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Virumaa koostöögu selle aasta viimases voorus olid 
avatud kõik meetmed ning esitatud projekte on kokku 
38. Toetuse saajad selguvad järgmisel aastal. 

Turismi infrastruktuuri arendamise meetmesse laekus 
10 taotlust kogusummas 301 958 eurot, jagada on selles 
meetmes 142 922 eurot. Turismiatraktsioonide arendami-
seks küsis toetust 6 projekti kogusummas 100 049 eurot, 
seal on jagada 89 288 eurot. Mikroettevõtete toetamiseks 
mõeldud meetmetes oli toetuse tahtjaid kõige rohkem - 
11. Toetuste kogusumma on 131 647 eurot, jagamisele 
läheb 78 144 eurot. Piirkonna kompetentsi kasvatamise 
meetmes oli 5 esitatud taotluse kogusumma 32 239 eurot, 
jagada on 24 127 eurot. Meetmes “Aktiivsed noored”, 
kus jagamisele läheb 41 185 eurot, laekus 6 taotlust kogu-
summas 48 048 eurot.  

MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuhi Kadri Kuus-

Leader-programm, mis 
on üks edukamaid Euroopa 
Komisjoni algatusi ning mis 
sai alguse Euroopas juba 
1991. aastal ja jõudis Ees-
tissse aastast 2006, on prae-
guse rahastusperioodiga 
lõpule jõudmas. See tähen-
dab, et järgmisel aastal tege-
leb Virumaa koostöökogu 
olemasolevate projektide 
lõputamisega ning uutega 
alustatakse uuel programm-
perioodil, mis kestab aasta-
tel 2014 - 2020. 

Uued arengusuunad 

“Sisuliselt tähendab see, et 
järgmisel aastal aitame oma 
liikmetel käimasolevaid pro-
jekte lõpule viia, aitame neid 
dokumentatsiooniga, teeme 
seiret ning alustame uue 
strateegia koostamist,” ütles 
MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu tegevjuht Kadri Kuus-
mik, kelle sõnul ei tähenda 
see, et järgmisel aastal 
ühtegi taotlusvooru ei avata, 
et tööd kontoris väheks jääb, 
sest projektide elluviimine 
on täies hoos ning uue taot-
lusvooru projektid tuleb ellu 
viia tavapärasest lühema 
aja jooksul ehk 2014. aasta 
lõpuks.  

Küll pani Kuusmik seoses 
programmperioodi lõppe-
misega neile toetust saanud 
asutustele ja ettevõtetele, 
kes mingil põhjusel oma 
projekti ellu viia ei saa või ei 
taha, südamele, et nad sellest 
teada annaksid, sest vastasel 
juhul läheb selleks mõeldud 

Periood lõppes viimase taotlusvooruga
Virumaa koostöökogu novembris avatud viimane  
taotlusvoor jagab välja Leader-meetme praeguse perioodi 
viimased toetused ning järgmiseid rahataotlusi  
oodatakse 2015. aastal.

Seoses programmperioodi vahetumisega tekib projektitaotluste kirjutamisesse enam kui aastane paus.

raha kaduma. Juhul kui loo-
bujad aga endast õigel ajal 
märku annavad, saab ülejää-
kidele kuulutada välja veel 
lisavooru pehmete tegevuste 
toetamiseks.  

Millal kuulutatakse välja 
esimene uue periood taot-
lusvoor, ei ole praegu selge. 
Loodetavasti toimub see 
aastal 2015, aga kas see jääb 
aasta esimesse poolde, ei 
oska Virumaa koostöökogu 
praegu arvata. 

Uus programmperiood 
tähendab ka seda, et üle 
tuleb vaadata olemasolev 
strateegia, mis on piirkonna 
arengusuundade aluseks. 
Mõni aasta tagasi toimu-
nud strateegia uuendamisel 
muudeti strateegia senisest 
enam turismikeskseks ning 
uue strateegia koostamisel 
tuleks Kuusmiku sõnul hin-
nata, kas see on olnud mõist-
lik ning kaaluda, kas jätkata 
sama teed või leida mingeid 
muid suundi külaelu toeta-
miseks. 

Südametee muutub 

prioriteetsemaks

“Kui küsida, kas suunad, 
mida me oleme valinud, on 
õiged, siis ma arvan, et jah, 
on küll,” tõdes MTÜ Viru-
maa Koostöökogu juhatuse 
liige Valdek Haugas, et 
turismimeetmetele enam 
rõhku pannes on tehtud 
õige valik. Küll tunnistas ta 
ettevõtjana, et toetus mik-
roettevõtlusele võiks olla 

suurem ning selle juurde 
võiks tulla ka elustiilitoe-
tus ehk senisest enam võiks 
toetada kohalikku elulaadi 
hoidvat ettevõtlust. “Sel-
leks, et inimene saaks oma 
külas toimetada ja ettevõt-
lusega tegeleda, võiks enam 
ressurssi olla,” lisas ta. 

Sellise elulaadi hoidva ette-

Taotlusvooru esitati 38 projekti
miku sõnul oli taotluste hulk tavapärasest suurem see-
tõttu, et esmakordselt olid avatud kõik meetmed korraga. 
Lisaks tuleb rahstamises sisse paus ning see innustas 
tõenäoliselt inimesi võimalusi kasutama.  

“Tore on see, et osa projekte on juba seotud Südame-
teega, mis näitab, et meie prioriteet on õigesti valitud 
ning inimesed on ühise koostöövõrgustiku loomisest 
kuulnud,” ütles ta.  

Ettevõtlustoetuse taotluste seas oli nii innovatiivseid 
kui kohaliku toidu teemalisi ja põllumajanduse arenda-
misega seotud tegevusi. Senisest enam on toetust küsi-
tud ka ürituste korraldamiseks - lisaks traditsioonilistele 
festivalidele on tulnud ka teisi algatusi traditsiooniliste 
ürituste korraldamiseks. Lisaks oodatakse Leader-prog-
rammist toetust külade arendamiseks, jahiturismi pak-
kumiseks, lastelaagrite korraldamiseks, noortekeskusele 
inventari soetamiseks ning noorteringide algatamiseks.  

võtluse edendamine aitaks 
kaasa ka järgmiste priori-
teetide tugevdamisele. Uue 
perioodi märksõnaks peaks 
saama turismiteenuste vii-
mine ühise tootenime Süda-
metee alla. “Südametee on 
kindlasti üks järgmise prog-
rammperioodi prioriteete,” 
tunnistas juhatuse esimees 

Andrea Eiche, selgitades, 
et kui sellesse taotlusvooru 
tegi Virumaa koostöökogu 
taotluse ühise brändi kont-
septsiooni loomiseks, siis 
järgmiseks perioodiks on 
visioon olemas ning selle 
järgi tuleks sihte seada ka 
uueks perioodiks. 

“Praegu teeme valmis vun-
damendi ja siis jääb meie 
ülesandeks toode valmis teha 
ning leida võimalus, kuidas 
seda turistidele müüa. Kind-
lasti ei pea me Südametee all 
silmas konkreetset teelõiku 
või teekonda, mida me ini-
meste eest valima hakkame, 
vaid üldist, kogu piirkonda 
läbivat turismimarsruuti, 
kuhu oleksid kaasatud ette-
võtjad ja kolmas sektor,” 
rääkis Eiche.  

Tehtud on õigeid otsuseid

Kui eelmisele perioo-
dile tagasi vaadata, siis on 
meetmed Eiche hinnangul 
olnud mõistlikud ning raha 
on läinud õigetesse kohta-
desse. “Usun, et piirkonnal 
on sellest kasu olnud ja ma 
tahaks loota, et kui mitte 

piirkonna iga elanik, siis 
vähemalt iga teine teab, mis 
on Leader. Loodan siiski, et 
neid inimesi on rohkem ja 
kui ei ole, siis tuleb juhatu-
sel ja kontoril sellega veel 
vaeva näha,” ütles ta. 

Suuri summasid Leader-
meetmest on saanud kogu 
Virumaa koostöökogu piir-
kond. “Usun, et oleme toeta-
nud ainult häid algatusi ning 
halvad ideed pole ka toetust 
saanud,” lisas ta. 

Sama meelt on ka Valdek 
Haugas, kelle arvates on 
organisatsioon kasvanud 
ning arenenud koos Leader-
tegevusega Eestis ning kii-
tust väärib välja töötatud 
projektide hindamissüs-
teem. “Meie hindamissüs-
teem on väga laiapõhjaline 
ja järelikult teeb otsuseid 
suur seltskond ning tulemus 
on õige ja õiglane,” lisas ta 
ning tunnistas, et ka hin-
dajad on muutunud ajaga 
professionaalsemaks. Ka 
kontor on tema sõnul uue 
tegevjuhi Kadri Kuusmiku 
palkamise järel saanud väga 
hästi hakkama ning nende 
töö väärib tunnustamist.
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Virumaa koostöökogu piir-
kond, kes on välja tulnud 
ideega koondada kõik oma 
turismiarendajad ja oma-
valitsused ühise turismi-
teekonna hulka, tahab anda 
ideele lähiajal reaalsema 
näo. Just suletud vooru tehti 
taotlus, et korraldada semi-
nare idee läbimõtlemiseks 
ja kontseptsiooni paikapa-
nemiseks. See peaks andma 
juhised, mis suunas edasi 
liikuda. 

Ainult idee

“Senimaani oleme piirdu-
nud arutelu ja hoovõtmisega, 
nüüd, juhul kui rahastus on 
positiivne, võiksime jõuda 
ka reaalsete tegevusteni,” 
tunnistas projekti vedav Val-
dek Haugas. Taotlusvoorust 
otsitakse raha sellepärast, et 
Virumaa koostöökogu kon-
tori eelarve on õbluke ning 
seal selleks resurssi ei ole. 

Projekti tulemusena peaks 
aruteludes sündima arusaa-
dav ja selge kontseptsioon. 
Selleks et tulemus oleks 
kõigile osapooletele rahul-
dav, kaasatakse aruteludesse 
kodanikud, omavalitsused 
ja ettevõtjad. Tegevuskava, 
mis selle tulemusena peaks 
sündima, võiks kesta vähe-
malt aastani 2015 ning sisal-
dada juba konkreetseid üles-
andeid ja tegevusi.  

Sisuliselt on Südametee 
näol tegemist turismikont-
septsiooniga ning eelkõige 
võiks see kasu tuua turismi-
ettevõtetele, kuid kindlasti 
ka omavalitsustele, kelle 

Südametee otsib oma nägu
Südametee idee, mis peaks tulevikus enda alla koondama kõik 
turismiarendajad, tahab ühise laua taha tuua omavalitsused 
ja turismiarendajad, et saada selgust, mis suunas ja kuidas 
ühiskontseptsioon liikuma peaks. 

Romantilist Rannateed iseloomustavad ühine märgistus ning sarnased detailid. Pildil olevad puhkekohad on Leader-
programmi toetusena valminud mitme rannatee objekti juurde.  

SARNASED ALGATUSED

* Romantiline Rannatee  
Romantiline Rannatee on teekond Pärnumaal, mis viib rändaja mööda ligi 250 km 

pikkust rannajoont Varblast Iklani, põigetega Kihnu saarele ja sisemaale, kus on 
märgid Läänemere endisest rannajoonest. Romantiline Rannatee ühendab endas teid 
ja radu, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi, mis jäävad Pärnumaa kümne valla 
piiridesse.

Romantiline Rannatee pakub erinevaid marsruudikaarte - Perepuhkus, Randa! 
Merele! Kalale!, Romantikutele, Lõuna-Pärnumaa ekskursioonipaketid, Seiklema 
ja sportima!, Kultuurigurmaanile, Loodusmatkad, Talverõõmud, Rannatee Maitsed, 
Meistritoad. Marsruudikaardid ei ole välja töötatud teekonnad, vaid koondavad infot 
piirkonnas olevatest teenusepakkujatest, keskustest ja vaatamisväärsustest.  

* Sibulatee
Sibulatee on turismiteenuste pakkujate võrgustik, mis lookleb Peipsi ääres alates 

Emajõe paremkaldast Tartu tagant kuni Kallasteni. Euroopa suuruselt neljas järv on 
aastasadu siinses elus väga tähtsat rolli etendanud - Peipsi toidab, katab ja vahel ka 
võtab.  

Sibulatee teenuseid on võimalik tellida eraldi komponentidena või tervikliku külas-
tuselamusena. 

Valikus on paketid: Päevareis Tartust Sibulateele (kaheksatunnine väljasõit sisal-
dab Liivi muuseumi, Kolkja vanausuliste muuseumi, Alatskivi lossi külastust, 
Peipsi-äärsetel külatänavatel jalutamist, Kallaste liivapaljandi ja kalmistu külastust, 
kohaliku käsitöö proovimist), Peipsimaa toidupakett (kaks ööd Nina kordonis, sauna 
kasutamine kahel õhtul, toitude valmistamine koos juhendajaga, viis söögikorda ise 
valmistatud toitudest, valmistatud toitude retseptid, Alatskivi lossi, Peipsimaa külas-
tuskeskuse töötoa ja Kolkja muuseumi külastamine), Otsime paruni jälgi (Alatskivi 
lossi külastus koos giidiga, paruni aarde otsimine, pärandkultuuri retk lossipargis ja 
selle lähedal metsas), Kultuuride kolmkõla (eesti talurahva, vene vanausuliste ning 
baltisaksa kultuuripärandiga tutvumine kolmes muuseumis), Paruni elu (romantika-
pakett Alatskivi lossis). 

* Pandivere Paetee
Pandivere Paetee on turismimarsruut, mis ühendab piirkonna ehitised, paemurrud, 

lubjapõletusahjud, muuseumid, ajaloomälestised, loodusobjektid, loodusrajad, puh-
kealad, toitlustuskohad ja majutusasutused ühtseks tervikuks. 

* Sarnaseid turismimarsruute on tehtud ka Hiiumaal ja Narvas, aga ka näi-
teks Setumaal, kus on olemas nii oma turismimarsruut kui ka ühisturustus, nt 
käsitöömüük.  

ülesanne on oma territoo-
riumil soodsaid tingimusi 
luua ning kaugemaid aren-
guplaane teha. 

“Minu nägemuse kohaselt 
annab see võimaluse just 
väiksematele omavalitsus-
tele. Kui praegu mõni või-
mekam omavalitsus suudab 
ennast arendada ning ka 
turundada, siis vähem või-
mekad jäävad kõrvale. Ühine 
ja koordineeritud tegevus 
aitaks piirkonda üldisemalt 
ning see annab tööd ja leiba 
kõigile,” leiab Haugas. 

Teiste kogemusi tasub 

arvestada

Eestis on ka teised piirkon-
nad sarnaselt planeeritud 
Südameteele end ühise mars-
ruudi taha koondanud. Nii 
näiteks saab Peipsi äärde lii-
kuda mööda Sibulateed, Pan-
divere piirkonnas on kasuta-
tud kontseptsioonina Paeteed 
ning Pärnumaal Romantilist 
Rannateed. Viimast käis 
Virumaa koostöökogu ka 
kohapeal uudistamas. 

Virumaa koostöökogu 
tegevjuhi Kadri Kuusmiku 
sõnul ei tähenda Romanti-
line Rannatee, et tegemist 
oleks kindla teekonnaga, 
pigem on selle kaubamärgi 
alla koondunud erinevad 
turismiteenuse pakkujad, 
kes üksteist toetavad ning 
kasutavad ühist märki. 

Omal ajal ettevõtjate poolt 
ellu kutsutud märgi koor-
dineerimise on praeguseks 
üle võtnud Pärnu Lahe Part-

nerluskogu, ehk Virumaa 
koostöökogu kolleegid Pär-
numaal. 

“Väga positiivse mulje jät-
tis see, et kui me püüdsime 
endale ühes majutuskohas 
kohti broneerida ja see oli 
kinni, siis suunati meid 
sõbralikult teise majutus-
asutusse,” rääkis Kuusmik, 
kelle hinnangul viitab see 
toimivale koostööle.

Romantiline Rannatee 
ühendab endas teid ja radu, 
kultuuri-, ajaloo- ning loo-
dusväärtusi, mis jäävad 
Pärnumaa kümne valla pii-
ridesse. 

Haugase sõnul ei ole mõtet 
teisi sarnaseid algatusi 
kopeerida, küll aga tasub 
nende kogemustest õppida 
ja kasulik üle võtta. 

Milliseks Südametee täp-
selt kujuneb, ei ole praegu 
selge. Küll annab see nime-
tus Haugase arvates võima-
luse erinevateks suundadeks, 
olgu need siis südamele 
head loodusmatkad, auto- 
või motomatkad või hoopis 
südamele kasulik tervislik 
toit, millele võiks omakorda 
tuge pakkuda Viru toidu 
projekt, mis on jätkuvalt 
arendamisel. “Oluline on 
luua võimaluste mitmekesi-
sus,” leiab ta ning tunnistab, 
et ehkki kaubamärk kui sel-
line pole samuti veel lukku 
pandud, oleks Südametee 
hea valik ja annaks arendus-
teks erinevaid võimalusi. 

Koostöövõrgustikuga 

võidetakse 

Piirkonnas enim turismi-
arendusele ja teenuste loo-
misele panustanud Maidla 
vallavanema Hardi Murula 

sõnul on toimiv koostöövõr-
gustik alati asi, millest või-
detakse. Küll tunnistas ta, et 
selle loomine ei ole lihtne. 
“Mulle vallajuhina meeldiks 

ju mõelda, et me oleme suure 
brändi üles tõstnud, aga kui 
see on tühi, siis ei võida sel-
lest keegi. Sisu peab olema 
korralik,” ütles ta ning lisas, 
et suuremat võitu peaksid 
sellest saama just turismi-
ettevõtted, kelle kaudu või-
dab terve piirkond. Juhul 
kui turismiettevõtted selles 
potentsiaali ei näe ja täien-
davat tulu ei saa, pole asjal 
mõtet ning kogu ettevõtmine 
jääb vaid ilusaks jutuks.  

Südametee võiks Murula 
hinnangul brändina sobida 
küll, see annab palju potent-
siaali. Seda muidugi juhul, 
kui see ka korraliku sisu 
sisse saab. “Iseasi on see, mis 
tuleks enne luua, kas sisu 
ja siis nimi või vastupidi,” 
märkis ta. “Sisu leidmiseks 
peaks piirkonnas võimalusi 
olema küll.”  

Maidlas, kus piirkonna ühe 
vähese omavalitsusena on 
panustanud oma turismi-
teenuste ja -toodete turus-
tamisele, tunnistatakse, et 
üksinda seda teha ei suuda. 
Seni on palju olnud abi Ida-
Virumaa turismiklastrist. 
See omakorda tõstatab küsi-
muse, kuidas Südametee 
kontseptsioon hakkab haa-
kuma suurema piirkonnaga, 
sest väljast tulnud turist, 
olgu ta siis Tallinnast või 

Peterburist, näeb suuremat 
piirkonda kui seda on mõni 
omavalitsus, ehk siis Süda-
metee peab oma kontsept-
sioonilt haakuma nii Ida- 
kui Lääne-Virumaa iden-
titeediga ning olema kahte 
maakonda ühendav ja see on 
omaette väljakutse. 

OÜ Merioja Kämping juhi 
Aive Liivaste sõnul näevad 
nemad küll ühise brändi väl-
jatöötamisel ning marsruu-
tide tekitamisel kasu, mis 
võiks tekkida. “Kuna meil 
on väga piiratud sihtgrupile 
suunatud toode, siis võib-
olla meie sellest nii palju ei 
võidagi kui võidaksid teised 
sellest, et me saame neid 
enam tutvustada ja müüa,” 
ütles ta. Karavani- ja mat-
kaautoturist on just see, kes 
teatud marsruute mööda 
ringi liigub, mistõttu näeb 
ta, et kasu sünniks koostöö-
projektist igal juhul. “Meie 
saame toodet pakkuda ning 
kui piirkonnas on piisavalt 
palju, mida teha, siis pea-
tub turist meie juures ka 
kauem,” lisas ta. 

Liivaste sõnul on idee tema 
jaoks alles liiga uus, et selle 
kontseptsioonis kaasa rää-
kida, kuid ta kinnitas, et 
oleks omalt poolt valmis 
aruteludes kaasa lööma ning 
Südameteega liituma.
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Mäealuse hosteli, mille 
omanikuks on OÜ Valdus, 
ehitamine algas juulikuus. 
Selle aasta detsembri kesk-
paigas loodeti maja kasuta-
jatele avada, kuid ehitamine 
venis planeeritust pikemaks. 
15. detsembriks on maja 
siiski valmis ja sisustatud 
ning avamiseks on puudu 
veel kasutusluba. Kui kaua 
läheb selle saamiseks, sõl-
tub terviseametist ja Sonda 
vallavalitsusest, kelle terri-
tooriumil uus majutusasu-
tus asub. 

30 kohta

Hosteli teeb väärtuslikuks 
just selle asukoht - Bal-
tikumi üheks suurimaks 
tõmbekeskuseks pürgivast 
Kiviõli seiklusturismi kes-
kusest on see vaid poolesaja 
meetri kaugusel, mis sisuli-
selt tähendab, et pärast mäel 
lõpetamist ei pea enne maja 
juurde jõudmist suuskigi alt 
võtma - sõita saab sisuliselt 
maja ette. See on suusava-
rustuse suurust ja selle tas-
simise ebamugavust arves-
tades suureks boonuseks. 

OÜ Valduse juhi Kaja 
Kreismani sõnul, kes ka ise 
mäesuusatamisega tegeleb, 
on tema kogemused näida-
nud, et just mäenõlva vahe-
tuses läheduses asuv maju-
tuskoht on kõige mugavam 

Mäealuse hostel avab uksed lähiajal
Mäealuse hostel, mille akendest avaneb vaade Kiviõli 
seiklusturismi keskuse laskumisnõlvadele, valmib detsembri 
keskpaigaks ning on valmis koos keskuse lahtiminekuga 
külalisi vastu võtma. 

Mäealuse hosteli asukoht on seiklusturismi keskust arvestades ideaalne - suusanõlvalt võib sisuliselt maja ette sõita. 

ning sellest lähtudes on ka 
Mäealuse hostel planee-
ritud. Talisportlastele on 
mõeldud ka maja sees, kus 
on eraldi ruum suusava-
rustuse hoidmiseks, aga ka 
saabaste ja üleriiete kuiva-
tamiseks. 

Kokku on hostelis 30 kohta, 
põhiliselt kahekohalised 
toad koos WC ja dušiga, aga 
on ka mõned kolme- ja nel-
jakohalised toad ning eraldi 
tuba erivajadustega külalis-
tele, mis on projekteeritud 
koostöös Ida-Virumaa puue-
tega inimeste kojaga. Lisaks 
on majas puhkeruum kuni 
25 inimesele, saun ja köök. 
“Vähemalt alguses pakume 
sellist teenust, kus inimeste 
käsutuses on köök, kus nad 
ise saavad süüa valmistada,” 
kinnitas Kreisman, kelle 
sõnul saavad grupid toitlus-
tamist ka tellida. Näiteks 
ettevõtted, kes plaanivad 
siin oma talve- või suve-
päevi korraldada. 

Esimesed kliendid juba 

olemas 

Ehkki hostel veel valmis 
ei ole, on esimesed kohad 
juba broneeritud. Paljuski 
on seda teinud just ettevõt-
ted, kes oma talvepäevi uuel 
mäel korraldada planeerivad. 
“Eelkõige on broneeringud 

tehtud just veebaruari,” rää-
kis Kreisman, et paljud pole 
veel hostelit üles leidnud, 
sest infot selle kohta pole 
jagama hakatud ning kodu-
lehtki on veel tegemata. 

Järgmise sammuna peakski 
valmima hostelit tutvustav 
koduleht ning käivituma 
broneerimissüsteem. 

“Kui me praegu müüme 

veel mitte valmis toodet 
- seiklusturismi keskus ei 
ole ju veel avatud -, siis 
pärast selle käivitumist on 
lihtsam,” arvas Kreisman. 
Praegu müüakse küll juba 
täispakette koos mäepileti-
tega, kuid reaalne tegevus ei 
hakka mäel pihta enne jaa-
nuari keskpaika. Keskuse 
ametlik avamine toimub  

23. veebruaril ning siis võõ-
rustatakse juba rahvusvahe-
list lumepargivõistlust. 

Uue hostelihoone rajamine 
maksab ligikaudu 631 000 
eurot, millest kolmandik 
tuleb toetusena, osa omanike 
panusena ning ülejäänu pan-
galaenuna. Hostel on saanud 
toetust PRIA maapiirkonna 
majandustegevuse mitmeke-

sistamise meetmest ja Viru-
maa koostöökogust kokku 
156 340 eurot. Virumaa 
koostöökogust tulnud toetu-
sega ehitati hotellile taristut: 
tehti parkla ning valgustus, 
aga ka näiteks reoveepuhasti 
ning muretseti sisustust, 
signalisatsioonisüsteem ja 
arvutid koos vajalike prog-
rammidega. 

Parkimiskohad autokarava-
nidele ja matkaautodele olid 
Mereoja Kämpingus valmis 
juba sellel suvel. Kokku 
saab ennast karavaniparklas 
sisse seada 30 masinat, kel-
lel on võimalus saada vett, 
kasutada kanalisatsiooni 
ning nautida puhkust mere 
kaldal. 

Ehitavad infokeskust 

Karavaniparkla ehitamine 
sai alguse eelmisel aastal, 
kui OÜ Mereoja Kämping 
sai PRIAlt esimese toetuse. 
Sellega sai parkla endale 
puurkaevu koos pump-
lahoonega, ehitati välja 
kanalisatsioon, kuhu oma 
auto paake tühjendada, ja 
elektriühendused, lisaks sai 
enne võsas olnud maalapp 
siledaks muruplatsiks, mis 
kannatab autodega peale-
sõitmist. Valminud on gril-

Mereoja kämping ehitab infopunkti
Mereoja Kämping, kes rajas Leader-toetuse toel 
Kõrkkülasse karavaniparkla, ehitab sellel talvel valmis 
infopukti ning loodab turismihooaja alguseks uksed 
külastajatele lahti teha. 

Esimesed tingimused karavanide ja matkaautode parkimiseks on praeguseks juba val-
mis: kohapeal saab kasutada elektrit, vett ja kanalisatsioonisüsteemi.  

limiskohad ja videovalve-
süsteem. 

“Kui me suvel tegime 
enam pinnase- ja haljastus-
töid, siis talvel keskendume 
infopunkti ehitusele,” kin-
nitab ettevõtte juht Aive 
Liivaste, kelle sõnul alustati 
ehitustöödega oktoobris. 
Kui talv jätkub samasuguse 
maheda ilmaga nagu seni, 
siis ehitamises viivitusi ei 
teki ning infopukt koos kahe 
duši, kolme tualeti, väikese 
kaubanduspinna ning infos-
tendidega, mis tutvustavad 
piirkonna vaatamisväärsusi 
ja puhkamisvõimalusi, saab 
kevadeks valmis. 

Kevadeks jääb veel kaldt-
repi paigaldus, mis hõlbustab 
pääsu mere äärde, aia ehitus 
ning mänguväljak. Külaliste 
jaoks saab parkla valmis 
maikuuks. Siis toimub seal 
ka esimene suurem üritus - 
portaali matkaauto.com kok-

kutulek, mis toob Kõrkkü-
lasse karavanimatkajad üle 
Eesti.  

Oma kogemustest 

“Oleme karavaniparkla pla-
neerimisel kasutanud enda 
reisikogemusi,” tunnistas 
Liivaste, et lähtutakse oma 
kuueaastasest karavaniga 
reisimise kogemusest ning 
püütakse kohapeal pakkuda 
just seda, mis endale teistes 
parkides on meeldinud ja 
millest puudust on tuntud.  

Kui lastele mänguvõima-
luste pakkumine on sama 
oluline nagu vee ja elektri 
saamine kohapeal, siis 
olulisim, mida karavanitu-
ristid hindavad, on vaikus 
ja rahu ning seda Kõrkkü-
lasse planeeritud parkla ka 
pakub. Lisaks võimalusele 
parklast otse mere äärde 
pääseda. Boonusena asub 
koht kohe Tallinna - Narva 
maantee ääres.  

Karavaniparklasse ooda-
takse nii sise- kui välistu-
riste. Kui mujal Euroopas 
on karavanide ja matka-

autodega reisimine väga 
levinud ja pikaajaline tra-
ditsioon, siis Eestis on see 
vähem tuntud ja kasutatud 
võimalus, ehkki matkaau-
tode ja haagissuvilate ning 
nendega reisijate arv pide-
valt kasvab. Parema teenuse 

pakkumiseks tahab Mereoja 
Kämping teha koostööd 
piirkonna teiste turismiette-
võtetega. 

“Oluline on, et turist oleks 
kohapeal võimalikult kaua,” 
leiavad kämpingu rajajad, 
kelle sõnul on tavaline, et 

turist leiab endale mõnusa 
peatuspaiga, jätab haagise 
maha ning liigub kohapeal 
paar päeva ringi. See annab 
võimaluse koostööks teiste 
kohapealsete teenusepak-
kujatega. 
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Maidla Mõisa Köök, kes 
seni tegutses aastaid Maidla 
mõisahoones ja tegeles pea-
asjalikult koolilaste toitlus-
tamise ja catering´iteenuse 
pakkumisega, kolis sellel 
aastal seoses lepingu lõppe-
misega oma senistest ruumi-
dest üle Kiviõli kesklinna. 
Pärast remonti avati oma 
kohvik kaubanduskeskuses 
K5, mis tähendas ettevõtte 
jaoks suurt uuendust - esi-
mest korda oli neil oma koh-
vik, mis on iga päev külalis-
tele avatud.  

Kahetseda pole põhjust

Kui varasemad rentnikud 
on pärast mõningast toimeta-
mist kaubanduskeskuse koh-
vikust loobunud, siis Maidla 
Mõisa Köögi tegevjuhi Rita 
Õunapi sõnul pole nemad 
seni pidanud oma otsust 
Kiviõlli kolida kahetsema. 

Varem pigem kiirtoidule 
suunatud kohvik sai koos 
Maidla Mõisa Köögiga uue 
näo ning ka uue sisu: senine 
interjöör muudeti hubase-
maks ning menüü sai täien-
dust erinevate toitudega. See 
ei tähenda küll, et kiirtoit 
oleks kohvikust päris kadu-
nud ning sööki peaks pikalt 
ootama. “Aga päris kiirtoi-
dukohaks me ennast ikka ei 
pea, seda enam, et oma toitu 
tuleb 10-15 minutit siiski 

Maidla Mõisa Köögile on aasta olnud kannapöördeks
OÜ Upline Grupile, kes kasutab kaubamärki Maidla Mõisa Köök, 
on see aasta olnud pöördeline - aastaid Maidla mõisahoones 
majandanud ettevõte on oma tegevuse üle viinud Kiviõlli ja 
Pannjärvele ning lisaks catering´iteenusele on ettevõttel nüüd 
lausa kaks oma kohvikut. 

oodata,” ütles Õunap, kelle 
sõnul võtsid nad alguses 
oma menüüst välja friikartu-
lid, kuid panid need hiljem 
siiski tagasi, sest küsijaid oli 
palju. 

“Menüü saab kokku ikka 
inimeste eelistustest,” kin-
nitas ta ning lisas, et sisuli-
selt on menüü algusest peale 
olnud koostatud just nendest 
Maidla Mõisa Köögi paku-
tavatest roogadest, mis on 
kõige müüdavamad. Vas-
tavalt inimeste eelistustele 
tehakse seal ka uuendusi. 

Pannjärve tuli lisaks 

Kui Kiviõlis avati suvel 
päris esimene oma kohvik, 
siis sügisel lisandus sel-
lele veel kohvik Alutaguse 
Puhke- ja Spordikeskuses, 
mille senise rentnikuga 
leping lõppes. “Keskuse 
juht Tarmo Kollo küsis, kas 
ma oleksin huvitatud koh-
viku rentimisest ning ma 
olin nõus,” tunnistas Õunap, 
et koos teise kohviku avami-
sega kasvas ettevõtte tööta-
jaskond kohe kahekordseks. 

Nüüd on Maidla Mõisa 
Köögil kaks kohvikut, mis 
on veidi sarnased, aga samas 
ka erinevad. “Pannjärvet 
iseloomustab tervislikum 
toit ja veidi erinev menüü. 
Sealsed kliendid friikartu-
leid ei küsi,” tunnistas ta 

ning lisas, et kokad, kes toi-
metavad Kiviõlis, käivad ka 
Pannjärvel ning seetõttu on 
menüüs ka sarnasusi. 

Pannjärvel pakutakse 
neile, kes keskuses ööbivad, 
hommikusööki. Lisaks käi-
vad söömas inimesed, kes 
seal konverentse peavad, 
aga ka lihtsalt seikluspargi 
või terviseradade kasutajad. 
Kiviõlis seevastu on rõhk 
lõunasöökidel ja klientuur 
kindlam. “Tänu seiklus-
turismikeskuse ehitusele 
käib seal näiteks väga palju 
lõunastajaid just ehitajate 
seast,” ütles Õunap. 

Ruumi on veel küll

Kuidas Kiviõlis olevat koh-
vikut hakkab mõjutama val-
miv seiklusturismi keskus, 

on keeruline hinnata. Kesku-
sesse tuleb oma kohvik, kuid 
kuna linn on väike, loodab 
Õunap, et keskuse avamine 
annab ka nende söögikohale 
positiivse tõuke. 

“Häid söögikohti on Ida-
Virumaale juurde tulnud 
ning see on ainult posi-
tiivne,” tunnistas Õunap ja 
lisas, et hoolimata sellest, et 
toitlustusteenuse pakkumine 
maakonnas läheb ülesmäge, 
on tegijatele siin ruumi veel 
küll ning pakkujaid võiks 
veelgi rohkem olla. 

Küll tunnistas ta, et Ida-
Virumaal ei ole kohviku-
kultuuri ning selles osas 
ollakse Tartust ja Tallinnast 
veel kõvasti maas. Sellist 
kommet, et inimesed liht-
salt läheksid, võtaksid tassi 
kohvi ja sööksid selle kõr-

vale tükikese kooki või ühe 
piruka, ei ole. Samuti ei käi 
pered palju väljas söömas. 
Aga loodetavasti areneb 
koos uute söögikohtade ava-
misega ka selline komme. 

Catering on lisaks

Catering´iteenuse pakku-
misest pole Maidla Mõisa 
Köök loobunud. Vastupidi 
- teenust arendatakse edasi. 
Virumaa koostöökogu toe-
tusega ostis ettevõte endale 
250 inimesele mõeldud 
nõud. “Kui varem pidin suu-
remate ürituste korral ise 
nõusid rentima, siis nüüd 
on meil need endil olemas,” 
põhjendas Õunap tehtud 
investeeringut. 

Kvaliteetsete nõude pii-
sav hulk on oluline just sel 

puhul, kui korraga on mitu 
üritust või väljas tuleb toit-
lustada mitu korda järjest. 
“Näiteks toitlustasime me 
Kohala mõisas 50 inimest 
kolm korda päevas. Väljas 
töötamine tähendab seda, 
et me ei saa vahepeal nõu-
sid pesta ja neid peab olema 
mitu komplekti,” selgitas ta. 

Väljaspool kohvikuid 
pakutav toit tehakse valmis 
kas Kiviõli või Pannjärve 
köögis. Viimane on suurem 
ja paremini sisustatud ning 
suuremate ürituste tarbeks 
toidu tegemiseks sobivam. 

Lisaks saab Maidla Mõisa 
Köögi kaudu rentida ruume 
nii Pannjärvel kui Kiviõlis. 
Kiviõlis on sellisteks puh-
kudeks kohvikul eraldi lis-
aruum, mis sobib väiksema-
teks pidudeks.

Catering´iteenus on üks osa Maidla Mõisa Köögi pakutavatest teenustest. Seda osa on valmis ettevõte laiendama ning 
selle tarbeks küsiti Virumaa koostöökogult toetust. 

Jõulumaa 
Aseri rahvamajas

17. - 20. detsembril 

Aseri valla laste  
jõulupidu ja näidend 

“12 kinki jõuluvanale”
21. detsembril 

kell 14.00 

Aseri rahvamajas 
Pereklubi

seltskonnaõhtu
25. detsembril 

kell 19.00  

Uusaasta 
saluut ja disko 

1. jaanuaril
kell 00.30

Aseri
rahvamaja

ürituste kava


