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asutajaliikmete ja nõukogu
laiendatud koosolek
Parvematkade parvekülas
Raplamaal
Karmen Paju
Juhatuse liige
09. mai 2019

Päevakord:
I osa (EAS turismiarenduskeskus, MKM, SA PET asutajaliikmed ja nõukogu) kell 11.00-14.00
Uue nõukogu liikme pr Merlin Suurna tutvustus.
•

EAS turismiarenduskeskuse ootused sihtkohtadele, uued eesmärgid ja pikaajalised plaanid. Kuidas edasi?
EAS turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli

•

SA Põhja-Eesti Turism asutajaliikmete, nõukogu ja tegevmeeskonna sõnumid, seisukohad. Arutelu.
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Järvamaa Omavalitsuste Liit

II osa (nõukogu) kell 15.00-15.45
•

SA Põhja-Eesti Turism 2018.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Juhatuse liige Karmen Paju

•

Ida-Virumaal 07.11.2019 toimuva Põhja-Eesti XIV turismikonverentsi põhifookus ja korralduslikud
küsimused.
Juhatuse liige Karmen Paju

•

Info ja muud küsimused

Kuidas edasi?
Põhiküsimus - milliseks kujuneb peale 2020 aastat regionaalsete turismiühenduste tulevik ja millised
koostöö piirkonnad ja -vormid võiksid olla üle Eesti alates 2021. aastast
• Kas Eesti jagamine kolmeks turismiregiooniks + Tallinn on õigustatud või on näete vajadust
ümberjagamiseks?
• Milline võiks olla turismisihtkohtade tulevikumudel (põhialus, eesmärgid ja tegevused,
vajaminevad kompetentsid, finantsstruktuur, tulemuslikkus)?
• Kas eelistate SA Põhja-Eesti Turism võimekuse tõstmist läbi ressursside suurendamise
(EAS+KOV+ettevõtjad) või pigem uue organisatsiooni loomist?
Teadaolevalt tegi JOL 2019 aprillis ettepaneku SA PETi likvideerimismenetluse alustamiseks ja on
väljendanud huvi tegeleda pigem Kesk-Eesti teemaga.
• Kas DMOd (turismisihtkoha arendus-ja turundusorganisatsioonid) peaksid olema eraldi iseseisvad
organisatsioonid? Milliste teiste organisatsioonide struktuuri nad võiksid sobituda, kuuluda?
Riikliku turismipoliitika lähtekohti ehk Majandusarengu strateegiat 2020+ alles kujundatakse ja
eesmärk sellega valmis saada 2019 lõpuks, 2020 märts kinnitatakse. On väga oluline, et
maakonnad oma ettepanekutega kohe kaasa tuleks.

Turismisihtkoht
Turismisihtkohaks võib olla nii riik, regioon, linn või muu
asula, samas võib see olla ka mitut haldusüksust või nende
osi hõlmav piirkond.
Iga turismisihtkoht, olenemata oma tüübist või olemusest,
vajab juhtimist ning tegevuste koordineerimist.
Sihtkoht areneb niikuinii, ka ilma juhtimiseta, kuid siis võib
see olla mitte sobivas ja õiges suunas

DMO mudel
DMO - Destination Marketing and Management Organization

Turismisihtkoha juhtimises puudub üks ja ainus mudel.
Sõltuvalt riigi halduskorraldusest või piirkondlikest oludest, on
see riigi või KOVi ja sealse turismisektori algatatud,
erinevatest seadustest tulenevate ning vabatahtlike
funktsioonide ja tegevuste kombinatsioon.

DMO peamised ülesanded
• Mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele
strateegilistele tegevustele sihtkohas esmalt
keskenduda, sest kõigega tegeleda ei jõua ja
seda ei ole ka vaja.
• Turismisihtkoha arendamise ja turundamisega seotud
eesmärkide ja tulemuste selgitamine avalikkusele.

SA Põhja-Eesti Turism tegevusmudel
Plussid:

Miinused:

• TERVIK - maailm
võrgustab, PET on
sõlmeks

• RAHASTUS – mudel hea,
kuid panused väikesed.
Aastased lepingud, OVL
rahastusotsused I kv lõpuks.

• RAHASTUS –
riik+KOV+ettevõtjad.
Erasektori kaasatus on
projektipõhine
• USALDUS –
kompetentsus,
erialaspetsialistide
olemasolu
• KOOSTÖÖ – riik, KOV,
ettevõtjad

OVL (KOV)
EAS
Ettevõtjad

• KONKUREERIMINE –
maakondlike TIKide
alarahastus
• TUGISTRUKTUUR –
puudub, suur regioon kuid
liiga väike meeskond. 1-2
töötajaga organisatsioon ei
ole jätkusuutlik.
• TEHNILINE BAAS - puudub

SA PET saab tõhusalt toimida, kui tegemist on asutajaliimete huvi ja prioriteediga.
Kas me oleme eraldi tugevamad, kui koos? Võimalus – arendada ja tõsta võimekust.

Plussid:

Regionaalsed turismikonsultandid ja andmehaldurid
EAS TAK struktuuris
Miinused:

• TERVIK - kaob vajadus
pidada üleval RTOsid.
Üks tasand vähem, Eesti
turismikorraldusmudeli
muutus,
konsolideerumine
• RAHASTUS – KOV saab
suunata vabaneva raha
konkreetsete tegevuste
elluviimiseks, kaob
konkureerimine kohalikul
tasandil ehk maakondlike
TIKidega
• USALDUS –
kompetentsist lähtuv
sünergia, tugev imago
vabariiklikul tasandil

• DISTANTS – strateegiline
planeerimine, eesmärkide ja
fookuse seadmine ja koostöö
initsieerimine peaks jääma
kohalikule tasandile

EAS TAK

KOOSTÖÖ – erasektori kaasatus on projektipõhine

Haldusreformi II etapp - regionaalsed omavalitsused
Plussid:
• TERVIK- suure pildi ehk
regionaalse tasandi
olemasolu ja tugev
partnerlus riigiga
• RAHASTUS –
jätkusuutlikkus, suurem
finantsvõimekus
erinevatesse
projektidesse siseneda
• USALDUS – koostöö ja
kommunikatsioon
kohaliku kogukonnaga,
turismiteadlikkuse
tõstmine
• ASUKOHT – „päris“
kontor

Miinused:
KALLUTATUS – asukohast
lähtuv võimalik kallutatus

Regionaalarengu
turismikonsultant
OVL/KOV
struktuuris

KOOSTÖÖ – erasektori kaasatus on projektipõhine

Regionaalsed arenduskeskused ?
Plussid:

Miinused:

• TERVIK- suure pildi ehk
regionaalse tasandi
olemasolu ja tugev
partnerlus riigiga

• KALLUTATUS – asukohast
lähtuv võimalik kallutatus

• RAHASTUS –
jätkusuutlikkus, likviidsus
• USALDUS –
kompetentsikeskus,
koostööst tulenev
sünergia

Regionaalarengu
turismikonsultant
arenduskeskuse
struktuuris

• ASUKOHT – „päris“
kontor
KOOSTÖÖ – erasektori kaasatus on projektipõhine

Head koostööd!

2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
OÜ AMC Audit
Vandeaudiitor Merike Kiisk
Sõltumatu vandeaudiitori aruande kokkuvõte:
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks
meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes
osades õiglaselt Sihtasutus Põhja-Eesti Turism finantsseisundit seisuga
31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Auditeerimise ajagraafik: 05.02 – 30.04.2019
Audiitori otsus allkirjastatud 06.03.2019

2018.a. tulemiks kujunes kasum 4996€
2017.a. tulemiks oli kasum 3885€

Tulu teenis SA Põhja-Eesti Turism 2018.a. 55 792€,
mis on 7,77% suurem 2017.a. tulust.

Ettepanek: kinnitada 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

Ida-Virumaal, Narvas toimuva Põhja-Eesti XIV turismikonverentsi põhifookus
ja korralduslikud küsimused
Toimumise aeg ja koht: 7. november 2019 Narva Muuseum
Konverents toimub heas koostöös The Baltic Guidega - Soome sihtturu fookus
Läbirääkimised esinejatega on töös. Konverentsi moderaator: Jevgeni Timoštšuk
IVOL - Ida-Virumaa tervitus
Margus Sameli – Sihtkohtade tulevik Eestis 2020+
Timo Huttunen - Soome sihtturu ülevaade
Mikko Virta - Mida soomlased Põhja-Eestis reisides soovivad teha, näha ning miks veel ei
teata piisavalt palju meie pärlitest.
+ ühe “päris” Soome turisti otsingud
Narva Muuseumi esindaja - Narva Linnuse uudised ja turismivaldkonna koostöövõimalused
Aleksei Jevgrafov –Intervjuu. Narva Euroopa kultuuripealinnaks 2024 mõju Põhja-Eesti
piirkonnale
Kadri Jalonen - Ida-Viru turismiklastri võlud ja valud turismisihtkoha arendamisel + vau seiklus
Tunnustamine + Ida-Viru seikluste tunnustamine (lavaaeg 15 min)

Turismikonverentsi fookusteemad:
„Kuidas

tuua soomlane Põhja-Eestise?“
„Fookuses on Soome sihtturg“
„Ei saa me läbi Soometa“
„Kuidas soomlasi rõõmustades oma piirkonna edulugu luua?“
...

SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolekud 2019
07. veebruar Ida-Virumaal (Kiviõli Seikluskeskus)
09. mai Raplamaal (Parvematkad)
12. september Järvamaal
28. november Harjumaal

Head koostööd!

