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Hea lugeja!

„Sügis käes, sügis käes, lehti muudkui langeb..“, 
ütleb üks lastelaul. Ja tõesti – sügis on käes. Aeg 
teha kokkuvõtteid möödunud suvest, sellest, 
mis plaanid seekord õnnestusid, ja mille 
aeg veel ees on. Aeg ka uuele aastaringile 
ning talveperioodile tõsisemalt mõtlema 
hakata – on ju november-detsember 
juba jõulutralli tähe all möödumas ja ega 
siis enam vaikseks olemiseks mahti pole.

Nii et oktoobrikuuks soovime Sulle, 
armas lugeja, veidi rahulikumat 
kulgemist ja mõtisklemist, kaaslaseks 
Lõuna-Eesti seekordsed turismiuudised ja 
–lood koos Mari Kalkuni lauluga “Üü tulõk”.

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), Marina Lauk (Valgamaa Arenguagentuur), Sille Roomets (Valgamaa 

Arenguagentuur) ning Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism).

 
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.
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Uut ja huvitavat sihtasutuselt

• Augustis külastas Lõuna-Eestit ameerika ajakirjanik Meg Pier, kes tutvus siin 
Setomaa ja setode kultuuriga, Tartu ning Peipsiveerega, giiditööd tegi meistergiid 
Elina Aro. Hea meel on siinkohal sinuni tuua külastusest sündinud artikkel: www.
viewfromthepier.com/2011/09/02/09022011/. Külastuse jooksul tehtud pilte 
uudista sellel videolingil: www.youtube.com/watch?v=Ft3k49hxgUA. 

• 6. septembril kohtus sihtasutus Tartus Soome reisikorraldajatega, kelle seekordse 
FAM-reisi teemaks oli perepuhkus. Reisikorraldajatele jagasime Lõuna-Eestisse 
kutsuvaid trükiseid.

• 7. septembril osales sihtasutuse juhataja Kätlin Kuznetsova Paides EAS 
Turismiarenduskeskuse korraldatud TIKide testostude kokkuvõtval seminaril. 
Eriliselt tõsteti seal esile Valga TIKi, mis näitas väga häid tulemusi, saades ühe 
testostu eest 100st võimalikust 100 punkti. 

• Sihtasutus on võtnud turismiettevõtjatega tihedama 
kontakti saavutamise oma südameasjaks, mistõttu 
oleme mitmes maakonnas läbi viinud ümarlauad, 
kus osalisteks nii turismiasjalised ja -arendajad kui ka 
-ettevõtjad. Ümarlauad, kaardistamaks maakondade 
hetkeolukorda ning leidmaks võimalusi vastastikuseks 
koostööks, toimusid: 29. augustil Jõgevamaal, 5. 
septembril Võrumaal, 12. septembril Põlvamaal 
ning 13. septembril Viljandimaal. Oktoobris on ees 
ootamas Valga- ja Tartumaa ümarlauad.

• 12. septembril kohtus sihtasutus David 
M. Lambiga Šotimaalt, organisatsioonist 
SAC Consulting, kes tegi juhatajaga 
intervjuu saamaks sisendeid kohaliku toidu 
väljakutsetest Lõuna-Eestis.

• 20. septembril kutsus sihtasutus oma 
nõukogu ning Lõuna-Eesti 6 maakonna 
turismiarendajad ja -ettevõtjad 
Ilmatsallu suurele arutelule, mis viidi läbi 
maailmakohviku meetodil. See on lihtne viis 
leida uusi ideid, luua omavahelist dialoogi ning märgata üleüldisi mustreid mõnes 

arutlusküsimuses. Interaktiivse meetodi 
abil, mida muuhulgas kasutavad ka Coca-
cola, SEB Bank, Lufthansa ja Maailmapank, 
arutati Lõuna-Eesti kitsaskohtade ning 
võimaluste üle.

• 27. septembril toimusid Moskvas ning 29. 
septembril St. Peterburgis infoseminarid 
Venemaa reisikorraldajaile. Tartu ja Lõuna-
Eesti ühise, menuka ning romantilise 
ettekande tegi seal Olga Einasto. Ka 
levitasid nii SA Lõuna-Eesti Turism kui 
SA Tartumaa Turism infoseminaril oma 
uhiuusi, madalhooajale suunatud trükiseid.



• 29. septembril toimus Tallinnas VI Rahvusvaheline turismikonverents „Eesti 
turism muutuste keerises: võimalused, uuendused, eristumine.“ Konverentsil 
räägiti sellest, kuidas turismis edasi minna.

• Koostöös internetiturundusfirmaga Altex on lõpule jõudnud 21. juulil 
alanud otsimootorikampaania Läti ning Saksamaa turgudel, mis viidi läbi 
välisturundusprojekti raames. Läti kampaania kestel nähti Lõuna-Eesti reklaami 
Google Searchis kokku 7361288 korda, neist 1 549 klikki viis inimese SA Lõuna-
Eesti Turism kodulehele. Saksamaa Google’is näidati reklaami kokku 890730 korda, 
millest 769 korda jõuti edasi SA kodulehele. Altexi raporti kohaselt on kampaania 
tulemused head.

Kohe-kohe tulemas

• Oktoobri algul annab sihtasutus koos SA Tartumaa Turismi ning Tartu linna 
maine- ja turismiteenistusega välja teist korda ilmuva elektroonilise Tartu & 
Lõuna-Eesti infokirja, 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. Eelmist infokirja 
saad lugeda siin!

• 6. oktoobril osaleb sihtasutus EAS TAKi 
korraldataval loodusturismi ümarlaual 
Tallinnas.
 
 

• 12.-14. oktoobrini tutvustavad sihtasutuse juhataja 
Kätlin Kuznetsova ning Marina Lauk Valgamaa 
Arenguagentuurist Lõuna-Eesti puhkamisvõimalusi 
Inwetex messil Venemaal St. Peterburgis. 

• 20.-22. oktoobrini külastavad Lõuna-Eestit Rootsi 
ajakirjanikud, kes on siia tulnud SA Lõuna-Eesti Turismi 
ning SA Tartumaa Turismi kutsel ja korraldamisel. Tutvumisreisi ehk FAM-reisi 
(familiarization trip), mis sihtkoha tutvustamisel on üsna levinud meetod, teemaks 
on seekord nõukogude ehk sovietiaeg. Rootslasi giidib Elina Aro. 
 

Oktoober Lõuna-Eestis

• Kasepää vallas avati sel suvel 
külastajatele uus põnev näitus-
ekspositsioon „Samovarid ja 
vanausulised“. Kohapeal on giid, lisaks 
saab osta vanausuliste kaubamärgiga 
seotud tooteid. www.puhkaeestis.ee/et/
naitus-samovarid-ja-vanausulised



• Tartu Külastuskeskusel on nüüd madalhooaja lahtiolekuajad: 16. septembrist 
2011 kuni 14. maini2012 on külastuskeskus avatud E 9-18, T-R 9-17 ning L-P 10-14.

• 5. oktoobril tule Jõgeva linna staadionile Jõgeva 
Tervisepäevale! Toimuvad ühine võimlemine, rattasõit, 
kepikõnd ning terviseloeng. Osalejatele loosiauhinnad ja 
tervislik amps. www.visitjogeva.com/jogeva-tervisepaev-2/

• 6. oktoobril tule Seto Talumuuseumisse leivapäevale! 
www.setomuuseum.ee

• 7. oktoobril avatakse Tartus Ajaloo arhiivis näitus „90 
aastat perekonnanimede panemisest setodele“.

• 9. oktoobril leiab taas aset X Seto 
Kongress. Seto Kongress on Setomaa 
ja seto rahva esinduskogu, mis arutab 
probleeme ja Setomaad puudutavaid 
kultuuri, majandusalaseid ja poliitilisi 
küsimusi. Kongressi valimised toimuvad 
kord kolme aasta tagant.

• 10.-16. oktoobril pidutseb Tartu 
sügispäevade – traditsioonilise 

tudengiürituse – vaimus. www.studentdays.ee

• 10.-31. oktoobrini käi läbi näituselt 
“Tervüisi hõimuvellile”, mis on üleval 
Obinitsas Seto Ateljee Galeriis Hal’ as 
kunn.

• 20. oktoobril avatakse Jõgeva Linna-
raamatukogus Gunnar Vasemägi pildi-
näitus „Ilked ja pilked“. 
http://jogeva.lib.ee/

• 20. oktoobril tähistab Sangaste vald 
seltsimajas oma juubelit. 

 
• 22. oktoober on Võrumaa Muuseumis 
õppepäev. Nimelt kuulutas Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 2011. aasta 
ehteaastaks, mistõttu toimuvad sel 
päeval ehtekojad kõikjal üle Eesti. Info: 
sepamari@gmail.com

• 28. oktoobril seadku kõik oma sammud 
kuulsale Lindora laadale! Esimest korda 
peeti Lindora ristis laata peaaegu 100 
aastat tagasi. Kaubad on tänapäeval 
teised kui algusaastatel – siis olid 
müügiks peamiselt kariloomad, nüüd on 
aukohal kohalik käsitöö, aiasaadused. 



Muidu on laat nagu laat ikka. Laadapäev lõpeb kirmasega Obinitsas, Seto Ateljee 
Galeriis Hal’ as kunn. www.setokunst.ee, www.kultuurikeskus.eu, 
www.vastseliina.ee.

• 28.-29. oktoobril ootab noori amatöörfilmifestival NAFF, kes kutsub kõiki üles 
filme tegema! 
Vaata lisa Facebookist!

• 29. oktoobril aga tuleb jalge ette võtta jalgsimaraton HAANJA JALA 100 km. Kui 
rattaga ja suuskadega saab, siis peab ka jala saama! Haanja Distantsiks on määratud 
küll 100 km, aga tegelikult läbib iga osaleja nii palju, kui suudab. www.haanja100.ee

• Samal päeval, 29. oktoobril, tähis-
tatakse Karksi Valla Kultuurikeskuses I 
Mulgimaa kihelkondade päeva, mille 
eesmärgiks on väärtustada Mulgimaale 
omast elulaadi, tavasid ja kombeid. 
Päeval osalema ja kaasa lööma on 
oodatud kõikide põlvkondade esindajad 
– lastest vanaemade ja vanaisadeni. 
Õhtu lõppeb mulgisimmaniga, kus 
kõikidel päeval osalenutel on võimalus 
elava muusika saatel meenutada 
vanu seltskonnatantse, osaleda 
ühislaulimises ja -tantsimises. Kohapeal 
saavad käsitöömeistrid ja mulgitoitude 
valmistajad kaubelda enda toodanguga. 
www.kultuurikeskus.karksi.ee

• 31. oktoobril saad Värska Kultuuri-
keskuses elava pillimängu saatel õppida 
seto ja eesti rahvalikke tantse, sekka ka 
muude maade tantse ja pillilugusid. 

Midagi erilist

Looduslodi avas sügissõitude hooaja 
ning laiendas oma sõidupiirkonda 
ka Valga-, Viljandi- ja Põlvamaale. 
Emajõe Lodjaseltsi poolt 2008. aasta 
kevadel ellu kutsutud Looduslodja 
õuesõpperetked on Eestis ainulaadne, 
maitsi ligipääsmatute alade – jõgede, 
järvede, soode ja luhtade – looduse 
tundmaõppimiseks mõeldud sariüritus. 
Õuesõpperetked on 3 aastaga muutunud 

üha menukamaks, pakkudes põnevust nii lasteaialastele kui täiskasvanutele, 
koolilastest rääkimata. Käesoleval sügisel toimuvad Looduslodja õuesõpperetked 
21.-30. oktoobril Tartumaal alguse ja lõpuga Tartus ja RMK Suursoo Looduskeskuses; 
3.-7. oktoobril Viljandimaal Õhne jõel ja Võrtsjärvel alguse ja lõpuga Suislepas; 
12.-18. oktoobril Põlvamaal Peipsi lõunaosas alguse ja lõpuga Võõpsus ja Värskas. 



Looduslodja retkedega soovib Lodjaselts tutvustada laiemalt Eestimaa põnevaid 
ja ainulaadseid paiku, kuhu väga sageli ei satuta. Looduslodja meeskond on 
veendunud, et mida rohkem inimesed oma koduümbruse loodusest teavad, seda 
kõrgemalt nad seda hindavad ja seda paremini hoiavad. Looduslodja retkede sari 
on pälvinud ka riigipoolse tunnustuse, võites 2009. aastal teaduse populariseerimise 
konkursil hõbemedali ning leides äramärkimist keskkonnateo konkursil. www.lodi.ee 

 
Koolitume, reisime ja võtame eeskuju

Koolitume

• 12.-14. septembrini toimus 
EAS Turismiarenduskeskuse ja Eesti 
turismiinfokeskuste esindajate õppereis 
Jõgeva- ja Tartumaale. Esimesel päeval 
tehti lähemat tutvust Jõgevamaa ning seal 
pakutavaga, õhtupoole ka Tartumaaga. 
Teine päev oli pühendatud Tartu linnale 
ja kolmandal päeval külastati Elva 
Turismiinfot ja Matkakeskust ning AHAA 
keskust.

• 22.-24. septembrini käisid Setomaa 
ja Võrtsjärve inimesed Comcot nimelise rahvusvahelise projekti raames õppereisil 
Soomes. Projekti koordinaator Eestis on Maaülikool. http://pk.emu.ee/struktuur/
botaanika-osakond/teadustoo/osakonna-grantid-ja-lepingud/comcot/

• 1.-6. oktoobrini korraldab Tartumaa Arendusselts koos Lõuna-Eesti leader 
gruppidega Lõuna-Eesti toidutootjaile õppereisi Hollandisse Ida-Groningeni 
piirkonda, kus Toidunädala raames toimuvad üritused, esitlused ja müük kohaliku 
toidu turul Winschoteni Roosipargis, külastajate eeldatav arv on 3000. Toitudest 
pakub Lõuna-Eesti Sibulatee Kogukonnaköögi grillvutti ja mulgiputru, Räpina Hotelli 
peakoka hapukapsasuppi, kaljaleivast kalja ja palju muud maitsvat. Kohaliku toidu 
turul tutvustatakse ka Lõuna-Eesti puhkusevõimalusi, Lõuna-Eesti Turismi SA on 
esindatud nii inglisekeelsete trükiste kui messiboksiga. 

• Oktoobris osalevad nii SA Lõuna-Eesti Turism kui SA Tartumaa Turism INWETEX 
2010 CIS Travel Market messil Peterburgis. Lõuna-Eestit esindavad seal sihtasutuse 
juhataja Kätlin Kuznetsova ning Marina Lauk Valgamaa Arenguagentuurist. http://
lenexpo.ru/node/884

• 19. oktoobril kogunevad Mustvees ümarlaua taha Peipsiäärsed turismitegijad, 
et tutvuda Jõgevamaa Koostöökoja (LEADER tegevusgrupp), Jõgevamaa 
Turismiinfokeskuse, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, SA Lõuna-Eesti 
Turismi ning ka Peipsimaa tööga.



Eeskujuks

• Valmis on saanud uus infokanal Vene külalisele, kes Eestit külastada plaanib. www.
gotoestonia.ru

• 18. septembril kuulutati Eesti Vabaõhumuuseumi Leivapäeval välja Eesti parim 
mahetootja ja Eesti parim mahetoode. Parimaks mahetooteks sai sai šokolaadikreem 
kamaga, mida valmistab Otepääl FIE Katrin Seppa-Silmere. Seppa-Silmere turustab 
mahemärgiga tooteid kaubamärgiga Karli ja Linda maiustused alates 2009. aastast. 
Toodetakse ka müslisid ja müslibatoone. Valikuga tutvu nende kodulehel www.
karlijalindamaiustused.ee. Tootjakonkursile kandideeris 10 mahetootjat üle Eesti, 
tootekonkursile esitati 29 toodet 14lt ettevõttelt. Parima tootja ja toodet valis välja 
erialaspetsialistidest koosnev žürii.
 
 

Teeme projekte
 
• 19. septembril allkirjastas 25 Elva 
puhkepiirkonna partnerit puhkepiirkonna 
turismi- ja puhkemajanduse ühise 
arendustegevuse kokkuleppe. Elva 
puhkepiirkonna turismistrateegia 
koostamine on olnud ligi aasta kestev 
protsess, mille valmimisse andis 
oma panuse 54 inimest erinevatest 
ettevõtetest ja organisatsioonidest. 
Lisaks puhkepiirkonna üldiste 
eesmärkide seadistamisele ja 
tulevikuplaanide seadmisele oli 
turismistrateegia koostamise üheks 
eesmärgiks puhkepiirkonnas tegutsevate 
turismiettevõtjate koondamine ühiste 
eesmärkide elluviimiseks ja ühise 
arendustegevuse kokkuleppe sõlmimine.

• Tartumaa Turismi SA-l on valminud on 
uus madalhooaja trükis Vene turule, mis 
tutvustab peamiselt Tartus pakutavaid talvepuhkuse veetmise võimalusi.

• Valminud on Valgamaa matka- ja liikumisradasid tutvustavad videoklipid! Projekti 
„Mehed Liikuma 2011 Valgamaal“ ühe tegevusena videokaardistati Valgamaa 
terviserajad. 15 avalikus kasutuses oleva Valgamaa matka-ja liikumisraja kohta on 
ülevaatlikud videoklipid kättesaadavad aadressil www.mehedliikuma.ee/valgamaa-
liikumisrajad.html. Lisaks klippidele on toodud lehel radade kirjeldus, kõrgusjooned, 
marsruudi kulgemine Google Map’is. Mõnusat matkamist ja uute huvitavate kohtade 
avastamist!

• Jõgevamaa on alustamas uue maakondliku turismiinfokataloogi väljaandmist. 
Hetkel tegeletakse info kontrolliga, peagi saab stardipaugu trükise kujundus. Eelmine 
Jõgevamaa turismikataloogi anti välja veebruaris 2010, tänaseks on need otsas/välja 
jagatud. 



• Valgamaa Partnerluskogu projektikonkursi “Äripartnerlus“ raames sai toetust MTÜ 
Sangaste Turismiküla projekt „Sangaste piirkonna koostöövõime ja atraktiivsuse 
tõstmine“. Tegevustena on ette nähtud koostöö-, tootearendus- ja turunduskoolitused 

ning ühisturundustegevused. Tegevused algavad oktoobris.

Ära kutsu klienti üksikule saarele! 
Turundusest turismiettevõtjaile 

Rubriigis turismiettevõtjaile räägime sellest, 
kuidas enda teenuseid-tooteid võimalikult 
hästi turundada. Rubriigi aluseks on endise 
turismiettevõtja, nüüdse internetiturunduse 
koolitaja Marko Silleri internetiturunduse blogi, mis 
suunatud just turismiettevõtjaile. Seekord hoiatab 
Marko, et üksikule saarele ei tasu oma klienti küll 
kutsuda.

Millised on enamuse Eesti turismiettevõtete 
kodulehed? Kurb küll, aga need on anonüümsed 
infotahvlid, kust ei õhka grammigi personaalsust, 
avatust suhtlemisele – hall mass.

Ma ei taha kellelegi ilmaasjata liiga teha, aga 
erinevaid võimalusi, kuidas oma koduleht disainida ja üles ehitada, on palju. Kindlat 
valemit ei ole. Küll aga ei tohiks üks korralik koduleht jätta selle esmakordsele 
külastajale muljet, et ta on sattunud justkui üksikule saarele.

Kui inimene tuleb su kodulehele, aga leiab eest sellise paiga, mille osas ei ole ta 
absoluutselt kindel, kas seal üldse varem on mõni inimene käinud või mitte – sellist 
olukorda ei tohi tekkida. Nimetagem seda üksiku saare sündroomiks. Ettevõtte 
koduleht ei tohi olla kui üksik saar, mille külastaja tunneb end 
kui selle esmakordne (ja ilmselt ka viimane loll) avastaja.

Samuti ei tohi koduleht olla selline, kus inimene 
leiab küll märke varasemast inimtegevusest, 
aga see on ka kõik. Kui su kodulehe külastajas 
tekib kahtlus, et millal küll viimati keegi seda 
lehte külastas, ja mõtleb enda peas välja 
hüpoteetilise vastuse “Ilmselt üpriski ammu” 
– oled jälle jama sees. Kohe tekib siis ju inimese 
peas ka miljon küsimust – miks inimesed siin 
eriti ei käi? Kas nad ei usalda seda firmat? Aga 
miks nad ei usalda? Kas see on mingi kahtlane 
äri? Kas nad üldse enam tegutsevadki enam? Äkki 
peaksin ma ka mujalt ikka otsima?

Sinu koduleht peab olema selline, kuhu saabunud inimene tunneb, et ta on jõudnud 
teiste rahulolevate klientide sekka! Ta peab saama aru, et kodulehel käib pidevalt 
inimesi, kes uurivad, ostavad, tulevad tagasi, suhtlevad, räägivad kaasa, on huvitatud 
ja ON RAHUL! See paik peab tekitama temas tunde, et sealt leiab oma ala eksperdid, 

Vanad eestlased 

ütlesid sügise kohta, et...

...sügisel on suve 

silmad, aga talve 

hambad



parima kauba ning mitte keegi ei mõtlegi teda alt vedada.
 
Mis tunde meie turismiettevõtete kodulehed sinus enamasti tekitavad?

www.eturism.ee

Vastseliina piiskopilinnus – koht, kus aeg peatub

Vastseliina piiskopilinnuse lugu sai alguse 1342. aastal, mil alustati Pihkvamaa 
ja Tartupiiskopkonna piirile võimsa kaitserajatise loomist. Linnus on teeninud 
palju erinevaid isandaid, see on olnud sakslaste, venelaste, poolakate ning 
rootslaste käes. Tänapäeval, mil linnusest on alles peamiselt küll vaid varemed, 
toimetavad siin eestlased. 

Ent need varemed on osaliselt 
konserveeritud ning ühte torni on 
ehitatud vaateplatvorm, kus saab 
nautida imekaunist vaadet linnuse 
heakorrastatud ümbrusele. Külalisi 
ootab ligi 200aastasesse Piiri kõrtsi 
ehitatud külastuskeskus, mis on 
täis ajalugu ning keskaega – linnuse 
kuldaega. Eriliseks teeb paiga see, et 
külastuskeskuse näol pole tegu pelgalt 
kuiva muuseumiga, vaid kohaga, kus 

külastaja saab ise keskaega kogeda – oma kõrvade, silmade ja puutemeelega. See 
on kujunemas paigaks, kus saab tänases kiirustavas maailmas rändaja aega tagasi 
keerata. Ja kes meist poleks aegajalt unistanud ajas rändamisest?

Keskajal oli Vastseliina uhke ning korralik keskus, linnus andis oma kauniduse 
poolest suisa lossi mõõdu välja. Ent aastatuhande vahetuseks oli endiste aegade 
hiilgus kadunud, mistõttu hakkas kohalikel külaseltsidel ning vallavalitsusel 
tekkima mõte linnus uuele elule meelitada. Kuna nii Vene kui Läti piir on lähedal, 
võiks peale kohaliku rahva ka venelasi ja lätlasi külla oodata.

2004. aastal loodi vanasse mõisa sepikotta 
turismiinfopunkt koos pisikese näitusega. 
Seejärel panid töötajad selga keskaegsed 
riided ning hakkasid muulgi moel keskaega 
sisse elama. Sealt sai alguse üha suuremat 
populaarsust koguv Vana Aja Päev, mil üheks 
juulikuiseks päevaks linnus elustub, kutsudes 
kohale arvukalt keskaegseid käsitöölisi ja 
kaupmehi, sõdalasi ja munki, rändnäitlejaid ja 
muusikuid, ning kõige kulminatsiooniks süttib 
vana linnus pimeduse saabudes õhtukontserdi ajal 
sadade küünlaleekide ja lõkketulede valguses.

Suviti on piiskopilinnuses populaarsed nädala-vahetused, sest siis käivad meistrid 
siin käsitööoskusi õpetamas. Enda oskusi saab parandada nii klaasi ja keraamika 
kui ka paljudes muudes valdkondades. Seda kõike saab teha ka talvekuudel, ent 
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siis palub linnuserahvas oma soovist eelnevalt teada anda. Samuti saab nii suviti 
kui talviti keskaja köögis mätsida ordakakukesi või teha martsipani.

Kohalikud käsitöönaised, kes suviti vanas sepikojas nüüd käsitööpoodi peavad, 
on külastuskeskuse seinale tikkinud 24meetrise vaiba, mis kulgeb ajateljena 
koolitusruumi seinal ning kätkeb eneses lugusid, legende ja külajutte lähemast 
ümbrusest. Vaip on lõpetamata, sest aeg ju kulgeb omasoodu ja lugusid tekib 
järjest juurde... Legendidega saab tuttavaks ka valguse ja heliga edasi antud 
audiovisuaalses etenduses Legendide toas. Nii et kui üle lävepaku astuda, tunneb 
igaüks teise ajastu hõngu – aeg ei jookse siin nii kiiresti kui suurlinnades ja külastaja 
saab aja maha võtta. Lihtsalt olla. 

Ettetellimisel töötab keskaegseid roogi pakkuv söögikoht, kus pakutakse 3 
erinevat paketti. Kõige lihtsam on talupoja toit (kali, taar ja odratoidud), seejärel 
linnakodaniku toit (ürdid, ürdijuustud, ent mitte veel liha) ja kõige jõukamatele 
kohaselt linnuserahva mitmekäiguline pidusöök, mis on kolmest paketist kõige 
eksklusiivsem – vürtsiveinid, lihavaagnad, martsipan. Kõike seda on võimalik 
külastajal nautida keskaja kostüümidesse riietatult, spetsiaalselt selle kõrtsi jaoks 
tellitud savinõudest ja keskaja lauakombeid kasutades. 

Tulevikku vaadates on hetkel 
väljatöötamisel paketid lastele, nt 
ajalootund 7. klassile, kus lapsed saavad 
oma ajalootunni hoopis siin maha 
pidada, sellises populaarses vormis, et 
ka kõige kõrgem teadus neile meelde 
jääb. Sest kui ikka ise ajalugu katsuda 
saad, hanesulega kirjutad või küünalt 
valmistad, kinnitub see hoopis etemini 
kui õpikust lugedes.

Kaja Tuul, Vastseliina linnuseemand, 
ütleb, et peale Vastseliina leiab keskaja teemaga haakuvaid paiku Eestis veel näiteks 
Rakveres ja Paides, kuid igaüks neist on teisest erinev. Külastajatest on siia tema 
sõnul leidnud tee kindlasti väikesed lapsed, kellele raudrüüd ning ringiliikuvad 
rüütlid ja emandad ning mõõgaga vehklemine muljet avaldavad, samuti on palju 
pensionäre, kellele sobib rahulik elutempo. Ja loomulikult on piiskopilinnuse 
aktiivsed külastajad kooligrupid, keda sügise saabudes siia aina enam tuleb. „Me 
pole veel väga tuntud, sest oleme noored ja alles hiljuti alustanud, aga mulle 
tundub, et meid avastatakse järjest enam,“ ütleb Kaja Tuul.

Siseturiste tuleb piiskopilinnusesse kindlasti rohkem kui välismaalasi, ent päris 
agaralt külastavad linnust soomlased ja sakslased. Lätlasi oli rohkem enne suurt 
masuaega, kohati isegi rohkem kui eestlasi, ent praegu on neid väheks jäänud. Ja 
tasapisi leiavad siia tee ka venelased, nt need, kes Värska Sanatooriumis puhkavad.

„Suust suhu reklaam töötab kõige enam,“ tõdeb linnuseemand Tuul. „Meil on 
korralik koduleht, mida täiendame regulaarselt, ning turismiinfopunktides, 
turismitaludes ja naabrite juures jagame ka enda voldikuid,“ tutvustab Tuul 
praeguseid turundustegevusi. Ka koostööd teiste turismiettevõtetega hindab Tuul 
heaks, öeldes, et see on alati kaval meetod. „Praegu täname koostöö eest kindlasti 
Värska Sanatooriumit ning Piusa koopaid, ka Haanjast ja Võrust saadetakse meile 
külalisi,“ selgitab Kaja Tuul, lisades, et ka Setomaa läbijad jõuavad tavaliselt siia.



Gruppe, kes talveperioodil külastuskeskusesse tulla soovivad, ootavad linnuse-
elanikud rõõmuga, kuigi siis on vajalik ettetellimine. Ent ka üksikkülastajale pole 
maja suletud, tuleb vaid kodulehelt lahtiolekuaegu uurida.

Aga on siis sellise pika ja põneva 
ajalooga kohal ka mõni eriline legend 
jutustada? „Põnevad lood juhtuvad 
siin kogu aeg,“ muigab Kaja Tuul. „Ei 
saa öelda, et me just vaime näeme, 
aga vanade legendide taaselustumist 
kipub siin teinekord ikka olema. Näiteks 
pajatab üks vana legend mesilasperest, 
kes aegajalt kirdetornist mett alla 
tilgutab, mis kõikide haiguste vastu 
aitab,“ jutustab Kaja Tuul. „Ja ükskord 

see väga vana legend elustuski – külastuskeskuse tutvustusüritusel ei lasknud 
pereheitvad mesilaspered külastajaid torni ning järgmisel päeval hakkas tornist 
taas mett alla tilkuma, joostes mööda seina alla täpselt nagu legendis. Kui paljud 
sellest jumalaannist tervistusid, sellest ajalugu vaikib, aga mõne nädala pärast 
jäid juhtunut meenutama tumedad randid kiviseintel.“ Tuul lisab, et analoogseid 
asju on Vastseliina piiskopilinnuses juhtunud teisigi.

Lõpetuseks aga veel üks põnev lugu. Nimelt on Vastseliina piiskopilinnus Eesti 
kõige tuntum katoliiklik pühapaik. Juba 14. sajandil pandi siin kirja ime – ühel 
1353. aasta septembriööl kuuldi linnuse kabelis korraga muusikat. Küünlad olid 
iseenesest süttinud ja altaririst seinalt lahti tulnud, seistes õhus ilma mingi toeta. 
Nii kirjutati kirjas, mis saadeti paavstile, kes seepeale käskis siia pühapaiga teha. 
Iga palverändur, kes tõotatud sihtkohta jõudis, sai paavsti kinnitatud ühe aasta ja 
40päevase patukustutuse. Ka tänapäeva Lääne-Euroopas on see ime teada, sest 
katoliiklased käivad siin ikka veel. Näiteks 2004. aastal viibis vanal kabeliasemel 
korraga 180 palverändurit. 

Tulge Vastseliina piiskopilinnusesse – kohta, kus aeg peatub!

www.vastseliina.ee/linnus

 
Innovaatiline turism on Eesti 
kontekstis võtmeküsimus

EASi väljaantava Ettevõtluse Auhinna 
– Turismi Uuendaja 2011 – tiitliga 
pärjati 14. septembril Estonia 
kontserdisaalis toimunud pidulikul 
galaõhtul Põlvamaal Varbuse külas 
tegutsev Eesti Maanteemuuseum 
tänu erilisele vabaõhuekspositsioonile 
„Teeaeg“, kus liiguvad nii ajale jalgu 

jäänud liiklusvahendid kui ka tulevikusõidukid. Mida tiitlist ja muuseumi tulevikust 
arvab muuseumi juhataja Mairo Rääsk, loe edasi alljärgnevast loost.



Mida tähendab Eesti Maanteemuuseumile tiitel Turismi Uuendaja 2011? 
Igasugune märkamine ja tunnustamine on alati kasulik arvestades seda, et 
maanteemuuseum on avalik organisatsioon ja paljud meie ettevõtmised on 
avalikkusele suunatud. Selline tiitel teeb ainult heameelt. Oleme oma uue 
näitusekeskkonnaga leidnud äramärkimist ja saanud tunnustust mitmetel 
erinevatel konkurssidel. Esimesed pälvitud tunnustused omistati „Teeajale“ 
turismi kategoorias 2010. aasta hilissügisel. Konkursil „Ehe Lõuna-Eesti“ 
nimetati maanteemuuseum eriti silmapaistvaks nominendiks 2010. aasta 
parima turismiobjekti kategoorias. Põlvamaa turismitegijate konkursil sai 
maanteemuuseum „Aasta atraktiivseima uustulnuka“ auhinna. 2011. aasta 
jaanuaris pälvis maanteemuuseum Eesti muuseumide aastaauhindade konkursil 
„Aasta tootearendaja 2010“ tiitli. 
 
Uue näitusekeskkonna muudab eriliseks arhitektuurne lahendus. Sellest, et 
tegemist on väga silmapaistva maastikuarhitektuuri objektiga, annavad tunnistust 
mitmed artiklid väljapaistvates rahvusvahelistes arhitektuuriajakirjades 
ning pälvitud kõrgetasemeline tunnustus. Näitusekeskkonna „Teeaeg“ 
arhitektuurse lahenduse eest (koos Sõmeru keskusehoonega) pälvis AB Salto 
kultuurkapitali aastapreemia. Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide 
Tootjate Liidu korraldataval konkursil “Aasta Betoonehitis 2010” tunnustati 
„Teeaega“ eripreemiaga. Selle aasta kevadel kuulutas Eesti Maastikuarhitektide 
Liit „Teeaja“ „Maastikuarhitektuuri aasta teoks 2010“. Nüüd siis pälvis Teeaeg EASi 
auhinna. 

Mille eest täpsemalt auhinna saite, mida olete 
uuendanud?
Seda, mille eest me auhinna saime, ei oskagi 
täpselt vastata. Seda, mis kaalukeeleks 
sai, peab küsima komisjoniliikmetelt. 
Ise tahaksin uskuda, et hinnati ideed, 
seda, kuidas maanteede ajalugu on 
eksponoeeritud – millises vormis ja milliste 
seostega, milline sisu on loodud. Ma usun, et 
hinnati tervikut.
Protsess tänase päevani on olnud üsna pikk. 
Algas see juba aastal 2003, mil otsustati välja 
kuulutada maastikuarhitektuuri konkurss. 2004. 
aastal oli konkursi võitjate autasustamine, kusjuures 
on huvitav märkida, et teostamise aluseks võeti konkursil teiseks jäänud töö 
pealkirjaga „SUPERHIGHWAY“, autoriks Salto arhitektuuribüroo. 2005. aastast 
alates algas projekteerimise pikk protsess, mis jõudis lõpule 2008. kevadeks. 
Protsessi käigu muutusid ka muuseumi arusaamad, need teisenesid/täienesid 
pidevalt ja esialgsest tööst erines lõpptulemus üsna palju. 

2008. oli just alustatud piirkondade konkurentsivõime meetme alt toetuse 
jagamist. See ajastus osutus meile väga sobivaks. Võib öelda, et just õnnelike 
asjaolude kokkusattumise tulemusena saime pikalt kavandatud ideed teostama 
asuda. Esitasime euroraha saamiseks taotluse, mis sai sama aasta sügisel EASilt 
positiivse hinnangu. Paralleelselt taotluse esitamisega viisime läbi ehitushanke. 
2008. aasta sügisel sõlmisime ehitajaga lepingu ning algas projekti realiseerimine. 
Suure tõenäosusega ei oleks meil ilma EASi toetuseta täna uut näitusekeskkonda. 
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Mis on uue näitusekeskkonna puhul erilist?
Esiteks on eriline viis, kuidas teedeajaloo ekspositsioon on koostatud. 
Uus näitusekekskkond koosneb kahest suuremast osast: erinevatest 
näitusekeskkondadest ja puhkealast. Üks põnevamaid näitusekeskkondi on 
ajalooline teeruum, kus eksponeeritakse erinevatest ajastutest pärinevaid teelõike 
koos neile omase arhitektuurilise ja loodusliku keskkonnaga. Muide, meile 
teadaolevalt pole Euroopas sellist asja varem tehtud. Uus näitusekeskkond loob 
võimalusi luua olemasoleva peale pidevalt uut – erinevad programmid, näitused, 
üritused, aktiivsed tegevused jms. Korduvkülastajaid silmas pidades on kahtlemata 
oluline ka puhkeala. Läbi puhkeala keskse keskkonna, laste liikluslinna, on 
muuseumi korduv külastamine ühe hooaja vältel kaalukas argument. Kahtlemata 
on uus näitusekeskkond eriline ka oma arhitektuurse lahenduse ja mitmete 
erilahenduste poolest. 

Kirjeldage palun, kuidas tiitlini viinud hindamisprotsess välja nägi?
Maanteemuuseum valmistas ette konkursil osalemiseks vajalikud materjalid juba 
kevadel. Augustikuus saime teate, et oleme finaalis kolme nominendi seas. Ja nii 
ta läks. Et me konkurentideks finaalis olid Lux Express ja Nukumuuseum, mõlemad 
väga tugevad konkurendid, oli võit meile väga suur positiivne üllatus. 

Kas julgustaksite ka teisi turismiettevõtjaid seda tiitlit noolima?
See on igal juhul oluline ja vajalik, kas või seetõttu, et saada tagasipeegeldust 
oma ala professionaalidelt. Võrdlusmomendi saamiseks on kõik sellelaadsed 
ettevõtmised alati väga kasulikud, ka organisatsiooni seesmist arengut silmas 
pidades.

Millised on Eesti Maanteemuuseumi tulevikuplaanid?
Praegused plaanid puudutavad masinahalli ja selle rekonstrueerimist, mille 
tulemusena avaneb 3 aasta pärast maanteemuuseumi külastajatel unikaalne 
võimalus saada osa 20. sajandi autoajastust uues põnevas püsiekspositsioonis. 
Sinna oleme planeerinud kaasaegse ülesehituse võimalikult tehnika ja 



masinate keskele – tee-ehitus – ja hooldusmasinad, sõiduautod, mootorrattad, 
võrrid jms. Usun, et sellest saab üks tore ja vahva koht. Ja teisalt loodame 
uue püsiekspositsiooniga tõsta maanteemuuseumi külastamise atraktiivsust 
madalhooajal, so. oktoobrist kuni aprillini. Multifunktsionaalsena planeeritud 
näitusekeskkonnas saab tulevikus läbi viia konverentse, seminare, liikluskasvatust 
jms. 

Meie uus näitusekeskkond „Teeaeg“ on vabas õhus ja kahe viimase suvega on 
meil vedanud. Ent Eesti suved võivad olla ka teist nägu, mistõttu saavad külalised 
kehva ilma korral rohkem aega veeta kaasaegsest näitusekeskkonda külastades. 
Seega aitab masinahalli arendus vähendada ka ilmast tulenevaid külastusriske. 

Turism ja innovatsioon – kui palju neid omavahel ühendada ja kombineerida saab?
Eesti kontekstis on see võtmeküsimus. Kui vaatame oma lähiriike, siis see, kuidas 
Eesti end reklaamib ja mida meil pakkuda on, on suheliselt sarnane sellega, 
mida teevad Leedu ja Läti. Räägime puhtast loodusest, rikkalikust ajaloo- ja 
kultuuripärandist, tervislikust toidust. Aga naabritel on see kõik samuti olemas. 
Küsimus on selles, kuidas suudame eristuda. Kuidas suudame turistid Eestisse 
meelitada. Siin on innovatsioonil väga suur roll. Ilma sellise eristumiseta, ma 
arvan, on edu väga raske loota.

Muuseum kui turismiatraktsioon?
Eesti muuseumid on sellega üldiselt hästi hakkama saanud. Muuseum pole enam 
koht, kust külastaja leiab eest tolmused eksponaadid. See pole nii juba üsna pikka 
aega. Ma arvan, et see on otseselt seotud meie tänapäevase elukeskkonnaga – 
meie ühiskond on väga avatud ning muutused toimuvad oluliselt kiiremini kui 
varem, näiteks on infovahetus läinud tohutult kiireks. Seetõttu ootab ja eeldab 
külastaja seda kõike ka keskkonnast, kus ta igapäevaselt toimetab. Kahtlemata 
peavad muuseumid, kui eesmärgiks on avatus ja külastajate huvi, rääkima ning 
avama teemasid nii, nagu üldiselt seda ollakse harjunud vastu võtma. Väga oluline 
on seejuures uudsuse moment ning uudsus ei tähenda alati mitte niivõrd mõnd 
kaasaegset tehnilist erilahendust, vaid pigem uusi seoseid või rakursse, kuidas 
teemasid avada. Seega ei piisa enam pelgalt esemetest, tekstist, fotodest ja 
videoprogrammidest, et kaasaegseid ekspositsioone luua. Külastajad tahavad olla 
ka kaasatud ja näha uusi seoseid. 

Mis muuseumit teistest atraktsioonidest aga eristab, on see, et muuseum peab 
siiski säilitama usaldusväärsuse ja ei tohiks kergelt anda järele ahvatlusele üldise 
külastus- või omatulunumbri huvides keskenduda ainult n-ö populaarsete teemade 
käsitlemisele. Pigem tuleks lähtuda ikka valdkondlikest tegevuseesmärkidest, 
milleks üks või teine muuseum on ellu kutsutud. Võtmeküsimuseks on sealjuures 
viis, kuidas ka esmapilgul haigutama ajavaid või vähemtähtsaid teemasid 
köitvalt ja kaasaegselt esitada. Samas on usaldusväärsus, info kvaliteet ja selle 
kontrollitavus muuseumite puhul väga olulised. Seetõttu ei saa näitusi üles ehitada 
vaid populaarsust silmas pidades. Sisu peab olema kvaliteetne, aga samas köitev. 
Vormi osas, kuidas seda teha, on muuseumitel vabad käed. Edukamad on need, 
kes erinevaid võimalusi paremini ära kasutavad ja põnevamaid seoseid loovad, 
teemasid integreeritult esitlevad ning seda kõike kindlas taustsüsteemis teevad.

Maanteemuuseumist ning selle „Teeajast“ kirjutasime juba ka oma 2010. aasta 
juulikuises uudiskirjas. Loe siit: www.southestonia.ee/uudiskiri/LET5_0710.html. 

Muuseumi kohta uuri siit: http://muuseum.mnt.ee/. 

Meeldetuletus puhkuselt 

naaseja kolleegidele....

  ...5. päeval alustatakse hetkelise 

istumisega kipsist tehtud ja 

loomulikult kujundatud, 

värvitud ülemusega. 

Katsutakse telefoni ja teisi 

esemeid. Psühholoog 

räägib veel töötegemise 

riskidest.



Lõuna-Eesti statistikas 2006-2010 (5 aastat)

Kuna asusin alates 01.08.11 tööle SA Lõuna-Eesti Turism juhatajana, siis pidasin 
vajalikuks esmalt kaardistada senist käekäiku. Kuigi statistikat enamasti kirutakse, 
on see siiski üsna heaks indikaatoriks olukorra analüüsiks ja suundusin minagi 
statistikaameti kodulehele, et sealt alla laadida suured tabelid ning neid siis uurima-
puurima hakata. Statistikaamet annab andmeid järgnevalt:

Turism, majutus ja toitlustus

• Eesti elanike reisimine
• Majutus
• Piiriületused
• Reisikorraldajad ja reisibürood
• Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad

Mulle tundus, et kõige parema pildi saan, kui võtan “majutusele” keskendunud 
andmed olukorra analüüsi aluseks. Valiku põhjuseks oli see, et majutusega ööbijad 
tarbivad enamasti ka muid teenuseid (olulisemad külalised kui läbisõidukülalised 
ning sugulaste-tuttavate juures ööbivad külalised), neid on lihtne regioonide järgi 
jaotada ning neid andmeid on lihtne võrrelda teiste Eesti regioonidega (Põhja- ja 
Lääne-Eesti).

Mis ma leidsin?
Majutuskohtade arvu poolest liiguvad Eesti 3 regiooni ühel sammul (suured linnad 
nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu pole arvestuses regioonidest lahku löödud), hõivates 
kõik pisut üle 30% kõigist majutuskohtadest. Positiivne on, et vaatamata majanduse 
kõikumistele on LE majutuskohtade arv stabiilselt kasvanud (niisamuti ka PE), kuid 
Lääne-Eestis on peale 2007. aastat majutuskohtade arv vähenenud ning alates 2009. 
aastast jälle tõusma hakanud (vt Joonis 1).

 

Joonis 1. Majutuskohtade arv Eesti regioonides.

Tubade ja voodikohtade jaotumise osas on nüüd näha Põhja-Eesti edu tänu Tallinna 
suurhotellidele. Kuid sama muutuste trendi nagu majutuskohtade osas on näha ka 
siin (vt Joonis 2 ja 3). Oluline on endale meelde jätta, et Lõuna-Eesti omab 20% kogu 
Eesti voodikohtade arvust, mis eeldaks, et 20% kogu Eestit külastatavatest külalistest 
ka ööbib siin.



Joonis 2. Saadaval olevate tubade arv Eesti erinevates regioonides

Joonis 3. Saadaval olevate voodikohtade arv Eesti erinevates regioonides.

Esimene pettumus tabas mind üldist ööbijate arvu vaadates. Kui LE-l on 20% 
voodikohtadest, siis majutame me vaid 15% kogu siia, Eestisse saabuvast seltskonnast. 
Lääne-Eesti jääb oma 25% juurde, nii nagu voodikohtigi. Nagu jooniselt 4 näha, läheb 
meil oodatud külaline Põhja-Eesti majutuskohtadesse, sest seal majutatakse rohkem 
kui omatakse voodikohti protsentuaalselt.

Joonis 4. Majutatute ööbimised Eesti regioonides.



Eks üheks vabanduseks on kindlasti see, et meie lähinaabrid käivad meie juures 
n-ö teenuseid tarbimas, aga ööbima sõidavad mujale. Aga milleks tekitada juurde 
majutuskohti, kui me ei ootagi, et külaline ka meie juurde ööbima jääks? Siin tekib 
mulje, et meil on liiga palju majutuskohti või liiga vähe motivaatoreid, mis sunniks 
külalist siia ka ööbima jääda.

Eelnevat toetab ka järgmine tabel koos joonisega (vt joonis 5), kus on võrreldud 
regioonide voodikoha täituvust. Kui voodikohtade muutuse osas oli tegemist ilusa 
kasvuga, siis täituvuse osas on toimunud veelgi kiirem langus, ehk siis vähenevat 
külaliste hulka on vaja jagada suurema majutusasutuste hulga vahel. Kui meie 
naaberregioonid jäävad 30-40 täituvuseprotsendi vahele, siis Lõuna-Eestile jääb vaid 
pisut üle 20%, mis tähendab et majutusasutuste toad/voodid on täidetud vaid igal 
5. ööl naabrite 3. öö vastu. Vürtsi lisab ka fakt, et toa keskmise hinna osas jääme 
me Lõuna-Eesti maakondadega pigem sinna viimasesse otsa – me saame ka kõige 
vähem raha toa eest (Põhja-Eesti keskmine on 26 eurot, Lääne-Eestis 22 eurot ja 
Lõuna-Eestis 20 eurot toa eest). Siin võib muidugi rääkida kvaliteedierinevustest, 
kuid päeva lõpuks loeb ikkagi raha, mis on teenitud ja mida saab töötajate palgaks, 
hankijatele kauba eest ja teenuste ja toodete arendamiseks maksta.

 
 
 

Joonis 5. Voodikohtade täituvus Eesti erinevates regioonides.

Kui liigume nüüd sügavamale meie sihtturgudele ja hindame oma esinemist seal, siis 
avaneb pilt, mida kujutavad järgnevad joonised (vt joonis 6, 7, 8, 9 ja 10). 

Joonis 6. Eestlaste ööbimised Eesti erinevates regioonides.



 
 
 

Joonis 7. Lätlaste ööbimised Eesti erinevates regioonides.

Joonis 8. Sakslaste ööbimised Eesti erinevates regioonides.

 
 



 

Joonis 9. Soomlaste ööbimised Eesti erinevates regioonides.

Joonis 10. Venelaste ööbimised Eesti erinevates regioonides.

Eestlaste ööbimise osas ei saagi nuriseda, neid jagub siia tervelt 30% kogu Eestis ringi 
reisivatest ja ööbivatest eestlastest. Kurvemaks muutub pilt välismaalaste ööbimisi 
analüüsides. Lätlased, kes on meie lõunanaabrid ja kellel on siia kõige lihtsam jõuda, 
sõidavad enamasti siit edasi kas Põhja-Eestisse või jäävad Riia poolt tulles pidama 
Lääne-Eestis ja saartel. Sakslased, keda võiks ja huvitabki ju Lõuna-Eesti puutumatu 
loodus ja kultuuri- ja ajaloopärand, valivad siiski oma peatuspaigaks valdavalt Põhja-
Eesti. Soomlased, keda on välisturistidest Eestis kõige suurem hulk, jõuab Lõuna-
Eestisse vaid kesine 5%. Eks siin mängi kindlasti olulist rolli spaade vähesus Lõuna-
Eestis ning soomlaste harjumus käia saartel ja Lääne- ning Põhja-Eestis (kuna see on 
lähemal ja mugavam), kuid siiski on 5% kuidagi kurvalt väike number.



Kõige viimane rahvus, mida analüüsisin, olid 
venelased, ja see pilt tegi samuti väga kurvaks, 
sest siin ei saa olla vabanduseks kaugus ja 
ebamugavus. On ju ajalooliselt venelased 
käinud Lõuna-Eestis n-ö looduspuhkust 
nautimas. Mida on Põhja-Eestil pakkuda 
enamat kui Lõuna-Eestil, et külalised idast 
pigem sinna lähevad?

Selleks et teada, kuhu me jõuda tahame, on 
oluline teada, kus me praegu oleme, seega ei tasu 
seda analüüsi võtta kui sügiseselt nukrameelset 
valusat tõde, vaid kui võimalusi ja väljakutseid täis 
hüppelauda, kust on läbi ühiste turundustegevuste, 
tugevate toodete ja koostöö võimalik jõuda väga kaugele ning juba peagi Lääne- 
ja Põhja-Eestiga võrdselt konkureerida ja nii mõneski näitajas eespool olla.

Edu ja jõudu meile kõigile siin Lõuna-Eestis!

Vanad eestlased 

ütlesid sügise kohta, et...

...sügisesel ööl on 

üheksa poega


