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Turismiinfokeskuse tegevuskava
Sihtfinantseeringu saaja nimi: SA Järvamaa Arenduskeskus
Aasta: 2009

1. Turismiinfokeskuse arendustegevuste kava:
Tegevuse lühikirjeldus
Planeeritud väljundid/tulemused
Tegevuse nr 1
Info kogumine ja andmebaaside
korrastamine

Tegevuse nr 2
Klienditeenindus

Tegevuse nr 3
Statistika kogumid

Tegevuse nr 4
Kodulehekülgede haldamine

Tegevuse nr 5
Meediatöö

Tegevuse nr 6
Abi kaardifirmadele E.O.Map ja
Regio

Kaks korda aastas toimub andmebaaside põhjalik
kontroll ning korrastused. Kontrollitavad valdkonnad
on:
majutusteenus,
vaatamisväärsused,
toitlustusteenus, aktiivne puhkus, transporditeenus,
seminariteenus, kultuurisündmused, giiditeenus, KKK
Klientidele suulise, kirjaliku info jagamine regiooni
peamiste vaatamisväärsuste, majutusasutuste, toitlustusettevõtete ning aktiivse puhkuse veetmise võimaluste kohta. 2009.a. jooksul soovitakse saavutada tase,
kus TIKi on külastanud 1800 eestimaalast ja 1200
välismaalast ning elektroonilisi päringuid on olnud
2700.
Igakuine TIK statistika kogumine. Kuu lõpus valmib
vormistatud tabel, kust selgub mitu eestlast ja riikide
lõikes mitu välismaalast külastab infokeskust. Samuti
elektroonilise päringu esitajate arv.
Aastas kord kogub infokeskus klienditeenindusega
ettevõtetelt andmed aasta külastuste kohta. Sisaldab
andmeid majutuste, vaatamisväärsuste, infokeskuse
aasta külastuste kohta. Aruanne avaldatakse Järvamaa
aastaraamatus
majandusvaldkonna
peatükis.
Aruanded on kõigile kättesaadavad Järvamaa
infoportaalist www.jarva.ee .
Andmete parandused ja uute objektide lisamine pärast
andmebaaside kontrolli või uuenemist väljaspool
kontrolli
aega.
Parandatavad
leheküljed
www.visitestonia.com , www.jarva.ee/turism ,
www.puhkaeestis.ee . Tulemuseks on õige ja
kvaliteetne info.
Oma pädevuse piires maakonna kohta turismiartikliteja arvamuste avaldamine. Artiklid turismiaasta
kokkuvõtetest, tellitud arvamuslood turismiteenuste
kohta, hooaega sissejuhatavad teadeanded, intervjuud
turismisündmuste puhul. Tellijateks Järva Teataja,
Kuma raadio, ERR. Kaastööd erinevate päevalehtede
suve-eri väljaannetesse. Välisreisiajakirjanike ja reisikirjanike reiside ettevalmistused ja kohtumised.
Kaartide kontroll ja oma maakonna uute objektide
peale kandmine füüsilisele ja elektroonilisele kaardile.
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Tegevuse nr 7
Toimivate turismiettevõtete
nõustamine
Tegevuse nr 8
Alustavate turismiettevõtete
suunamine
Tegevuse nr 9
Valitsusasutuste nõustamine

Tegevuse nr 10
Kaasabi konsultatsioonifirmade
uuringute läbiviimiseks
Tegevuse nr 11
Tourest 2009 Tallinnas

Tegevuse nr 12
Välismessid
Tegevuse nr 13
Infotrükiste ettevalmistus
Tegevuse nr 14
Kaubanduslik tegevus

Tegevuse nr 15
Õppereisid

Tegevuse nr 16
Õppereisi korraldamine Järvamaa
turismiettevõtjatele.
Tegevuse nr 17
Koostöö maakonna I-punktidega

Majandustegevuse registri jälgimine.
Reklaamikanalid ja nende valik.
Kaebustest tekkinud probleemid.
Nõudluse välja selgitamine turistidelt saadud
tagasiside põhjal. Näpunäited toimivate ettevõtete
edulugude põhjal. Nõuanded lähtuvalt turismiseaduse
ja -määrustest tulenevate nõuete järgi.
Omavalitsuste nõustamine turismi küsimustes
lähtuvalt
turistidelt
saadud
tagasiside
ja
turismiuuringute põhjal. Kanded majutustegevuse
registrisse, omavalitsuse poolt teostatav ettevõtete
järelkontroll
ja
sellega
seonduvad
teemad,
reklaamikanalid ja nende valik. Omavalitsuse
halduspiirkonnas asuva ettevõtte kohta tulnud kriitika
arutamine.
Konsultatsioonifirmade
uuringute
küsimustikele
vastamine. Tagasiside valminud uuringutest ja nende
kättesaadavaks tegemine kodulehekülgedel.
Tourest
2009
Järvamaa
ekspositsiooni
ettevalmistavate tööde tegemine. Kujunduse tellimine
ja koostöö koordineerimine osalejate vahel.
Ekspositsiooni püstitus ja ladustamine. Töö messil
TIK infoletis.
Eesti kui reisisihi tuntuse programmi raames letitöö
messil INWETEX St.Peterburgis oktoobris.
Tõuseb Eesti ja Järvamaa tuntus välisturgudel.
Klienditeeninduseks
vajamineva
jaotusmaterjali
kliendi vajadusi silmas pidades ettevalmistus ja trükk.
Postkaardid ja suveniirid on vajalik turundusmaterjal
riigi ja piirkonna tuntuse tõstmiseks. Klient ostab need
ja levitab edasi. Turismiinfokeskus müüb klientidele
erinevaid suveniire ja postimaksevahendeid. Kauba
valiku teostab infokeskus ise, toimetab kohale
toomise, kas järel käies või kasutades postiteenust.
Turismiinfokekuses on võimalik tellida tasulisi
teenuseid nagu majutuse broneering, printimine,
paljundamine jne. Aruandlus raamatupidamisele on
igakuine, inventuur 2 korda aastas.
Osalemine kahel EASi korraldatud õppereisil
infokonsultantidele Eesti erinevatesse piirkondadesse.
Paraneb
klienditeenindus.
Kvaliteedi
tagab
objektidega kohapeal tutvumine.
Õppereisi vajaduse välja selgitamine, korraldamine ja
läbi viimine. Koolitusena turismiettevõtjatele.
Koostöö maakonnas turiste teenindavate I-punktidega.
Materjalide jaotamine, andmebaaside jagamine.
Jooksvad konsultatsioonid.
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Tegevuse nr 18
Uuringute korraldamine

Tegevuse nr 19
TIK töötaja koolitamine
Tegevuse nr 20
Osalemine MAK teabepäevadel ja
seminaridel
Tegevuse nr 21
Osalemine turismikonverentsidel
Tegevuse nr 22
Konsultantide enesetäiendamine
Tegevuse nr 23
Turismikoolide praktikantide
juhendamine
Tegevuse nr 24
Suvise asendustöötaja juhendamine
Tegevuse nr 25
Turismiinfokeskuse kolimine
uutesse ruumidesse

Kliendi rahulolu uuringu küsimustiku välja töötamine
ja küsitluse läbiviimine.
Ettevõtjatele rahulolu uuringu küsimustiku välja
töötamine ja läbi viimine. Uuringutest kokkuvõtete ja
järelduste tegemine.
TIK konsultant on osalenud vähemalt ühel koolitusel,
mis on tema enda poolt valitud, vastavalt
kvalifikatsiooni tõstmise vajadusele.
JAK konsultandid on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning suvisel/talvisel
seminaril. 6x1,5 tööpäeva + 4 tööpäeva kõik keskuse
töötajad.
Infokonsultant osaleb erinevate korraldajate poolt
korraldatavatel
turismikonverentsidel.
Aastas
vähemalt ühel.
Vajadus täiendada end soome keele grammatikas.
Turismikoolide õpilaste õppepraktika juhendamine,
praktika aruannete koostamine koostöös õpilasega.
Diplomandide diplomitööde juhendamine või
retsensendina kokkuvõtte tegemine.
Suvel, kui infokeskus töötab 7 päeva nädalas, on
vajadus palgata suvist ajutist lisajõudu. Et kvaliteet ei
kannataks tuleb töötaja kohapeal koolitada .
Ettevalmistused kolimiseks. Kolimine ja infokeskuse
sisse seadmine.

2. Kavandatavad tegevused turismiinfokeskuse personali arendamiseks:
a) Organisatsiooni struktuur ja töötajate arv
SA Järvamaa Arenduskeskus on loodud Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt
17.aprillil 2003 aastal. Järvamaa Arenduskeskusega ühendati endine Järvamaa
Ettevõtluskeskus ning ühinemine lõppes 2003 aasta lõpuks. Järvamaa Omavalitsuste
liitu kuuluvad kõik 12 Järvamaa omavalitsust.
Järvamaa Arenduskeskus on arendusorganisatsioon, mis pakub riigi ning Euroopa
Liidu toetusel nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja kohalikele
omavalitustele. Sihtasutust juhib üheliikmeline juhatus ning arenduskeskusel on
kaheksaliikmeline nõukogu.
SA Järvamaa Arenduskeskuses töötab 2009.a. 7 inimest:
Katrin Puusepp, juhataja ja KOV konsultant
Saima Piisner, ettevõtluskonsultant
Maiko Kesküla, MTÜ konsultant
Ülle Hermann, sekretär- raamatupidaja
Anu Ansberg, Järvamaa Infoportaali toimetaja
Mariana Danil, turismikonsultant
Piret Sihver, Turismiinfokeskuse spetsialist
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b) Rakendatavad kvaliteedistandardid
SA Järvamaa Arenduskeskus ei rakenda kvaliteedisüsteeme. Keskus lähtub oma töös
põhikirjast ning kõigi töötajate jaoks on välja töötatud ametijuhendid.
c) Töötajate motiveerimine
Töötajal peab olema motiveeriv palk ning meeldiv keskkond oma töö tegemiseks. Iga
töötaja tahab areneda ning selle võimaluse peab igale töötajale jätma, et ta tunneks
ennast kollektiivis vajalikuna ja hinnatuna. Järvamaa Arenduskeskuses on oma
lisatasude maksmise kord, mis motiveerib inimest veelgi pingutama, sest igast
projektist, loengust või muust tööst sisse toodav tulu annab ka temale võimaluse
teenida.
d) Koolitused või muud arendustegevused turismiinfokeskuse personalile
Koolitusi oma konsultantidele saab arenduskeskus valida vatsavalt vajadusele ja
finantsidele. Arenduskeskuse eelarves on koolitusraha planeeritud kuni 3 000 krooni
töötaja kohta ning Infoportaali toimetaja koolitusraha tuleb läbi Järva Maavalitsuse.
Sageli osalevad arenduskeskuse konsultandid tasuta infopäevadel/seminaridel, mida
korraldatakse maakondades. EASi enda poolt on alati ette valmistatud põhjalikud
koolitus- ja teabepäevad konsultantidele, et harida ja olla kursis toimuvaga. Samuti
pakub EAS arenduskeskuse töötajatele oma sisekoolitusi, mis on alati väga kõrge
tasemega olnud.
3. Sihtfinantseerimistaotluse kohustuslikuks lisaks on eelarve tabel
Eelarve võib esitada EASi poolt koostatud turismiinfokeskuse eelarve näidisvormi
järgi koostatuna või juhul kui turismiinfokeskusega seotud kulud ja tulud on
sihtfinantseeringu taotleja kogu organisatsiooni üldises eelarves selgelt eristatavad,
võib sihtfinantseeringu taotleja esitada kogu oma organisatsiooni üldise eelarve;
eelarve tuleb esitada elektrooniliselt Exceli formaadis.
Koostaja:
Nimi: Katrin Puusepp
Allkiri:
Kinnitus:

Kuupäev:
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