
 

Põhja-Eesti Turism    
kokkuvõte 2012.aastast 
2013. aasta tegevused  



Kokkuvõte 2012.aastast  
1. MESSID – Hollandis, Soomes, Lätis 
2. ESITLUSED VÄLISTURGUDEL  - Moskvas, Peterburis;  
3. VÄLISTURUNDUSPROJEKT - loodusturismitrükis – soome (3000 tk), vene (3000 tk) ja 

inglise (4000 tk) keeltes 
• kultuuriturismitrükis – soome (3000 tk), vene (3000 tk), inglise (4000 tk) + saksa 

(3000 tk) keeltes 
• turismikaart 700 x 500 mm – 7 keeles (ingl (5000 tk), vene (5000 tk), soome (5000 

tk), saksa (1000 tk), rootsi (1000 tk), läti (2000 tk), flaami (1000 tk) 
• turismiatlas – inglise (4000 tk), vene (3000 tk), soome (3000 tk), rootsi (1000 tk)-,  

saksa (1000 tk),  läti (2000 tk), ja flaami (1000 tk)  keeltes 
• pressireis ja reisikorraldajate reis – Hollandi esindajatele, tutvustati Põhja-Eesti 

kõigi maakondade loodusturismi objekte  ja aktiivse tegevuse võimalusi 
• esitlused reisikorraldajatele ja müügivisiidid – Soome, Läti, Venemaa 
• postkaardid 32 000 tk 
• kodulehekülg – www.northestonia.eu , eesti, inglise, soome, vene, saksa keeltes 
 
  

 

http://www.northestonia.eu/


4. SIHTKOHAJUHTIMISE KOOLITUS – Põhja-Eestist osales  kokku  11 turismiesindajat, Harjumaalt Hülle 
Saarts  HEAK turismikoordinaator ja Marilin Pehka Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse tegevjuht 
ja Harjumaa turismiettevõtjate ümarlaua eestvedaja 

5. AVA LAVA TALLINN“ PÕHJA-EESTI TURISM JA TALLINNA SUVINE KOOSTÖÖPROJEKT  - Põhja-Eesti 
päevadel esines kultuuriprogrammiga 13 kultuuriorganisatsiooni ja –kollektiivi kokku 150 esinejaga, 
laadal müüsid ning tutvustasid oma käsitööd, toitu, suveniire,vaatamisväärsusi, matkaradu ja 
kultuuriobjekte kokku 50 ettevõtet. Harjumaalt osalesid kultuuriprogrammis Viimsi Noorte teater 
ja folkansambel Pillipiigad ning laadaplatsil tutvustas ja müüs oma tooteid, teenused  12 
ettevõtet. 

6. KODULEHEKÜLG - Sisulehed eesti, inglise, vene, soome ja saksa keeltes; Ettevõtete andmed 
transporditakse kodulehel riiklikust turismiportaalist puhkaeestis.ee, visitestonia.com; Tutvustab 
puhkamisvõimalusi Põhja-Eestis 

7. RIIKLIK TURISMIARENGUKAVA -  SA Põhja-Eesti Turism koordineeris riikliku turismiarengukava 
sisendite kohtumisi regioonis ning 2012 aasta lõpu seisuga on välja selgitatud Põhja-Eesti  
tõmbekeskused ja väljasõidukeskused, on kaardistatud  regiooni vajadused ja kitsaskohad, kõik 
maakonnad on selgitanud välja vajalikud arendusprojektid. Ees seisab regiooni üleste projektide 
väljaselgitamine. Regioonis korraldati 10 arengukavaga seotud kokkusaamist, milledes osales kokku 
260 turismiasjalist . 

9. ÕPPEREISID - Kevadine õpperis viis ettevõtjad Saaremaale ja sügisene Lätti, osales kokku 67 
ettevõtjat, sealhulgas 11 Harjumaalt. 

10.PÕHJA-EESTI VII TURISMIKONVERENTS - Toimus 15.novembril Märjamaa Rahvamajas Raplamaal; 
Ettekandega osales 10 esinejat, konverentsist võttis osa 120 turismiasjalist, nesit 38 Harjumaalt. 

11. ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE – tunnustamiseks esitati kokku 2 suurettevõtet ja  8 väikeettevõtet 
ning 10 turismiprojekti. „Põhja-Eesti Parim Väikeettevõte 2012“ võitjaks tunnistati Viking Forell 
OÜ - Viikingite Küla, Harjumaalt ja  „Põhja-Eesti Parim Turismiprojekt 2012“II koha pälvis „HÄÄ 
EESTI TOIT“ - Hääd Road OÜ, Harjumaalt. 
 



Välisturistide ja siseturistide võrdlus 
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Tegevuskava 2013 

 

1. Turundustegevused -  Messidest osavõtt - Matka, Balttour, Mardilaat  

        Tallinki kutsel osaleb SA Põhja-Eesti Turism rootsi laeval 2 päevasel kruiisil, et tutvustada 
rootslastele puhkamisvõimalusi Põhja-Eestis  

        Eesti siseturule suunatud postimehe lisa mais 2013, mille maht on 16 lk ja annab teemade lõikes 
ülevaate, mida Põhja Eestis suvepuhkuse ajal teha.  

Koostatakse ja esitatakse uus välisturundusprojekt  2013-2015 - tegevused : turismikaart, koduleht, e-
turundus, mess Peterburis, esitlused Venemaal, Hollandis, Saksamaal, pressi- ja fam reisid 

Projekti omafinantseerimises osalevad partnerid:  

• Harjumaa OVL ja maavalitsus, Raplamaa OVL ja maavalitsus, Järvamaa OVL ja maavalitsus, Lääne-
Virumaa OVL ja maavalitsus, Ida-Virumaa OVL ja maavalitsus ning Narva linn 

• Projekti kogumaht on 120 000 eurot: 

• Iga partneri osaks on arvestatud täna 3300 eurot, mis tuleb tasuda 3 aasta jooksul, seega igal aastal 
1100 eurot 

• Projekti algus märts 2013, projekti lõpp aprill 2015 

• Sihtturud: Soome, Venemaa, Läti, Holland, Saksamaa  
 

 



2. Koostöö tugevdamine, arendustegevused ja koolitused kõigi Põhja-Eesti 
maakondade turismiettevõtjate ja –asjalistega ning seotud organisatsioonidega 
kokku 18 kohtumist 

• neist 5 Harjumaal 

• sealhulgas 2 tootearenduse seminari (Baltikumi ühiste toodete arendus + Peterburi 
suund) - valmivad Eesti, Läti, Leedu ja Vene turismiettevõtjate ühised tooted 
saksa, soome ja hollandi turgudele, sihtrühm - oma autoga ringreisijad. 

3. Kvartaalne Põhja-Eesti turismitegemiste uudiskiri 

4. Põhja-Eesti VIII turismikonverents Harjumaal novembris 

5. Põhja-Eesti parimate turismiasjaliste tunnustamine novembris 

6. Õppereisid P-E turismiettevõtjatele ja turismiasjalistele Põhja-Eestisse  ning Tartusse 
kevadel ja Leningradi  oblastisse sügisel 



Kokkuvõtte koostasid SA Põhja-Eesti Turism töötajad: 
Monika Sooneste                                                              
tegevjuht ja juhatuse liige 
GSM +372 514 7491       
e-mail: monika@northestonia.eu 
  
Silja Talviste 
projektijuht, kodulehekülje administraator 
GSM +372 5330 8130       
e-mail: silja@northestonia.eu 
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