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Turismiinfokeskuse tegevusarunne 2013. a.
Sihtfinantseeringu saaja nimi: SA Järvamaa Arenduskeskus
TIKi nimi: Järvamaa Turismiinfokeskus
Aasta: 2013
Tegevuskava täitmine (aluseks võtta Lepingu punktis 3 loetletud sihtfinantseeringu saaja kohustused ja kinnitatud turismiinfokeskuse eelneva
aasta tegevuskava):

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

Tegevuse nr 2
Klienditeenindus

Planeeritud väljundid/tulemused

Saavutatud väljundid/tulemused

Andmebaaside
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.
2013.a. jooksul soovitakse saavutada
tase, kus TIK on teenindanud

Andmebaasid on korras ja kontrollitud

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

2013. aasta. on Järvamaa TIKi külastanud 2508 Plaanitust jäi puudu 1683 klienti.
eestimaalast ja 1165 välismaalast ning
elektroonilisi päringuid on olnud 1583. Juulis
Tallinnas Raekoja platsil toimunud
turundusüritusel “Ava lava” teenindatud kahe
päeva jooksul 1061 välisturisti. Kokku 2013
teenindatud 6317 klienti.
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vähemalt 8 tuhandet külastajat.

Tegevuse nr 3
Külastusstatistik
a kogumid

Tegevuse nr 4
Info erinevatel
kodulehtedel

Tegevuse nr 5
Tutvumisreisi

Igakuine TIK statistika kogumine
EAS ühistesse andmebaasidesse.
Aastas kord kogub infokeskus
Järvamaa
klienditeenindusega
ettevõtetelt andmed 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. Hallatavad leheküljed
www.jarva.ee/turism
,
www.puhkaeestis.ee . Tulemuseks on
õige
ja
kvaliteetne
info
Internetiportaalides.
Eesmärk
on
mitmekesistada Järva infoportaali
turismi osa keelevalikut ja mugavust
andmebaasides töötamisel läbi Puhka
Eestis andmete importimise.
Järvamaale tutvumisreisi korraldamine
Eesti reisikorraldajatele mais.

Igakuine tabel on EASi kogumitesse edastatud.
2012 aasta Järvamaa turismiobjektide
külastusstatistika on kättesaadav
http://www.jarva.ee/index.php?article_id=1642
6&page=666&action=article&

2013. aasta Järvamaa TIK
koostatud Järvamaa objektide
külastusstatistika lõpparuanne
ilmub veebruaris 2014

Turismiinfot on uuendatud järgmistel
kodulehekülgedel www.visitestonia.com ,
www.jarva.ee/turism , www.puhkaeestis.ee
2013 lisandus www.jarva.ee kaardirakendusel
paiknevad andmed
https://sites.google.com/site/jarvamaakaart/

Reis toimus 3.mail. Külastati 8 turismiobjekti.
Osales 9 reisikorraldusfirmat.
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korraldamine
Tegevuse nr 6
Turismimess
Tourest 2013
Tallinnas
Tegevuse nr 7
LEADER
projektid

Tourest 2013 Järvamaa ekspositsiooni
ettevalmistavate tööde tegemine.
Koostöö koordineerimine osalejate
vahel. Töö messil TIK infoletis.
2012. aastal rahastusotsuse saanud
projektide elluviimine (messiboksi
üldkujundus, trükised)

Tegevuse nr 8
Nõustamine

Kliendi soovide välja selgitamine
tagasiside põhjal ning selle peegeldus
ettevõtjaile. Majandustegevuse registri
jälgimine.
Kaebustest
tekkinud
probleemid ja nende lahendamine

Tegevuse nr 9
Järvamaa
turismiettevõtjate
ümarlaud ja
koolitused
Tegevuse nr 10
Infotrükiste
tootmine

Osalemine Järvamaa turismiettevõtjate
ümaralaua töös ning koolitustel.

15.-17. veebruar 2013 Tallinnas Eesti Näituste
paviljonis. Osa võttis 18 turismiettevõtet
Järvamaalt. Järvamaa väljapaneku suurus 20
ruutmeetrit.
2013 aasta veebruari alguses ilmus trükist
Järvamaa turismikaart 2013.
Järvamaad tutvustava pildialbumi eeltööd.
Järvamaad tutvustavate filmiklippide hanke
korraldamine.
Roll-up reklaammaterjalide kujundustööde
eeltööd.
Nõu on käinud küsimas turismivaldkonnas
alustavad majutusettevõtjad ( Albu vald) ja
tegutsevad ettevõtjad (Vao külalistemaja,
Looduskaar, Tõrvaaugu puhkemajad), Paide
linna ettevalmistusel Paide Püha Risti kiriku
voldik turistidele (juuni), Türi valla
turismitrükiste analüüs (detsember). Puhka
Eestis sisestuste õpetamine (Kalju Kertsmik,
Triin Volnes, Marju Aamissepp)
13.märtsil toimus Eistveres, 24. oktoobril Tori
mõisas maakonna turismiettevõtjate ümarlaud.
13. novembril Paides ajakeskuses Wittenstein.

Klienditeeninduseks
vajamineva Jaanuaris valmis KIK toel infotrükis Looduses
jaotusmaterjali trükiseks kujundamine. liikumine Järvamaal. Veebruaris valmis
Trükiste jaotus infokeskuses.
LEADER programmi toel Järvamaa
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Tegevuse nr 11
Infomaterjalide
kättesaadavuse
tagamine üle
maakonna

Turismiinfokeskuse vahendusel on
erinevad infomaterjalid saadaval Mäo
reisiterminalis,
kõikides
klienditeenindusega
vaatamisväärsustes ja infopunktides.

Tegevuse nr 12
Kaubanduslik
tegevus

Suveniiride müük nii infokeskuses kui
ka väliüritustel, kaup valitakse Eesti
suveniiritootjate käest. Müümisel
kasutatakse kassaprogrammi BUUM.
Turismiinfokekuses
saadavad
tasulised teenused on majutuse
broneering, printimine, paljundamine,

turismikaart 2013.
I poolaastal aitas Järvamaa
Turimsmiinfokeskus kaasa Paide linnavalitsuse
poolt välja antava Paide Püha Risti kiriku
voldiku ja Looduskaare trükise valmimisele. II
poolaastal analüüsis TIK Türi valla palvel Türi
turismitrükiseid. Koostati piirkonna
“Kultuurisündmused 2014” Järvamaal koondit
Postimehe erilehe ja Puhka Eestis tarbeks.
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 karavanis, hotellis Neli Kuningat, Koeru
viburajal, Vao külalistemajas. Vallitorni, Eesti
Piimandusmuuseumisse ja A.H.Tammsaare
muuseumisse on paigaldatud ühesugused
infostendid. Turismimaterjalidega riiul on Mäo
reisiterminaalis.
Käive 2013. aastal ligikaudu 4950 €
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Tegevuse nr 13
Õppereisi
korraldamine
Järvamaa
Arenduskeskuse
töötajatele.

giiditeenuse
vahendamine
jpm.
Inventuur 2 korda aastas.
Tutvumisretked Järvamaa objektidele 3.juunil toimus reis, kus tutvuti Järvamaa
toimuvad kaks kord suve jooksul. Koeru piirkonna ettevõtetega, Türi, Albu ja
Lisaks juubelireis 1. oktoobril.
Järva-Jaani valla majutustega. 3.septembril
tutvuti Rõugu talupargiga, Võhma
küünlavabriku, Pilstvere kivikangru ja
Piimandusmuuseumiga. 1. oktoobril toimus
ülemaakonnaline tootetutvumis-õppereis.

Tegevuse nr 14
TIK kliendi
rahulolu uuring

Kliendi rahulolu küsitluse läbiviimine hooajal, kokkuvõtted, analüüs 2013
aasta lõpuks.

Tegevuse nr 15
Õppereisid ja
koolitused

Osalemine
EASi
korraldatud 20.-22.mai toimus õppereis Virumaale Üks
õppereisidel ja koolitustel
koolituspäev Saaremaal. Heateeninduse päev
Tallinnas 27.aprillil. 10.-12. september
õppereis Läänemaale. 14.-15. oktoobril ja 2.-3.
detsember Tallinnas, raske kliendi, visitestonia
ja esmaabi koolitused. Osales TIK põhitöötaja.
Turismikoolide
õpilaste
praktika Kaasa aitamine TÜ Pärnu kolledži üliõpilase
juhendamine, koos õpilasega praktika Tairi Tuisu ettevõttepraktika läbiviimisele ja
aruannete koostamine. Diplomitööde lõputöö teema leidmisel.
juhendamine, uuritavate teemade välja Osalemine Tartu Ülikooli II kursuse üliõpilase
pakkumine
või
retsensendina Tiina Lalli tudengitöös “Vaba aja sisustamise
kokkuvõtte tegemine.
uuring”. Koostöö EHTE viimase kursuse
üliõpilase Mariliis Mandiga Järvamaad
puudutava lõputöö asjus.

Tegevuse nr 16
Turismieriala
praktikantide
juhendamine

Küsitlus jäi läbiviimata, TIK
piirdus osalemisega EAS
korraldatud turismiinfokeskuste
testostudes, kus testiti
klienditeenindaja teenindusoskusi.
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Tegevuse nr 17
Meedia

Tegevuse nr 18
Lisatöötaja
juhendamine
Tegevuse nr. 19
Green Way
projektis
osalemine
Tegevus nr. 20
Abi
kaardifirmale
E.O.Map
Tegevus nr. 21
Kaastööd SA
Põhja-Eesti
turismile

Oma maakonna kohta 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 ja tagada väljaõpe.
Green Way on Viljandi ,Järva ,Rapla
ja Harju maakonda läbiv turismitee.
2013 on planeeritud turismiobjektide
andmete uuendamine, uus trükis.
Kaartide kontroll ja oma maakonna
uute objektide peale kandmine
füüsilisele ja elektroonilisele kaardile.

Jaanuaris, aprillis, juunis ilmusid ajalehes Järva
Teataja artiklid Järvamaa turismist.
Uudisnuppe turismist ilmus turismiinfokeskuse
sulest Järva Infoportaalis 9.Turismiteemalised
intrvjuud ERRile 21.jaanuar, 9.mail ja 3. mail,
KUMA uudistele 15. jaanuaril
I poolaastal suvetöötaja Merke Luuk (15.mai – Eriti keeruline aasta.
30. juuni), alates 1. juulist septembrini Inge
Jalajas

Osalemine SA Põhja-Eesti turism töös
ja kaastööd

Andmete kogumine Põhja- Eesti
kultuurisündmuste koondisse Järvamaa
sündmused, Põhja-Eesti turismi errileht
Postimees (aprill-mai). Koosolekud: 31.jaanuar
Paides (PET turundus), 27.veebruaril Rakveres
(PET sisendid riigi arengukavasse), 26.aprill
Tallinn (PET sisendid riigi arengukavasse)
jätkuvad tegevused Paides. Juulis toimuva
ürituse “Ava lava” ettevalmistus. Ettevõtjate
koosolek 13. novembril Paides vallitornis.

Green Way koosolek 27.mail Paides. GW
trükiste ettevalmistused.
Mais korrastas TIK koos E.O.Mapiga Järvamaa
kaardi Eesti Atlases
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Tegevuse nr 22
Välisüritused

Balttour Riias, Matka ja Mardilaat
Helsingis, Tallinnas raekoja platsil
“Ava lava”

Osalemine žürii liikmena
Tegevus 23
PET piirkonna
hindamiskomisjonide töös
aasta
turismiauhinnad
ja Järvamaa
turismiettevõtjate
tunnustramine
Klienditeenindustaseme test
Tegevus 24
Testid

Järvamaa trükimaterjalide kogumine ja
saatmine nendele messidele SA Põhja-Eesti
Turismi ja Eesti Piimandusmuuseumi
(Mardilaat) vahendusel . 20.-21. juulil
Tallinnas “Ava lava” üritusel Raekoja platsil
teenendati 1061 välisturisti.
Järvamaa tunnustamine toimus Järvamaa
ettevõtlusnädalal 14.novembril.
Turismiettevõtjaid tunnustati 2. kategoorias.
PET nomineeritud turismiettevõtjaid tunnustati
Põhja-Eesti turismikonverentsil 7. novembril.
Kategooriaid oli kolm.
Klienditeenindustest viidi läbi augustseptember perioodil.Tulemus –
klienditeenindustestis I koht Eesti väiksemate
TIKide hulgas.

Korraldaja EAS.

Hinnang poolaasta 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):
Esimese poolaasta jooksul tuli maakonda juurde ligi 130 voodikohta. Enamus neist Albu ja Türi valda. See on andnud võimaluse turistile jääda
piirkonda kaemaks. Atraktsioonidest - vaatamisväärsustest on uued Vabadussõja teemapargis esimese ekspositsiooni avamine ja Ervita tuuliku
renoveerimise lõpetamine. Alustas tööd teraapiline Hobupark. Korrastatud on Tarbja veehoidla rand supelrannaks. Alustas ka taksoteenus
Paides.
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Välja tuua maakonna turismikeskkonna kitsaskohad, milliseid tooteid on külastajad turismiinfokeskusest küsinud, kuid mida
maakonnas ei pakuta:
Kahjuks ei pakuta toitlustusteenust restorani tasemel kummaski linnas, ei Türil ega Paides.

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
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

Ametinimetus: turismiinfo konsultant

Kuupäev: 15.01.14

Katrin Puusepp, juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/
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