sügis-talvine tegevuskava

Peale suvist turismi kõrghooaega hakkab SA Lõuna-Eesti Turism taas tegelema uue 
turismihooaja ettevalmistamisega ning pakub turismiettevõtetele ja piirkondadele 
võimalust osaleda olulistes turundustegevustes. Sügisperioodi mahuvad nii 
Soome sihtturuseminar kui ka tunnustatakse konkursi “EHE Lõuna-Eesti” raames 
2014. aasta parimat turismiobjekti ja turismisündmust. Turismiaasta võetakse kokku 
detsembrikuus toimuval Lõuna-Eesti Turismikonverentsil.
Vaata sügis-talvist tegevuskava siit ja anna oma osalussoovist turundustegevustes 
teada e-mailile: info@southestonia.ee



• Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism on koostamas uut Vene sihtturule suunatud trükist. 
Erinevalt varasematest aastatest ei ole seekord tegu ainult madalhooaja trükisega, 
vaid trükises tutvustatakse Lõuna-Eesti puhkevõimalusi kogu aasta lõikes. Trükisesse 
said ettevõtjad esitada oma koostööpakette ja -pakkumusi. Trükis on mõeldud 2014-
2015 perioodiks Vene sihtturule ning sisaldab lisaks ettevõtjate pakettidele ka Lõuna-
Eesti vaba aja veetmise võimaluste tutvustamist kolme teemavaldkonna lõikes: 1) 
linna- ja kultuuripuhkus, 2) looduspuhkus ja aktiivne ajaviide, 3) spa-, sauna- ja 
tervisepuhkus. Trükised on jagamiseks Moskva saatkonnas ja Peterburi ning Pihkva 
konsulaadis, EASi Venemaa esindustes, Pihkva turismiinfos, EAS´i Moskva ja Peterburi 
sihtturuseminaridel, Lõuna-Eesti venekeelsele sihtturule s u u n a t u d 
üritustel, Tallinna, Tartu ja Narva turismiinfokeskustes. 

• SA Lõuna-Eesti Turism annab sügisel välja Lõuna-
Eesti spordirajatiste ja treeninguvõimaluste 
veebitrükise Vene sihtturule, et suurendada 
huvi ja anda sealsetele spordimeeskondadele 
ja -klubidele vajalikku infot Lõuna-
Eestis treeninglaagrite ja/või võistluste 
korraldamise võimaluste kohta. Trükis ilmub 
venekeelsena veebiversioonis, mis oleks 
funktsioonidelt kasutajasõbralik (saadetav 
e-mailitsi, erinevad välja printimise võimalused 
jm) ning annab detailset ja kaasaegset infot 
erinevate spordialade esindajatele. Veebitrükises 
kajastatud teenusepakkujatele (spordirajatiste 
haldajad, spordikompleksid) on trükise väljaandmiseks ette 
näha ka sümboolne omaosalus, kuid täpsemad tingimused selle kohta täpsustuvad 
peale potentsiaalsete huviliste arvu välja selgitamist. SA Lõuna-Eesti Turism tegeleb 
veebitrükise väljaandmise koordineerimisega ning levitamisega. 

• 17.-18. septembril toimub Eesti Turismifirmade Liidu sissetuleva turismi sektsiooni 
reisikorraldajatele National Geographicu koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ 
marsruute tutvustav õppereis Tartumaale ja Põlvamaale. Õppereisil külastatakse 
nii kultuurimarsruudi kui ka vastvalminud loodusmarsruudi objekte, aga ka sügisel 
valmiva innovatsioonimarsruudi tootmisettevõtteid. 

• SA Lõuna-Eesti Turism osaleb koos SA Tartumaa Turismiga EAS Vene turu 
reisikorraldajate sihtkohaseminaridel Peterburis (25.09.2014) ja Moskvas 
(23.09.2014). Ühisettekandega tutvustatakse Vene reisikorraldajatele Lõuna-Eesti 
turismiuudiseid, uusi tooteid- ja teenuseid ning talviseid puhkevõimalusi. Seminaridel 
jagatakse ka uut trükist.

September Lõuna-Eestis
 
AUGUST

21.08. Võru linna 230.sünnipäev. Võru; www.voru.ee 

21.08.-24.08. Mütofest 2014. Kassinurme, Jõgevamaa; www.mytofest.
muinasmaa.ee 



23.08. VI Küüslaugu Festival. Jõgeva; www.meelejahutaja.ee 

23.08. Suur Lõõtsapidu! Karl Kikas 100. Valgjärve külaplats, Põlvamaa. Info: 501 5410

23.-24.08. Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Lüübnitsa, Põlvamaa; www.visitsetomaa.ee 

24.08. SEB 8. Tartu Rulluisumaraton. Tartu; www.tartumaraton.ee 

29.08. Tulede öö Vastseliina Piiskopilinnuses. Võrumaa; www.vastseliina.ee/linnus 

30.08 Muinastulede öö Värska Sanatooriumi rand. Värska; www.visitsetomaa.ee 

30.08. Kallaste kala- ja sibulalaat. Kallaste, Tartumaa; www.visitpeipsi.com 

30.08. Muinastulede öö Pedeli jõekäärus. Valga; www.valgakultuurikeskus.ee;  
www.muinastuled.ee 

30.08. Muinastulede öö kontsert Mõniste pargis. Mõniste, Võrumaa;  
www.moniste.ee

 
SEPTEMBER

01.09.-07.09. Eesti Teatri festival Draama 
2014. Tartu. www.draama.ee 

04.09.-26.10. Kaasaegse kunsti festival 
„ART IST KUKU NU UT“. Tartu.  
www.artistkukunuut.org 

05.09.-06.09. Karksi meefestival. Karksi. 
www.kultuurikeskus.karksi.ee 

06.09. Tartu Sügisnäitus Tõuloom 2014.  
Eesti Põllumajandusmuuseum. www.epm.ee 

08.09.-21.09. Maarjalaulude festival. Üle Eesti. http://narvakontsert.eu 

12.09. XVII Valga-Valka Rahvajooks. Valga. www.valgamaasl.ee 

12.09. Viljandi Pärimusmuusika aida hooaja avapidu. Viljandi. www.folk.ee 

13.09. Vanavanemate päev Eesti Maanteemuuseumis. Varbuse, Põlvamaa. 
http://muuseum.mnt.ee 

20.09. XVII Suur Paunvere väljanäitus ja laat. Palamuse, Jõgevamaa.  
http://palamuse.kovtp.ee 

20.09. Viljandi Music Walk. Viljandi. www.facebook.com/viljandimusicwalk 

21.09. SEB 17. Tartu Rattamaraton. Otepää. www.tartumaraton.ee 

21.09.-26.09. Teadlaste ÖÖ festival 2014. Üle Eesti. www.ahhaa.ee



27.09. Olustvere hoidiste mess. 
Olustvere mõis. www.olustveremois.ee 

28.09. Viljandi sügiskross. Viljandi. 
www.viljandimaa.ee/linnajooks 

29.09. Ümber Värska järve jooks. 
Värska, Põlvamaa. www.peko.ee

29.09. Tantsuklubi. Värska, Põlvamaa. 

www.verska.ee/et/kalender

Tehtud ja tulemas

Tehtud

• Marsruuditrükis aktiivse puhkuse ja 
looduse huvilistele 

National Geographicu koostööprojekti 
„Elu kahe maailma piiril“ raames 
on välja antud uued eesti-, vene-,  
inglise- ja lätikeelsed Lõuna-Eesti 
marsruuditrükised, mis on suunatud 
aktiivse puhkuse ja looduse 
huvilistele. Trükistesse on lisaks 

looduslikele huviväärsustele kirja pandud kollaste akende asukohad Lõuna-Eestis, 
matkakorraldajad, looduslikult kaunis kohas asuvad majutuskohad, kohalikku 
toitu pakkuvad toitlustuskohad, karavanide peatumiskohad ja aktiivse puhkuse 
teenusepakkujad ning ka talvised valgustatud suusarajad ja laskumisnõlvad.

Koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril“ jutustab lugu ühest erilisest paigast 
Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud 
ja suurtööstuslik maailm. Marsruuditrükised tutvustavad Lõuna-Eesti avastamist 
väärt paiku ja kutsuvad tutvuma piirkonna rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse 
ja uuendusmeelsete ettevõtetega. Varasemalt on valminud marsruuditrükised 
kultuuri- ja ajaloohuvilistele eesti, inglise, soome, vene ja läti keeles. 

• Soome-Ugri toidukultuurifestival

Eesti võistkond eesotsas Peipsimaa kogukonnaköögi peakoka Tauno Laasikuga 
võitis Udmurdimaal Bõgõ külas toimunud soome-ugri toidukultuurifestivali ja sai 
ühtlasi ka publiku lemmikuks. Võidu tõi peakoka Tauno Laasiku hinnangul toidu 
esitlemise visuaalsus ja tugev tiimitöö. Eesti võistkond pakkus mulgiputru, grillitud 
vutte, suitsusauna sinki, marineeritud räimi, rukkileiba, kama ja Eesti õlut. “Me 
serveerisime sellise pika puulaastu peal ja natuke kaunistasime Eesti lipu värvides 
toiduainetega,” kirjeldas Laasik. Eestlaste sõit Udmurdimaale sai teoks tänu 
Hõimurahvaste programmile. 

2015. aastal on 25 miljoni soome-ugrilase kultuuripealinnaks Obinitsa küla, kus on 
pisut üle saja elaniku. Otsus sündis just äsja Helsingis soome-ugri noorteühenduse 



MAFUN kongressil. Ühes Obinitsaga olid soome-ugri pealinnaks kandideerimas ka 
64 000 elanikuga Ungaris asuv Veszprém`i linn ja Venemaa Karjalas paiknev 500 
elanikuga Vuokkiniemi küla. 

• Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama 
Lõuna-Eestit

4. juulist 1. oktoobrini oodatakse osalema foto- ja videokonkursil töid, mis kajastavad 
Lõuna-Eesti loodust, inimesi, kultuuripärandit ja kõike muud, mis iseloomustab 
kohalikku eripära. Oodatakse fotosid ja videoid, mis tutvustavad kõige paremini 
Lõuna-Eestit. Rohkem infot konkursil osalemise kohta leiab aadressil www.
visitsouthestonia.com. Samuti on nii kodulehel kui turismiinfopunktides saadaval 
Lõuna-Eesti kaardid kultuuri- ja ajaloohuvilistele, mis näitavad kätte parimad 
avastamist väärt paigad. Parimate fotode ja videote esitajatele on auhinnad välja 
pannud ajakiri National Geographic, Eesti ja Lõuna-Eesti ettevõtjad. Rahvas valib 
välja iga kuu parimad ja žürii kolme kuu parimad. Juulikuu kõige kõrgemalt hinnatud 
pildiks sai vikerkaar Piusa koobastes.
Konkursil osalemise tingimused leiad siit! 

Tulemas

• Juba kolmandat suve järjest avab Tallinna Raekoja plats oma lava! Tänavu saab 
üritust „Ava Lava, Tallinn!” nautida kolmel nädalavahetusel: 26.– 27. juuli oli 
Põhja-Eestile, 16.–17. august Lääne-Eestile ning 23.–24. augustil on Lõuna-Eestile 
pühendatud päevad. Lõuna-Eesti maakonnad tutvustavad Raekoja platsil oma 
kultuurikollektiive, käsitöö- ja toidukultuuri, vaatamisväärsusi, matkaradu ning 
puhkamisvõimalusi. Külastajad saavad Raekoja platsil endale soetada piirkonna 
käsitööd ning teisi kohalikke tooteid ning nautida Lõuna-Eesti kultuuriprogrammi. 
Lõuna-Eesti ühises turismiinfotelgis jagatakse Lõuna-Eesti kuue maakonna 
turismiinfot. Lisainfot vaata: http://avalava.ee/ 

• Väliskülastajate uuring

Statistikaamet alustas 1. augustil Eesti piiripunktides septembri keskpaigani kestvat 
väliskülastajate uuringut, mille eesmärk on välja selgitada välisriikide elanike 
Eestis tehtud kulutused, külastajate reisimotivatsioon, -käitumine ja rahulolu. 
Statistikaameti küsitlejad küsitlevad väliskülastajaid Tallinna reisisadamas, 
lennu-, bussi- ja rongijaamas, Narva piiriületuspunktides, Koidula ja Luhamaa 
piiriületuspunktis, Ikla endises piiriületuspunktis, Tartu bussijaamas ja Ahhaa 
keskuses, Valga endistes piiriületuspunktides ning Valga linna ostukeskuse parklas 
ja bensiinijaamas, samuti Riia bussijaamas. Uuringu käigus küsitletakse ligi 10 000 
välisriigi elanikku. Uuringu tulemused avalikustatakse 2015. aasta kevadel.

Midagi uut ja põnevat

• Kohvik „Ateljee“ 
Jõgeval avati kena välikohvik, kus saab suvesoojuses nautida külma jäätisekokteili 
või kuuma aromaatset kohvi. Lisainfot vaata siit: http://www.facebook.com/
ateljeekohvik?fref=ts



• Kase Turismitalu 
Kase Turismitalu asub looduskaunis kohas – 
Jõgeva maakonnas Kõpu külas. Privaatne 
ja lõõgastav atmosfäär pakub puhkuseks 
ning sündmuste tähistamiseks parimaid 
võimalusi. Puhkemajas on olemas suur 
kaminasaal, mis mahutab kuni 40 
inimest. Majutuseks on olemas 5 tuba, 
mis pakuvad magamiskohti kümnele 
inimesele. Majas on olemas korralik 
puuküttega saun, mille lavaruum 
mahutab korraga kuni 5 inimest. Maja 
sisaldab endas ka kööginurka. Puhkemaja 
kõrval asub tiik, kus saab ennast peale 
sauna jahutada. Lisaks asub 150 m kaugusel 
Kõpu tiik (tuntud kui Aidu järv), mille puhas 
ning mõnus vesi rahuldavad ka nõudlikuma ujuja 
vajadused. Maja kõrval asub ka grilliplats ning kiikuv 
söögimaja. Lisainfot vaata siit: www.kasetalu.eu 

• Jaama Puhkemaja
Õdus puhkemaja Vudila Mängumaa, Elistvere Loomapargi ja Jääaja Keskuse vahetus 
läheduses. Lisaks majutusele saab rentida ürituste korraldamiseks ruume. Lisainfot 
vaata siit: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004890584675&fref=ts

• „Heino Lubja kaalukogu näitus“ Mustvees
Heino Lubja kogule pani aluse O. H. Kaberi firmamärgiga 15-kilogrammise 
kandevõimega kaal, millesse on valatud sõnad: „Kõige kõrgem auhind 1904“. Aga 
kaalud on kogusse jõudnud erinevat teid pidi: küll on neid Heino Lubjale kingitud, 
küll on neid metallikokkuostudest „päästetud“. Näitusel on väljas nii võrdõlgsed 
kaalud, kaubakaalud, meditsiinilised kaalud, kui taldrikkaalud. Äratundmist meile 
kõigile, kes me olema turul kaupu ostnud ja müünud. Kaalusid on erinevatest 
ajastutest, erinevatest stiilidest. Ja näitus täieneb pidevalt. Näitus/muuseum asub 
Mustvee Kultuurikeskuse alumisel korrusel.

Veematkamise mäng Seikle Veel

Sel suvel on veeturismi projekti 
„Riverways“ raames toimumas Eesti-Läti 
veematkamäng „Seikle Veel“, mis kutsub 
aktiivseid inimesi hüppama kanuusse, 
süsta, paati ning matkama Eesti ja Läti 
ilusatel jõgedel. “Seikle Veel” kutsub 
kõiki seiklushimulisi inimesi, kellel on 
soov oma vaba aega veeta põnevates 
paikades. Lisaks on kampaanias osaledes 
võimalus saada eripakkumisi ning võita 
suurepäraseid auhindu.



Kampaania reeglid on lihtsad – kõik, kes teevad nii Lätis kui Eestis ühe veematka 
mängus osaleva matkakorraldaja abil, registreerib end ja oma matkad vastavalt 
juhistele, osaleb auhindade loosimises. Üks matk peaks seega toimuma Lõuna- Eesti 
ja Läänemaa jõgedel, järvedel, merel, ja teine matk peaks toimuma meie naabrite 
juures Lätis – Kurzeme, Vidzeme või Riia piirkonna jõgedel. Ka auhinnad on toredad 
ja motiveerivad – eestlastest matkasellidele pakutakse võimalust võita kolm erinevat 
mõnusat nädalavahetuse reisi neljasele seltskonnale või perele Lätis, kas Dundaga 
piirkonnas ja Liivi lahe kaldal, Tukumsis või Gauja Rahvuspargi piirkonnas. Lätlastest 
veematkalised saavad vastavalt võita nädalavahetused kas Läänemaal, Võrumaal 
või Valgamaal, Otepää piirkonnas. Iga reis sisaldab üht ööd majutust, sööke, vaba 
aja tegevusi ning tasuta sissepääsu lähikonnas olevatele vaatamisväärsustele neljale 
inimesele. Veematkamise kampaania kestab 15. novembrini 2014. 

Eesti auhinnapaketi panid välja meie sponsorid 
Kubija hotell-loodusspa, Ränduri pubi 
Võrumaal, Karupesa hotell, Pühajärve 
restoran, Loodusturism.ee Otepääl ja 
Roosta Puhkeküla Läänemaal.

Kampaania turundamiseks loodi 
spetsiaalne koduleht www.seikleveel.
ee (Lätis www.upesoga.lv), FB- 
koduleht ning valmistati ja anti välja 
veematkamängu erilehed Eesti suurima 
päevalehe „Postimees“ vahel ja Läti kõige 
laiema levikuga päevalehe “Diena” vahel. 
Erilehte levitatakse ka Turismiinfokeskuste 
kaudu. Seikle Veel teavitustööd tehakse ka 
raadio- ja teleuudistes. Eestis aitab kampaaniat 
tutvustada ka bänd Curly Strings, kelle kontsertidel 
jagatakse Postimehe vahel ilmunud erilehte ja loositakse välja nende plaate. 

Veematkakampaania ei saaks toimuda ilma veematkakorraldajateta, kes tunnevad 
oma tegevusala ning oskavad soovitada õigeid jõgesid, jõelõike ning pakuvad 
korralikku varustust ja vajadusel ka terviklikku matkateenindust, sh organiseerivad 
kanuu, pikniku, lõunasöögi, transpordi ja kõik muu vajaliku. Eesti poolel on 
kampaanias osalevaid matkakorraldajaid 17, Lätis lausa kaks korda nii palju. 

Piiriülest koostööprojekti Riverways, mida rahastab Eesti-Läti programm, alustati 
2012. aasta algusest. Projekti raames rajatakse Lõuna-Eestis jõgedele ja Läänemaal 
rannikule ujuvkaisid, slippe, luuakse uusi puhkekohtasid ning püstitatakse infotahvleid. 
Suuremate tegudena on kerkinud Kallaste linna vaatetorn ning Haapsalu linn sai 
projekti raames endale aurulaeva. Peatselt hakatakse ette valmistama ka info- ja 
turundusmaterjale välisturgudele, turundustrükistesse on kaasatud ka Pärnumaa, 
Saaremaa, Hiiumaa.



“Elu kahe maailma piiril” suveniiride konkurss

Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid ja 
Lõuna-Eesti turismiarendajad viisid 
läbi teekonna “Elu kahe maailma 
piiril” suveniiride konkursi. Tegemist 
on Lõuna-Eesti ja National Geographic 
Eesti koostööprojektiga, mis kutsub 
nii omakandi rahvast kui ka külalisi 
tutvuma meie rikkaliku ajaloo- ja 
kultuuripärandi, imelise looduse, 
uuendusmeelsete ettevõtete ja 
jätkusuutlike lahendustega. Suveniiride 
esitamise eelduseks oli, et need oleksid 
kooskõlas teekonna “Elu kahe maailma 
piiril” põhiväärtustega.

Konkursi raames valiti välja 17 suveniiri, mille on valmistanud FIE Silver Hüdsi Vana 
Jüri seebikoda, Eesti Kingitus OÜ, Mart ja Kai Libe, OÜ Vippa, Loov Energia OÜ, Silvi 
Schmeiman, Timo Keraamika ja Katrin Seppa-Silmere „Karli ja Linda maiustused“.

Väljavalituks osutusid käsitsi tehtud tõrvaseep, 
puidust knopkad ja tahvlimagnetid 
„Vanasõnad“, kaltsuvaiba kuumaalused, 
projekti logoga harilikud pliiatsid nahast 
pakendis, keskkonnasõbralikust 
materjalist kalariiv, kasetohust 
tassialus, nuputamismäng „Haug ehk 
Havi“, omapärast heli tekitav Jõrr ehk 
Ürgmobiil, pokudest inspireerituna 
valminud magnet, vurr Pappus, Lõuna-
Eesti tikandiga kaunistatud tassialuste 
komplekt ja kuumaalused ning käelist 
tegevust arendav punumismäng „Eestimaa 
saladuste puu“. Lisaks valiti välja käsitsi 
valmistatud Lõuna-Eesti keraamika „Ilus oled 
Eestimaa!“, ürtide ja ravimtaimedega täidetud vildist 
Luhvtipallike looduslike aroomide nautimiseks, savist keraamiline külmkapi magnet 
Eestimaa vaatamisväärsustega ja spetsiaalselt suveniiride konkursi jaoks tehtud kahe 
šokolaadi kamatahvel.

Suveniire hakatakse müüma turistidele, õppereisidel viibivatele organisatsioonidele, 
ettevõtetele ja Leader tegevusgruppidele Eestist ja mujalt. Lisaks hakkavad Lõuna-
Eesti ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja muud organisatsioonid suveniire kinkima 
oma partneritele ja kasutama erinevatel sündmustel inimeste või organisatsioonide 
tunnustamiseks. 

Suveniire saab juba osta Võrtsjärve külastuskeskusest, peagi ka Tartu ja Otepää 
turismiinfokeskustest.

Lisainfot vaata siit: http://visitsouthestonia.com/



Peipsimaa ja Kadi Ploom

Varasemalt Valga Arenguagentuuris 
töötanud Kadi Ploom alustas sellel 
suvel tööd Tartumaa Arendusseltsis 
Peipsimaa koordinaatorina. Sellest, 
kuidas Kadil siiani läinud on ja mis 
tal tulevikus plaanis on, võid lugeda 
alljärgnevast intervjuust. 

1. Kuidas sündis otsus alustada tööd 
Peipsimaa koordinaatorina Tartumaa 
Arendusseltsis?
Kui sain teada, et Tartumaa 
Arendusselts otsib Peipsimaa 
koordinaatorit, tundus see minu 
jaoks huvitav pakkumine olevat ja 
samas paelus Peipsimaa mind oma 
kultuurilise mitmekesisusega. Elu tõi 
mind tagasi sünnilinna Tartusse, mille 
üle mul on väga hea meel. 

2. Kuidas oled praeguseks uude töökeskkonda sisse elanud?
Praeguseks olen ennast kurssi viinud pooleliolevaga, tulevikuplaanidega ja olen juba 
tutvunud ka piirkonna eripärasustega. Piirkond on suur ja avastamist on palju. Usun, 
et paari kuu jooksul saab piirkond läbi käidud ja kõigega tutvust tehtud. 

3. Mida ootad kõige enam uuelt ametikohalt?
Kõige enam ootan põnevaid väljakutseid, eneseületust. Piirkond on eriline ja see 
tuleb endale selgeks teha. Ees on ootamas suur töö, kuid olen valmis seda tegema, 
leidmaks parimaid võimalusi Peipsimaa arenduseks. 

4. Mida soovid omaltpoolt Peipsimaa arenduseks juurde anda?
Regiooni arenguks on vaja juurde saada suuremaid investeeringuid, arendada 
veeturismi, loodusturismi. Samuti tuleb leida rohkem vaba aja sisustamiseks mõeldud 
tegevusi ja peredele suunatud tegevusi.

5. Mis on sinu kui turisti lemmikkohad Peipsimaal?
Alatskivi loss ja Kauksi piirkond, kuhu võikski jääda! Samas on ilusaid ja erilisi kohti 
Peipsimaal veel palju ja loodan, et saan võimaluse enda jaoks kõik need avastada. 
Huvitav on iga koha puhul just erinevate kultuuride segunemine ja kohalik elu-olu. 

6. Milline on sinu nägemus Peipsimaa tulevikust?
Peipsimaal võiks tulevikus olla piisavalt palju huviväärsusi ja vaba aja sisustamist 
pakkuvaid tegevusi, et soodustada seeläbi korduvkülastatavust ja külastajate soovi 
pikemaks ajaks peatuma jääda. 

„Peipsimaa on maailmas tuntud ja hea mainega turismisihtkoht, kuhu soovib reisida 
iga välisturist.“



7. Mis sulle turismialase töö juures kõige enam meeldib?
Kõige enam meeldib turistidega suhtlemine ja tutvumine erinevate inimeste ja 
kultuuridega. Turismialane töö on üleüldiselt põnev ja arendav, mis ei muutu kunagi 
üksluiseks. 

8. Mida soovid Peipsimaa turismiettevõtjatele?
Ettevõtjatele soovin turistide küllast 
turismihooaja jätku. Murede, rõõmude ja 
küsimuste korral võtan lahkesti vastu 
telefoni ja vastan meilidele. Ootan 
pikkisilmi Teiega kohtumisi!

Peipsimaa on imeline avastamist 
väärt piirkond, mis kutsub tutvuma 
piirkonna rikkaliku kultuuripärandi 
ja maalilise loodusega!

Kadiga saad ühendust võtta:
Telefonil: 56964686
E-posti teel: kadi@visitpeipsi.com

Intervjuu viis läbi Sihtasutuse Lõuna-Eesti 
Turism praktikant Kerli Kuldmaa.


