SA Põhja-Eesti Turism 2017. aasta tegevus kava täitmise kronoloogiline
koondaruanne

Tallinn

02.01.2017

I kvartal (jaanuar-märts)

➢ SA Põhja-Eesti Turism 2016. aasta eelarve täitmise aruande ja tegevuskava aruande
koostamine (kinnitatud SA PETi nõukogu ja EASi poolt jaanuaris 2017);
➢ SA Põhja-Eesti Turism 2017. aasta tegevuskava ja eelarve koostamine (kinnitatud SA
PETi nõukogu ja EASi poolt jaanuaris 2017);
➢ SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Ööbiku Gastronoomiatalus, Raplamaal.
Päevakord ja info leitav kodulehelt, http://www.northestonia.ee/sa-dokumendid/;
➢ Põhja-Eesti maakondadelt sisendi hankimine EAS poolt teostatava perekampaania
tarbeks. Tootepõhise sisendi süstematiseerimine ja edastamine EASile.
➢ Osalemine Eestimaa turismitoodete ökoturismi kvaliteedimärgise EHE (Ehtne ja
huvitav Eesti) hindamiskomisjoni töös;
➢ Saksa pressireis Reisegala Põhja-Eesti programmi koostamine, kokkulepped
ettevõtjatega;
➢ Kohtumine Eesti Kämpingute Liidu juhatuse liikme Eero Kaljustega ja projektijuhi
Kersti Plehhoviga. Teemaks SA Põhja-Eesti Turism ja Eesti Kämpingute Liidu
koostöövõimalused;
➢ Kohtumine Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu esindajatega Vasalemma
Vallavalitsuses, teemaks ühised võimalikud turismiprojektid;
➢ Osalemine rahvusvahelisel turismimessil Tourest, Põhja-Eesti maakondi tutvustav
ettekanne ETFL incoming reisibüroodele ja otsekontaktide workshop.
➢ Kohtumine Via Hanseatica jätkuprojekti eestvedajatega, võimalike partnerite
kaardistus;
➢ Põhja-Eesti maakondade sisendi hankimine EAS poolt korraldatava
loodusturismikampaania deeESTroots tarbeks;

➢ Sisendi hankimine Põhja-Eesti regiooni maakondadelt riikliku turismiveebi
puhkaeestis.ee artiklite tarbeks. Märtsis avaldati artikkel Eesti kõige-kõigematest
(kõrgeim torn, mägi, sügavaim järv, jämedaim puu, väikseim küla, populaarseim
mehenimi, väikseim/suurim/huvitavaim kultuuriline kooslus, naljakaim muuseum
jne). Artikkel tutvustas läbi humoorika võtme meie kolme turismiregiooni.
➢ Vene sihtturu seminaride (22.03. Moskva ja 23.03 Peterburg) tarbeks Põhja-Eesti
turismiuudiste ja suuremate tähtsündmuste koondamine. SA PET esindaja ettekanne ja
sisend Vene sihtturu potentsiaalsetele huvilistele;
➢ Kohtumine EAS Rootsi uue välisesindaja pr Lisen Espelandiga Tallinnas,
koostöövõimaluste arutelu.
➢ Teenusedisaini ja turunduskoolituse lähteülesande koostamine ja hinnapakkumiste
kogumine. Kevadel 2017 korraldab SA PET turismiettevõtjatele, organisatsioonidele
teenusedisaini seminar-koolituse;
➢ Rahvusvahelistele meremessidele (Boot mess Saksamaal 21-29.01.2017, Vene mess
Helsingis 10-19.02.2017 ja Allt för Sjön Stockholmis 04-12.03.2017 ) sihtkoha
esindajate otsingud, EAS kattis 100% messipinna ja kujundusega seonduvatest
kuludest, eksponentidele osalustasu ei lisandunud. Reisikulud (transport, majutus ja
päevarahad) tuli kõigil endal katta;
➢ Canoni instagrammerite Põhja-Eesti pressireisi (06.-10.02.2017) ettevalmistus,
programmi koostamine ja kokkulepped ettevõtjatega. Rohkem infot siit.
➢ Ülevaatlike artiklite kirjutamine sisendi näol Eesti turismimajanduse uudiskirja
tarbeks.
➢ Osalemine riikliku turismiandmebaasi puhkaeestis.ee vanemkasutajate koosolekul.
Põhja-Eesti regiooni vanemkasutajateenust osutab alates 01. märtsist 2017 SA PõhjaEesti Turism projektijuht Liis Teresk.
➢ Toimus SA Põhja-Eesti Turism poolt korraldatud riikliku turismiandmebaasi koolitus
regiooni turismiinfokeskuste töötajatele;
➢ Põhja-Eesti perekampaania raames Vene blogijatele pressireisi (15.-18.03) programmi
koostamine;
➢ Vene blogija Sergei Vinskyi´le Põhja-Eesti reisiprogrammi (nn peibutusprogrammi)
koostamine maakondade sisendi baasil. Tõenäoline visiidi aeg aprillis;

➢ Kohtumine Asko Berensiga, teemaks NaviCup mobiilirakendus Põhja-Eesti
kontekstis;
➢ Osalemine Järvamaa turismiettevõtjate kevadseminaril Sämmi Grilli seminarisaalis
(30.03). Ettekanne teemal „SA Põhja-Eesti Turism koostöö Järvamaaga
turismiregiooni arendamisel“;
➢ Osalemine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Üldkoosolekul Haljalas (31.03).
Ettekanne teemal „SA Põhja-Eesti Turism tegevuskava ja eelarve 2017“;

II kvartal (aprill-juuni)

➢ Kohtumine EASis, teemaks planeeritav siseturismi kommunikatsioonikampaania.
Korralduslikud küsimused (04.04.2017);
➢ Kohtumine EASis, teemaks EAS Turismiarenduskeskuse Soome välisesindaja roll ja
ametikoha profiil. Põhja-Eesti maakondade tagasiside koondamine (17.04.2017);
➢ Projekti “Hiking route along the Baltic Sea coastline in Latvia - Estonia” juhtkomitee
esimene ühine arutelulu EASis (17.04.2017). SA Põhja-Eesti Turism tegevjuht on
juhtkomitee liige;
➢ Põhja-Eesti maakondade sisendi kogumine siseturismi kampaania tarbeks: TV3
saatelõigud, pressiteadete sisend (pere, mõisad, pargid/aiad, sport, jalgrattarajad,
seiklus, toidukohad, kiiksuga kohad, loodusime);
➢ Raplamaa visiit, kohtumine Rapla maavalitsuses sügisel planeeritava Põhja-Eesti
regiooni turismikonverentsi teemadel (18.04.2017)
➢ SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Jäägri Villas Järvamaal. Külalisena osales
Albu vallavanem Tiina Oraste (25.04.2017); Päevakord ja ettekanded URL
http://www.northestonia.ee/sa-dokumendid/
➢ 2018. aasta tegevuskava esmase sisendi koondamine Põhja-Eesti maakondadelt;
➢ SA Põhja-Eesti Turism korraldatud teenusedisaini ja turismiturunduse koolitus
regiooni turismiettevõtjatele, kokku 30 osalejat. Koolitaja BDA Consulting, Ülle
Puustusmaa. URL http://www.northestonia.ee/edu-peitub-detailidest-moodustuvastervikus/

➢ Lääne-Virumaa visiit, kohtumine maavalitsuses. Teemaks maakonna
tulevikuperspektiiv turismivaldkonnas peale maavalitsuste likvideerimist
(8. mai 2017);
➢ Pressireis, Itaalia fotograaf väisab Põhja-Eestit, koostöö EASiga (mai 2017)
➢ Pressireis, Hamburgi ajakirjanikud väisavad Põhja-Eestit/ Nordica uus lennuliin,
koostöö EASiga (mai 2017);
➢ „Ava lava, Tallinn 2017“ suurürituse info edastamine Põhja-Eesti regiooni
käsitöölistele ja turismikontaktidele;
➢ Põhja-Eesti turismikonverentsi ettevalmistamine, lähteülesannete koostamine,
hinnapakkumiste kogumine, läbirääkimised esinejatega jm korralduslikud küsimused;
➢ SA Põhja-Eesti Turism pöördumine asutajaliikmete poole, teemaks organisatsiooni
tulevikuperspektiiv (11.05.2017);
➢ Projektijuhi osalemine TIK/KÜK tootetutvustusreisil Tartumaal, korraldajaks EAS
turismiarenduskeskus (9.-11.05.2017); URL http://www.northestonia.ee/kevadinetootetutvustusreis-tais-lumesadu-ja-uusi-turismiobjekte/
➢ Ajakirjale „Anne & Stiil“ Põhja-Eesti maakondade sporditeemaliste pakkumiste
koondamine, süstematiseerimine ja esitamine (mai);
➢ Osalemine EAS turismiarenduskeskuse väljasõiduseminaril Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumis (06.06.2017);
➢ Pressireis, Vene blogija Sergei Vinsky Eesti visiit (juuni 2017), koostöö EASiga;
➢ Osalemine Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Paides, teemaks SA
Põhja-Eesti Turism tegevuskava ja asutajaliikmete rahastus 2017 (07.06.2017);
➢ SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Kivi turismitalus, Harjumaal (12.06.2017);
URL http://www.northestonia.ee/sa-dokumendid/
➢ Koostöös EASiga USA, Kanada Põhja-Eestit väisava pressireisi kokkulepete sõlmimine
(juuni 2017);
➢ Osalemine EASis regikatuste ja sihtkohtade seminaril (14.06.2017). Kohtumine
Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkokiga,
Teemaks „Millistele organisatsioonidele suunatakse arendustegevuste rahad riigi- ja
haldusreformi järgselt“;

➢ Osalemine Tallinnas Raekoja platsil toimunud suurüritusel „Ava lava, Tallinn 2017!“
(17.-18.06). Järvamaad esindasid Kairi Rebane Järva maavalitsusest ja Piret Sihver
Järvamaa TIKist); URL http://www.northestonia.ee/sa-pohja-eesti-turism-osalessuururitusel-ava-lava-tallinn-2017/
➢ Osalemine EASi, MKMi ja Rahandusministeeriumi korraldatud teavitusüritusel
„Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastusvõimalused“ (20.06.2017)
➢ Saksa freelance ajakirjaniku Stefanie Bispigi reisiprogrammi koostamine, kokkulepete
sõlmimine teenusepakkujatega (juuni 2017)

➢ III kvartal (juuli-september)
➢ Saksa freelance ajakirjaniku Stefanie Bispigi Põhja-Eesti visiidi ettevalmistus.
Läbirääkimised ja kokkulepped teenusepakkujatega;
➢ Saksa reisiajakirjaniku Maik Grüntheri Põhja-Eesti visiidiga seonduv korraldus,
kokkulepped giidiga;
➢ Riikliku turismiportaali visitestonia.com artiklite sisendi kogumine Põhja-Eesti
maakondadelt avaldatavate artiklite tarbeks;
➢ 9. novembril Rapla kultuurikeskuses toimuva Põhja-Eesti XII turismikonverentsi „Pall
korvi tagab võidu – nutikas panustamine toob turisti sihtkohta!“ ettevalmistustöö,
läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine esinejatega. Ruumid, catering jm
korralduslikud küsimused;
➢ SA Põhja-Eesti Turism korduspöördumine asutajaliikmete poole, teemaks
organisatsiooni tulevikuperspektiiv, sh eelarvelised küsimused (15.08.2017);
➢ Põhja-Eesti turismiettevõtjatele ja organisatsioonidele suunatud veebiarenduse
seminar koolituse ettevalmistus, hinnapakkumised jms. Seminar koolitus toimub Anija
mõisas, Harjumaal 10. oktoobril. Osalevad ka Järvamaa turismiettevõtted (RoosnaAlliku Mõis, Järva Arengu Partnerid MTÜ, Koigi mõis, Koigi VV);
➢ E9 rannikuala matkaraja projekti „Hiking route along the Baltic Sea coastline in
Latvia - Estonia” kohtumine Vintses. Lääne Eesti Turism MTÜ ja Eesti Maaturism
MTÜ andsid ülevaate Eesti-Läti projektist ja oma hinnangu, kas ja kuidas kaasata
piloodina Harjumaa Põhja-Eesti regioonist. SA Põhja-Eesti Turism valiti LääneHarjumaa omavalitsuste poolt matkaradade kaardistusprotsessi teostajaks.

➢ Rootsi highlight media ajakirjaniku Põhja-Eesti visiidi tarbeks giiditeenuse
kokkulepete sõlmimine;
➢ Norra blogija Põhja-Eesti visiidi tarbeks giiditeenuse kokkulepete sõlmimine
➢ EV100 raames eriliste inimeste otsingu tulemuste süstematiseerimine ja
kaardistamine;
➢ SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Õnnela külalistemajas, Lääne-Virumaal.
Külalisena EAS turismiarenduskeskuse sihtkohtade juht Kristiina Jors. Päevakord ja
ettekanded URL http://www.northestonia.ee/sa-dokumendid/
➢ Riikliku turismiveebi puhkaeestis.ee kasutus-ja halduskoolitus Järvamaa
turismiettevõtjatele Paides, 26. september 2017; Rakvere TIKi töötajale
visitestonia.com keskkonna koolituse läbiviimine;
➢ Osalemine EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) kvaliteedimärgise hindamiskomisjoni töös;
➢ Kohtumised Padise ja Harku vallavalitsuses ning Keila linnavalitsuses. Teemaks
Harjumaa osalemine piloodina E9 ranniku matkaraja projektis. Matkaradade
kaardistamine koostöös maakorraldajatega ja arenguspetsialistidega.
➢ Osalemine EASi korraldatud TIK/KÜK tootetutvustusreisil Ida-Virumaal, 18.-20.
september 2017;
➢ Osalemine ETFLi korraldatud „Tourest 2018 Puhka Eestis Elamused ja maitsed“
ümarlaual Idapartnerluse keskuses, 21. september 2017;
➢ Osalemine EAS turismi aastakonverentsil Sillamäel, 28.-29. september 2017
➢ Riikliku turismiinfosüsteemi vanemkasutajateenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel.
➢ Helsingi Mardilaada ettevalmistustöö.

IV kvartal (oktoober-detsember)

➢ Osalemine Lääne-Virumaa turismifoorumil „Oma saart otsides“, 04.10.2017

➢ Osalemine EAS turismiarenduskeskuses toimunud koosolekul, teemaks
turundustegevused välisturgudel -mereturism, 09.10.2017
➢ SA Põhja-Eesti Turism korraldatud sotsiaalmeedias turundamise seminar-koolitus
regiooni turismiettevõtjatele, kokku 31 osalejat. Koolitaja Internetiturundus OÜ,
Margus Veisveer. URL http://www.northestonia.ee/pohja-eesti-turism-korraldab-taassotsiaalmeedias-turundamise-seminar-koolituse/
➢ Osalemine kohtumisel EAS turismiarenduskeskuses, teemaks turundustegevused
välisturgudel – golf, 12.10.2017
➢ Kohtumine Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism
kommunikatsioonijuhi Tomaso Comazziga, 18.10.2017
➢ EAS Turismiarenduskeskuse korraldatud seminar-kohtumine regioonide ja
sihtkohtade esindajatele. Teemad: 2017 tegevuste kokkuvõte, 2018. aasta tegevuskava,
sh pressireisid, FAMid, 01.-02.11.2017
➢ Põhja-Eesti XII turismikonverents „Pall korvi tagab võidu – nutikas panustamine toob
turisti sihtkohta!“ Põhja-Eesti parimate turismiarendajate tunnustamine, 09.11.2017
http://www.northestonia.ee/pohja-eesti-xii-turismikonverents/
➢ UK (The Observe) Põhja-Eesti pressireisi (21.11.2017) kokkulepped;
➢ Põhja-Eesti turismiregiooni puhkusevõimaluste tutvustamine Helsingi Mardilaadal,
Järvamaa esindajana osaleb Järvamaa TIKi infokonsultant Piret Sihver, 17.18.11.2017 http://www.northestonia.ee/helsingi-mardilaat-meelitas-tuhandeid-huvilisi/
➢ Kohtumine Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuhi Margit Pärteliga. Teemaks
turismialane piirkondlik koostöö, 23.11.2017
➢ Maakondadelt 2018. aasta TOP toodete sisendi kogumine, süstematiseerimine ja
edastamine EASile;
➢
➢ SA Põhja-Eesti Turism asutajaliikmete ja nõukogu koosolek Kiviõli Seikluskeskuses,
Ida-Virumaal, 05.12.2017
➢ Turismi e-uudiskiri/ Põhja-Eesti maakondade turismiuudised, sh jõulukalendrid
(detsember);
➢ 2018. aasta tegevuskava ja eelarve koostamine (detsember);

➢ 2017. aasta tegevusaruande ja eelarve täitmise aruande koostamine (detsemberjaanuar).
➢ Põhja-Eesti maakondade 2018. aasta kultuuri-ja spordikalendri sisend;
➢ Riikliku turismiinfosüsteemi andmehalduri teenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel (Liis Teresk).

2017. aasta pressireiside koond:
Aeg

Riik

Tüüp

Jaanuar 2017

Holland, Itaalia

Nordic Bloggers` Experience

Jaanuar 2017

Saksamaa

Pressireis/ Reisegala

Veebruar 2017

Inglismaa

Canoni instagrammerid

Märts 2017

Venemaa

Pressireis, perekampaania raames

Märts 2017

Jaapan

Pressireis

Aprill 2017

Holland

Pressireis

Mai 2017

Itaalia

Pressireis/ Itaalia fotograaf

Mai 2017

Saksamaa

Pressireis/ Nordica uue Hamburgi liini
avamine

Juuni 2017

Norra, Rootsi

FAM (ESPAL)

Juuni 2017

Venemaa

Blogija Sergei Vinsky pressireis

Juuni 2017

USA, Kanada

Pressireis

Juuli 2017

Saksamaa

Pressireis, freealnce ajakirjanik Stefanie
Bispigi

Juuli 2017

Saksamaa

Pressireis, reisiajakirjanik Maik Grünther

August 2017

Rootsi

Pressireis, highlight meedia ajakirjanik

August 2017

Norra

Blogija pressireis, looduskampaania
raames

September 2017

Saksamaa

Pressireis, toiduajakirjanikud

November 2017

Inglismaa

Pressireis, The Observe

Detsember 2017

Inglismaa

Pressireis, EasyJeti pardaajakiri
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