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Turismiinfokeskuse tegevusarunne 2012. a.
Sihtfinantseeringu saaja nimi: SA Järvamaa Arenduskeskus
Aasta: 1.jaanuar-31.detsember 2012

Tegevuse
lühikirjeldus vastavalt
tegelikule teostamisele
Tegevus nr 1
Info kogumine ja
andmebaaside
korrastamine

Tegevuse nr 2
Klienditeenindus

Planeeritud
väljundid/tulemused

Saavutatud väljundid/tulemused

Kaks korda aastas
kontrollitakse andmebaasid
põhjalikult üle ning
korrastatakse. Kontrollitava
info hulka kuluvadmajutus,
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

Andmebaasid on korras ja kontrollitud

2012. a. on Järvamaa TIKi külastanud
2636 eestimaalast ja 1842 välismaalast
ning elektroonilisi päringuid on olnud
1817.

Selgitus, kui tegevust ei teostatud või selle
väljundid/tulemused ei vastanud
planeeritule

Võrreldes 2011 aastaga on 102 klienti
rohkem.
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puhkuse veetmise võimaluste kohta.

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 ,

Igakuine tabel on EASi kogumitesse
edastatud.

2012. aasta Järvamaa TIK koostatud
Järvamaa objektide külastusstatistika
lõpparuanne ilmub veebruaris 2013

2011 aasta Järvamaa turismiobjektide
külastusstatistika on kättesaadav
www.jarva.ee/index.php?page=720&

Turismiinfot on uuendatud järgmistel
kodulehekülgedel www.visitestonia.com
, www.jarva.ee/turism ,
www.puhkaeestis.ee

Läti ja Rootsi keelsed andmed
www.jarva.ee lehel kuvamiseks on Puhka
Eestis portaalis olemas aga Järvamaa
Infoportaali ületoomine pole tehniliselt
võimalik.

Eesmärk on mitmekesistada Järva
infoportaali turismi osa keelevalikut ja
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www.puhkaeestis.ee .
Tulemuseks on õige ja
kvaliteetne info.

mugavust andmebaasides töötamisel läbi
Puhka Eestis andmete kuvamise, I
poolaastal lisandusid Järva infoportaali
Saksa ja Vene keel.
EASi poolt kokku kutsutud töögrupis
osalemine. Koosolekud 3.jaanuar, 1.
veebruar. TIK uus standard on valmis ja
kinnitatud.
17.-19. Veebruar 2012 Tallinnas Eesti
Näituste paviljonis. Osa võttis 20
turismiettevõtet Järvamaalt. Järvamaa
väljapaneku suurus 45 ruutmeetrit.

Tegevuse nr 5
TIK standardi
väljatöötamine

Vananenud TIK standardi
uuendamine

Tegevuse nr 6
Tourest 2012 Tallinnas

Tourest 2012 Järvamaa
ekspositsiooni
ettevalmistavate
tööde
tegemine.
Koostöö
koordineerimine osalejate
vahel. Töö messil TIK
infoletis.
Suveniirikonkursi
Konkurss kuulutati välja 12. aprill 2012,
Järvamaa Suveniir 2012 töid võeti vastu 30.maini. Võitja kuulutati
korraldus ja läbiviimine
välja Järvamaa Turismiinfokeskuse
tegevusaastapäeval 18.juuni 2012 .
Konkursile laekus 9 tööd üle Eesti.
Samuti osales TIK põhitöötaja Türi
meenekonkursi žürii töös.
Kliendi
soovide
välja Nõu on käinud küsimas
selgitamine
tagasiside turismivaldkonnas alustavad
põhjal ning selle peegeldus majutusettevõtjad (Koeru vald, Albu
ettevõtjaile.
vald) ja tegutsevad ettevõtjad
Majandustegevuse registri (Matkapesa, Turismitalud OÜ, Vao
jälgimine.
Kaebustest külalistemaja, Keelutsoon), Paide linna
tekkinud probleemid ja turismistrateegia sisend riigi

Tegevuse nr 7
Konkurss Järvamaa
meene 2012

Tegevuse nr 8
Nõustamine
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nende lahendamine

Tegevuse nr 9
Järvamaa
turismiettevõtjate
koolitusprogramm

Osalemine
Järvamaa
turismiettevõtjate
turunduskoolitus
programmis.

Tegevuse nr 10
Green Way
turismikoridori projekt

Green Way on maakondi
ühendav
rohelisest
mõtteviisist
lähtuv
arengukoridor, mis pakub
külastuselamust.
Klienditeeninduseks
vajamineva jaotusmaterjali
trükiseks
kujundamine.
Trükiste jaotus.

Tegevuse nr 11
Infotrükiste tootmine

turismistrateegia koosolekuks (5.06)
Enim abi on vajanud ettevõtjad Puhka
Eestis oma objekti andmete haldamisel.
Toimunud koolitused 22.veebruaril Albu Korraldaja Järvamaa Arenduskeskus,
mõisas, 21. märtsil Väätsa mõisas, 19.
koolitaja BDA.
aprillil Valgehobusemäel , 4.aprillil Türil,
24.-25. aprill õppereis Saaremaale,
20.september Rae puhkemajas , 17.
oktoober Vao külalistemajas,
14.november Tori mõisas, 22. november
ajakeskuses Wittenstein, 12. detsember
Türi kultuurimajas
Selle koridori äärde jäävata Järvamaa
turismiobjektide kaardistamine, andmete
korrastamine, turismitekstide koostamine.
Projekti töögrupi koosolekud Viljandis ja
Paides – 4. jaanuar, 24.jaanuaril.
I poolaastal aitas Järvamaa
Turimsmiinfokeskus kaasa Paide linna
kaardi valmimisele.
TIK andmebaaside põhjal valmisid uued
infokaardid riigi põhimaanteede äärde
Mäeküla kõrtsi parklasse, Kükita grilli
parklasse ja Premium takla parklasse
Märjandi külas Aravete lähistel. II
poolaastal valmis koostöös Regioga
trükis “Liikumine looduses Järvamaal”
ja alustati ettevalmistustöid turismikaardi
Järvamaa 2013 tarvis. Novembris aitas
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Tegevuse nr 12
Kaubanduslik tegevus

Tegevuse nr 13
Õppereisi korraldamine
Järvamaa
Arenduskeskuse
töötajatele.
Tegevuse nr 14
TIK kliendi rahulolu
uuring
Tegevuse nr 15
Õppereisid ja
koolitused

Järvamaa Turismiinfokeskus kaasa
Looduskaare trükise valmimisele.
Suveniiride
müük
nii Käive 2012 aastal ligikaudu 5100€
infokeskuses
kui
ka
väliüritustel, kaup valitakse
Eesti
suveniiritootjate
käest.
Müümisel
kasutatakse
kassaprogrammi BUUM.
Turismiinfokekuses
saadavad
tasulised
teenused on majutuse
broneering,
printimine,
paljundamine,
giidi
tellimine jne. Inventuur 2
korda aastas.
Tutvumisretked Järvamaa 1.juunil toimus reis, kus tutvuti Järvamaa
objektidele toimuvad 1. Koeru piirkonna ettevõtetega, Türi valla
juunil ja 31. augustil.
ja Paide linna majutustega. 31.augustil
toimus õppereis Järvamaa piirile lähedale
jäävatele objektidele Harjumaal ja LääneVirumaal
Kliendi rahulolu küsitluse Uuringu ankeetide täitmise periood oli
läbiviimine, kokkuvõtted, maist 15. septembrini. Ankeete täitis 42
analüüs.
turisti. Andmete analüüs on olemas Järva
Infoportaalis
Osalemine
EASi 7.-9.mai toimus õppereis Harjumaale ja
korraldatud õppereisidel ja 10. – 12. septembrini Võrumaale.
koolitustel
Õpperetked 19.juunil, 6. novembril ja

Järgmine õppereis 1. juuni 2013

Kokkuvõtted on nähtaval Järva Infoportaalis
http://www.jarva.ee/index.php?page=1468&
Osales TIK põhitöötaja.
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Tegevuse nr 16
Turismieriala
praktikantide
juhendamine

Tegevuse nr 17
Meedia

Tegevuse nr 18
Lisatöötaja
juhendamine

Turismikoolide
õpilaste
õppepraktika juhendamine,
koos õpilasega praktika
aruannete
koostamine.
Diplomitööde
juhendamine,
uuritavate
teemade välja pakkumine
või
retsensendina
kokkuvõtte tegemine.
Oma maakonna kohta
turismiartikliteja
arvamuste
avaldamine.
Artiklid
turismiaasta
kokkuvõtetest, intervjuud
turismisündmuste puhul,
turismialased reisikirjad,
pressiteated ja uudisnupud
Järva Infoportaalis.
Tulenevalt nõudest töötab
suvel turismiinfokeskus 7
päeva nädalas. Lähtuvalt
sellest on vajadus palgata

3.detsembril Tallinna. Kolm koolitust Antero consult OÜ koolitustsükkel “
Klienditeeninduse videotreening”, Puhka
Eestis tekstide kirjutamise koolitus ja
Marketingi Instituut “Praktilise
turismitrükise koostamine”
TIK põhitöötaja konsulteeris Järvamaa
teemalisi diplomitöid. TÜ Pärnu kolledži
diplomand Erika Jaanholdi töö
„Loodusturismiressursside kasutamise
tõhustamine Järvamaa
maamajutusettevõtetes“ ja sama kooli
diplomand Evelin Õunapuu lõputöö
valmis teemal “Järvamaa kui sihtkoha
kuvand”
Jaanuaris, aprillis, juunis, septembris ja
oktoobris ilmusid ajalehes Järva Teataja
artiklid Järvamaa turismist. Uudisnuppe
turismist ilmus Järva Infoportaalis
14.Turismiteemalised KUMA raadio
hommikuintrvjuud 11.jaanuar,
16.veebruaril ja 13. aprillil. Kaastöö
Tallinna Linnalehele juulis. 3. oktoobril
kohtumine Eesti ajakirjanikega Kilplaste
kojas.
15.maist 2012 alustasid suvetöötajatena
Sandra Lainemurd ja Mariliis Hommik.
Väljaõpe alates 2.maist.
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Tegevuse nr 19
Projektid

Tegevuse nr 20
Kaasabi uuringuteks ja
diplomitöödeks

Tegevuse nr 21
Välisüritused

Tegevuse nr 22
Koostöö maakonna
teiste
infojaotuspunktidega

ajutist lisatööjõudu.
Taotluste
koostamine Leader programmidest taotles JAK
Leader programmi ja KIKi toetust 2013 aasta maakonna
üldturismitrükise ja Tourest messi
kujunduse tarvis. KIKist maakonna
matkaradade kaartide valmistamiseks.
Ettevalmistused uute projektide
esitamiseks.
Konsultatsioonifirmade
Vastatud küsimustikud: „Terviseturism“
uuringute küsimustikele
TÜ Pärnu kolledž II kursuse kursusetöö,
vastamine. Tagasiside
"Südamaa maine Paide linna näitel"
valminud uuringutest ja
kursusetöö Olustvere teenindus- ja
nende kättesaadavaks
maamajanduskool, kursusetöö
tegemine
“Turismimessi Tourest kasumlikkusest”
kodulehekülgedel.
EHTE . Pärnu kolledž kursusetöö
“Keskkonnaalase info usaldusväärsusest!
Balttour Riias, Matka
Järvamaa trükimaterjalide kogumine ja
Helsingis, Tallinnas
saatmine nendele messidele SA PõhjaEesti Turismi vahendusel. Koostöö PET
Põhja-Eesti trükiste valmistamiseks.
Koostöö maakonnas turiste Tihe koostöö Türi infopunktiga –
teenindavate punktidega.
regulaarselt materjalide saatmine ja Türi
Materjalide jaotamine,
ettevõtete andmete võrdlemine.
andmebaaside jagamine.
Turimiobjektid, kes tegelevad otseselt
Jooksvad konsultatsioonid. turistidega saavad üldmaterjali lisa
turisminfokeskusest – Järvamaa
turismikaarti jaotatakse Paide Vallitornis,
A.H.Tammsaare muuseumis, Eivere
mõisas, Türi infopunktis, Esna

Mõlema projekti rahastusotsused on
positiivsed, kokku ligi 23 000€ .Trükis
“Liikumine looduses Järvamaal” valmis
detsembris.
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Tegevus nr. 23
Abi kaardifirmale
E.O.Map
Tegevus nr. 24
SA Põhja-Eesti turism
nõukoda

Tegevus nr. 25
Visitestonia.com
vanemkasutajate
koosolekud

Tegevus 26
PET piirkonna aasta
turismiauhinnad ja
Järvamaa
turismiettevõtjate
tunnustramine
Tegevus 27

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

EAS
Turismiarenduskeskuse
kokku kutsutud nõugrupp
turismiportaali
www.visitestonia.com
arendustööks
Osalemine žürii liikmena
hindamiskomisjonide töös

19.oktoobril kutsuti

karavanist. Vallitorni ja A.H.Tammsaare
muuseumisse on paigaldatud ühesugused
infostendid. Turismimaterjalidega riiul on
Mäo reisiterminaalis.
Märtsis korrastas TIK koos E.O.Mapiga
Järvamaa kaardi Eesti Atlases.
Detsembris kontrollis TIK E.O.Mapi
Järvamaa kaarti voldikkaardi jaoks.
Põhja- Eesti kultuuriturismi trükised,
“Tallinn kutsub külla” üritusel teenindati
Põhja-Eesti turismiatlas. Koosolek
kahel päeval kokku 370 klienti.
17.aprillil Rakveres, jätkuvad tegevused
Paides. “Tallinn kutsub külla”
ettevalmistus ja osalemine 21.-22. juulil
reklaamüritusel “Tallinn kutsub külla”
Järvamaa esindajana..
Koosolekud toimusid Tallinnas
2.oktoobril, 26. septembril Narvas, 16.
novembril Paides

Järvamaa tunnustamine toimus Järvamaa
ettevõtlusnädalal 8.novembril.
Turismiettevõtjaid tunnustati 2.
kategoorias. PET nomineeritud
turismiettevõtjaid tunnustati Põhja-Eesti
turismikonverentsil 15. novembril.
Kategooriaid oli kolm.
Mõlemal koosviibimisel oli kohal

Korraldaja PET, koolitaja Marko Sillar
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Järvamaa
turimisettevõtjate
koosolekud

ettevõtjad ja
turismiametnikud kokku, et
arutleda Riigi
turismiarengukava 2014 –
2020 teemadel.
5.novembril kutsuti
huvilised koolitusele,
kuidas sisestada ja hiljem
hallata oma andmeid
www.visitestonia.com
keskkonnas
Klienditeenindustaseme
test, visitestonia.com
tundmise test.

rohkem kui 20 huvitatut.

(5.nov)

Klienditeenindustest viidi läbi augustKorraldaja EAS.
september perioodil, visitestonia.com test
toimus 16.oktoober. Tulemus –
klienditeenindustestis II koht Eesti
väiksemate TIKide hulgas,
visitestonia.com test läbitud.
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):
Tegevus 28
Testid

Uued objektid:
Uusi majutusettevõtteid lisandus 2012 aastal üks – Vao külalistemaja.Uusi toitlustusettevõtteid lisandus 6. Need olid - Päikese Kebab Türil ja
Kati kohvik Koerus, Söögituba Järva-Jaanis, uksed avasid Paides Järvamaa Kutsehariduskeskuse söökla ja söögikoht Kilplaste külas, omaniku
vahetus toimus ettevõttes Õlle 31, millest sai Mahe Toit. Tegutsemist alustasid kaks atraktiivset aktiivse tegevuse pakkujat – Matkapesa tegutseb
Norra-Oostriku piirkonnas,rendib rattaid, viib läbi matku nii jalgsi kui ka kanuudel. Koeru Viburada on Järvamaal esimene vabasse õhku
rajatud 3D viburada, mis tegutseb aastaringselt.
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Välja tuua maakonna turismikeskkonna kitsaskohad, milliseid tooteid on külastajad turismiinfokeskusest küsinud, kuid mida maakonnas ei
pakuta:
Ikka on väga vähe pakkuda pereturistile. Õhtusel ajal on Järvamaal raske leida avatud toitlustusettevõtet.
Tegevuse lühikirjeldus
Planeeritud
Saavutatud väljundid/tulemused
vastavalt tegelikule
väljundid/tulemused
teostamisele
Kavandatavad tegevused turismiinfokeskuse personali arendamiseks (a-d).
a. Organisatsiooni
struktuur ja
töötajate arv

b. Rakendatavad
kvaliteedistandardid

Järvamaa
Turismiinfokeskus on
Järvamaa Arenduskeskuse
haldusalas.
Turismiinfokeskuses
töötab aastaringselt üks
põhitöötaja. Kõrghooajal
(15.05 – 15.09) palgatakse
poole töökoormusega
lisatöötaja.
TIK standardist lähtumine

Selgitus, kui tegevust ei teostatud või
selle väljundid/tulemused ei vastanud
planeeritule

Töökohad on täidetud, kuigi aasta
aastalt on üha raskem leida suvetöötajat,
sest nõuded on kõrged aga palk väike.

Oma töös rakendatakse Järvamaa
Turismiinfokeskuses EASi poolt välja
töötatud TIK standardit. EASi
korraldatud pimeostude tulemusel oli
Järvamaa TIK väikekeskuste hulgas II
kohal.
Kliendid kiidavad teenindust ka TIK
enda korraldatud külastuste uuringus,
millest võtsid osa reaalsed teenust
kasutanud inimesed, mitte palgatud
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„pimeostjad“
SA Järvamaa
Arenduskeskusel ei ole
eraldi
motivatsioonisüsteemi.
d. Koolitused või muud Osa võtta kõikidest EAS
Turismiarenduskeskuse
arendustegevused
poolt korraldatud
turismiinfokeskuse
koolitustest ja
personalile
õppereisidest
turismiinfokeskuse
töötajatele.
Kavandatavad muudatused Muutusi ei ole planeeritud
turismiinfo
jagamise
süsteemis
c. Töötajate
motiveerimine

Millised on 2012. a
tegevuskavades testostude
uuringu tulemustest
tulenevalt kitsaskohtade
parendamisega seonduvad
tegevused, mida ei tehtud
2011. a?

Koostaja: Piret Sihver

Töötajal on konkurentsivõimeline palk
ja lisatasu teenimise võimalus.
TIK põhitöötaja osales EASi poolt
korraldatud koolitustel ja õppereisidel

Koolitada
asendustöötajaid rohkem
TIK standardist lähtuval.

Kuupäev: 15.01.2013
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