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lõuna-eesti turismi 
uudiskiri aprill 2010

head turismihuvilised
Aprill on juba muistsetest aegadest tähistanud idanemist 
ja kasvamist. Ka SA Lõuna-Eesti Turism torkas aprillis mulda 
seemne, millest võrsus üks korralik igakuine uudiskiri, kust 
leiate turismiuudiseid, teavet Lõuna-Eesti maakondades 
toimunud ja toimuma hakkavatest sündmustest, artikleid 
põnevatest ettevõtmistest, inimestest, teenustest, toodetest, 
koolitustest ja paljust muust. 

Kui te soovite oma turismiuudiseid meiega jagada, julgusta-
me teid seda tegema ning meiega kindlasti ühendust võtma!

Põnevat lugemist ning kaunist jürikuud! 

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism

2009. a vähenes ööbimisega 
välisreiside arv kogu maailmas 

keskmiselt 4% võrra.



 Ainsana maailma regioonidest kasvas 

2009. aastal reisimine Aafrikasse (+5%). 

Euroopa riikidesse reisimine vähenes 6%.

 aprillikuu numbris
• SA Lõuna-Eesti Turismi uudised ja tegevused

• Maakondade tegemised ning põnevamad sündmused

• Luunjasse plaanitakse atraktiivset puhkeala

• Holstre-Pollisse kavandatakse uudset aastaringset suusahalli

• Veidi eelnevate aastate statistikat

uut ja huvitavat sihtasutusest
Lõuna-Eesti Turismi Sihtasutusel on uus juhataja – Kristi Kass (pildil) – kes võttis teatepulga pikka 

aega sihtasutust vedanud Marika Koolilt üle selle aasta jaanuaris. Kristil on töökogemus nii avali-

kust, era- kui ka mittetulundussektorist, lisaks on ta täiendanud ennast turunduse vallas Austrias. 

Lisaks uuele juhtkonnale liitus sihtasutusega märtsist projektijuht Tuuli Elstrok ning sihtasutuse nõu-

kogu on muutumas 19-liikmelisest 7-liikmeliseks. 

Nüüdseks on kinnitatud sihtasutuse 2010. aasta tegevussuunad, millest siinkohal teilegi ülevaate anname:

– Lõuna-Eesti regiooni turunduse siht on suurendada läbi erinevate turundusmeetodite regiooni nähtavust 

ja tekitada huvi Lõuna-Eesti vastu nii Eesti siseselt kui ka välisriikides.

– Turismialase koostöö tugevdamine nii regioonisiseselt, -üleselt kui ka rahvusvahelisel tasandil, et leida uusi 

ideid ja lähenemisnurki Lõuna-Eesti turismivaldkonna arenguks ning suurendada turismiga tegelevate orga-

nisatsioonide ühtsust.

– Koolitustega plaanime muuta turul pakutavad turismitooted kvaliteetsemaks ning soodustada sellega at-

raktiivsete turismitoodete turuletoomist Lõuna-Eestis.

– Organisatsiooni jätkusuutlik areng – soovime muuta sihtasutuse nähtavaks, atraktiivseks ja kõrgelt hinna-

tud partneriks turismivaldkonnas kogu Eestis.

– 3. märtsil kohtusid sihtasutus ja kuue maakonna turismiarendajad, kes andsid ülevaate oma piirkonnas toi-

muvast ning jagasid ideid, kuidas võiks koostöö maakondade ja SA Lõuna-Eesti Turismi vahel veelgi edukam 

olla. Heaks kiideti igakuise uudiskirja mõte, samuti arutleti välisturgudele suunatud ühisturunduse teemadel. 

– Kristi Kass osales 10. märtsil Holstre-Pollis aastaringse suusahalli/tunneli eelprojekti arutelul ja ühiste kavat-

suste leppe allkirjastamisel. Käesolevast uudiskirjast saate suusahalliga seotud plaanidest ka pikemalt lugeda.

– 17. märtsil toimus Sokos Hotel Virus seminar „Soomlaste reisimine Eestis – tuleviku sihtgrupid juba kohal?“, 

kus osales ka Lõuna-Eesti Turismi Sihtasutus. Kui septembris 2009 korraldatud esimesel Soome sihtturu semi-

naril käsitleti soomlaste reisimise trende, arengusuundi ja vajadusi eri toodete osas üldisemalt, siis sel korral 

olid fookuses reisid sihtgruppidele 50+, pered ning turismialane koostöö. Seminari ettekannete materjalid 

ning osalejate tagasiside kokkuvõtte leiate EASi kodulehelt.



MÄRTS ja veidi aprilli Lõuna-Eestis

Messid

– 10.-14.03 osales SA Tartumaa Turism EASi kaaseksponendina Eesti ühispinnal („Eile nägin ma Eestimaad“) 

rahvusvahelisel turismimessil ITB 2010 Berliinis. 

– 18.03 esindas Tartut, Tartumaad ja Lõuna-Eestit suvehooaja turismitoodete infoseminaril Peterburis SA 

Tartumaa Turism. 

– 19.03 toimus koostöös EASi ja Eckerö Line’iga HOK Elanto kliendikruiisi raames “Eesti turismi minimess”, kus 

osales ka SA Tartumaa Turism. 

– 19.-21.03 osalesid Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning SA Tartumaa Turism 7. turismi- ja vaba aja 

messil SUVI, mis peeti Tartu Näituste messikeskuses. 

– 20.-25.03 viidi Mehhikos, Chapala järve ääres läbi Living Lakes XIII konverents 

„Lake Management – Challenges in a Changing World“. Konverentsist võttis 

osa ka SA Võrtsjärve juhataja Jaanika Kaljuvee, kes tegi oma 

bakalaureusetööl põhineva ettekande temaatilisel ümarlaual 

„How can management infl uence tourism?“. 

– 25.-28.03 võttis SA Tartumaa Turism osa Rootsis toimuvast 

TUR 2010 messist. 

Kohe-kohe tulemas

– Juba 15. aprillil toimub järgmine kohtumine kuue maakonna turismiarendajatega, seekord arutleme pi-

kemalt välisturunduse teemadel.

– Ka plaanime aprillikuu jooksul esitada EASile turundusprojekti (turismiturunduse meede avalikule ja 

kolmandale sektorile), milles muuhulgas paneme paika regiooni sihid välisturgudele, koostatavad turundus-

materjalid ja palju muud. 

– Loodetavasti tuleb aprillis kokku sihtasutuse uus, 7-liikmeline nõukogu. Võrreldes eelmise nõukoguga on 

peale liikmete arvu muudatused ka liikmete taustas – nõukogus esindavad oma maakondi turismispetsialistid.

2009 ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,38 miljonit välisturisti. Lisaks neile ööbis tasuta 
majutuses (näiteks sugulaste või tuttavate juures, oma korteris või suvilas) umbes 

500 000 välisturisti. Eestis ööbinud välisturistide koguarv oli 2009. aastal seega 
1,9 miljonit (ehk umbes sama palju kui 2007. aastal).

Lake Chapala



Muud asjalikud tegemised

– 16. märtsil toimus Tartu Konverentsisaadiku programmi raames workshop konverentsi planeerimisest. 

Eestvedajaks oli Tartu Konverentsibüroo, eesmärgiks praeguste ja tulevaste konverentsisaadikute teavitami-

ne konverentsi korraldamise põhitõdedest. Tartu konverentsisaadik on oma eriala tippspetsialist, kes osaleb 

regulaarselt oma valdkonna rahvusvahelistes koostööprojektides ning soovib valdkondliku konverentsi Tar-

tusse tuua.

– 24. märtsil toimus Valgamaa turismiettevõtjate ümarlaud, kus kuulati ülevaateid sihtturgudest Venemaa ja 

Soome kohta, arutleti koostöö teemal, analüüsiti seniseid ja naabermaakondade trükiseid ning arutleti, mil-

line võiks olla Valgamaa infotrükis. Lisaks jagati infot pakettide ja paketeerimise kohta ning prooviti rühma-

tööna piirkondlikke pakette koostada. 

– 30. märtsil toimus Põlvamaa turismiettevõtjate infopäev Moostes, kus muuhulgas käsitleti kvaliteediteema-

sid ning kuulati RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo ettekannet. Arutelul olid veel Põlvamaa por-

taaliga seotud teemad ning eeloleva suve ettevõtmised, nagu ressursside inventuur ning külastajate uuring.

– 31. märtsil viis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Alatskivi lossis Jõgeva maakonna turismiarendaja-

tele ja -ettevõtjatele läbi koolitusseminari “Teenuste ja teeninduse kvaliteet maaturismis”. 

– MTÜ Setomaa Turism pidas märtsis mitmeid kohtumisi Pihkva ettevõtjatega, kellega arutati koostöövõi-

malusi ning vahetati kogemusi.

– 7. aprillil toimus Dorpati Konverentsikeskuses Tartumaa Turismiettevõtjate infopäev. Räägiti turismitren-

didest, turismi valdkonna turunduskontseptsioonist ja EASi turundustegevusest, samuti andsid SA Tartumaa 

Turism ning Tartu Konverentsibüroo ülevaate oma (turundus)tegevusest. 

– 9.-11. aprillil toimus Itaalias Siena Spring Festival 2010, kuhu Siena Linnavalitsus kutsus osalema ka Tartu 

delegatsiooni. Festivaliga tutvustas Siena oma kodanikele sõpruslinnu. Seekordsele festivalile kutsus Siena 5 

linna: 3 sõpruslinna ja kaks oma nö head partnerlinna, kelleks on Tartu (suhted Sienaga alates 2002) ja Riia. 

Kõigis Baltimaades vähenes 2009. aastal 

siseturism nii absoluutarvudes kui ka 

protsentuaalselt tunduvalt rohkem 

kui välisturism.



Elevuse tekitajad

– 6. märtsil sõideti Haanja käänulistel ja mägistel suusaradadel 38. Haanja Maraton  klassikalises tehnikas. 

Startis 1355 suusatajat, millega püstitati uus osalusrekord! Lisainfo www.haanjamaraton.ee.

– 27. märtsil kutsusid Peipsi Koostöö Keskus ja Obinitsa Seto Muuseumitarõ kõiki Obinitsa muuseumiga 

tutvuma ja töötubadesse meisterdama – töötubades õpiti näputööd, jutustati seto jutte ning söödi putru. 

Tegevused toimusid projekti „Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve 

piirkonnas“ raames.

– 4. aprillil toimus Palamuse Rahvamajas Oskar Lutsu Huumoripreemia stipendiumi üleandmistseremoo-

nia, stipendiumi eesmärgiks on ergutada ja avaldada Palamuse rahva poolehoidu ning toetust eeskätt kir-

jutatavatele humoristidele. Stipendium antakse inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta 

jooksul on enim rahvast naerutanud. Sel aastal pälvis Oskar Lutsu huumoripreemia näitleja Tõnu Aav. 

– 10. aprillil kohtusid safarihuvilised Party Safari V raames Jõgevamaal. Sarjast viienda autoseikluse ja selle 

lõpus toimunud peo teemaks oli Oskar Lutsu „Kevade“. Palamuselt startis üle Jõgevamaa kulgevale rajale 

80 meeskonda umbes 350 inimesega. Ükski osaleja ei teadnud, kuhu tee neid viis ja mis ülesanded neid 

punktides ees ootasid. Järgmisse punkti said osalejad peale „Kevadega“ seotud ülesande täitmist ja vihje 

lahendamist. Kogu raja pikkus oli ~300 kilomeetrit.

– Lõppes fotokonkurss „Tuntud ja tundmatu Valgamaa“, millega koguti maakonna reklaamtrükistele ja in-

ternetilehtedele atraktiivsetest külastusobjektidest, paikadest ja traditsioone ning tegevusi kajastavatest 

sündmustest fotosid. Konkursile laekus kokku 500 fotot 102 autorilt. Rohkem infot ja fotosid nautida saab 

aadressil www.turism.valgamaa.ee/fotokonkurss. 

Jurijs Simonovs



Mida tulevik toob?

– Ettevalmistamisel on Põlvamaa turismiressursside audit/inventuur ning Põlvamaad külastavate turisti-

de uuring. Sügiseks valmistatakse ette suuremat koolituste sarja, mis mõeldud just väiksematele maamaju-

tusettevõtetele ning aktiivse puhkuse teenuse pakkujatele.

– Alanud on Kagu-Eesti kolme maakonna ühine külastusmäng „Muhedad elamused Eestimaa lõuna-
serval“! Võta fotoaparaat kaasa, avasta endale uusi ja huvitavaid kohti, tee fotosid ja saada ära! Aasta lõpus 

loositakse välja palju häid auhindu Kagu-Eesti turismiettevõtjatelt. Lisainfo http://www.visitvoru.ee/. 

– Kevadkuudel saab Otepääl nautida erinevaid kontserte ja etendusi. Külas on Jazzkaar ja kollektiivid 

sõpruspiirkonnast Vihtist. Samuti jõuab maikuus Otepääle Balti- ja Vahemeremaade kevadfestival, kus 

esinevad külalised Lätist, Leedust ja Tuneesiast. Lisainfo www.otepaa.ee.

– Aprillis toimuvad Setomaal mitmes kohas lihavõtete tähistamised, neist suuremalt Värskas ning Obinitsas. 

Obinitsas mängitakse ette Kauksi Ülle etendus „Welcome to Obinitsa“, loomkal veeretatakse ka mune. 

– MTÜ Põlvamaa Turism ja SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutasid välja omakandi toitude retseptivõistlu-
se, millest parimad saavad koondatud augustikuu Pere ja Kodu retseptivihikusse. 

– 24. aprillil tähistatakse Jõgevamaal Kassinurme linnamägedes pärandkultuuripäeva. Toimuvad ka tal-

gud koos simmaniga.

– 30. aprillil ja 1. mail peetakse Põltsamaa Kultuurikeskuses piirkonna ettevõtluspäevi, kus end tutvusta-

vad Põltsamaa linna ja seda ümbritsevate valdade ettevõtjad, külalistena ka Jõgeva-, Järva- ja Viljandimaa 

ettevõtjad, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Jõgeva Maavalitsus, Jõgevamaa Koostöökoda jt. Saab 

tutvuda ettevõtete tegevusega ja osta nende toodangut. Esimesel päeval on ettevõtjatele ja noortele töö-

toad, teisel päeval grillfest ja kevadlaat. Lisainfo www.poltsamaa.ee.

– Valgamaa otsib oma Nipernaadit – Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitööselts koos maavalitsusega kutsuvad 

valmistama maakonna juubeliaastaks Nipernaadi-teemalisi töid, mida saaks kinkida. August Gailiti romaani 

“Toomas Nipernaadi” nimitegelane on üks romantilisemaid tegelasi, kes teadis, mismoodi õnnelik olla. Sel-

lest lähtuvalt palutakse  valmistada oma Nipernaadi, oma õnnelik ja romantiline Nipernaadi, mis kingitusena 

paneks saajal silmad särama!

2009 oli Eesti tulu välisturismist 
16,2 miljardit krooni. See oli 8% ehk 

1,4 mlrd kr vähem kui 2008 ja 
umbes samal tasemel kui 2007.



eeskujuks

– Põlvamaa „Rohelisema Märgi“ taotlemiseks vajalikud kriteeriumid on nüüdseks SA Põlvamaa Arendus-

keskuse ning MTÜ Põlvamaa Turismi poolt välja töötatud. Põlvamaa Rohelisemat Märki saab taotleda näiteks 

turismitalus pakutavale hommikusöögile või mõnele turismitootele, mis on seotud nii keskkonnasõbraliku 

mõttelaadi kui maakonna traditsioonide ja eluolu tutvustamisega. 

– Sibulatee, Tartumaa Peipsiveere turismiettevõtjate koostöövõrgustik ja turismimarsruut, tutvustab koha-

likku kultuuri, kombeid ja elulaadi ning pakub omapäraseid elamusi ja ise-

tegemise võimalusi. Nüüdseks on Sibulateega liitunud 21 ettevõtet ja 

asutust. Leader meetme toel on korraldatud ümarlaudu, koolitusi ja 

õppereise, loodud ühine logo, koduleht ning osaletud messidel. 

Valmimas on omanäoline atraktsioon Roomaa – pilliroost saar, 

onnid, paadid, millest kirjutame pikemalt järgmises uudiskirjas. 

Piirkonnas on huvitavaid traditsioonilisi festivale ning tulemas 

on uued omanäolised üritused (Jõhvika korjamise MM oktoob-

ris, jääkelgu ralli, rabajooks). Aprilli keskel on valmimas ühine 

koduleht www.sibulatee.ee. 

koolitume ja reisime

– Viljandimaa Turismiinfokeskus alustab noorgiidide koolitust, et läbi viia juba 4. aastat toimuvat igapäevast 

suvist Viljandi linnaekskursiooni. Esimene kokkusaamine toimus 5. aprillil.

– 13.04 viiakse Mokko Turismitalus Jõgevamaal maakonna ettevõtjatele läbi koolitusseminar “Maaturismi-

ettevõtja tulemuslik Internetiturundus”, kus selgitatakse tehnilisi ja turunduslikke võimalusi üksikettevõtte ja 

piirkonna ühisturunduse väljundite loomiseks ja arendamiseks internetis ning antakse teadmisi erinevate siht-

rühmade internetipõhise informeerimise ja mõjutamise erinevatest aspektidest. 

– 22.-23. aprillil toimub projekti ViSoEst by bike raames turismiarendajate õppereis Lätti. Õppereisil tutvutak-

se naabermaa jalgrattaturismi arendamise ja turismiettevõtetega. 

– Jõgevamaa maaturismiettevõtjad lähevad 27.04-28.04 õppereisile, kus neile tutvustatakse marsruudil Rap-

lamaa-Harjumaa-Lääne-Virumaa erinevat tüüpi ja erinevatele sihtrühmadele suunatud maaturismiteenuseid 

ning teenindust. Lisaks on plaan jagada kogemusi ja saada uusi arendusideid nii üksikettevõtte kui ka piirkon-

na paremaks tootearenduseks ja ühisturunduseks. 



teeme projekte

– Käivitus Leader meetmest rahastuse saanud projekt „Valgamaa turismiettevõtjate koostöö ja ühisturundus 

välisturgudel“, mille raames kohendatakse maakonna turismiveebi ja lisatakse võimalused läti- ja venekeel-

se info esitamiseks. Valmivad vene-, soome- ja inglisekeelsed maakonna infotrükised. Samuti osaletakse 

sügisel Helsingis Mardilaadal ning 2011. aasta turismimessil Balttour Riias. 

– Võru Folkloorifestivali MTÜ sai projektiga „Võru XVI Folkloorifestival – Kagu-Eesti visiitkaart“ toetust EASi 

programmist „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine 2007-2013“. Festival toimub 8.-11. juulini 

ning seekordseks teemaks on Uma Puu. Festivalil lauldakse ja tantsitakse puust ja puule ning võetakse nagu 

ennevanasti puust möödudes mütsi maha. Lisainfo www.werro.ee/folkloor. 

veidi pikemalt

Tartumaal asuv Luunja vald kavandab arendada välja ulatusliku puhkeala, kus lähipiirkondade ela-
nikud ning sise- ja välisturistid saaksid oma vaba aega mitmekülgselt veeta. 

Atraktiivne külastuspiirkond sise- ja välisturistidele

EASi piirkondliku arengu kavandamise programmi raames rahastati teiste seas ka Luunja valla projekti koos-

tamaks puhkeala väljaarendamise kava ning teostatavus-tasuvusanalüüs. Kavandatav puhkeala hõlmab nii 

ajaloolise mõisa ja pargi ümbrust kui ka Emajõe ürgoru serva, kokku ligi 30 ha suurust ala. Kaugemaks sihiks 

on kujundada alast atraktiivne külastuspiirkond, kus on mitmekesised vaba aja veetmise võimalused – vee-

turism, ratsutamine jt spordialad, vabaõhuüritused, tutvumine loodus- ja kultuuriväärtustega, seda nii lähi-

piirkonna elanikele kui ka kaugemalt tulnud turistidele. 

Puhkeala väljaarendamise kava ja teostatavus-tasuvusanalüüs valmib maikuus, detailplaneering on valmi-

nud kompleksprojekti „Emajõe Peipsi veetee sildumisrajatiste keti rajamise projekt ja selle ettevalmistavad 

tööd“ raames, mille koostas Urmas Nugin OÜst Inseneribüroo. Planeeringu kohaselt rajatakse puhkealale 

keskus, väikelaeva- ja paadikanal, sildumisrajatised kuni 10,5 m pikkustele paatidele ja kuni 35 m pikkustele 

laevadele ning võimalused nende tankimiseks, samuti aga jalutusrajad, ujumistiik, telkimisplats, parklad 

ning rajatised sadama ja puhkeala teenindamiseks.

Geograafi a järgi asume Baltikumis. 
Keele järgi Skandinaavias. Liitlaste järgi Euroopas. 

Valitseva usundi järgi Saksamaal. Mineviku järgi Rootsis, 
Taanis, Liivi- ja Venemaal. Kliima järgi Põhjamaal.

– Viljandimaa koolilastele suunatud projekt – maasikate noppi-
mine – alustab ettevalmistustöödega. Koolilapsed saavad Viljandis 

maasikaid korjata 5. maist 4. juunini. 



Puhkeala elavdab piirkonna elu

Luunja alevikul on suur potentsiaal ja ressurss kujunemaks aktiivseks puhkealaks ja külastuskeskuseks (Tartu 

linna lähedus, Suur-Emajõgi, Luunja mõisa hooned, rosaarium, mõisa park, pikaajalised hobusekasvatamise 

traditsioonid jms). Paraku pole seni veel välja töötatud ühtset ja terviklikku arengulahendust, mistõttu ei 

ole olemasolevat potentsiaali ka ära kasutatud. Kuna Tartu kui suure keskuse lähedal puuduvad ulatuslikud 

puhkealad, siis ulatub Luunjasse plaanitava puhkeala võimalike külastajate hulk kümnete tuhandeteni, piir-

konna puhkemajanduslik perspektiiv aga omaks mõju kogu Eesti mastaabis.   

Luunja puhkeala arendamisele aitab kaasa rida hooneid ja rajatisi, mida saab pärast korrastamist erinevalt 

kasutada. Nende hulgas on mõisa alleed, pargi ja aia piirdemüürid, omaaegne mõisa viinaköök ja sepikoda 

(mille taastamist tõsiselt kaalutakse), roosiaed (praegu kasutusel puhke- ja piknikukohana), aednikumaja 

(kuhu on kavandatud külastuskeskus koos ekspositsiooni, turisminfopunkti, tualettruumide ja pesemisvõi-

malusega) ning karjalautade kompleks (praegu kasutusel põllumajandustootmises). Lähinaabruses asub 

samuti mõisaaegsest hoonest ümber ehitatud Luunja kultuurimaja, mis on muide Tartumaa suurima saaliga 

kultuurikeskus. Samuti korraldatakse piirkonnas mitmesuguseid spordi- ja meelelahutusüritusi, millest tun-

tumad on aastatepikkuste traditsioonidega ratsutamisvõistlused Luunja Karikas ning Palladium Cup.

Põnevaks teeb arendatava puhkeala ka see, et sinna saab läheneda nii vett (Emajõgi) kui maismaad mööda. 

Emajõgi on ainus täies ulatuses laevatatav jõgi Eestis, kus saab liikuda ka suuremate veesõidukitega. 

Mahukaid investeeringuid, mis on puhkeala väljaehitamiseks vajalikud, plaanib vald rahastada Euroopa 

Liidu struktuurivahenditest, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist, samuti Keskkonnain ves teerin-

gu te Keskuse vahenditest.

 Luunja roosiaed



Holstre-Pollisse plaanitakse uudset, aastaringset suusahalli

Selle aasta 10. märtsil kirjutati Viljandimaal Holstre-Pollis asuvas spordi- ja puhkekeskuses alla koos-
töölepingule, mille tulemusena peaks 2012. aasta kevadeks valmima sealsamas suusahall. 

Koostöölepinguga on liitunud paarkümmend osapoolt, näiteks kohaliku omavalitsuse ja spordialaliitude 

esindajad, olümpiakomitee ja kultuuriministeerium, ent ka Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism. Kaido Väljaots 

juhtimiskonsultatsioonifi rmast HeiVäl andis märtsikuisel kohtumisel partneritele ülevaate projekti majan-

dusanalüüsist ning Ene Saar, Paistu vallavanem ning SA Holstre-Polli Tervisekeskuse nõukogu esinaine, 

tutvustas halli maketti.

Kogu ettevõtmine on käima lükatud Tääksi spordiklubi juhatuse liikme Toomas Aavasalu algatusel, kelle 

hinnangul meelitab keskus tõenäoliselt kohale palju välisriikide huvilisi, kuna Euroopas sellist kompleksi 

pole. Esmalt plaaniti rajada vaid suusatunnel ja teha see Tääksisse, ent siis leiti, et sobivaimaks paigaks kogu 

kompleksi jaoks Viljandimaal on Holstre-Polli.

Hetkel on paika seatud halli ehituse eelprojekt, ostetud sobiv maatükk ning peetud läbirääkimisi ekspertide 

ja asjaosalistega. Puudu on veel vaid ehitise kerkimiseks vajaminevad kuni 70 miljonit krooni, mis loodetakse 

saada EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmist. Kuna maksimaalne summa, 

millega EAS toetab, on 50 miljonit krooni, tuleb ülejäänud summa Tääksi spordiklubil ja partneritel omalt 

poolt panustada. 

Aastaringselt kasutatavasse sisehalli planeeritakse 800 meetri pikkune murdmaasuusarada, 80 meetri pikkune 

10-15 kraadise kaldega mäesuusanõlv, tingimused laskesuusatamise harrastamiseks, 2 curlingurada, kalju- ja 

jääronimisseinad ning jõusaal. Jaanus Pulles, suusaliidu juhatuse esimees ning sihtasutuse Eesti Terviserajad 

juhataja leiab, et sellist keskust on vaja, et Eesti suusatingimustelt muule maailmale alla ei jääks. „Just aasta-

ringselt garanteeritud lumekeskkonnas saavad nii lapsed kui täiskasvanud õpetajate suunamisel esimesed 

kogemused. Seda nii murdmaasuusatamise kui ka lumelaua, mäesuusa ja curlingu osas,“ selgitas ta.

Suusahall on mõeldud kasutamiseks peamiselt tervisesportlastele, ent vajadusel ja võimalusel ka tippsport-

lastele. 

Holstre-Pollis alustati terviseteemalise tegutsemisega juba 1960. aastate paiku ning 1965. aastaks olid valmis 

kitsad suusaradade trassid, mida võibki pidada tegevuse algusaastaks. Algselt oligi tegu spordibaasiga, kus 

huvitatuile olid väga head tingimused suusatamiseks. Treenijateks olid Viljandi spordikooli suusaosakonna 

õpilased, järkjärgult aga treeningbaas kasvas ja muutus juba maakondlikult arvestatavaks keskuseks. Siin 

peeti ka vabariiklikke suusavõistlusi, mistõttu suurenes Holstre-Polli kui arvestatava suusakeskuse tuntus. 

2005. aastal loodi sihtasutus Holstre-Polli Tervisekeskus, mis hakkas tegelema piirkonna arendamisega.  

Holstre-Polli suusahall



põnevust jagub ka maikuusse

• Ülevaade SA Lõuna-Eesti Turismi EASile esitatavast turundusprojektist

• 1. juunil avab uksed kogu pere mängumaa Vudila Jõgevamaal, ent juba mai keskel alustatakse 

  mängumaal forellipüügi ning paintballi võimaluse pakkumisega

• Eesti ainus mahetoitlustaja on Pühajärve Spa Hotell!

• Pilliroost saar Roomaa – eksootika Peipsi kaldal 

Lõuna-Eesti välisturistide TOP 5* 

*Tabelis on kõige populaarsemate riikide osakaalud kogu Lõuna-Eestit külastanud turistidest. Aluseks on võetud 
ööbimised Lõuna-Eestis (ei arvesta ööbimiste pikkust) ning arvude allikaks Statistikaamet. 
Lisainfo www.stat.ee.

Riik 2009. aasta 2008. aasta

Soome 44% 43%

Saksamaa 10% 11%

Läti 9% 9%

Venemaa 7% 5%

Rootsi 5% 5%

Esitatud faktid Eesti ja maailma 2009. aasta turismist põhinevad EASi turismistatistikal (seisuga 22.03.2010).

Väljaandja: SA Lõuna-Eesti Turism, www.southestonia.info

Kontakt: Tuuli Elstrok, tel: 744 2271, tuuli@southestonia.info


