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Tulivee keskuses
Karmen Paju
Juhatuse liige
21. mai 2020

Päevakord:
I osa (EAS turismiarenduskeskus, SA PET asutajaliikmed ja nõ u kogu) kell 11.00-13.00
•

Turismiarenduse hetkeseis
EAS turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik
EAS turismiarenduskeskuse strateegilise arenduse valdkonna juht Maris Eenmaa
EAS turismiarenduskeskuse sihtkohtade arendusjuht Kristiina Jors

•

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 (SA PET nõ u kogu) kell 14.00-14.45
•
•

•

SA Põhja-Eesti Turism 2019. a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatuse liige Karmen Paju
Lääne-Virumaal, Rakveres 29.10.2020 toimuva Põ h ja-Eesti XV turismikonverentsi põ h ifookus ja
korralduslikud kü s imused.
Juhatuse liige Karmen Paju
Info ja muud küsimused.

Kuidas edasi?
Põhiküsimus - millised koostöö piirkonnad ja -vormid võiksid olla üle Eesti alates 2021. aastast?
•

Seoses turismikorraldusmudeli muutusega 2021+ on kavatsus likvideerida SA Põhja-Eesti
Turism 2020. aasta lõpus.

•

Eesti jagamine kolmeks turismiregiooniks + Tallinn ei ole ennast õigustanud - vajadus
ümberjagamiseks. Nii väikeses riigis kui Eesti on kolmetasandiline turismikorraldusmudel liialt
keerukas, killustatud ja kohati dubleeriv.

•

DMOde püsirahastuse teema on seoses kriisiga on stopi peal.

•

EAS turismiarenduskeskuse hinnangul on 5-8 DMO-d Eestis optimaalne, sh arvestused 10
töötajaga toimiv DMO. Tähtis pole DMOde arv vaid võimekus – raha, inimesed,
kompetentsid.

•

TIK/KÜK tänane ärimudel on ajale jalgu jäänud. Eesmärk on piiratud ressursside tingimustes
suunata riigi raha digitaliseerimisele ehk et oleks tagatud andmehaldus ja turismiobjektide
kvaliteet online kanalites.

Kuidas edasi?
• Kas DMOd (turismisihtkoha arendus-ja turundusorganisatsioonid) peaksid olema eraldi
iseseisvad organisatsioonid? Milliste teiste organisatsioonide struktuuri nad võiksid sobituda,
kuuluda?
• Milline võiks olla turismisihtkohtade tulevikumudel (põhialus, eesmärgid ja tegevused,
vajaminevad kompetentsid, ﬁnantsstruktuur, tulemuslikkus)?
• DMO juhtimise korralduse organisatoorne valdkondlik ühtsus.

Eeldasime, et RES kinnitatakse 2020 märtsis, hiljemalt maikuus, kuid DMOde püsirahastuse
teema on seoses kriisiga on stopi peal.

Head koostööd!

2019. 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
31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
ﬁnantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti ﬁnantsaruandluse
standardiga.
Auditeerimise ajagraaﬁk: 21.02 – 30.04.2020
Audiitori otsus allkirjastatud 04.04.2020

Lääne-Virumaal, Rakveres toimuva Põhja-Eesti XV turismikonverentsi
põhifookus ja korralduslikud küsimused
Toimumise aeg ja koht: 29. oktoober 2020 Rakvere linnavalitsuse valge saal
Konverents toimub heas koostöös Rakvere LVga
Läbirääkimised esinejatega on töös. Konverentsi moderaator: Hannes Hermaküla
Einar Vallbaum - VIROLi tervitus
Triin Varek – Rakvere linnapea tervitus
Annika Anton – Mida peaksid teadma uuest turismiprogrammist 2021-2024?
Liina Maria Lepik – EAS turismiareduskeskuse turismiuudised sektorile
Andres Jaadla -Millest sõltub kohaliku omavalitsuse panus turismivaldkonna arendamisel – näited Rakverest
Mariann Lugus – ETFLi praktilised nõuanded: kuidas jõuda ostjani
Valdur Mikita - Mõtestades Eesti loodust
Põhja-Eesti turismiettevõtjate paneeldiskussioon: vaatamata kriisile indu täis
Traditsiooniline tunnustamine + Põhja-Eesti kohaliku joogi- ja toidumeene konkursi võitjate väljakuulutamine
Põhja-Eesti toidu minilaat ja degusteerimine

Turismikonverentsi fookusteemad:
„Muutused viivad edasi“
„Muutuste tuules“
....

Järgmised nõukogu koosolekud 2020:

10. september Raplamaal
... november Järvamaal (otsustame jooksvalt)
Head koostööd!
karmen@northestonia.ee

