Lisa 3
Turismiinfokeskuse / külastuskeskuse
tegevuskava
Sihtfinantseeringu saaja nimi: SA Järvamaa Arenduskeskus
TIKi nimi: Järvamaa Turismiinfokeskus
Periood: 1.01.2013 – 31.12.2013
1. Turismiinfokeskuse arendustegevuste kava:
Tegevuse lühikirjeldus

Planeeritud väljundid/tulemused

Tegevuse nr 1
Info kogumine ja andmebaaside
korrastamine

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 vähemalt 8 tuhandet
külastajat.
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.

Tegevuse nr 2
Klienditeenindus

Tegevuse nr 3
Külastusstatistika kogumid

Tegevuse nr 4
Info erinevatel kodulehtedel

Tegevuse nr 5
Tutvumisreisi korraldamine
Tegevuse nr 6
Turismimess Tourest 2013 Tallinnas

Tourest 2013 Järvamaa ekspositsiooni
ettevalmistavate tööde tegemine. Koostöö
koordineerimine osalejate vahel. Töö messil

TIK infoletis.
Tegevuse nr 7
LEADER projektid
Tegevuse nr 8
Nõustamine

Tegevuse nr 9
Järvamaa turismiettevõtjate
ümarlaud ja koolitused
Tegevuse nr 10
Infotrükiste tootmine
Tegevuse nr 11
Infomaterjalide kättesaadavuse
tagamine üle maakonna
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
Tegevuse nr 16
Turismieriala praktikantide
juhendamine

Tegevuse nr 17
Meedia

2012. aastal rahastusotsuse saanud projektide
elluviimine
(messiboksi
üldkujundus,
trükised)
Kliendi soovide välja selgitamine tagasiside
põhjal ning selle peegeldus ettevõtjaile.
Majandustegevuse
registri
jälgimine.
Kaebustest tekkinud probleemid ja nende
lahendamine
Osalemine
Järvamaa
turismiettevõtjate
ümaralaua töös ning koolitustel.
Klienditeeninduseks
vajamineva
jaotusmaterjali
trükiseks
kujundamine.
Trükiste jaotus infokeskuses.
Turismiinfokeskuse vahendusel on erinevad
infomaterjalid saadaval Mäo reisiterminalis,
kõikides
klienditeenindusega
vaatamisväärsustes ja infopunktides.
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,
giiditeenuse vahendamine jpm. Inventuur 2
korda aastas.
Tutvumisretked
Järvamaa
objektidele
toimuvad kaks kord suve jooksul.
Kliendi rahulolu küsitluse läbiviimine
hooajal, kokkuvõtted, analüüs 2013 aasta
lõpuks.
Osalemine EASi korraldatud õppereisidel ja
koolitustel
Turismikoolide
õpilaste
praktika
juhendamine, koos õpilasega praktika
aruannete
koostamine.
Diplomitööde
juhendamine, uuritavate teemade välja
pakkumine või retsensendina kokkuvõtte
tegemine.
Oma maakonna kohta turismiartiklite- ja
arvamuste avaldamine. Artiklid turismiaasta
kokkuvõtetest, intervjuud turismisündmuste
puhul, turismialased reisikirjad, pressiteated
ja uudisnupud Järva Infoportaalis.

Tegevuse nr 18
Lisatöötaja juhendamine

Tegevuse nr. 19
Green Way projektis osalemine

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.

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
üheksaliikmeline nõukogu.
SA Järvamaa Arenduskeskuses töötab 2012.a. 6 inimest:
Katrin Puusepp, juhataja ja KOV konsultant
Saima Piisner, ettevõtluskonsultant
Maiko Kesküla, MTÜ konsultant
Ülle Hermann, sekretär- raamatupidaja
Anu Puusepp, Järvamaa Infoportaali toimetaja
Piret Sihver, Turismiinfokeskuse spetsialist
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 vastavalt vajadusele ja
finantsidele. Arenduskeskuse eelarves on koolitusraha planeeritud. 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. Kavandatavad muudatused turismiinfo jagamise süsteemis
2013.aastal suurendatakse ettevõtjate oma andmete www.visitestonia.com
sisestuste mahtu, mis tähendabb ettevõtjate teavitamist ise sisestamise ja andmete
muutmise võimalustest. Lihtsustub andmete haldamine.
4. Millised on algava aasta tegevuskavades testostude uuringu tulemustest
tulenevalt kitsaskohtade parendamisega seonduvad tegevused, mida ei
tehtud algavale aastale eelnenud aastal?
Järvamaa TIKi on testostude tulemusega rahul. Testostudest välja kujunenud
mallidest on kasu uute asendustöötajate väljaõppel, mis on ülioluline taseme
säilitamisel.

5. 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.
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