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Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevusarunne 2011. aasta.
Sihtfinantseeringu saaja nimi: SA Järvamaa Arenduskeskus
Aasta: 2011
Tegevuse lühikirjeldus
vastavalt tegelikule
teostamisele
Tegevus nr 1
Info kogumine ja
andmebaaside
korrastamine

Tegevuse nr 2
Klienditeenindus

Planeeritud
väljundid/tulemused

Saavutatud tulemused

Kaks korda aastas
kontrollitakse andmebaasid
põhjalikult üle ning
korrastatakse. Kontrollitava
info hulka kuluvad- majutus,
vaatamisväärsused,
toitlustusteenus, aktiivne
puhkus, transporditeenus,
seminariteenus,
kultuurisündmused,
giiditeenus, KKK. Vajalikke
parandusi tehakse jooksvalt
Klientidele suulise, kirjaliku
info jagamine regiooni
peamiste vaatamisväärsuste,
majutusasutuste, toitlustusettevõtete ning aktiivse
puhkuse veetmise võimaluste kohta. 2011.a. jooksul
soovitakse saavutada tase,

Andmebaasid on korras ja kontrollitud

2011. a. on Järvamaa TIKi külastanud
3038 eestimaalast ja 1414 välismaalast
ning elektroonilisi päringuid on olnud
1691.

Märkused

Vähem kui 2000 jäi soovitust puudu.
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kus TIKi on teenindanud
vähemalt 8 tuhat külastajat.
Tegevuse nr 3
Statistika kogumid

Tegevuse nr 4
Info erinevatel
kodulehtedel

Igakuine TIK statistika
kogumine EAS ühistesse
andmebaasidesse. Aastas
kord kogub infokeskus
Järvamaa
klienditeenindusega
ettevõtetelt andmed
möödunud aasta külastuste
kohta. Sisaldab andmeid
majutuste,
vaatamisväärsuste,
infokeskuse aasta külastuste
kohta. Aruanne avaldatakse
Järvamaa aastaraamatus.
Aruanded on kättesaadavad
Järvamaa infoportaalist
www.jarva.ee/turism .
Andmete parandused ja uute
objektide lisamine pärast
andmebaaside kontrolli või
uuenemist väljaspool
kontrolli aega. Parandatavad
leheküljed
www.jarva.ee/turism ,
www.puhkaeestis.ee .
Tulemuseks on õige ja
kvaliteetne info.

Igakuine tabel on EASi kogumitesse
edastatud.

2011. aasta Järvamaa TIK koostatud
Järvamaa objektide külastusstatistika
lõpparuanne ilmub veebruaris 2012

2010 aasta Järvamaa turismiobjektide
külastusstatistika on kättesaadav
http://www.jarva.ee/index.php?page=720&

Turismiinfot on uuendatud järgmistel
kodulehekülgedel www.visitestonia.com ,
www.jarva.ee/turism , www.puhkaeestis.ee
Eesmärk on mitmekesistada Järva
infoportaali turismi osa keelevalikut ja
mugavust andmebaasides töötamisel läbi
Puhka Eestis andmete kuvamise.
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Tegevuse nr 5
Tutvumisreisi
korraldamine

Tegevuse nr 6
Tourest 2011 Tallinnas

Tegevuse nr 7
Konkurss Järvamaa
suveniir

Tegevuse nr 8
Nõustamine

Järvamaale tutvumisreiside
korraldamine
Eesti
reisikorraldajatele
ja
turismiinfokeskuste
töötajatele.
Kaks
planeeritavat õppereisi mais.

4.mai õppereis Eesti reisikorraldajatele
koostöös Ajakeskusega. Külastatud
objektid – Seidla tuulik, Roosna-Alliku
mõis, Väätsa mõis, Nelja Kuninga hotell,
Ajakeskus Wittenstein.
16.mai õppereis Eesti turismiinfokeskuste
infokonsultantidele koostöös EASiga.
Külastatud objektid – Valgehobusemäe
suusa- ja puhkekeskus, Kallisaba
puhkemaja, A.H.Tammsaare muuseum,
Seidla tuulik, Roosna-Alliku mõis,
Ajakeskus Wittenstein, Eesti
Ringhäälingumuuseum, Rae puhkemaja
Tourest 2011 Järvamaa 18.-20. Veebruar 2011 Tallinnas Eesti
ekspositsiooni
Näituste paviljonis. Osa võttis 20
ettevalmistavate
tööde turismiettevõtet Järvamaalt. Järvamaa
tegemine.
Koostöö väljapaneku suurus 50 ruutmeetrit.
koordineerimine osalejate
vahel. Töö messil TIK
infoletis.
Suveniirikonkursi Järvamaa Konkurss kuulutati välja 30. märts 2011,
Suveniir 2011 korraldus ja töid võeti vastu 30.maini. Võitja kuulutati
läbiviimine
välja Järvamaa Turismiinfokeskuse uute
ruumide avamisel 17.juuni 2011 .
Konkursile laekus rohkem kui 30 tööd üle
Eesti.
Kliendi
soovide
välja Nõu on käinud küsimas turismivaldkonnas
selgitamine tagasiside põhjal alustavad majutusettevõtjad (Paide vald,
ning
selle
peegeldus Albu vald) ja tegutsevad ettevõtjad (Allika
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ettevõtjaile.
Majandustegevuse registri
jälgimine.
Kaebustest
tekkinud probleemid ja
nende lahendamine
Tegevuse nr 9
Järvamaa ja Raplamaa
turismiettevõtjate
ümarlaud

Tegevuse nr 10
Mystery Shopping

Tegevuse nr 11
Infotrükiste tootmine

Tegevuse nr 12
Kaubanduslik tegevus

matkamaja, Ajakeskus Wittenstein,
Hunting puhkemaja, Sireli talu, Peoteenus
OÜ, MaaRitza puhkemaja, Eivere mõis,
Sleepin külaliskorter, Jarva House
külaliskorter, Vao külalistemaja, Tori
mõisa kodumajutus)
Osalemine
Järvaja Toimunud koosolekud 25.jaanuaril
Raplamaa turismiettevõtjate Tammsaare muuseumis, 29. märtsil Paide
ümaralaua töös.
Vallitornis, 26. aprillil Eivere mõisas
Ainult Järvamaa ettevõtjad kogunesid
1.novembril infopäevale, kus TIK tegi
ettekande turismiaastast 2011.
Järvamaa
I poolaastal on ette valmistatud
turismiobjektidesse
toitlustusettevõtte ankeedid pimeostudest
pimeostude organiseerimine, osavõtjaile.
tagasiside nähtust, analüüs
ja programmis osalenud
ettevõtjatele
tulemuste
tutvustamine.
Klienditeeninduseks
Uuendatud andmetega Järvamaa
vajamineva jaotusmaterjali turismikaart 2012
trükiseks
kujundamine.
Trükiste jaotus.
Suveniiride
müük
nii Käive aastal 3781,55 €
infokeskuses
kui
ka
väliüritustel, kaup valitakse
Eesti suveniiritootjate käest.
Müümisel
kasutatakse
kassaprogrammi
BUUM.

Reaalselt pole ühtki kontrollostu
sooritatud. Kuna TIK seda ei finatseeri
siis saab loota vaid osavõtja heale
tahtele.

Ilmumisaeg jääb 2012 aasta jaanuari
lõppu.
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Tegevuse nr 13
Õppereisi korraldamine
Järvamaa
Arenduskeskuse
töötajatele.
Tegevuse nr 14
TIK kliendi rahulolu
uuring
Tegevuse nr 15
Õppereisid ja koolitused

Tegevuse nr 16
Turismieriala
praktikantide
juhendamine

Tegevuse nr 17

Turismiinfokekuses
saadavad tasulised teenused
on majutuse broneering,
printimine, paljundamine,
giidi tellimine jne. Inventuur
2 korda aastas.
Tutvumisretked Järvamaa 31.mail toimus reis, kus tutvuti Järvamaa
objektidele toimuvad 1. majutusettevõtetega. 30.augustil tutvuti
Juunil ja 30. Augustil.
Paide linna, Imavere piirkonna ja Türi
ettevõtetega
Kliendi rahulolu küsitluse Jääb 2012 aastasse.
2011 alustati kõrghooajal uutes
läbiviimine,
kokkuvõtted,
ruumides, mis vajas sisseelamisaega
analüüs.
Osalemine EASi korraldatud 16.-18.mai toimus reis Järvamaaõppereisidel ja koolitustel
Pärnumaa, 12.-14. sept. Jõgevamaa ja
Tartumaa, millel osales TIK põhitöötaja
EASi korraldatud koolitused – 9.-10. Nov.,
1.- 2. Dets.
Turismikoolide
õpilaste TIK juhendas juulis Pärnu kolledži II
õppepraktika juhendamine, kursuse üliõpilast Evelin Õunapuud. TIK
koos õpilasega praktika juhendas EHTE diplomandi Riin Paosalu
aruannete
koostamine. lõputööd teemal „Järvamaa turismiobjektid
Diplomitööde juhendamine, internetis“
uuritavate teemade välja
pakkumine
või
retsensendina
kokkuvõtte
tegemine.
Oma
maakonna
kohta Mais ilmus ajakirja Reisimaailm
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turismiartikliteja
arvamuste
avaldamine.
Artiklid
turismiaasta
kokkuvõtetest,
intervjuud
turismisündmuste
puhul,
turismialased
reisikirjad,
pressiteated ja uudisnupud
Järva Infoportaalis.
Tulenevalt nõudest töötab
suvel infokeskus 7 päeva
nädalas. Lähtuvalt sellest on
vajadus palgata
ajutist
lisatööjõudu.
Ettevalmistused kolimiseks.
Kolimine ja infokeskuse
sisseseadmine Keskväljak 8.

erinumber Järvamaast. Uudisnuppe
turismist ilmus Järva Infoportaalis 21.
Turismilugu vene keelses portaalis
rus.delfi.ee

Tegevuse nr 20
Kaasabi uuringuteks ja
diplomitöödeks

Konsultatsioonifirmade
uuringute küsimustikele
vastamine. Tagasiside
valminud uuringutest ja
nende kättesaadavaks
tegemine kodulehekülgedel.

Tegevuse nr 21
Välisüritused

Balttour Riias, Matka
Helsingis

Vastatud küsimustikud: Toomas Sults
„Vaatamisväärsed kohad erinevates
maakondades“ Eesti Maaülikool, „Eesti
bränd“ TÜ Pärnu kolledž, Krista Kõll Eesti
Maaülikooli magistritöö
„Asukohaturunduse põhimõtete
rakendamine Paide linna näitel“, kaasabi
kahele Pärnu kolledži üliõpilasele (Erika
Jaanhold, Evelin Õunapuu) Järvamaa
turismiga seotud lõputöö leidmisel.
Järvamaa trükimaterjalide kogumine ja
saatmine nendele messidele SA Põhja-

Meedia

Tegevuse nr 18
Lisatöötaja juhendamine

Tegevuse nr 19
Turismiinfokeskuse
kolimine

15.maist 2011 alustas suvetöötajana Ene
Taurus. Väljaõpe alates 2.maist.

TIK avati 17.juunil 2011 kell 15.00 Paides
Keskväljak 8
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Tegevuse nr 22
Koostöö maakonna Ipunktidega

Koostöö maakonnas turiste
teenindavate I-punktidega.
Materjalide jaotamine,
andmebaaside jagamine.
Jooksvad konsultatsioonid.

Tegevus nr. 23
Abi kaardifirmale
E.O.Map

Kaartide kontroll ja oma
maakonna uute objektide
peale kandmine füüsilisele
ja elektroonilisele kaardile.
SA Põhja-Eesti turism
juurde kuuluv nõuandev
organ, kuhu kuulub
Järvamaa TIK töötaja.
Järvamaa
turismiettevõtjatele mõeldud
koolitusprogrammis
osalemine

Tegevus nr. 24
SA Põhja-Eesti turism
nõukoda
Tegevus 25
Koolitusprojekt
“Piirkonna
turismiorganisatsioonide
koostöövõrgustiku
arendamine”

Eesti Turismi vahendusel. Koostöö PET
Põhja-Eesti trükiste valmistamiseks
Tihe koostöö Türi infopunktiga –
regulaarselt materjalide saatmine ja Türi
ettevõtete andmete võrdlemine.
Turimiobjektid, kes tegelevad otseselt
turistidega saavad üldmaterjali lisa
turisminfokeskusest – Järvamaa
turismikaarti jaotatakse Paide Vallitornis,
A.H.Tammsaare muuseumis, Eivere
mõisas, Türi infopunktis, Esna karavanist.
Vallitorni ja A.H.Tammsaare muuseumisse
on paigaldatud ühesugused infostendid.
Materjalide kättesaadavus on tagatud Mäo
reisiterminalis.
Märtsis korrastas TIK koos E.O.Mapiga
Järvamaa kaardi Eesti Atlases
Põhja- Eesti trükised, kodulehe välja
töötamine jne.
26.oktoober Eivere mõisas, 16. November
A.H.Tammsaare muuseumis Vargamäel,
30.nov. Koigi mõisas, 7.dets. Eesti
Piimandusmuuseumis
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Tegevus 26
Turismiinfostendide
„Järvamaa
Turismiinfo
vamistamine
Tegevus 27
Green Way projekt

Ettevalmistustööd
maanteede äärde minevate
turismiinfostendide
valmimiseks.

Lõplikult valmivad kaardid 2012 jaanuaris.

Green Way projektis
osalemine

Turismitee Green Way strateegia
väljatöötamine. Jätkuv tegevus 2012
aastaks.
Hinnang aasta jooksul toimunud muudatustele maakonna turismi arengus (millised uued atraktsioonid, teenindusettevõtted vms on
lisandunud, millised ettevõtted suletud, kuidas see või muud tegurid on mõjutanud piirkonna külastatavust):
Uued objektid:
Uusi majutusettevõtteid lisandus 2011 aastal 3 tükki – Tori mõisa kodumajutus, Sleepin ja Jarva House külaliskorterid. Vahepeal uuenduskuuri
ja uue registreeringu said RMK Simisalu loodusmaja ja Tõrvaaugu puhkemaja Albu vallas, Allika Matkamaja Türil, ja jahimaja Eistveres, uue
omaniku leidsid Paide ujula hostel ja Eivere mõis. Uusi toitlustusettevõtteid lisandus 7, näiteks Kevade kohvik Türil ja Cuppps drive-in TallinnTartu maantee ääres, omaniku vahetus toimus mitmes ettevõttes nagu Mäeküla kõrts ja Imavere trahter, ukse avas uuesti kiirtoidukoht Mõnus
amps. Õige hoo sai sisse ajakeskus Wittenstein, misläbi suurenes Paide linna külastajate arv, suurenes ka linna ettevõtete külastatvus (toitlustus,
majutus, turismiinfokeskus). Uksed turistidele avasid renoveeritud Väätsa ja Laupa mõis, Kilplaste käsitöö- ja söögimaja, Welopark Paides.
Välja tuua maakonna turismikeskkonna kitsaskohad, milliseid tooteid on külastajad turismiinfokeskusest küsinud, kuid mida
maakonnas ei pakuta:
Kahjuks ei paku meie maakonna atraktsioonid piisavalt aktiivseid tegevusi, mis elavdaks aktiivse puhkuse otsijate külastusi meie piirkonda.
Samuti on väga vähe pakkuda pereturistile.
Tegevusaruande kohustuslikuks lisaks on eelarve täitmise tabel (eelarve täitmise tabelis tuleb näidata kavandatud kulud/tulud ning tegelikud
kulud/tulud vastavalt Lepingu lisas kinnitatud eelarve kulu/tululiikide järgi; eelarve täitmise tabelis kajastatakse eelneva aasta Lepingu lisas
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kinnitatud eelarve täitmisena ka eelneva aasta kulud, mille väljamaksed sihtfinantseeringu saaja teostab vastavalt tekkinud kohustustele aruande
esitamise aastal; eelarve täitmise tabel esitada Exceli formaadis).
Koostaja:
Nimi: Piret Sihver
Allkiri:

Kuupäev: 16.01.12.
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