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Hea lugeja!

Kõrge õhutemperatuur, soe vihm, pikad valged 
ööd – pole kahtlust, nüüd on küll suvi käes! 
Kauaoodatud võimalus päikese käes 
mõnuleda, mureleid süüa ja lihtsalt olla. 
Selleks et sa ka puhates saaksid Lõuna-
Eesti suvistel tegemistel silma mugavalt 
peal hoida ning ka ise neist osa saaksid, 
oleme seekordsesse, veidi mahukamasse 
uudiskirja koondanud nii juuli- kui augustikuu 
tegemised – laadad, pidupäevad, muuseumite 
tähtsündmused, vabaõhulavastused, festivalid 
ja palju muud. 
Augustis uudiskiri puhkab ja ilmub taas septembris. 
Siis alustab ka uus rubriik – „Tee end nähtavaks!“, mis avab 
turismiettevõtjatele enda tutvustamiseks uue turunduskanali. Ootame uude 
rubriiki turismiettevõtjate uudiseid ning pakkumisi – neid saab meile saata juba 
nüüd: info@southestonia.info. 

Seniks aga huvitavat lugemist ja erilisi puhkusehetki!

SA Lõuna-Eesti Turism

Juulikuu numbris:

• SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
• Juuni Lõuna-Eestis

• Mida toovad juuli ja august
• Saame tuttavaks!

• Maanteemuuseumi Teeaeg viib ajas rändama 
• Korda armastav krahv oleks uhke ehk lugu Olustvere mõisast 

• Turismiettevõtjate kvaliteediprogramm – tugi ja tunnustus 
• Soovid suulliimi mekkida? Tule Setomaale! 

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



Kas teadsid, et ... 

-Põhja- ja Lääne-

Eesti noored on 

pikemad ning laiemate 

õlgadega kui Ida- ja 

Lõuna-Eesti noored.

SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised

• Meil on hea meel tutvustada oma uuenenud 
visuaali. Selle põhivärvideks on kollane ja 
roheline, mis iseloomustavad hästi Lõuna-
Eesti olemust, ka on kasutatud õhulise 
kuppelmaastiku motiivi, mis koos kõige muuga 
loob Lõuna-Eestist visuaalselt muinasjutulise, 
sädeleva ja müstilise hingusega paiga. Värske 
puudutuse sai ka me logo, mille uudiskirja 

algusest leiad. Logo sümboliseerib siinset kuppelmaastikku, päikest ja siniseid 
järvesilmi, looklevaid teid ning rohelist hingust, ent ka maakera kui iseseisvat 
turismipiirkonda. Ilus on    ! Suur aitäh reklaamiagentuurile Live Reklaam, A&J OÜ. 
Uuenenud stiiliraamatut vaata me kodulehelt.

• Samuti esitleme oma uut, värvilist ja lustlikku kodulehte www.southestonia.
info, kuhu saad üles laadida ka fotokonkursi „Ehe Lõuna-Eesti“ pilte. Peatselt leiad 
kodulehelt infot ka Lõuna-Eesti erinevate puhkusevõimaluste kohta.

• 8. juunil käisid sihtasutus ning Võru ja Otepää turismiasjalised liikluslinnakus 
Võrumaal põrkeautodega sõitmas! Peremees Aivo Värton võõrustas külalisi ka 
hingematvalt ilusas Nõiariigis, korraldades luuaviskamise võistluse (võitis Kristi 
sihtasutusest – 11 m).

• 11. juunil tähistati piirilinnas Valga-Valka linna 426. sünnipäeva, sihtasutusest 
käis pidu kohapeal kaemas Tuuli, saades osa nii pidulikust vastuvõtust, Valga-Valka 
Linnapäevade avamisest kui ka bussiekskursioonist kaksiklinnades. Samal päeval 
toimus ka seminar „Piirilinnad Valga ja Valka – atraktiivne peatuspaik“, kus esitleti 
Valga-Valka reklaamfilmi.

• 28. juunil kohtus sihtasutus Tartu Lennujaama direktoriga, arutleti 
koostöövõimaluste üle.

• 29. juunil õnnitles sihtasutus Eesti Maanteemuuseumit uue näitusekeskkonna 
Teeaeg avamise puhul.

Juuni Lõuna-Eestis

Messid

• 11.-13. juunil peeti Helsingi peaväljakul 
Senaatintoril kultuuripealinnade 
Tallinn2011, Turku2011 ning Helsingi linna 
eestvedamisel kultuuriteemaline suurüritus 
tutvustamaks lõpptarbijale Eesti erinevaid 
turismipiirkondi, puhkuse veetmise võimalusi 
ning kultuurisündmusi enne suurt reisimise 
hooaega. EASi turismitelgis tutvustasid Eestit 



mitmed väärikad organisatsioonid, Lõuna-Eesti lippu hoidsid kõrgel SA Lõuna-Eesti 
Turism ja Tartumaa Turism. Suured tänusõnad meie professionaalsetele abilistele 
Tuija Mononenile, Siiri Toomikule, Helve Allale ning Pertti Pyhtiläle.

Tähtsündmused juunis

• 1. juunil avati raekojas pidulikult Tartu Külastuskeskus, seni tegutseti Tartu 
turisimiinfokeskusena. EAS toel sai keskus uue sisekujunduse ja külastajate 
paremaks teenindamiseks lisandusid mitmed teenused: Piletilevi müügivõrk, 
kaardimakse terminal ja pagasihoid, laienenud suveniiride valik, külmad ja kuumad 
joogid, 3 arvutit tasuta internetiga.

• 4. juunil avati Kolkjas Peipsimaa külastuskeskus, kuhu Peipsiveere vanausuliste 
pärandkultuuri toetamiseks on vanausulistele loodud võimalused oma 
traditsioonilise pitsattrüki, kuldamise või kuldtikandi valmistamisega tegelda ning 
noorematel seda koolitustel õppida. 

• 5. juunil avas Emajõe alguses asuval Rannu-
Jõesuu puhkealal turistidele oma uksed 
Võrtsjärve Külastuskeskus, mis on ehitatud 
ökoloogilistest materjalidest (puit, puitlaast, 
savi ja põhk). Samal päeval toimus ka Võrtsjärve 
II kala- ja käsitöölaat.

• 7.-9. juunini viis MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkonna kalandusvõrgustiku üksus 

kalanduspiirkondade arendajatele läbi õppereisi tutvustamaks neile Savonlinnas 
kalandusvaldkonnas pakutavaid koolitusvõimalusi ning kutseõppe korraldust.

• 12. juunil toimus Põlvamaa ettevõtjate laat „Tunnusta põlvamaist“, mida 
korraldasid MTÜ Põlvamaa Patrioot, Põlva Maavalitsus ja SA Põlvamaa 
Arenduskeskus.

• 11.-13. juunil peeti Viljandis hansapäevi, 
seekord juba 19. korda. Hansalinn Viljandi 
tervitas kõiki imeilusas vanalinnas, 
lossimägedes ning järve rannas.

• 23. juunil marssis Viljandi Vabaduse väljakul 
ning tänavail võidupüha paraadil üle 800 
mundrikandja. Sealt saadeti maakondadesse 
laiali võidutuled, millest jaanilõkked süüdati.

• 24.-27. juunil tähistati Pärnus 30. Rahvusvahelisi Hansapäevi, kus ka Lõuna-Eesti 
esindatud oli.

Elevuse tekitajad

• 4. juunil avas Põltsamaa Felix koostöös Põltsamaa Lossi SAga Eesti vanima veini- 
ja joogitootmise aastapäeva tähistamiseks lossi veinikeldris toidumuuseumi. 
Muuseum annab ülevaate toidutootmise ajaloost Põltsamaal, alates ETK Põltsamaa 
Tehaste algusjärgust 1920ndatel, mil toodeti kohvi, kartulitärklist ja veini, kuni 
tänapäevani.



• 11. juunil püüti Sibulateel Kivi Puhkemajade 
juures ohtralt sääski – toimusid Eesti esimesed 
meistrivõistlused sääsepüüdmises. Idee 
saadi Soomest, kus võistlusi juba aastaid 
korraldatakse. Eesti MV toimus esmakordselt, 
37 osalejat panid end proovile nii individuaalses 
kui meeskondlikus arvestuses. Parimana tõi 
kohtunike ette 38 sääske võistleja Rauno. 
Ületatud sai ka maailmarekord – kahe minutiga 
24 sääske! Uue MM omanik on Rein Leib.

• 19. juunil tutvustasid setod sõira, valmistades 
seda omapärast kohupiimajuustu esmalt 
lõkkel, siis ka pliidil. Järgmisel aastal plaanivad 
korraldajad teha koguni sõirafestivali. 

• 24. juunil toimus Võrus Vanasõidukite 
Suursõit 2010 – Eesti kõigi aegade suurim 
vanatehnika koondüritus! Suursõidu raames 
sai näha enneolematul arvul kireva ajalooga 
sõiduriistu, sealhulgas mootorrattaid, 
sõiduautosid, veokeid ja busse.

Eeskujuks

• 4. juunil kuulutati Võrtsjärve piirkond 
konkursi „Eesti avastamata aarded 2010. 
Veeturism“ tasavägise finaali võitjaks! 
Võrtsjärv võlus rahvusvahelist žüriid tugevate 
ja mitmekesiste turismitoodete, väga hästi 
toimiva koostöö ning rikkalike traditsioonide 
säilitamisega. Septembris esitleb võitja oma 
vaatamisväärsusi Euroopa Turismifoorumil. 
Võrtsjärvele on omased iidsed kalurikülad, 
ajalooline kalapüügialus kalepurjekas, Eesti 
ainuke mageveekalade järvemuuseum, 
angerja-, latika- ja koharikas järv ning muistne 
torupilli mängimise kultuur. Finaali jõudsid 
Muhu saar, Peipsiveere Sibulatee ja Võrtsjärve 
piirkond. Palju õnne võitjale!

• Põlvamaa matkaradadel saab nüüd rännata ka GPSi abil! OÜ Matkajuht 
kandis need kirjelduste ja piltidega veebikaartidele ja sul pole vaja teha muud, 
kui marsruudid oma GPSi laadida ning muretult matkata. Lisainfot leiad lehtedelt 
www.polvamaa.ee ning www.matkajuht.ee.

• Peterburi bussifirma Baltic Shuttle avas Lõuna-Eesti spaadesse tšarterliini. 
Marsruut kulgeb suunal Peterburg-Narva-Tartu-Pühajärve-Võru-Värska ja esialgu 
saab Peterburgi puhkajatele mõeldud pileteid ja pakette Vene reisikorraldajate 
vahendusel. Buss väljub Peterburgist reedeti ning sõidab tagasi pühapäeviti, sõit 
kestab umbes 7,5 tundi. Puhkajatele hakatakse müüma kolme- või kümnepäevaseid 
pakette.



Suve tippsündmused Lõuna-Eestis

• Alates 2.07 etendub suvelavastus „Viina vanne“ Luke mõisas. www.lukemois.ee

• Juulis on igal neljapäeval Värskas Seto Talumuuseumis iloõtakud, kus saad 
nautida kohalike pillimeeste mängu ilu, õppida koos setodega tantsima rahvalikke 
tantse ja laulda kaasa seto leelot.

• 8.-11.07 XV Võru Folkloorifestival „Uma puu“. www.werro.ee/folkloor

• Juulis mängitakse Pokumaal lastelavastust „Pokud jõuavad koju“. 
www.pokumaa.ee 

• 10.07 Leelopäev Värskas, seekordseks teemaks seto kosja- ja pulmakombed. 
Samal päeval peetakse Missos ka Rahvapidu.

• 10.07 mahelaat Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse pargis. 

• 11.07 Maailma I Lutsu päev Palamusel 
ning maailmameistrivõistlused lutsuviskamises. www.jogevamaa.com

• 15.-20.07 muusikafestival Klaaspärlimäng Tartus. 
www.erpmusic.com/p_Klaasparlimang2010

• 16.-18.07 XV Helisevad Hansapäevad 
Tartus, hansapäevadega on ühendatud 
ka Tartu rahvusvaheline puhkpillifestival 
„Mürtsub pill“. www.hansapaevad.ee

• 19.- 21.07 24. Pärnu filmifestival Otepääl. 
Tõsielufilmid maailma rahvaste kommetest, 
elustiilidest ja rituaalidest.  
www.chaplin.ee/filmfestival

• 22.-25.07 XVIII pärimusmuusika festival 
„Seest tuleb üks tants!” Viljandi lossimägedes 
ja südalinnas. www.folk.ee 

• 23.- 25.07 Pühajärve Puhkpillipäevad 
Rõngus, Otepääl ja Otepää lähiümbruses. 

• 24.07 VII Vana Aja Päev Vana-Vastseliina linnusevaremetes. 
www.vastseliina.ee/linnus 

• 30.07 päätnits ehk märter Paraskeva mälestuspäev Saatses.

• 31.07 sõltumatu muusika festival Plink Plonk Tartus. www.plinkplonk.ee/2010

• 31.07 V Järvekantri 2010 Tõrvas. 

• 2.08 Pähklilinna 13. Käsitöö- ja rahvakunstipäev Otepääl.



• 6.-7.08 XVII Seto Kuningriik Mikitamäel. kuningriik.setomaa.ee

• 6.-7.08 Leigo Järvemuusika Festival. www.leigo.ee 

• 9.-14.08 Tartu armastusfilmide festival Tartuff. www.tartuff.ee 

• 9.-15.08 V Emajõe Festival. www.tartu.ee/emajoefestival

• 13.-14.08 Fest kvaliteetmuusika kontserdid Põltsamaa Lossihoovis. 
www.poltsamaa.ee

• 16.-21.08 V ökofestival „Rohelisem elu“ Põlvamaal, 21.08 paneb festivalile 
väärika punkti loodustoodete laat Karilatsis. www.ecofest.ee

• 18.-21.08 Võru linna 226. sünnipäev. www.voru.ee

• 19.08 Lasva Järve Tulemuusika, ujuvparvel esineb Kuninglik Kvintett. 
www.lasva.ee

• 20.-21.08 2. rahvusvahelised sõjaajaloo päevad, militaar- ja vanavaralaat ning 
2. Maailmasõja näidislahing Valgas. www.isamaalinemuuseum.ee 

• 21.08 VI Kalevipoja Kala- ja Veefestival Kasepää külas Jõgevamaal, võidujanu 
saab kustutada võistlusel “Kalevipoja kalasupp 2010”.

• 28.08 Küüslaugu festival Jõgeval, kus kaubeldakse vaid eestimaise kaubaga. 
Saab maitsta Jõgeva linna tunnussuppi ehk “Külmalinna küüslaugusuppi” ning 
küüslaugujäätist.

• 28.08 Lüübnitsa kala- ja sibulalaat Põlvamaal.

Koolitume ja reisime

• 21. ja 22. juulil osaleb Võrtsjärve SA Leaderi ja 
kalanduse tegevusgruppide rahvusvahelisel 
suveseminaril Jänedal. Seminari suunad on 
informatsioon (asjakohase teabe levitamine), 
inspiratsioon (üksteise head praktikad) ning 
kaasamine (üksteisele piirkondade kultuuri 
ja toidu tutvustamine ning võistlusmängud). 

• Võrtsjärvel saab 24. juulil alguse 
kolmeosaline koolitus „Võrtsjärve pilliroo 
majandamine ja kasutamine“, teemaks pilliroog 
ehitus-, katusekatte- ja soojustusmaterjalina ning 
seinakonstruktsioonina. Järgmised õppepäevad 
toimuvad 31. juulil ning 14. augustil.

Kas teadsid, et ... 

-alles vene kaupmeeste 

vahendusel ilmus 

19. sajandil Lõuna-Eesti 

rahvariietesse puuvillane 

riie, eriti just punased 

toonid. Seni olid lõuna-

eestlaste rahvariided eri-

nevalt põhjaeestlaste 

omadest ühe-

värvilised.



Teeme projekte

• SA Lõuna-Eesti Turism esitas EASile turundusprojekti (turismiturunduse meede 
avalikule ja kolmandale sektorile), milles seadsime sihi järgmise pooleteise aasta 
vältel koos Lõuna-Eesti kuue maakonnaga keskenduda põhiliselt Soome, Venemaa 
ning Saksamaa, teiseste turgudena ka Rootsi ja Läti turistidele. Panime paika 
tegevused (sh turundusmaterjalid), mille edukal läbiviimisel peaks Lõuna-Eesti 
kui regiooni tuntus ning külastatavus senisest tulemuslikumalt tõusma hakkama. 
Rahastustaotluse otsust ootame suve lõpuks, sügisel kõigest täpsemalt!

• MTÜ Võrumaa Turismiliit hakkab ellu viima projekti „Turismitoote arendamine ja 
koolitused Võrumaa turismiettevõtjatele ja väiketoidukäitlejatele“.

Saame tuttavaks!

Teele Kaeramaa
Jõgevamaa Turismiinfokeskuse infokonsultant

Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme 
andsid?
Turismile andsin sõrme kolm aastat tagasi, kui 
asusin pärast gümnaasiumi lõppu Tartu Ülikooli 
Pärnu kolledžisse turismi- ja hotelliettevõtlust 
õppima. Seega, enne turismi suundumist olin 
usin kooliõpilane, kes tegeles tantsutrennide 
andmisega ning küll tarbis turismiteenuseid, 
kuid veel ei teadnud, et hakkab nendega 
tulevikus lähemalt tegelema. Esmalt sõrm, siis 
käsi – ülikooli praktikate käigus sain paremini 
tundma õppida nii turismiinfopunkti kui 
-keskuse tööd ning nüüd olen esimesi kuid 
töötamas turismikonsultandina.

Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Esmalt läks mõte kohe Võrumaale, Balti riikide suurima mäe juurde. Suur Munamägi 
oma kauni vaatega on ja ilmselt jääbki minu jaoks üheks (Lõuna-) Eesti suurimaks 
vaatamisväärsuseks. Seda enam, et satun sinna üsna harva, on tornist avanev vaade 
veelgi erilisem. Järgmistena tooksin välja Olustvere mõisakompleksi Viljandimaal 
ja Põltsamaa piirkonna Jõgevamaal. Olustvere paelub oma rohelise pargi, lossi ja 
arvukate kõrvalhoonetega, mis on järkjärgult külastajate 
jaoks korda tehtud. Põltsamaa sümboliseerib rahu 
ja rohelisust ning oma kodulinnana jääb ta alati 
üheks eriliseks paigas Lõuna-Eestis.

Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit 
krooni, mida sa sellega Lõuna-Eestis 
teeksid?
Kui turismimajandust vaadelda, siis 
paigutaksin raha vanade objektide 
taastamisse või ligipääsuteede rajamiseks 
unustatud turismiobjektide juurde. Lõuna-

Kas teadsid, et ... 

-veel paarkümmend 

aastat tagasi võis 

heinamaal mäluvate 

lehmade värvi järgi 

määrata, kus Eestimaa 

otsas parasjagu asud – 

punased olid lõunas, 

mustavalgekirjud 

põhjas. 



Eestis on kohti, mida külastajatele näidata. Pigem tuleks need kohad korrastada, 
kui hakata kiirustades täiesti uusi ehitisi rajama.

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Igas inimeses on midagi erilist ja sageli oskab selle kõige paremini välja tuua hoopis 
kõrvaltvaataja. Iseendasse vaadates usun, et eriliseks jooneks on optimism ning 
usk sellesse, et igas asjas on midagi head. Lõuna-Eesti turismisektoris võiks erilisust 
lisada see, et olen ilmselt üks noorimaid turismikonsultante, kes püüab end kõigega 
kurssi viia ja vanadele olijatele võrdväärseks partneriks olla    .

Mis teeb sind õnnelikuks?
Õnnelikuks teevad mind lihtsad asjad: pere, kodu ja sõbrad. Öeldakse, et lihtsuses 
peitub võlu ja nii see tõesti on! Eriala seisukohalt valmistab rõõmu see, kui 
näen turismis arengut, olgu selleks siis mõne kohaliku turismiobjekti edu või 
turismiasjaliste koostöövalmidus. Säde inimeste, nii turistide kui turismiettevõtjate 
silmis on see, mis teeb õnnelikuks ja paneb edasi tegutsema.

Sille Roomets
Valgamaa Arenguagentuuri arenduskonsultant 

Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme 
andsid?
Nii palju kui ma ennast mäletan, siis mängisin 
juba lapsena nukkudega reisimist ja reiside 
tegemist . Mulle väga meeldis kohvreid 
pakkida. Siis olid 5-aastasena ainsad 
geograafilised teadmised raadiost kuuldud 
sihtkohad Moskva, Must meri ja Milano. 
Tõotasin, et pean sinna kunagi kindlasti 
minema. Peale keskkooli lõpetamist otsisin 
iseennast – ma teadsin, mida mulle meeldib 
teha, aga ükski tollal olemasolev eriala ei 
sobinud nendega. Turismi polnud nõukogude 
ajal ollagi, turismikoole veel vähem, proovisin 

siis läbi lapsena unistatud ametid: müüja, kohvikupidaja, õpetaja. Sõrme ja südame 
andsin turismile aastal 2002, kui korraga Sangaste lossi tööle ja Pärnu kolledžisse 
õppima läksin. 

Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Minu jaoks erilised kohad on seotud eriliste inimestega või eriliste kogemustega. 
Geograafiline asukoht siinjuures ei omagi tähtsust. 

Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni, mida sa sellega Lõuna-Eestis 
teeksid?
Vaadates trende ja enimkülastatud objekte maailmas ning kohapeal olevaid 
ressursse – looksin Lõuna-Eesti Rahvuspargi. Või korraldaksin Elton Johniga 
heategevuskontserdi Sangaste lossi toetuseks. Või viiksin Lõuna-Eesti 
turismiasjalised ümbermaailmareisile. Või alustaksin stipendiumifondi „uus 
turismiidee“ või „noor turismiettevõtja“. Ühesõnaga, ei tea. 



Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Ma vist olen maksimalist või liiga põhjalik – tahan, et asjadel oleks selge eesmärk, 
arusaadav süsteem ja väga hea tulemus. Iga uue asja puhul pean ta endale otsast 
lõpuni selgeks tegema ja eesmärgi vajalikkusest aru saama – tulemuseni jõudmise 
tee, tempo ja vahendid pean ise valida saama.

Mis teeb sind õnnelikuks?
Täiuslik õnnetunne on siis, kui olen iseendaga tasakaalus – tööelu ja pereelu on 
korras ja aega jätkub kõigele ja iseendale. Ja siis natuke armsaid üllatusi ka peale.

Tuuli Elstrok
Lõuna-Eesti Turismi SA projektijuht 

Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme 
andsid?
Olen põline pealinna vurle, kasvasin üles 
Merivälja soolases mereõhus. Ka koolid olen 
lõpetanud pealinnas – TPÜs sotsiaaltöö, 
hiljem samas ka magistriõpe. 2001. aastast 
selle aasta märtsikuuni, mil Tartusse kolisin ja 
sihtasutuses tööle asusin, olin Eesti Lastefondis 
projektijuht. Seal tegelesin põhjalikumalt 
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega – tugirühmad, 
loengud, koolitused jms.
Aga ma teen ikka muid asju ka! Näiteks olin 
mitu aastat ühe mööblitootja hingekirjas, olen 
olnud lastelaagri kasvataja, ajakirja Inseneeria 
keeletoimetaja ning juba paar aastat töötan 
juhtimisajakirja Director korrektorina. Lisaks 
õppisin 10 aastat klaverit, laulsin 15 aastat ETV 

Tütarlastekooris, olin vokaalansambli Musette asutajaliige ning laulja ja osalesin 
erinevates (Linnahalli) muusikaliprojektides. Praegu veame sõbraga kolmandat 
aastat öist orienteerumisvõistlust AdrenaliiniÖö, kus seekord osales juba 60 
inimest. 

Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Lõuna-Eestiga seostuvad mul eelkõige inimesed, mitte kohad. Ma olen alati 
lõunaeestlasi kuidagi erilisteks, teistsugusteks pidanud – nad on ehedad, siirad, 
vähemate maskidega. Aga kohtadest meeldivad vanaema tallu viiv puiestee 
Tartumaal Vara vallas, küünaldega ehitud Piusa koopad, suvine Peipsiäärne rannik, 
müstilised Viljandi lossivaremed, ääretu vaikus talvisel Jõgevamaal metsade vahel, 
kust läbi sõites ma väiksena alati olin vanematelt suurte silmadega küsinud: kas 
siin hunte ka on?

Kui sulle antaks tingimusteta 5 miljonit krooni, mida sa sellega Lõuna-Eestis 
teeksid?
Tahaksin selle raha panustada mitte asjade tegemisse, vaid protsessidesse, mille 
tulemusena inimesed ise lahendusteni jõuaksid – nii oleksid lahendused ka oluliselt 
loovamad ning ägedamad. 
Osa rahast paigutaksin inimeste omavaheliste suhete arendamisse – et kõik 
Lõuna-Eesti turismiinimesed (sh -ettevõtjad) oleksid üksteise tegemistega kursis, 
et sellest tuleks uusi lennukaid ideid. Teise osa rahast jätaks katsetusteks ja 



eksperimenteerimisteks (kuna tegu tingimusteta rahakasutusega). Juhtimisalastest 
lugudest loen aegajalt, et see ja teine heal järjel organisatsioon andis oma 
töötajatele vabad käed ning ressursid ja selle tulemusena tekkis küll palju kõrvalise 
tähtsusega uuendusi ning ideid, ent ka palju tõeliselt kasulikke ja innovaatilisi 
lahendusi. Taoline värske tuulehoog kulub aegajalt igas valdkonnas marjaks ära, 
miks siis mitte ka Lõuna-Eesti turismis!

Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
See küsimus annab suurepärase 
võimaluse komplimente noolida! 
Tegin ka mina seda, küsisin 
arvamust kolleeg Kristilt, kes 
nimetas esimeste asjadena sära 
ja soojuse, lauamängulembuse 
ning selle, et ma kõikjal kirja- 
ja trükivigu näen. Ise lisaksin 
juurde absoluutse kuulmise. 
Üks teine sõber arvab, et olen 
hea tiimikaaslane, keda usaldada 
saab, st et täidan lubadusi ja olen 
hingega asja juures. Ka on öeldud, 
et olen hea kuulaja. Kas see aga nüüd 
nii eriline on, jäägu teiste otsustada.

Mis teeb sind õnnelikuks?
Sellele olen ma palju mõelnud. Olen jõudnud järeldusele, et õnne peab oskama 
ära tunda, sest tegelikult peitub see pisiasjades, mis üheks või enamaks hetkeks 
tillukestest tükkidest tervikliku mosaiigi moodustavad. Igapäevaselt ei pööra me 
neile pisiasjadele aga suuremat tähelepanu. Minu mosaiigitükikesed on näiteks 
innustavad hobid, ehedad suhted sõprade-lähedastega, ajutine ajapiirideta 
olemine ja põnevad avastused (iseendast). Aga no loomulikult ka törts jäätist palava 
suveilmaga, ootamatu sirelilõhn keset linnamöllu ja tunnustav õlalepatsutus. Õnne 
võlu seisnebki selles, et keegi ei tea, mis see täpselt on. Aga omal moel tunnevad 
seda kõik.

Maanteemuuseumi Teeaeg viib ajas rändama

Looduslikest radadest ning teekestest, mille 
ääres varem oma moonakotti tühjendada 
võis, on viimasel sajandil saanud laiad 
asfaltteed. Ka olid vanasti reisija jaoks tihti 
olulisemad teekonna turvalisus ja ööbimise 
leidmine kui kõige lühema tee läbimine. 
Täna on Eesti teedevõrgu kogupikkus juba 
üle 58 tuhande kilomeetri ning teekonna 
pikkust ühest Eesti otsast teise ei loeta 
enam päevades, vaid tundides. 

Et tee pole pelgalt tükk asfalti või hunnik kruusa, selles saab veenduda 
maanteemuuseumi uues näitusekeskkonnas. Teeaeg on ajas ja ruumis lahtirullunud 
tee, kus liiguvad ajale jalgu jäänud ja tuleviku sõiduvahendid. Külastaja satub 
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teetähiste alale, kus eksponeeritakse aja jooksul muutunud liiklusmärkide, 
suunaviitade ning asulatähiste koopiaid. Näituse kesksel kohal on Vati silla, Eesti 
vanima terasest maanteesilla keskferm. Kõik teeruumi osad tähistavad erinevatest 
Eesti või Vana-Liivimaa paikadest ja ajastutest pärinevaid teetüüpe, ka haljastus 
ja teetähised vastavad just eksponeeritavale ajastule. Külastaja saab ajas rännata 
ning kogeda igas ajalooruumis valitsenud õhkkonda. Kindlasti pole külastaja ainult 
vaatleja, vaid osa teeruumist, tunnetades jala all katendite erinevusi. 

Euroopas ainulaadne ajalooline teeruum 
koosneb kuuest osast: soo-, pinnas-, 
kruusa- ja munakivitee, mustkate ning 
asfaltbetoon. Kogu ajaloolise teeruumi 
ulatuses toimetavad ja liiguvad ringi 
kostümeeritud tegelased, kes viivad 
läbi erinevaid külastajale suunatud 
programme, ilmestades ja elavdades 
seeläbi kogu näitusekeskkonda. Niisiis võib 
üllatus või ootamatu kohtumine tabada 

pea igal sammul. Kindlasti kohtab sel reisil rändkaupmeest ja moosekanti, aga 
valmis tasub olla ka kokkupõrkeks seadusesilma ehk miilitsaga. Hea õnne korral 
võivad teed ristuda Kristjan-Jaak Petersoni endaga, kes vestab põnevaid lugusid 
oma Riia-reisist ja loomehetkedel võib kõneleda suisa luulekeeli. Ja kes Ambla 
poes ees külameest kohtama juhtub, saab kindlasti kuulda huvitavaid lugusid nii 
30. aastate kaubavalikust kui ka muust elu-olust. 

Olenevalt kellaajast toimuvad sõidud vana Saurer-bussiga ning kahehobuse 
postitõllaga mööda maalilist Postiteed, samuti saab tee-ehitusmasinatega tutvust 
sobitada ning lihtsamaid teetöid teha. Puhkealal asuval mänguväljakul on lastele 
kiiged ja ronimisatraktsioonid. Vigurivända rajal ja liikluslinnakus toimuvad 
liiklusprogrammid pedaalautodega, elektrisõidukitega, tõuke-, elektri-, jooksu- ja 
suurerattaliste ratastega ning innovaatiliste sikutavate jalgratastega.

Teeaeg on koht, kus puhkamise kõrval omandada uusi teadmisi ja meenutada 
möödunut ning just sinna Maanteemuuseum kõiki alates 30. juunist ootabki. 
muuseum.mnt.ee.

Korda armastav krahv oleks uhke ehk lugu Olustvere mõisast

Legend räägib, et Olustvere mõisa krahv 
oli väga korraarmastaja mees. Nii läks üks 
moonakapoiss sõnnikukoormaga tiigi äärt 
mööda, jäme toigas peos. Nähes, et vana 
krahv tuleb vastu, viskas ta ruttu toika 
käest tiiki, siis peatas hobuse, läks üsna 
tiigi lähedale ja vahtis vette. Krahv jõudis 
ta juurde ja küsis, mis ta sinna vette vahib. 
Poiss vastas, et seal sees on üks inetu 
toigas, rikub tiigi ilu. Vaja ta välja tuua. 

Kargas siis kõige riietega vette ja tõi toika välja. See korralikkusetunne meeldis 
krahvile nii väga, et ta tegi poisile hea kingituse.



Ka praegu on Viljandimaal, Sakala kõrgustiku põhjaserval asuv Olustvere väga 
korras hoitud – on siin ju enamik hoonetest renoveeritud ja avatud, pakkudes 
külastajatele rohkelt tegevusi. Viljandimaa ligi poolesaja mõisakompleksi seast 
paistab Olustvere mõis silma just oma esindusliku arhitektuuri, liigirikka pargi 
ja väga hästi säilinud tervikliku mõisakompleksiga. Kõik mõisani viivad teed on 
palistatud pärna-, tamme- ja vahtraalleedega, häärberis, kus kaunis inglise stiilis 
interjöör, asub praegu Olustvere Turismikeskus. 

Mõisakompleksi külastaja saab osa erinevate kodade tegevustest, igas kojas 
on spetsialist, kelle juhendamisel on võimalik ise teatud oskusi omandada 
või täiendada. Kojad asuvad endistes mõisahoonetes, mis on renoveeritud ja 
kohandatud erinevateks töötubadeks ja näituste väljapanekuteks. Erinevaid 
tegevusi on siin tõesti palju – keraamika- ja klaasikojas (endises viinaköögis) saab 
vormida juhendaja abil välja valitud eset, teha klaasivitraaži ja puhuda klaasi. Lina- 
ja lapikojas meisterdatakse mälestusesemeid, leivakojas küpsetatakse leiba ja 
vaadatakse püsiekspositsiooni. Villa- ja käsitöötoas saab kududa kaltsuvaipa, villa 
kraasida ja teha peent näputööd. 

Tallihoones on aga püsinäitused: Voldemar 
Luhti miniaatuursed puuhobused, 
Ilmar Tilga linnu- ja loomatopiste 
kogu. Mõis pakub erinevaid pakette 
ajaloo- ja kultuurihuvilistele, koolidele, 
üksikkülastajatele jms. Muide – aprillis 
ja mais toimus mõisas programm 
„Eesti toidu, põllumajanduse ja maaelu 
tutvustamine Olustvere mõisas“, mis 
pakkus põhikooliõpilastele eheda elamuse 
ja praktilise kogemuse maaelust ning Eesti 
toidust ja selle saamise loost. Programmis 
osales üle kahe tuhande lapse üle Eesti. 

Mõisa maadel toimuvad ka avalikud 
sündmused ning kontserdid: Olustvere 
pargipidu, moosi- ja hoidistemess, 

künnipäev jt. Saab ratsutada hobuse ja poniga, samuti vankri või saaniga.
Lisaks kauni mõisakompleksi nautimisele saab Olustveresse tulija ka kuud vaadelda 
– siin asub Olustvere tähetorn, kus tähti aitab vaadelda ning küsimustele vastab 
tähetorni omanik isiklikult. Ka Papiorgu jalutama ning Lõhavere linnamäele turnima 
tasub minna. Lõhavere linnus on pealegi üks väheseid muinas-Eesti kindlusi, mida 
saab konkreetselt seostada muistsete vabadusvõitlustega ja selle eesotsas seisnud 
Lembitu kui ajaloolise isikuga. Ja Olustvere-külastuse lõpuks tuleb ikka sammud ka 
heliloojate Kappide majamuuseumisse seada.

Rohkem infot kaunist Olustverest leiad siit: www.olustveremois.ee



Turismiettevõtjate kvaliteediprogramm – tugi ja tunnustus

Juba 2005. aastast on turismiettevõtjaid toetanud ning nende seast parimaid 
tunnustanud EASi Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogramm – kogum õpivõimalusi, 
mis aitab turismiettevõtjal alustada oma ettevõttes kvaliteedijuhtimisega. 
Programmi siht on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja 
-teenuste kvaliteedi tõstmise ning valiku laiendamise kaudu. Kvaliteedi arendamisele 
pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse 
diplomiga „Märk kindlast arengust“; 1-2-aastase kehtivusega tunnustus annab 
klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel 
järjepidevalt pingutama.

Kõik ju teavad, et edukas turismiettevõte pakub kliendile mitte vaid head toodet-
teenust, vaid midagi ehedat ja positiivset – kogemust ja elamust, mille pärast tagasi 
tulla. Programm tuleb siin appi: 12 kuu jooksul toimub seitse praktilise sisuga 
koolituspäeva, ettevõte teeb põhjaliku enesehindamise, valib parendusprojektid, 
analüüsib kliendi teekonda ning loob kliendi tagasiside süsteemi. Lisaks koolitatakse 
töötajaid, võrreldakse end teiste turismiettevõtetega ja läbitakse põhjaliku 
tagasisidega välishindamine. 

Viie aasta jooksul on kvaliteediprogrammis osalenud 161 turismiettevõtet üle 
Eesti, kellest 65-l on õnnestunud ka märgis saada. 2009. aastal pälvisid Lõuna-Eesti 
ettevõtetest tunnustuse Eesti Rahva Muuseum, Villa Hilda, Junsi Puhkekeskus, 
Loodusravi- ja puhkekeskus Loodus ning Pesa Hotell.

Sel aastal osaleb programmis teiste seas Kiuma Talu puhkemaja Põlvamaal, 
mille perenaiseks 8 aastat tagasi Tallinnast tulnud Virge Kärsten. Kärsten on 
sellest juba palju kasulikku saanud. Näiteks kiirustas programm teda tegelema 
asjadega, mis ammu mõttes olid, ent polnud prioriteedid – eelkõige kodulehe  
(www.talupuhkus.ee) täiendamine ja infoga varustamine, ent ka 
keskkonnasäästlikkusele rõhuvate siltide ülesseadmine ning struktureeritud 
tagasiside saamine külastajatelt. Kärsteni hinnangul pani programm ta senisest 
enam inimestega suhtlemisele mõtlema ja arendas silmaringi. Ta arvab, et rasked 
väljakutsed – nagu kvaliteediprogramm – on väikeettevõtjale inspireerivad ning 
vajalikud. Selleks et külastajale lisaks tavapärastele turismiteenustele ka midagi 
erilist pakkuda, nagu programm soovitab, ärkab Virge Kärsten igal hommikul juba kell 
4, et tikkima hakata, millega tegeleb 5-6 tundi päevas. Valmistööd, neist suurimatel 
kuni 77 000 pistet, ripuvad puhketalu ruumides külastajatele imetlemiseks. Ikka 
selleks, et täita programmi üks eesmärkidest – pakkuda külastajale ehedust ja 
soojust. Elamust.



Soovid suulliimi mekkida? Tule Setomaale!

Setomaal elasid inimesed juba 8400 aastat 
tagasi, vanim teadaolev kiviaja asulakoht 
on Meremäel. Just seal asub praegu 
rajatav Seto rESTo – koht, kus setod ja ka 
teised alates 2010. aasta sügisest saavad 
nautida lihtsalt olemist ja traditsioonilist 
ning kaasaegset seto kööki. 

Nutika nimega söögikoha loomise taga 
seisab Setomaa Turismitalo, kus juba ligi 10 aastat seto sööke pakutud, eesotsas 
selle perenaise Laivi Mesikäpaga, kelle vanaisa ka justnimelt Meremäe vallas 
sündinud on. „Et siinkandis pole kohta, kus õhtuti kaaslasega niisama istuda, 
klaasikest veini rüübata või asjalikke läbirääkimisi pidada, siis tekkis mõte see 
tühimik täita,“ selgitas Mesikäpp rESTo loomise kulgu. 

Seto rESTo elustab unustatud vana – toob 
menüüsse roogasid ja toorainet, mis täna seto 
köögis on unustusse vajunud ja mida väga 
vähe, kui üldse, piirkonnas pakutakse. Ka on 
see imeilus koht, kus nautida mõnusat ja 
privaatset olemist vana, ehtsa ja romantilise 
100-aastase renoveeritud seto talutare 
koduses, ent samas pidulikus õhkkonnas 
valge linaga kaetud laua taga. Või suvisel ajal 
tare ees valge linaga kaetud lauakese taga 
õunapuu all. Sinna juurde talule sobilik, ent 
hea veinivalik, mitmekülgne taimetee ja kohvi 
valik, traditsioonidest inspireeritud seto söögid. 
Lisaks mitmed-setmed pisiasjad, mis tükikestest võluva 
terviku loovad. 

Tervik moodustub siin aga paljust muustki – lisaks peatselt avatavale Seto rESTole 
hoolitseb Setomaa Turismitalo ka pisikeste setode eest. Koos MTÜga Setomaa 
Tulevik luuakse turismitalu maadele SetoLaste Mängumaa, mille I etapp juba 
juulis avatakse. Mängumaa sai alguse tõdemusest, et piirkonnas pole kohta, 
kuhu lapsega turvaliselt vaba aega nautima minna. Pole lastel tegevust, pole 
lapsevanematelgi, kus olla. Mänguväljak murrab selle mure krõksti katki – siin 
jagub tegevust nii pere väiksematele kui ka suurematele: emad-isad saavad kiigel 
kiikudes lapsepõlve meelde tuletada, raamatut lugeda, näputööd teha ja kohvi juua 
ning teiste vanematega mõnusat keskustelu arendada sellal, kui pere väiksemad 
liikmed mänguväljakul ennastunustavalt lõbutsevad. Ja et mängumaa talu maadel 
asub, pole muret ka väikese mängija äkitselt tekkinud pissihäda või joogisoovi 
lahendamisega. Uste peatse avamisega pole mängumaa aga veel kaugeltki mitte 
valmis saanud – võimaluste piires laienetakse üha mitmepalgelisemaks.

Setomaa Turismitalo, mis nende heade ettevõtmiste taga seisab, ootab endale külla 
eelkõige seto kultuurist huvitatuid, olgu need siis eraisikud või ettevõtted. Eeskätt 
satub siia praegu korporatiivkliente, kellele talu on erinevate ürituste imeheaks 
läbiviimiskohaks: suve- ja talvepäevad, kontserdid, teatriõhtud ja presentatsioonid 
vabas õhus. Mõistagi saab setopärastes tubades ööbida, nautida seto sööki, 
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soome ja suitsusauna ning tennisemängu. 
Erilise maigu annavad külastajatele seto 
leelokoori kuulamine (leelo kanti 2009. 
aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi 
esindusnimekirja), käsitöötubades 
osalemine ning oma näpuosavuse 
proovilepanek, ent ka kulinaarsete 
võistluste korraldamine, näiteks suulliimi 
(külmsupp) valmistamises. Nii et heaks ja 
mõnusaks elamiseks pakub Setomaa Laivi 

Mesikäpa sõnul juba küllaga võimalusi. „Kes ikka oma elu paremaks saab teha, 
kui mitte me ise! Ja kui leidub kaasamõtlejaid ning kaasalööjaid, on see alati 
teretulnud!“ Vaata ka www.setotalu.ee.


