
Kas teadsid, et…  

...ürgajal oli stress kui 

kaitsereaktsioon, mille abil 

suutsime kiiremini reageerida. 

Stressi tõttu läks verre adrenaliin 

ja nii said meie esivanemad 

rasketes olukordades 

ellu jääda. 
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Hea lugeja!

Kuigi hiljuti keerati kella ja ka päike on juba armulisem kui 
kuu varem, kimbutavad kevadväsimus ning stress meist 
paljusid. Ühtäkki ei jaksa enam hommikuti tõusta, 
kontorisse jõudes hakkab pea valutama ja töö 
tegemine ei suju kohe üldse. Arvuti laeb end üles 
liiga aeglaselt, koopiapaber on otsa saanud, 
tegemisi vajavate toimetuste nimekiri aina 
pikeneb, kõnedele keegi ei vasta, nälg on suur ja 
lõunale minna ei ole ka aega... pole siis ime, et 
oleme loiud ning näost hallid.

Aga nüüd aitab! Pakume Sulle, armas lugeja, 
lahenduse. Pane kinni oma kirjapostkast ning muud 
arvutiaknad (jah, Facebook ka   ), võta ette meie 
uudiskiri, lülita sisse kõlarid, et saaksid nautida Ahja 
jõe veevulinat ning linnulaulu, loe seekordseid uudiseid 
ja tõeliselt põnevaid pikemaid lugusid ning mine metsa ehtsat 
kevadet nautima!

Sinu
SA Lõuna-Eesti Turism

Maikuu numbris
• Vapramäe-Vellavere-Vitipalu – elamus loodusest

• Ülevaade Lõuna-Eesti festivalidest
• Ja üht-teist veel      !

Uudiskirja aitasid kokku panna: Teele Kaeramaa (Jõgevamaa TIK), Margita Kipasto (Võrumaa TIK), 
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.



SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised

Uut ja huvitavat sihtasutuselt

• Märtsi viimastel päevadel toimusid Venemaal, täpsemalt Moskvas ja St. 
Peterburgis sealsetele reisikorraldajatele infopäevad, kus tutvustasime Tartu ja 
Lõuna-Eesti suviseid ligitõmbavaid ning põnevaid pakkumisi. Seekordsed esitlused, 
mille tegi Mare Raid, olid tavapärasest veidi innovaatilisemad, mh kasutasime 
audioklippi ning silmaklappe. 

Kohe-kohe tulemas

• 4. aprillil osaleb sihtasutuse 
esindus Elva puhkepiirkonna 
turismiarengustrateegia koosta-
mise 3. töökoosolekul, kus esmalt 
tehakse kokkutulnuile ekskursioon 
Tõravere stellaariumis, misjärel 
seekord arutletakse võimalike 
turunduskanalite ja partnerite-
vahelise koostöö üle.

• 17. aprillil toimub Tartus giidide 
atesteerimine, mille komisjoni 
kuulub ka sihtasutus.

• Plaanide kohaselt juba aprilli lõpus avaldavad SA Lõuna-Eesti Turism, SA Tartumaa 
Turism ning Tartu linnavalitsuse maine- ja turismiteenistus ühise elektroonilise 
ning kord kvartalis ilmuva Tartu ja Lõuna-Eesti infokirja, mis sisaldab põnevamaid 
Lõuna-Eestis pakutavaid tooteid-teenuseid ning pakette. 
 

Aprillikuu tegemised Lõuna-Eestis 
 
Asjalikud tegemised

• 9.-10. aprillil toimub Värskas XXI 
Rahvusvaheline orienteerumisvõistlus 
„Peko Kevad“. Orienteerumine on 
Setomaal, eriti Värskas, paljude meelisala. 
Nii et mis muud kui kaarte uurima ja õigel 
ajal rajale! www.setomaa.ee 

• 14. aprillil tähistatakse Seto 
Talurahvamuuseumis taas Seto Toidu 
päeva. Seekord saavad toidusõbrad 
tutvuda ülestõusmispühade toitudega.



• 14.-15. aprillil tähistatakse Võru kultuurimajas Kannel selle 130. sünnipäeva raames 
Linnateatrite päevi. Linnateatrite Päevad on Tallinna, Kuressaare ja Võru linnateatrite 
kohtumispäevad Võrus, külastajad saavad kahel järjestikusel päeval osa mitmetest 
etendustest. Linnagaleriis on avatud teatrikunstnik Mihkel Ehala loomingule 
pühendatud mälestusnäitus. www.voru.ee 

• 15. aprillist 10. maini on kõik oodatud 
uudistama Obinitsa seto muuseumi-tarõ 
näitust „Seinavaipu Obinitsa muuseumi 
kogust“. 

• 16. aprillil aga kõik tervislikkusest 
lugupidajad Võru Tervisemessile Võru 
kultuurimajja Kannel! www.voru.ee 

• 16. aprillil ootab motosõpru 
rahvusvaheline motokross „Mulgikross“. 
www.mulgikross.ee

• 21.-22. aprillini peetakse Jõgeval 
populaarseid XV Alo Mattiisenile 
pühendatud muusikapäevi, ka toimub 
üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite 
konkurss. 22. aprilli õhtul kaunistab 
Jõgeva linna kõlaruumi aga Jõgeva 
Öölaulupidu. www.joggym.edu.ee

• 24. aprillil peetakse Võrumaal 
Munalaata, Suure Munamäe hooaeg algas aga juba 1. aprillil. www.suurmunamagi.ee

• 24. aprillil tähistatakse mitmetes 
kohtades Setomaal seto lihavõttepühi, 
sh Värska kiigeplatsil ning Obinitsa seto 
seltsimajas. Peale jumalateenistuste 
tähistatakse lihavõtteid munaloomkal 
munade võistu veeretamisega. Sel moel 
saab külaline tutvuda seto kultuuri olulise 
traditsiooniga, millest vanasti võtsid osa 
vaid mehed, nüüd on sellest saanud 
peresündmus. 

• 24. aprillist 2. juunini on Obinitsas Galerii-Ateljees Hal’as Kunn üleval näitus 
„Päikesejänku“. 

• 25. aprillist 1. maini vallutavad Tartu 
linna aga tudengid, sest toimuvad Tartu 
tudengite Kevadpäevad. Avatseremoonial 
antakse võim Tartus nädalaks tudengitele, 
et terve linn saaks kogu festivalinädala 
mõnusalt lõõgastuda ning vaimu välja 
puhata. www.studentdays.ee



• 28. aprillil võib Eesti vanimas – Mõniste vabaõhumuuseumis Võrumaal rääkida 
nõia- ja ravimtaimedest ning uurida, mida saab teha puude koorest, lehtedest, 
juurtest, viljadest ning mahlast. Tähistatakse nõiavitsapäeva. www.hot.ee/monistem 

• 30. aprillil tuleks aga oma veesõiduk kaenlasse võtta ning end 100 km pikal Võhandu 
Maratonil proovile panna. www.vohandumaraton.ee 

• Kuni 2. maini saavad 1.-9. klassi õpilased 
saata oma joonistusi võistlusele „Minu 
Võrtsjärv“, mida korraldavad Võrtsjärve 
SA ja Europe Direct Viljandimaa 
teabekeskus. Sama päevani kestab ka 
suveniirikonkurss, mille eesmärk on 
muuta piirkond turistidele suveniiride 
abil meeldejäävamaks ja pakkuda 
kohalikele võimalust kaasa lüüa piirkonna 
arendustegevuses. www.vortsjarv.ee

 
Elevuse tekitajad

• 23. aprillil on kõik murdeluule huvilised oodatud MTÜ Sänna Mõisakeskuse 
korraldatavale ning A. Adsonile pühendatud murdeluule esitamise võistlusele 
Sännasse Võrumaal.

• 23.-24. aprillil leiab Mooste 
Folgikojas Põlvamaal aset XII Eesti 
Rahvamuusikatöötluse festival „Moise-
katsi Elohelü“. Rahvamuusikatöötluste 
festival on avatud nii professionaalsetele 
kui ka harrastusmuusikutele, festivali abil 
soovitakse taaselustada ning väärtustada 
eesti rahvamuusikat. Seekordne festival 
keskendub lihavõttepühadele. Tandsuga 
tallist, lauluga lauta, iloga ilmast läbi! 
www.folkfest.polvamaa.ee

• 25. aprillil joostakse Põltsamaal 
üle sildade. See on traditsiooniline 
spordiüritus, mille käigus tuleb läbi 
kihutada pea kõik linnas asuvad sillad, et 
siis võidukalt finišisse suunduda.

• 29. aprillil on aga Põlvamaal tantsupäev 
– „Põlva tantsib 2011“. Mooste tänavatel 
tantsitakse teatetantsu, sellele järgnevad 
õhtukontsert ja simman Mooste Folgi-
kojas.



Eeskujuks

• Alates 2003. aastast annab Võrumaa 
Turismiliit välja auhindu tunnustamaks 
maakonna ettevõtjate ja ühingu liikmete 
tegemisi. 2010. aasta auhinnad on: 
UMA TEGO (stiilseim turismiettevõtte 
kujundus, uus turismisündmus, teenus 
jms) – Liikluslinn. UMA LUGU (vahvaim 
turismilugu) – Suhka turismitalu 
suitsusaun. UMA MEKK (maitsvaim 
söök/jook turismiettevõttes) – Veski 
külalistemaja koduleib, mida saab 
igaüks Antsla Veski pubist osta. UMA TEGIJÄ (Võrumaa Turismiliidu liige, kes on oma 
tegevustega eelmisel aastal silma paistnud) – Aivo Värton, Liikluslinna ja Uhtjärve 
Ürgoru Nõiariigi peremees. Tema viimane aktiivne ettevõtmine oli lumehotelli ja 
-sauna tegemine. Palju õnne!

• 13.–17. aprillini on Lõuna-Eestis 
külas Hollandi Ida-Groningeni piirkonna 
väiketootjad ja turismiettevõtjad. 
Pakutakse hollandi toite, tutvustatakse 
oma piirkonda ning Eesti-Hollandi 
ühisseminaridel jagatakse kogemusi 
ja õpitakse teiste edulugudest. Ida-
Groningen on sarnaselt Lõuna-
Eestile pealinnast eemal asuv ala, 
kus olulisteks tegevusvaldkondadeks 
on põllumajandus, väiketootmine ja 

turismindus. Hollandi nädal toimub Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppide koostöös 
(Tartumaa Arendusselts, Põlva-, Võru- ja Valgamaa partnerluskogud, Piiriveere Liider). 
Lähiajal on Hollandisse sealse ettevõtja juurde sparglikasvatust õppima minemas 
Lõuna-Eesti väikeettevõtja, kes tahab hakata seda köögivilja Eestis kasvatama. 
Järgmiseks suuremaks ühiseks ettevõtmiseks on oktoobris Groningenis toimuv 
Toidunädal, kus Lõuna-Eesti ettevõtjad saavad oma tooteid tutvustada ja müüa ning 
testida hollandlaste maitse-eelistusi. www.tas.ee

Koolitume ja reisime

• 30. märtsil korraldasid Võrumaa Turismiliit, Võrumaa Arenguagentuur ja 
Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi õppetool infopäeva turismiettevõtjaile ja 
-asjalistele. Turismikoordinaator Maili Vinn tegi ülevaate projektist “Võrumaa uute 
elamustootepakettide ühisturundus Läänemere regioonis“. Päeva teisel poolel 
esitlesid Contra ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismikorralduse õpilased 
innovaatilisi ideid, kuidas võiks ilmestada Lõuna-Eesti turismimaastikku. 

• 4. aprillil korraldab MTÜ Setomaa Turism koostöös Setomaa muuseumidega 
seminari Piiriveere piirkonna muuseumide töötajatele ja turismiinimestele. Seminari 
eesmärk on arutleda, kuidas teha parimal viisil koostööd. www.setoturism.ee 



• 11.-12. aprillil korraldab MTÜ Setomaa 
Turism Hirvemäe Puhkekeskuses 
internetikoolituse oma liikmetele. 
Koolitajateks on ala spetsialistid Aivar 
Ruukel ja Kaido Einama. Koolitusega 
püütakse teada saada, kuidas teha 
kodulehekülg atraktiivsemaks ning läbi 
internetiturunduse paremini jõuda oma 
praeguste ja tulevaste klientideni.

• 14. aprillil kohtub Viljandis turismiettevõtjate ümarlaud „Mida teha, kui külla 
tuleb Alla Pugatšova?“. Räägitakse avaliku sektori ja turismi koostööst, eduka 
turismiettevõtte mudelist, sellest, mida venelased ootavad ja paljust muust. Lisainfo: 
viljandi@visitestonia.com 

 
Usu sellesse, mida sa teed! 
Intervjuu EASi Turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutsoga

Miks töötate just turismi valdkonnas, 
valikuid on ju palju?
Olin aastast 1994 välisteenistuses, 
töötasin välismajanduspoliitika osa-
konnas, majandusametnikuna Saksa-
maal ja hiljem ka konsulina Austrias, 
Šveitsis, Sloveenias ja Slovakkias. 
Välisriigis Eestit esindades tuleb oma 
riiki tutvustada – peamiselt majandus-, 
investeerimis- ja hariduskeskkonda, 
ent rääkida tuleb ka Eestist kui ilusast 
maast, kuhu tasub reisida. Sedalaadi 
sihtkoha tutvustamine on üks välismaal 
töötava diplomaadi rolle. Seega tegin 
tegelikult juba 15 aastat enne EASi 
tulekut samalaadset tööd. 

Olen jätkuvalt sügavalt veendunud, et 
Eesti on koht, kuhu tasub külastajana 
tulla, aga peame endilt küsima, kas 
oskame ise seda tähele panna. Mina 

nägin riiki ja siinset potentsiaali distantsilt, mistõttu minu usk Eestisse on suur, aga 
eestlane ise veel ei usu, et oleme turismiriik. Pole meil ju palme ega suusamägesid. 
Samas moodustab turism kui majandusharu SKPst 10%, mis on aukartustäratav 
number! Paraku igapäevaelus me seda ei hooma. Põllumajanduse SKP on aga alla 
5%, ent me usume siiralt, et Eesti on põllumajanduslik maa.

Mis on Te visioon Eesti turismi edendamise vallas? Mida peate enda suurimaks 
ülesandeks?
Eestit kaugemates riikides väga ei tunta ja meie, väikeriigi, jaoks jääb tuntus alati 
lõputuks teemaks. Peame pingutama rutiinses korras, et teataks, kus Eesti asub. 



See on raske, kallis ja tänamatu töö, aga peale riigi keegi teine seda ei tee. Nii et 
väljakutse pikas perspektiivis on Eesti tuntuse suurendamine.

Teiseks peame mõtlema, miks siia tahetakse tulla ja kas oleme atraktiivne 
sihtkohariik. Me pole päikeseriik ega muutu ka selleks. Meie unikaalsus on kindlasti 
Tallinn ja selle vanalinn, aga kaugemas tulevikus peame suutma Eestit tervikuna 
pakkuda. Meie väiksus on pluss – Tallinnast Lõuna-Eestisse on ju vaid loetud 
autotunnid. Selle lühikese aja jooksul saab kogeda palju erinevat. Mida rohkem 
meil on huvitavaid pakkumisi üle Eesti, seda rohkem on tulevikus lootust turistide 
külastusele.

Kolmandaks peab kasvama usk sellesse, et oleme omanäoline, atraktiivne 
ja heal tasemel teenust pakkuv turismiriik. Kindlasti on teenuse kvaliteedi ja 
klienditeeninduse taseme tõstmine selles kontekstis meie oluliseks eesmärgiks. 
Kuid sealjuures on oluline, et Eesti turismiettevõtjad saaksid aru, et ainuüksi 
heast tootest ei piisa, vaja läheb ka oskust seda toodet pakkuda – kõnetada õiget 
sihtrühma, tabada nende vajadusi.

Parafraseerides Hiina vanasõna – anna abivajajale mitte kala, vaid õng, toetab EASi 
Turismiarenduskeskus Eesti turismiettevõtjaid koolituste ja oskusteabega, mis aitab 
luua väärtust pikkadeks aastateks. Kuid ka siinkohal algab kõik turismiettevõtja 
valmisolekust ennast täiendada ja teenuseid paremaks muuta. Me saame teha 
küll koolitusi näiteks sellest, milline näeb välja kaasaegne pereturismi toode, aga 
lõpptulemus sõltub ikkagi sellest, mis tasemel teenust ettevõtjad pakuvad ja kuidas 
info selle kohta jõuab lõppkliendini. Tõhusa kommunikatsioonikanalina oleme EASi 
poolt loonud nii sise- kui välisturistile Eesti puhkamisvõimalusi ja vaatamisväärsusi 
tutvustava portaali www.visitestonia.com.

On tähtis, et info pakutavate teenuste kohta oleks 
selles veebikeskkonnas soovijatele leitav, kuid iga 
Pärnus või Kallastel asuv Eesti turismiettevõtja 
peaks endalt küsima, kas tema pakutav toode 
on piisavalt atraktiivne, et see kutsub tarbima. 
Kui sadamasse jõuab buss soome või rootsi 
turistidega, siis kuhu nad pööravad – kas Pärnu 
või Tartu suunas? Ja selle otsustab just oskuslik 
pakkumine, mitte ainult teenusekvaliteet.

Millised on (Lõuna-)Eesti praegu olemasolevad 
tugevused, millele rõhuda?
Eesti suuruses riigis ei tasu regionaalset vaadet üle 
tähtsustada. Turistile maakonna või valla piirid ei loe. Mööda 
Saadjärve sõites on tal ükskõik, on ta parajasti Tartumaal või Jõgevamaal. Meie neli 
põhiteemat, millele keskendume – tervis, kultuur, loodus ja linn – on väga tugevad 
valdkonnad. Ja kõigis neis saab Eesti erinevates piirkondades huvitavaid tooteid 
välja pakkuda. 

Kui mõtlete tagasi viimaste aastate turismi arengule Eestis, siis mis on need 
edukad sammud, mille üle olete eriti uhke?
Sel aastal on Eestis soome ja vene turiste rohkem kui kunagi varem. Oleme Euroopas 
ööbimiste ja inimeste arvu osas kõige kiiremini kasvanud. See on tulemus, mis 
näitab, kui kiiresti me majanduskriisist välja tulime. Oma lühikese karjääri jooksul 
EASis sattusin kõige keerukamasse aega – majanduslangusesse. Olen uhke, et 

Kas teadsid, et…  

...stressi võib jagada “heaks” 

ehk motivatsiooni ja 

inspiratsiooni tekitavaks ning 

“halvaks”, mis keha ja hinge 

hävitab. Selleks et 

igapäevatoimetustega 

edukalt hakkama saada, 

vajame alati teatud 

hulka stressi.



tänu riigi ja EASi Turismiarenduskeskuse, regioonide ja ettevõtete ühistööle ning 
pingutusele saavutasime me ühiselt selle, et me mitte ei tulnud mõõnast välja, 
vaid tulime sealt välja suure hooga, saime parima tulemuse võrreldes masueelse 
ajaga. See pole kindlasti ainuüksi minu saavutus, aga selle üle olen uhke küll. 

Räägime regioonidest veidi veel. Millele peaks Lõuna-Eesti eriliselt tähelepanu 
pöörama?
Organisatoorse poole pealt räägime regionaalsete katusorganisatsioonidega hetkel 
läbi seda, mis on kellegi roll turisti väärtusahelas ja kuidas olla vastastikku veelgi 
kasulikum. EASi Turismiarenduskeskusel on võimalus teha uuringuid, kompetents 
pakkuda ülevaateid ja analüüse turgudelt ning meie välisesindajate võrgustik on 
tugev. Seda platvormi tahame läbi katuste ka arendajatele ja ettevõtjatele pakkuda. 
Töötame jätkuvalt ka Eesti brändi kallal, et kuvand Eestist oleks ühesugune. 

Mida me ei saa pakkuda, on see, mis on kohapeal olemas. Me ei saa ega taha 
palju ette kirjutada, võime vaid öelda, et nt Soome turul on nõudlus ühe või teise 
teenuse osas ning millised on trendid Euroopas ja maailmas. Aga me ei saa vägisi 
kedagi tooteid tegema panna. Saame teha küll koolituse sellest, milline näeb välja 
pereturismi toode, aga me jääme sõltlaseks sellest, mis tooted kohapealt tulevad.

Seega kohapealt ootate initsiatiivi...
Jah, see saab tulla ainult kohapealt. Meie saame anda tagasisidet, kas see töötab 
ja millisel turul. Või et töötab siis, kui on tehtud need või need asjad. See dialoog 
tuleb veel sujuvamalt tööle panna. Regionaalsed katused võiksid muutuda meie 
käepikenduseks piirkondades, kus teatakse täpselt, miks me midagi teeme ja mis 
on meie pakutavad tööriistad. Et liiklus edasi-tagasi toimuks hästi. 

Mis õieti on EAS TAK?
Turismiarenduskeskuse roll on toetada Eesti turismiettevõtjaid – olla partner. 
Meie suurim väärtus turismiettevõtja poolt vaadates on eelkõige tugev erialane 
kompetents, mida ettevõtjatele pakume. Siia kuuluvad uuringud, välisesindajad, 
turundusvõrgustik, suurim mõjukaim turunduskanal www.visitestonia.com ja 
teadlikkuskoolitusprogrammid. Meil on ka vahendid investeeringuteks, aga me ei 
saa loodetavasti kunagi nii rikkaks riigiks, et teha rumalaid investeeringuid. See on 
hukatuslik nii riigile kui ettevõttele. EAS TAKi näen kohana, kus vajadus ja oskus 
kokku jooksevad. Tahan kõiki ettevõtjaid kutsuda üles vaatama just pehmeid 
väärtusi, mis on tihti olulisemad.

Kui Te poleks turismisfääris, siis millega tegeleksite?
Töötasin välisministeeriumi välisteenistuses 15 aastat ja mulle seal väga meeldis. 
Tulin ära, sest pere kasvas suuremaks ja lapsed küsisid üha valjemalt, kas nad 
peavad meiega ikka kaasa tulema. Fantastiline töö, mis mulle väga meeldis ja see 
on üks asi, mida oleksin valmis jätkama. 

Ma pole selle mõttega mänginud, et mida veel võiks teha. Kui tuled igal hommikul 
tööle teadmisega, et tahad tulla, seda on kihvt teha, siis on see fantastiline tunne. 
Ma ei uskunud, et seda tunnet on võimalik jätkuvalt tunda. See on suur õnn ja ma 
oskan seda hinnata.

Olen ise Tartumaa inimene ja arvan, et olles olnud suures linnas ja uhketel 
parkettidel, saaksin end mõnusalt tunda ka maal elades. Leiaksin ka sealt endale 
põneva väljakutse. 



Kui Teile antaks piiranguteta miljon eurot, siis mida selle raha eest Eestis ära 
teeksite?
Me iga-aastane eelarve on oluliselt suurem kui see raha. Oluline on, et tervik 
töötaks. Selle terviku arendamiseks tuleb palju investeerida Ühe konkreetse näitena 
võiks öelda, et minu enda unistus on, et saaksime endale ühe suure teemapargi, 
mille oleme nüüd Lottemaa kujul ka saamas. Sellist teemaparki ma tahan, sellest 
olen unistanud. Aga see peab olema suur ja väärikas, niiöelda must asi, kus tuleb 
ära käia. Tahan, et Lottemaa läheb sellisena käima, et ei juhtuks midagi sellist, 
mis teemaparkidega vahel on juhtunud või kardame juhtuvat. Me pole neid hästi 
tööle saanud, näide on paraku olemas ka Lõuna-Eestist. Seega see miljon eurot 
tuleks investeerida sellesse, et lisaks majadele on seal ka see kiuks, mis asja veelgi 
paremaks muudab. Peame julgema teha suuri asju. 

Andke 3 soovitust (Lõuna-)Eesti turismiettevõtjaile!

1. Julge mõelda suurelt! See ei tähenda, et peaks 
olema tohutu suur investeering. Mõte peab 
olema julge.

2. Tea, miks, mida ja kellele sa teed. See on 
oluline.

3. Usu sellesse, mida sa teed. Kui sa ei usu, mida 
teed, ei saa sa ka aru, mida teed. Kui usud, siis 
pead sellest lugu ja hindad seda. 

Teie ise – Tarmo Mutso kui persoon, mitte kui EAS TAKi 
direktor – mis Teid õnnelikuks teeb?
Siin pole kahte vastust, see on pere. Kõik muu – töö, sõbrad jms – on ka tähtsad, 
aga pere on kõige tähtsam.

Ahhaa! Teaduskeskus! 

Kes ei tahaks lõpmatuse ringis ronida, 
lae alla tõmmatud köiel rattaga sõita, 
laboris katsetada, teatrit teha, elu 
sündi ja ookeanikalu imetleda, maa 
alla kaevuda, tähistaevast nautida ja 
kuplites pöörelda... Kõike seda saab 
Tartus teha juba alates 7. maist, kui 
oma uue maja uksed avab pikisilmi 
oodatud Ahhaa Teaduskeskus – koht, 
kus wc-uksed plingivad kutsuv-
roheliselt või keelav-punaselt ning 

kontoriruumide uksed meenutavad ulmefilmide laboreid, kuhu sisenedes lööb 
vastu salapärane tihe valge aur. Ent kõigest järjekorras.

Ahhaa Teaduskeskuse lugu algas siis, kui Tartu Ülikool 1997. aastal otsustas, et 
Tartusse peab tulema teaduskeskus. Algusest saati on teaduskeskuse eesotsas 
olnud selle juhataja Tiiu Sild, kelle eestvedamisel peagi suured asjad juhtuma 

Kas teadsid, et…  

...stressi võib jagada “heaks” 

ehk motivatsiooni ja 

inspiratsiooni tekitavaks ning 

“halvaks”, mis keha ja hinge 

hävitab. Selleks et 

igapäevatoimetustega 

edukalt hakkama saada, 

vajame alati teatud 

hulka stressi.



hakkasid. 2004. aastal alustati teaduskeskuse uue maja projekteerimist ning 
kuna Tartu Tähetorn (kus peale ajaloo muuseumit resideeruti) läks remonti, 
sai vahesadamaks Lõunakeskus. Uut maja ehitati poolteist aastat ning nüüd on 
kaunis kupliline Ahhaa Teaduskeskus valmis suuri ja väikeseid (teadus)huvilisi 
vastu võtma ja avardama nende teadmisi maailmast.

„Eesti on kuulutanud end teadmuspõhiseks 
ühiskonnaks ja ka terves maailmas on teadus 
meie eraelu väga tihedalt mõjutama hakanud. 
Sestap on oluline olla kursis nii mobiilikiirguse, 
ravimite kui vaktsineerimisega kaasnevaga. 
Inimesed vajavad infot, et teha otsuseid, 
ja koolitarkusest jääb siin väheks,“ selgitab 
Tiiu Sild. „Ahhaa on paindlik keskkond, kus 
aitame inimestel saada infot just sellest, 
mis hetkel oluline. Lisaks soovime, et Eestis 
ja terves maailmas tuleks rohkem inimesi 
loodusteadustesse, seega püüame näidata 
loodusega seotud asju uudses võtmes.“ Gravitatsiooni-, 
inertsi- või elektrivoolu seadusi teaduskeskus 2-3 tunni jooksul 
mõistagi selgeks õpetada ei jõua, ent huvi äratada küll. „Ahhaa on avastuste 
tegemise ja sisemise motivatsiooni katsetamise koht,“ ütleb Sild.

Teaduskeskuse mitmekesisus paneb pea kergelt ringi käima – siin on 
tehnoloogiasaal koos vaatetorni, tunneli, hiigelgloobuse, maa-aluse lifti (eestlaste 
väljamõeldud) ja vaatepiluga Austraaliasse (samuti eestlaste töö), elu saal 
ookeanikalade ning veeteemalise väljapanekuga, keemialabor, külalisnäituste 
saal (tulekul on robot-loomaaed USAst Silicon Valleyst), töökojad, kohvik, 
Newtoni õunapuu, teadusteater ja oi kui palju asju veel. Tiiu Sild’i enda jaoks on 
põnevaimad mereakvaarium ja koht, kus tibud hakkavad munast kooruma. „Elu 
ime üle ei väsi ma kunagi imestamast, ja planetaarium muutub tõenäoliselt ka 
popiks, sest paneb sügavalt tunnetama, millised tolmukübemed me universumis 
oleme ja milline ime see on, et me suhelda saame,“ usub ta. Maja eeliseks loeb 
Sild ka seda, et kõik, mida vajatakse, on käe-jala juures – maa-alused laoruumid, 
läbi põranda tulevad kommunikatsioonikorgid, mis igat eksponaati varustavad 
elektri, interneti, gaasi ja/või veega. Sild näitab: „Sellist kuppelsaali kui meil pole 
vist küll ühelgi teisel teaduskeskusel. See on väga uljas mõte ja ma arvan, et see 
teeb meid lõpuks ka kuulsaks.“

Eksponaatide valikul mõeldi kolmele 
asjale: mida eksponaat jutustab ja 
millist loodusseadust aitab mõtestada; 
kui palju seda teistes teaduskeskustes 
näha on (sest Ahhaa ei taha teisi 
korrata, vaid eristuda). „Ja kolmandaks 
tahtsime, et valvureid poleks vaja – 
külastajad peavad saama ise ja ohutult 
asju kasutada,“ seletab Sild.

Ahhaa on igaühele, ent põhiline sihtgrupp on praegu põhikoolilapsed, kel valikud 
veel ees ja keda saab mõjutada loodusteaduste usku pöörduma. Teaduskeskuse 
siht on aastas vastu võtta 100 000 inimest, kellest 30 000 tulevad väljaspool 
Tartut või Eestit – kõige enam lätlased, ent ka Soomest ning Venemaalt (kus 
teaduskeskused on uus popp asi).

Kas teadsid, et…  
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...Inglismaa teadlased 

leidsid kiireima viisi stressist 

vabanemiseks – närvide 

rahustamiseks tulevat vaid 

raamat avada, kuna see 

normaliseerib südamelöökide 

kiirust, vähendab lihaspinget 

ning alandab stressihormooni 

taset. Mine võta kinni!

Maailmas on teaduskeskusi väga palju, Euroopas 
ligi 400, maailmas tuhandeid. Lähimad meile on 
Heureka Helsingis ning Universeum Göteborgis, 
Euroopa kuulsaimad on teaduskeskused 
Iirimaal, Prantsusmaal ja Saksamaal. Kõige 
tihedamalt põimuvad Ahhaa majas aga kahe 
teaduskeskuse mõtted – ruumi ja logistika 
mõttes Heureka ning sisu ja toimimise mõttes 
Experimentarium Kopenhaagenis. Tiiu Sild 
on neist enamuses ka käinud, on see ju parim 
õppimiskoht. Üks tähtsamaid asju oli kogemus, 
et teaduskeskuste maailmas valitseb avatud teabe 
põhimõte: mingi küsimuse korral saadeti talle kohe vajalik 
info ja joonised ning võeti aeg, et talle asju õpetada. Nüüd on Sild põhimõtte ka 
Ahhaale üle viinud – jagatakse avatud keskkonna ideed, inimesi õpetatakse, ükskõik 
kui kiire ka poleks, sest teadmisi ei saa vaid enda teada hoida, neid tuleb jagada.

Ent lisaks teiste teaduskeskuste eeskujule on Ahhaal veel midagi väga väärtuslikku 
– oma töötajad. „Kogu Ahhaa kamp on selline, kes istub 9-10ni õhtul siin, meestel 
on suur vaimustus nendest masinatest, nad ei saa siit üldse välja,“ naerab Tiiu Sild. 
„Ma loodan, et see õhkkond püsib kaua, sest tavaliselt hakkab asi rutiini tekkides 
stagneeruma.“ Tartus on ka alati uusi noori tudengeid, kes värskust ülal hoiavad, 
nii kiidab Sild Tartu Kutsehariduskeskuse, Tartu Kõrgema Kunstikooli ning Viljandi 
Kultuurikolledži rahvast: „Meile sobivad inimesed, kes armastavad näidelda, kunsti 
ja muusikat teha.“ Peale selle töötab Ahhaas üks eriline mees – leidur – kes aegajalt 
end põrandale pikali viskab ja tööd tegema ehk leiutama (üllatavaid lahendusi välja 
mõtlema) hakkab.

„Turism on suhteliselt uue aja trend. Sada aastat tagasi oli reisimine rikka rahva lõbu. 
Praegu reisib igaüks, turism on massiline ja pakub pinget paljudele,“ mõtiskleb Sild. 
„Ka teadus on muutumas järjest olulisemaks, mistõttu on need kaks asja omavahel 
hästi ühildatavad. Turismist saadav mõnu ja teadusest saadav avastamisrõõm 
üheskoos – mida enamat sa veel tahad?“

Kuhu Ahhaa edasi läheb? „Mulle 
meeldib Rootsi mudel, kus igas külas on 
oma teaduskeskus,“ ütleb Sild. „Need 
on klassiruumi tüüpi asutused, kuhu 
lapsed saavad tulla ja teha teaduspäeva 
või eksperimenteerida. Ja see on 
demokraatlik – riigi eelarvest tuleb iga 
aasta teatud summa. Väga tore mudel,“ 
kiidab ta. „Minu nägemuses võiks igas 
vallakeskuses ja linnas olla oma teaduse 

tüüp – teadusnäitus, tehnikamuuseum, seikluspark teaduse elemendiga. See on 
keeruline, aga võiks olla kõige efektiivsem mudel. Ja me aitame sellele kaasa,“ usub 
Sild.

7. mail avatakse Ahhaa Teaduskeskus uhke avapauguga – siis on keskus avatud 3 
ööpäeva järjest. Tasub kindlasti minna, sest väga paljut, mida Ahhaa pakub, ei 
jõudnud käesolevas loos mainidagi. Üks pisike tehnoloogiline vidin ootab külastajaid 
näiteks juba piletikassa juures. Mis see on, seda me ei paljasta, sest rõõm põnevast 
maailmast, nagu Tiiu Sild Ahhaad iseloomustab, on iseavastamist väärt!

www.ahhaa.ee



VI Võhandu Maraton – lahing iseendaga

30. aprillil toimub Võhandu jõel taas üks uhke ettevõtmine – järjekorras juba 
kuues Võhandu Maraton. Mis, miks, kuidas ja kellele see on, sellest alljärgnevalt 
maratoni peakorraldaja Hillar Irvesega juttu teemegi.

Võhandu jõe ühe korraga läbi sõitmine mõlkus Irvesel mõttes juba 1999. aastal. 
Nagu ikka, oli mõttel nii pooldajaid kui vastaseid, enamik arvas toona, et erilist asja 
sellest ettevõtmisest küll ei saa. Ent aastal 2005. otsustasid Hillar Irves ning Sixten 
Sild – kellest sai maratoni teine peakorraldaja – jõe, maksku mis maksab, kahekesi 
läbi sõita. Toona oli ka kestvusspordiüritusi juba rohkem tekkinud. „2006. aastal 
pakkusime idee laiemale ringile välja ning kohale tuli 23 alust, finišisse jõudis neist 
18. Nii see alguse sai,“ meenutab Irves ja lisab, et ürituse nii suur populaarsus tuli 
suure üllatusena. 

Sajakilomeetrise distantsiga Võhandu Maratoni eesmärk on võimaldada osalejatel 
veeta sportlik päev aerutades Euroopa ühel karmimal, ekstreemsemal ja 
osalejaterohkemal aerutamismaratonil, ent tutvustada ka puutumatu loodusega 
ning pärimusterikast jõge.

Starti tulla võib kõigega, mis ujub
Esimesel Võhandu Maratonil 2006. aasta aprillis 
lõpetas 18 paati 23st startinust, 2010. aastal 
aga juba 266st paati 316st startinust ehk 
510 inimest. Keskmine aeg maratonil oli 
13:17,31. Viie aastaga kokku on maratonil 
käinud 769 inimest. Rajarekord aastast 
2010 kuulub leedukatele, nemad said ajaks 
veidi alla 8 tunni, täpsemalt 7:58,31. „Kõige 
kauem on rajal oldud 22:11,38,“ ütleb Irves, 
lohutades, et maratoni kontrollaeg on 24 
tundi – seega aega seiklemiseks on. Maraton on 
rahvusvaheline, igal aastal on hulgaliselt osalejaid 
Lätist ja Leedust, samuti Soomest. Kuid osalejaid on 
olnud ka Venemaalt ja Norrast. 

Aga millega siis starti tulla võib? Hillar Irves ütleb, et praktiliselt kõigega, mis ujub, 
ent võistlust peetakse kindlates paadiklassides. Kui kahel esimesel maratonil 
võisteldi vaid süstade ja kanuudega, siis kolmel viimasel on olnud esindatud ka 
sõude- ja kummipaadid ning viimasele maratonile julgeti tulla ka haabjatega. 
2010. aastal oli stardis ka esimene raftinaiskond. 

Kas teadsid, et…  
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2011. aasta maratoni kohta levib juba jutt, et starti tuleb ka esimene vesiratas. 
Irves muheleb: „Eks aeg näitab, kas sellega ka finišini jõutakse.“ Ent tõsisemalt 
rääkides on korraldajatel plaan lähiajal kõikide paadiklasside esmalõpetajad 
kokku koguda ja need eraldi välja tuua. Vesirattal 100 kilomeetrit – see oleks juba 
saavutus! 

Mis on maratoni populaarsuse taga?
Viie aastaga 23st paadist 316 startiva paadini areneda on iga võistluse jaoks 
ülimalt tähelepanuväärne, samas pole 100 kilomeetri läbimine ju naljaasi. Mis 
teeb Võhandu Maratoni siis nii populaarseks? „Maratoni distants, mis kulgeb 
järvest järveni, ning kindlasti ka maratoni pikkus,“ selgitab Irves. „100 on selline 
maagiline number. Inimestele meeldib teha asju, mida saab lugeda lõpetatuks. 
Kui sa sõidad lihtsalt mingit jõelõiku, siis see võib küll lahe olla, aga siin saad 
ühekorraga terve jõe läbi sõita.“ 

Võistlejatest osa läheb auhindu 
püüdma, teised naudivad sõprade 
seltskonda ja kaunist Lõuna-Eesti 
loodust. „Esimene ots pingutab ikka 
vere ninast välja, et võidu peale sõita,“ 
räägib Irves. „Näiteks eelmise maratoni 
võitnud leedukad ei peatunud üheski 
kontrollpunktis, et puhata! Kõik 
punktid, kus tuli süsta ümber tõsta, 
võeti täistempoga joostes.“ Irves usub, 

et enamus osalejaid tuleb maratonile, et see läbida, mitte kohta saama. „Selle 
maratoniga on ilmselt nagu mägironimisega. Tähtis pole, kaua sa ronid, vaid 
teadmine, kas sa käisid seal üleval või mitte, kas sa oled seda maratoni sõitnud ja 
lõpetanud.“

Maraton on osalejatele kahtlemata tõsine lahing iseendaga, kus pikkade tundide 
kaaslasteks saavad valu ja kannatus. Ent teisalt pakub see imeliselt kerge tunde – 
kogu maratoni jooksul ei mõelda kordagi (töö)muredele – ja see on juba luksus. 
Irves sõnab: „Neile, kes on maratoni sõitnud, pole Võhandu enam kunagi lihtsalt 
jõgi. Iga sild sellel jõel, mida sa ületad, iga jõekäär, mida märkad kaardil, iga kord, 
kui kuuled sõna Võhandu, on see sinu jaoks hoopis teise tähendusega.“

Hillar Irves palub osalejail meeles pidada: „Nii pikka maratoni läbides hakkab 
lõpu poole võimenduma iga häiriv faktor, olgu selleks siis väsinud ja valutav keha, 
külmetavad sõrmed-varbad või paariline, kes sinu arvates selleks ajaks kogu oma 
sõiduoskuse on kaotanud. Kui häirivaid faktoreid on mitu, siis ongi raske lõpuni 
jätkata. Kõiki, kes aga finišisse jõuavad, valdab väga ülev tunne ja positiivseid 
emotsioone jagub väsimusest hoolimata külluses.“ Ta lisab: „Oluline on tahe 
osaleda. Olen alati öelnud, et distants ei tapa – tempo tapab.“

Kuidas edasi?
Võhandu Maratoni missioon on olla ikooniks aerutamismaratonide seas – suure 
osalejate arvuga, eelistatud ning hästi tuntud aerutamismaraton Euroopas. 
Korraldajad soovivad Võhandu Maratoni lülitada nelikürituse Haanja 100 
arvestusse. Ka on plaan 2012. aastal saada European Canoe&Kayak Marathon 
Tour’i – Euroopa suurima aerutamismaratonide sarja – täieõiguslikuks liikmeks.
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Turvalisuse mõttes ja atraktiivsemaks jälgimiseks on plaan kõik paadid varustada 
GPS seadmetega. Irves selgitab: „Nii on võimalus igat paati reaalajas kaardil jälgida 
– näha sõidukiirust, asukohta, konkurente jne.“ Ta lisab: „Tahaks, et Võhandu 
maratonist saaks üks ilusa ja pika traditsiooniga rahvusvaheline maraton. See 
võiks olla Eesti aerutamise n-ö Vasaloppet, mida tuntaks ka kaugemal piiri taga 
ning mille läbimine oleks auasi kõigile aerutamishuvilistele. Kõik eeldused selleks 
on ju olemas: ilus jõgi, pikk distants, hea stardikoht.“ 

Hüva pärituult!
www.vohandumaraton.ee


