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Eesmärk 
Arendada Vana-Võromaa kultuuripärandi kasutusvõimalusi piirkonna (väike)ettevõtluses 

traditsioonilise käsitöö valdkonnas ning turismiga seotud ettevõtluses.  

 

TEGEVUS 1 

Tegevuse nimetus 

Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku arendamine 2021 

Toetuse vajadus 

Võrgustiku arendamise eesmärk on Vana-Võromaa traditsioonilisel käsitööl põhineva 

ettevõtluse arendamine ning käsitöötavade edasi andmine. 

Peamine vajadus on toetada käsitööliste kaupade müügiga seonduvat, aga oluline on ka abi 

tootearendustel (piirkonna eripäraste toodete loomine). Mõlema teema probleemistikku 

aitab lahendada piirkonnasisene koostöö, mis on eelnevate tegutsemisaastate jooksul juba 

kujunenud ja vajab edasiarendamist. Kiiresti muutunud olud on andnud tugeva tagasilöögi 

käsitööliste motivatsioonile ning rohkem kui eelnevalt oodatakse infot, tuge ning nõu 

võrgustiku kaudu.  

Käsitöövõrgustiku arendustegevuste jätkamiseks taotleme projektijuhi ja 

koordinaatori töötasukulusid (osaliselt) ning sõidukulusid (osaliselt).  

Sisuliseks tegevuseks vajalikke majanduskulusid (tööd ja teenused, materjalid, 

osaliselt töötasu) on taotlenud Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ 2021. aastaks Vana-

Võromaa pärimuskultuuri toetuse meetmest (Rahvakultuuri Keskus).  

 

 

Tegevuse sisu kirjeldus ja elluviimise ajakava 
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Käsitöövaldkonna võrgustiku toimimiseks ning tugevdamiseks tuleb jätkuvalt süsteemselt 

tegeleda kuue võtmevajadusega:  

1.1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks;  

1.2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus; 

1.3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine; 

1.4. Koostöö turismivaldkonnaga; 

1.5. Vana-Võromaa käsitöötavade tutvustamine ja oskuste edasiandmine, sh noortele. 

1.6. Loomemajandus-keskuse tegevuste käivitamise ettevalmistused (loomemaja arendamise 

projektiga tegeleb Võru LV)  

 

 Käsitöö arendustegevusi eestvedavaks organisatsiooniks on Võru Instituut ning toetavaks 

organisatsiooniks 2018. aprillis loodud mittetulunduslik ühing Vana-Võromaa Käsitüü.  

 

Võrgustikust:  

Võrgustikus on meistrite meilikontakte 107, lisaks on avatud FB-i leht  Vana-Võrumaa 

käsitöö (aadressiga https://www.facebook.com/groups/349220601868327/), kus on 188 

liiget. 

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel  https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/  

on 372 jälgijat.  

 

Planeerisime 2021. aasta tegevuse vastavavalt võrgustiku ja valdkonna praegusele 

arendusvajadusele, arvestades seejuures piiravaid tegureid ning nendest tulevaid mõjusid. 

Tegevuskava täitmist mõjutab tugevasti riigis kehtestatud ja veel kehtestatavad 

tegutsemispiirangud seoses viirushaiguse leviku tõkestamisega.  

Tegevuskava on koostatud arvestades, et 2021. aasta suvel ning aasta teises pooles on olukord 

normaliseerunud ja tavapärased käsitöösündmused toimuvad. Kavandame siiski ka veebi 

vahendusel sündmuste toimumist ja info edastamist.   

 

Kavandatud tegevused 2021. aastaks: 

 

 

1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks.  

Omapära-toodete arendustöö suunal on aasta alguses plaanis välja kuulutada uute 

omapäratoodete loomise konkurss, selle aasta teemaks on MÕTSA POOLÕ. Võimalusel (kui 

Mardilaat reaalselt toimub) loome sama teemaga sügisese Mardilaada ekspositsiooni. 

Piiriülese koostöö projekti „BestNest“ raames avaneb grupile piirkonna käsitöölistele 

võimalus kahe aasta jooksul osaleda ettevõtmistes, mis toetavad loomeettevõtjate ja 

käsitöömeistrite ettevõtlusalaste kogemuste ja teadmiste kasvu ning piirkonna eripärase 

käsitöö arendamist. Projekti juht ja võrgustiku koordinaator aitavad kaasata projekti 

käsitöölisi, korraldada koolitusi ning õppereise ja nõustavad projekti juhtpartnerit (Võru LV) 

loomekoja hoones käsitööettevõtluse arendamise küsimustes.  

Jätkuvalt rakendame ka seniseid meetodeid tooteideede ja disaini osas: üksteisega kogemuste 

vahetus, teiste piirkondade meistrite külastused, koolitustel osalemine, näituste ja laatade 

väljapanekute analüüs. Toodete lugude ning pakendite disaini osas nõustavad käsitöölisi 

Vilve Oja, Külli Eichenbaum ning Karille Bergmann. Tootearenduse teemaga tegeleb 

aastaringselt võrgustiku koordinaator Vilve Oja.  

 

 

https://www.facebook.com/groups/349220601868327/
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/
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2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus  

2.1. Vana-Võromaa e-poe Uma puut (https://umapuut.ee/) kaubavaliku täiendamine: uute 

meistrite ja toodete lisamine, väljavahetamine - tegeleb koordinaator. Käsitöölised 

vajavad koordinaatori nõu ning abi tootekirjelduste koostamisel ja tootefotode tegemisel. 

Toodete info tõlkimisel inglise keelde ning poe reklaamimisel panustavad oma aega ja 

teadmisi MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü liikmed. 

Arendame ristturundust Kihnu ja Seto pärimuskultuuri kogukondade veebimüügi 

keskkondadega, täpsustame koostöövõimalusi ka teistega. Virtuaaltoodete 

müügivõimaluse väljaarendamisega saab kasutusele võtta e-poe kinkekaardid.  

E-poe arendamisega tegelevad aastaringselt koordinaator Vilve Oja ja projektijuht Külli 

Eichenbaum. 

2.2. Vana-Võromaa käsitöö esinduse osalemine olulisematel käsitöölaatadel ja 

sündmustel Vana-Võromaal ning mujal, kui olud lubavad ürituste ja laatade toimumist:  

29. mai Mulgi peol Karksi kihelkonnas 

augustis Seto Kuningriigis  

augustis Pühajõe käsitöölaadal Võrumaal, Varese teeristis  

 augustis Ökofestivali laadal Karilatsi külas 

28. oktoober Lindora laat  

 november XXII Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis (või virtuaal-laat) 

 detsembris ERM jõululaadal 

7.- 18. detsember jõulumüük Võrus  

Laatadele väljaminekut ning üritustel osalemist koordineerib Vilve Oja, müügiga 

tegelevad käsitöölised. Laatadel ja esindusüritustel osalemine täpsustub jooksvalt aasta 

jooksul, kui on selgunud olud, tingimused ja lisandunud korralduslikku infot.  

 

3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine  

 Jätkub käsitööliste vaheline info jagamine: jooksvaid teateid edastatakse e-posti listi ning 

FB lehtede kaudu ning telefonitsi. Plaanide-vajaduste arutamiseks, seminarideks ja 

koolitusteks kogunetakse regulaarselt kord kuus (va suvekuud) või olude sunnil ka 

videovahendusel (zoom). Kokkusaamiste memod saadetakse kogu võrgustikule ning 

avaldatakse Vana-Võromaa Käsitüü kodulehel: https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-

kasituu/ Võrgustik on avatud uutele huvilistele. Koostööd ja infovahetust korraldavad 

koordinaator Vilve Oja ning projektijuht Külli Eichenbaum. 

 

4. Käsitöö tihedam lõimimine turismivaldkonnaga.  

Jätkatakse Vana-Võromaa kaubamärgi all oleva käsitöö vahendamist suvisel turismihooajal 

piirkonna müügipaikadesse. Koostöö toimub Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamise 

tegevustega (osalemine kampaaniates, käsitöö esiletoomine trükistes ning reklaamides, 

üritustel, esemete andmine auhindadeks). Kontaktide ja tellimuste vahendamine ettevõtjate, 

seltside ja käsitööliste vahel (töötubade korraldamise soovid, eritellimusel esemete tegemine, 

käsitöö tutvustamine jms) 

Kavas on piirkonna turismisektori virtuaaltooteid müüa Umapuut.ee kaudu. Selline 

ristturundus toob veebipoe kaudu uusi kliente ning huvilisi ka käsitöö ostjaskonda.  

 

https://umapuut.ee/
https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/
https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/
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5. Vana-Võromaa käsitöömeistritest videoklippide sarja jätkamine, veebruar-oktoober 

2021 

Plaanis on jätkata 2020 aasta sügisel alustatud lühiklippide sarja „Vana-Võromaa 

käsitöömeistrid“, mida jagatakse Võru Instituudi videokanali kaudu youtubes.  

Videote vajaduse on tinginud tõveleviku ohu tõttu suletud reaalsuhtlus. Käsitöö puhul on 

tarbija/ostja jaoks tihti väga oluline tutvuda ka tegijaga. Kui laatadel ning muudel üritustel 

see võimalus on kadunud või toimib väga piiratult, tuleb kasutada veebivõimalusi. 2020. 

aasta sügisel enne virtuaalset mardilaata alustati klippide (3-5 min) loomisega, aasta lõpuks 

oli olemas 4 meistri kohta videod (Liilia Tann, Heli Viks, Reet Pettai, Sirja Säkk) ning tooteid 

tutvustav ülevaatevideo. 2021. aastal jätkame klippide loomist veel vähemalt 5 meistri kohta.  

Tehnilises osas kujunes koostööpartneriks Ceesu Stuudio OÜ, nendega koostöös sai sari 

ühtse visuaali ning muusikalise kujunduse. Videoklipid on seotud veebipoes Umapuut.ee 

olevate meistritega, toetades nõnda meistrite loomingu tuntuse kasvu ning tõmmates ligi uusi 

huvilisi.   

 

6. Vana-Võromaa rahvarõiva nõukoja sisuloome, jaanuar-november 2021 

Rahvarõiva-tare baasil loome 2021. aastal Vana-Võromaa Kultuurikotta (Katariina allee 11, 

Võru) Vana-Võromaa rahvarõivaste piirkondliku nõuandekoja, mis jagab piirkonna 

inimestele infot rahvarõivaste komplekteerimise, valmistamise ja kandmise kohta kõigi 

kaheksa Vana-Võromaa kihelkonna Hargla, Kanepi, Karula, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste 

ja Vastseliina osas.  

Nõukoja sisulise osaga tegeldakse edasi 2021. aastal. Vaja on välja töötada erineva pikkusega 

ja detailsusega rahvarõivaid tutvustavad esitlused ning vastavad muuseumitunnid lastele.  

Luua tuleb iga kihelkonna kohta info- ja pildimaterjalidega mapid kohapeal kasutamiseks. 

Valmistame ette ka põhilise teabe esitamist kodulehel 

(https://wi.ee/et/muuseumid/rahvariided/). Täiendame veebiportaali „Eesti rahvarõivad“  

https://rahvaroivad.ee/  Vana-Võromaa kihelkondade rahvarõivaste tekstide ja fotodega.  

Vana-Võromaa muuseumide fondides talletatu uurimine ning kättesaadavaks tegemine 

(fotode tegemine ja MUIS-i lisamine, kirjeldused jm info digiteerimine) koostöös 

muuseumide peavarahoidja Mirja Otsaga.  

Vana-Võromaa kirjade ja mustrite digikogu (pole avalik, on kohal kasutamiseks) 

täiendamine lisandunud materjalidega.  

Rahvarõiva nõukoja sisuline materjal talletatakse alaliselt Vana-Võromaa kultuurikoja 

muuseumis ning on avalikkusele kättesaadav.  

 

 

 

Oodatavad tulemused 

https://wi.ee/et/muuseumid/rahvariided/
https://rahvaroivad.ee/
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Ühistegevuste ja arendustöö tulemusena loodame pikas perspektiivis saavutada olukorra, kus 

Vana-Võromaa Käsitüü on tuntud ja tunnustatud kaubamärk ning piirkonnas on heade 

oskustega käsitöömeistrid, kes saavad käsitööga lisasissetulekut, on loonud oma väike-

ettevõtte, on ühinenud käsitöötsunftidesse, mõned toodavad käsitööd ekspordiks. 

Käsitöövaldkond on oluline ka võro kultuuriruumi elujõulisuse püsimisel: käsitööga 

tegelemine hoiab kultuurilise eripära aluseks olevaid pärandilisi oskusi ja teadmisi. 

 

2021. aasta tegevuste tulemused: 

1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks.  

Oodatav tulemus: Eri õppeviisidega on kogutud ideid ning teadmisi kohaliku eripäraga 

toodete loomiseks või eripära selgemaks väljatoomiseks. Toimunud on uue toote konkurss. 

Võromaa mustreid-kirju, Võromaa sümboolikat ja võro keelt kasutatakse toodete loomisel 

ning müümisel. Luuakse uusi kontakte kaugemate võimalike turgudega (nt BestNest projketi 

vahendusel Pihkva piirkond).  

 

2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus  

2.1. Vana-Võromaa e-poe Uma Puut kaubavaliku täiendamine.  

Oodatav tulemus: e-poes on kaubavalik osaliselt vahetunud, lisandunud on uusi tooteid, 

toimub regulaarne reklaam ning postitused veebiturunduse võimalusi kasutades. 

Virtuaaltoodete müük on lisandunud, loodud on poe e-kinkekaardid. Ristturundus teiste 

piirkondlike käsitöö e-poodidega toimib. Poe tuntus ning külastajaskond on kasvanud. 

2.2. Vana-Võromaa käsitöö esinduse osalemine olulisematel käsitöölaatadel ja sündmustel 

Vana-Võromaal ning mujal.  

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa käsitöö on esinduslaatadel, piirkonna muuseumides ja 

suvistel müügikohtadel üle Vana-Võromaa selgelt välja paistmas ning Vana-Võromaa 

Käsitüü kui kaubamärk on reklaamitud. Käsitöölised panustavad ühistöösse. Vana-Võromaa 

käsitöö on esindatud Eesti käsitöö aasta tippsündmusel Mardilaadal. 

 

3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine  

 Oodatav tulemus: toimib käsitööliste omavaheline koostöö – ühistegevused on läbiarutatud 

ja planeeritud, toimib infovahetus ja tegevuste reklaam, toimub müügikoostöö ja üksteise 

nõustamine. Toimunud on 6-8 ümarlaua-kokkusaamist. Otsekontaktide kaudu lisandub 

koostööringi uusi käsitöö-huvilisi.  

 

4. Käsitöö tihedam lõimimine turismivaldkonnaga.  

Oodatav tulemus: Käsitöölisi kaasatakse Vana-Võromaa kultuuriruumi turundusse, 

käsitöölised saavad oma oskustele ja toodetele uusi müügivõimalusi ning kliente; 

tootekonkursi kaudu luuakse uusi kohalikku eripära kandvaid turismimeeneid. 

 

5. Vana-Võromaa käsitöömeistritest videoklippide sarja jätkamine, veebruar-oktoober 2021 

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa käsitöömeistrite oskuste esitlemine toetab kultuuriruumi 

tuntust, klippe kasutatakse piirkonna eripära (sh võro keel) väljatoomisel, veebipoe UmaPuut 

klientuur laieneb, mis omakorda võiks kasvatada käsitöötoodete müüki, tuua uusi tellimusi 

ning innustada ka meistreid uusi tooteid looma. 

 

6. Vana-Võromaa rahvarõiva nõukoja sisuloome. 
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Oodatav tulemus: aasta jooksul on sisustatud, kujundatud ning avatud rahvarõivaste 

esitlustuba Vana-Võromaa Kultuurikojas, loodud videoesitlused ning koostatud infomapid.   

Soovijatele antakse jätkuvalt rahvarõiva alast nõu, nüüd saab seda teha näidiste ning piltide 

varal veel paremini. Lastele on rahvarõiva teema lihtsamini avatav.  

 

Tegevuse sihtgrupi kirjeldus 

Peamine sihtrühm on Vana-Võromaa käsitöölised, keda oli 2014. aasta uuringu andmetel 

piirkonnas umbes 250 (enamus üksikettevõtjad), vahepeal on lisandunud piirkonda elama 

tulnud käsitööhuvilisi ning ka ettevõtjaid. Käsitöölised on huvitatud oma oskuste ja 

teadmistega valmistatud toodangu paremast müümisest, et saada lisasissetulekut. Koostöö 

reklaamis, turunduses ja tootearenduses annab neile paremaid võimalusi 

käsitööettevõtlusega tegelemiseks. Teine sihtrühm: piirkonna käsitööhuvilised, kes 

soovivad oma teadmisi - oskusi täiendada, ootavad abi ja juhendmaterjale eripäraste toodete 

loomiseks. Kolmas, käsitöö omandamisest huvituv sihtrühm on laiali üle Eesti 

(käsitöötoodete austajad, võrokesed, kinkide otsijad) , aga on ka piirkonnas (vajadus 

turismimeenete, kinkide, tänumeenete, tarbeesemete jms järgi). 

 

 TEGEVUS 2 

Tegevuse nimetus 

Vana-Võromaa kultuuriruumi turundustegevused 2021 

Toetuse vajadus 

 Vana-Võromaa sihtpiirkonna ja siinse kultuurilise eripära turundamine on maakondade 

ülene tegevus, mille arendamist on alates 2017. aastast tehtud Võru Instituudi, Võru ja Põlva 

mk turismikoordinaatorite ning piirkonna muuseumidega koostöös. Praegune 

halduskorraldus ei toeta kultuuriruumi üleste tegevuste edenemist, sest kulutused ning 

tegevused teise haldusüksuse haldusalas või väljaspool koostööpiirkonda (partnerluskogude 

puhul) ei ole põhjendatud või pole lubatud. 2017. aastal koostatud Vana-Võromaa 

turunduskava osa eesmärke on täidetud, edasi tuleb keskenduda sisuturundusele ja 

tegevustele, mida muutunud oludes teha saab, et Vana-Võromaa sihtpiirkonnana hästi nähtav 

ning tuntud oleks. 

2021. aastaks kavandatud turundustegevuste planeerimisel oleme arvestanud üleilmsest 

viirusepuhangust tingitud olukorraga, mis mõjutab inimeste liikumist ning valikuvõimalusi.  

Keeruline on prognoosida eeloleva aasta tegevusvabadust nii turismiga seotud ettevõtjate kui 

klientide jaoks. Eelneva aasta kogemus näitab, et karmid piirangud katkestavad enamuse 

seniseid toimimisviise. Piirangute mõningane leevenemine suvisel ajal elavdas küll 

siseturismi, kuid külastajad eelistasid looduses viibimist, väikeste seltskondadega liikumist 

ning loobusid paljudest senini tarbitud teenustest.   

Aega võtab „uuest normaalsusest“ arusaamine ning pakkumiste ja teenuste kohandamine 

vastavaks.  

Eeldada võib, et püsib distantsihoidmise nõue ning siseruumides inimeste arvu piirangud, 

mis tähendab ettevõtja jaoks teenuste pakkumisel suuremaid kulusid, suuremaid riske ning 

paraku väiksemat tulu.   

Kultuuriruumi ja –pärandi turundustegevustega jätkamist on plaanitud koostöös Võru ja 

Põlva maakondade turismikoordinaatoritega (partnerid Võrumaa Arenduskeskus ja 

Põlvamaa Arenduskeskus), kavandatud on võimalikke tegevusi aasta jooksul eeldusel, et 
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piirangud leevenevad suve alguseks. Suurem osa teabe jagamisest ning kampaaniatest tuleb 

planeerida virtuaalselt ja veebipõhiselt, tegevusi tuleb paindlikult kohandada vastavalt 

oludele. 

 

Turundustegevuse jätkamiseks planeeritud kava raames taotleme projektijuhi 

töötasukulusid (osaliselt) ning turundustegevuste kulusid (osaliselt). Partnerid 

panustavad omalt poolt tööga, osaliselt kulude katmisega ning koostöös otsitakse 

turundustegevuste kulude lisarahastuse võimalusi. 

 

Tegevuse sisu kirjeldus ning elluviimise ajakava 

2021. aastaks kavandatud tegevused:  

2.1. Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustava veebilehe 

https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa ajakohasena 

hoidmine ning täiendamine tuuridega. 

2.2. Kultuuripärandit esitlevate fotode kogumiseks konkursi korraldamine 

https://fotojaht.visitvoru.ee/ Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine 

esinduspiltidega; 

2.3. Vana-Võromaa kultuuripärandi sündmuste turundamiseks erinevates 

meediakanalites vajalike tekstide koostamine ning piltide valik ja kasutusload.   

2.4. Vana-Võromaa kultuuriruumi teenuste ja toodete veebikeskkondades turundamist 

toetavate keskkondade arendamine ning kampaaniate toetamine. 

2.5. Töö kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas; Vana-Võromaa muuseumide 

turundustegevustes ning Vana-Võromaa suitsusaunade koostöövõrgustikus.   

 

Tegevused: 

2.1. Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustava veebilehe 

https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa ajakohasena 

hoidmine ning täiendamine tuuridega. 

Vana-Võromaa piirkond sihtkohana lisandus jaanuari lõpus Eesti turismiveebi 

puhkaeestis.ee: https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa 

Leht on piirkonna turismiettevõtjate jaoks väga oluline turunduskanal ennekõike 

siseturistide sihtrühmale. Praeguseks kujunenud oludes on piirkonna turismiettevõtjate 

jaoks väga oluline pakkuda infot oma teenuste kohta võimalikult palju veebi vahendusel. 

Vana-Võromaa pakkumised ning esindatus ühtse piirkonnana toob siia külastushuvilisi 

pikemaks ajaks ning kutsub ka korduskülastustele, sest paikkonna põnevad ning 

omanäolised pakkumised on piirkonnapõhiselt koondatud.  

Aasta jooksul valmistame koostöös ettevõtjatega ette uusi tuure, mis tutvustavad Vana-

Võromaa eripära. Kavas on tutvustada kohalikku toitu ja selle pakkujaid. Edasiarendusena 

toidunädalatest saaks luua Uma Meki tuuri (või ka mitu tuuri) ning ühekordse 

ettevõtmisena olnud joogitsõõrist luua alalise tuuri. Võimalusel loome veel teemapõhiseid 

tuure. Vajalikke sisulisi töid teeb projektijuht koos partneritega.  

 

2.2. Kultuuripärandit esitlevate fotode kogumiseks konkursi korraldamine 

https://fotojaht.visitvoru.ee/ Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine 

esinduspiltidega; 

Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine esinduspiltidega avaliku 

fotokonkursi kaudu. Aasta alguses valmistatakse ette konkursi sisuline osa, 

https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa
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turunduskampaania plaan ning vajalikud materjalid. Konkursi läbiviimiseks kasutatakse 

veebikeskkonda https://fotojaht.visitvoru.ee/, mida tuleb arendada vastavaks plaanitavale 

konkursile.  

Konkursi väljakuulutamine jääb kevadesse ning see kestab sügiseni. Prognoosime umbes 100 

foto laekumist. Parimate fotode autorid saavad premeeritud.  

 

2.3. Vana-Võromaa kultuuripärandi sündmuste turundamiseks erinevates meediakanalites 

vajalike tekstide koostamine ning piltide valik ja kasutusload, videote loomise jaoks 

kontaktide ja nõusolekute hankimine, stsenaariumide nõustamine.  

 Sündmuste ja tegevuste osas arvestame ennekõike kohalike väikesündmustega, kuid suvel 

ning sügisepoole võib olla võimalusi ka suuremate sündmuste toimumiseks.  

Sündmusi turundatakse veebikanalites (Eesti kultuurikalendrid, visitvoru.ee ja visitpolva.ee, 

kotus.ee, piirkonna promokampaaniad sotsiaalmeedias, puhkaeestis.ee jm ).  

Projektijuht koostöös partneritega peab jooksvalt silmas olukorda ning korraldab sündmuste 

info kajastamise.  

 

2.4. Vana-Võromaa kultuuriruumi teenuste ja toodete veebikeskkondades turundamist 

toetavate keskkondade arendamine ning kampaaniate toetamine. 

Plaanis on arendada veebikeskkondades virtuaaltoodete müüki: turismiettevõtete 

kinkekaardid, e-pääsmed, teenuspaketid. Selleks tuleb luua Vana-Võromaa veebipoodi 

umapuut.ee virtuaaltoodete müügi lahendus, koguda kokku ettevõtjate pakkumised, need 

poodi üles panna ning teha ristturunduse kampaania. Turundamise võimenduseks arendada 

visitvoru.ee ja visitpolva.ee lehel IT lahendus külastaja otsesuunamiseks Vana-Võromaa ja 

Setomaa e-poodidesse elamuste pakkumiste valikutesse.  

 2020 sügisel käima lükatud suitsusaunakampaania turundamise jätkutegevused: 

saunabroneeringute leht teha kättesaadavaks vene ja läti keeltes arvestades lähiturgude huvi. 

Lisada suitsusaunabroneeringute lehe reklaam umapuut.ee elamuste vahendamisse. 

Võimalusel teha ka väike videoklipp, mis suunab saunabroneeringute lehele.  

Aasta jooksul veel lisanduvate kampaaniatega Vana-Võromaa liitmine, uute 

turunduslahenduste rakendamine. Aasta alguses on raske öelda, mis aasta teine pool toob, 

aga kindlasti tuleb uusi trende jälgida ning võimalusel neid kasutada.   

 

2.5. Töö kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas; Vana-Võromaa muuseumide 

turundustegevustes ning Vana-Võromaa suitsusaunade koostöövõrgustikus.   

Projketijuht osaleb kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas (tootjate nõustamine 

toidupärandi ning võru keele osas, märgi omistamise komisjoni töö); Vana-Võromaa 

muuseumide turundustegevustes (muuseumitundide ja ürituste turundus) ning Vana-

Võromaa suitsusaunade koostöövõrgustikus (võrgustiku infovahetus, sisuline nõustamine).  

Vana-Võromaa kultuuripärandi terviklikuks turundamiseks osaleb projektijuht oma 

tööpanusega lisaks käsitöövõrgustiku arendusele ja muuseumite sündmuste turundamisel 

veel ka suitsusaunatavadega seotud toodete/teenuste nõustamisel ning turundamisel ja 

kohaliku toiduvõrgustiku meeskonnas. 2021. aastal on kavas jätkata Uma Meki kohvikute ja 

restoranide nädalatega kevadel (aprillis) ja sügisel (oktoobris) ning novembris on plaanitud 

toimuma Uma Mekk suurlaat.  

https://fotojaht.visitvoru.ee/
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Jätkuvalt on töös sõirale EU geograafilise tähise taotlemise protsessi nõustamine ning sellega 

seotud tegevused. 

 Koostöö Lõuna-Eesti turismiklastri algatustega ning Tartu 2024 tegevustega, mis haakuvad 

Vana-Võromaa kultuurilise eripära esitlemisega:   

Vana-Võromaa on osa Lõuna-Eesti turismipiirkonnast, mille sisest koostööd asub korraldama 

LE turismiklaster. Pärimuskultuuripiirkonnad on Lõuna-Eesti turismistrateegias esile toodud 

regiooni ühe väärtusena ning klastri algatustes osalemine on oluline kogu regiooni jaoks. 

Tartu 2024 ettevalmistused hõlmavad samuti pea kogu Lõuna-Eestit ning osalemine väekates 

ühisprojektides kasvatab paikkonna mainet ning tuntust.  

 

Oodatavad tulemused 

Turundustegevuste oodatavad tulemused pikemas vaates (5-7 aasta jooksul):  

Võromaa kultuuripärandi turundamistegevused toovad Vana-Võromaa eripärase 

piirkonnana esile, kasvab piirkonna külastatavus, sh kultuurihuviliste külastajate hulk. 

Võromaa tuntumaid eripärasid (võro keel, suitsusaun, lõõtsatava, Uma Mekk, Uma Pido) 

kasutatakse kavakindlalt turundamisel.  

Vana-Võromaa sihtpiirkonnas pakutavate tegevuste ning sündmuste selge ja järjepidev 

tutvustamine eri meediakanalite vahendusel toob piirkonda uusi külastajaid ning annab 

seekaudu uued arenguvõimalused (uued tooted, teenused, paketid) nii pärimusliku 

loomemajanduse, pärandtoidu kui ka turismiettevõtlusega tegelejatele.  

Senini on probleemiks, et piirkonna elanike, sh noorte ning ettevõtjat hulgas ei ole Vana-

Võromaa kultuuriruumi eripära kuigi tuttav. Projekti tegevustega asutakse seda probleemi 

lahendama ja tänapäevaste praktikatega hakatakse kultuuriruumi eripära senisest paremini 

tutvustama. Kultuurieripära saab turunduses esile tuua, tutvustada ja majandustegevuses 

kasutada, kui kogukonna liikmed ise oma kultuuripärandit tunnevad ja oskavad seda 

teistelegi väärikalt esitleda. 

Kultuuripärandi turundustegevus toetab ka Vana-Võromaa positiivset kuvandit väärtusliku 

ning huvitava elukeskkonnana, sobiva paigana elulaadi- või loome-ettevõtlusega 

tegelemiseks.  

Tegevuste ja koostöö tulemuseks ootame, et Vana-Võromaa kui eripärane kultuuripiirkond 

on hästi tuntud Eestis ja ka kaugemal, kohalik kogukond märkab rohkem ja hindab oma 

kultuuripärandi väärtust. Piirkonda teatakse kui head ja huvitavat elukeskkonda, 

elamuslikku külastus- ja puhkusepiirkonda, sobivat paika loometegevuseks ning väike-

ettevõtlusega tegelemiseks. 

 

2021. aastaks kavandatud tegevuste oodatavad tulemused:   

2.1. Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustava veebilehe 

https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa ajakohasena 

hoidmine ning täiendamine tuuridega. 

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa sihtpiirkond puhkaeestis.ee lehel on toimiv, lisandunud on 

uusi objekte ning teematuure, visuaali ilmestavad lisanduvad ning vahetuvad fotod.  

 

2.2. Kultuuripärandit esitlevate fotode kogumiseks konkursi korraldamine 

https://fotojaht.visitvoru.ee/ Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine 

esinduspiltidega; 

Oodatav tulemus: loodud on uusi fotosid Vana-Võromaa kultuuripärandi jäädvustustega, 

millest osa jääb avalikus kasutuses olevasse pildipanka, osa võetakse kasutusse 

turundustegevuses.  

https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa
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2.3. Vana-Võromaa kultuuripärandi sündmuste turundamiseks erinevates 

meediakanalites vajalike tekstide koostamine ning piltide valik ja kasutusload.   

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa sündmuste info on jõudnud eri reklaamikanaleid mööda 

sihtgruppideni, see on toonud uusi ja korduvkülastajaid piirkonda. 

 

2.4. Vana-Võromaa kultuuriruumi teenuste ja toodete veebikeskkondades turundamist 

toetavate keskkondade arendamine ning kampaaniate toetamine. 

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa piirkonna turismiteenuste veebimüük on toimimas; 

suitsusaunade tuntus kasvab, kliendid kasutavad broneeringusüsteemi võimalusi, turundust 

on laiendatud lähiturgudele, võimalusel on rakendatud uusi turunduslahendusi piirkonna 

esiletoomiseks ja siinsete kultuuripärandiga seotud ettevõtete käibe suurendamiseks. 

 

2.5. Töö kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas; Vana-Võromaa muuseumide 

turundustegevustes ning Vana-Võromaa suitsusaunade koostöövõrgustikus.   

Oodatav tulemus: erinevate võrgustike ja meeskondade koostöös on Vana-Võromaa 

kultuurilised eripärad sündmuste ja tegevuste kaudu hästi nähtavad nii Eestis kui ka 

lähivälismaal (naaberriikides), piirkond eristub teistest omapäraste teenuste/toodete poolest, 

kasvab nii uute külastajate kui ka korduvkülastajate hulk.  

 

 

Tegevuse sihtgrupi kirjeldus 

Piirkonnaülesel turundustegevusel on mitu sihtgruppi: 

1. Vana-Võromaa piirkonnast huvituvad külalised; piirkonda kutsutavad turistid, (uued) 

elanikud, väikeettevõtjad (elustiili-ettevõtjad) 

2. piirkonna kultuurieripära võimalusi ettevõtluses kasutavad väike-ettevõtjad: turundus 

ning mainekujundus toimub ka nende huvides 

3. kogu Vana-Võromaa majandussfäär: piirkonna tuntus, hea maine ja kultuuriline 

eripära toob piirkonda tagasi siinse päritoluga tegusaid ning ettevõtlikke inimesi ja 

toob siia ka uusi elanikke. Kogukonnad muutuvad tugevamaks ja paremini 

toimetulevaks, piirkonna põliselanikel on paremad võimalused oma oskuste ja 

teadmistega elatist teenida ning kodukohas elades majanduslikult hästi toime tulla. 

 

 

Tegevuskava koostatud 25. jaanuaril 2021 

Koostaja: Külli Eichenbaum 

 


