
LISA 2 Tegevuskava aastateks 2014 - 2016

Tegevuse kirjeldus

Prioriteetsus

K- kõrge

N- neutraalne Elluviija ja partnerid Eluviimise aeg Rahastusallikad

Anija valla ja Kõrvemaa turismiinfopunkti rajamine Anija 

mõisasse ja Aegviidu raudteeejaama hoonesse K

MTÜ Kõrvemaa turism, Anija vald, Aegviidu 

vald, KOV-d 2015

KOV-id, fondid, 

liikemamksud

Infostendid, voldikukuused vm kohalikes poodides, 

raudteejaamades jm K MTÜ Kõrvemaa turism, KOV-d, võrgustik 2014

KOV-id, fondid, 

liikemamksud

Kõrvemaa nn "väravate" rajamine piirkonda 

sissesõiduteedele koos meie küla eide ja piirkonnna 

infokaardiga, vt asukohad: 

Peterburi mnt-le, kus keerab ära Piibe mnt - kaart koos 

piirkonna infoga;

Piibe mnt-le, kus keerab ära Anijale - "värav" ja kaart

Tartu mnt-le, kus keerab Voosele enne Ardut - kaart koos 

piirkonna infoga

Voosele sisse sõites Tartu mnt-lt -  "värav"  ja kaart

Kose-Aravete-Perila tee - risti "värav"  + kaart

Jänedale  "värav"  ja kaart

Aegviitu  "värav",  kaart + piirkonna info

Kehra raudtee jaama  "värav" + kaart

Jäneda raudtee jaama  "värav"  + kaart) K

MTÜ Kõrvemaa turism, KOV-id, 

Maanteeamet alates 2014 KOV-id, fondid

Ettevõtjate/teenusepakkujate  ja külastusobjektide juurde 

sissesõiduteedele  meie küla eide karakterit kasutavad 

postkastide alused  koos postkastidega K ettevõtjad , MTÜ Kõrvemaa Turism alates 2014

ettevõtjad, KOV, 

fondid

Juurdepääsuteede korrashoiu ja turismiteenuse 

pakkujateni ning külastusobjektideni ligipääsetavuse 

tagamine K KOV-d, erateede omanikud pidevalt

teede omanikud ja 

haldajad

Valdkond:  TARISTU ja TEGEVUSKESKKKOND



Kergliiiklusteede arendamine (nt Kehra- Kaunissaare; 

Aegviidu - Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus, …) K KOV-id, partnerid, sh maanteeamet alates 2015

KOV-id, partnerid, sh 

maanteeamet, 

Jalgrattaparkimiskohad külastusobjektide juurde N külastusobjektide omanikud ja haldajad 2014 külastusobjektide 

Hoolduse ja heakorra tagamine avalikel külastusobjektidel 

ja vaatamisväärsustel K objektide haldajad/valdajad, KOV pidevalt

külastusobjektide 

omanikud

Tegevuse kirjeldus

Prioriteetsus

K- kõrge

N- neutraalne Elluviija ja partnerid Eluviimise aeg Rahastusallikad

Piirkonna turismiteenuste ja teenusepakkujate 

kaardistamine ja andmebaasi pidev aktualiseerimine K Koordinaator koostöös kõigi partneritega

2014, edaspidi 

pidevalt

 otsekulusid ei 

kaasne

Toote- ja teenusepakkujate kvaliteediarendus ja 

-hindamine K

Koordinaator koostöös kõigi 

koostööpartneritega + eksperdid

2014, edaspidi 

pidevalt

 otsekulusid ei 

kaasne

Sihtgrupipõhiste ja teemapakettide koostamine K Ettevõtjad, võrgustik pidevalt otsekukusid ei 

Ettevõtjate teadlikkuse ja oskuste suurendamine kohalikur 

ressursil põhineva toote pakkumiseks ja teenuste 

arendamiseks - koolitused ja mentorklubi. K KOV-d ja partnerid

alates sügis 

2014 KOV, fondid

Meie küla eide (sünni)päev traditooniliseks sündmuseks 

välja arendada (nt hooaja avaüritusena mai algul). 

Võimalkud elemendisd: laat, kultuuriprogramm, eide 

sünnipäevapidu, looming, lahtiste uste päev jm N

Raudoja kõrtsitalu + Anija mõis jt partnerid, 

ettevõtjad alates 2015

ettevõtjad, KOV-d, 

fondid

Anija mõisa arendamine mitmekesiseid teenuseid pakkuva 

külastuskeskusena K

SA Anija Mõisa Haldus, MTÜ Anija mõis, 

Anija vald alates 2014

SA Anija Mõisa 

Haldus, MTÜ Anija 

mõis, Anija vald, 

Vallas ja piirkonnas atraktiivsete ja eristuvate uute 

turismitoodete väljaarendamise toetamine (Nt  Kehra 

raudteejaama terviktoode, paberitootmise tootestamine, 

Kehra Paberipäev, Voose Hariduskeskus jt) K

Ettevõtjad, MTÜ Kehra Raudteejaam,  

AS Horizon, KOV 2014-2016

ettevõtjad, KOV-d, 

fondid

Jalgrattalaenutused  ja teenus raudteejaamadesse. KOV-id , ettevõtjad 2015 ettevõtjad, KOV-d, 

Temaatiliiste marsruutide väljaarendamine ja turundamine K MTÜ Kõrvemaa Turism, ettevõtjad 2015

ettevõtjad, KOV-d, 

fondid

Valdkond: TOOTEARENDUS



Rahvusvahelist kandepinda omava regulaarürituse , nn 

piirkonna tähtsündmuse väljaarendamine Kõrvemaa 

piirkonnas MTÜ Kõrvemaa Turism, , KOV-d aates 2015

ettevõtjad, KOV-d, 

fondid

Tegevuse kirjeldus

Prioriteetsus

K- kõrge

N- neutraalne Elluviija ja partnerid Elluviimise aeg Rahastusallikad

Kõrvemaast kui puhkepiirkonnast (sh Anija vald olulise 

osana tervikust)  ühtse kuvandi loomine tuginedes 

ajaloolis-kultuurilisele pärandile ja tugevale 

loodusressursile ning "Meie küla  eidele" brändi 

elemendina K

MTÜ Kõrvemaa turism, KOV-id, ettevõtjad ja 

võrgustik, partnerid alates 2014

partnervõrgustik, 

fondid, KOV-d

Meie küla eide karakteri edasiarendus (nt erinevate 

toodetega seonduvalt, Anija valla vapi sümbolite - 

hanedega kombineeritult, müügi/tunnuslaused 

turundatavatele objektidele ja toodetele, suveniirid, eided 

sissesõiduteedel nn Kõrvemaa väravate elementidena ….) K

MTÜ Kõrvemaa Turism, Ave Nahkur, 

tootepakkujad 2014 võrgustiku liikmed

Meie küla eide kaubamärgi kaitsmine K MTÜ Kõrvemaa Turism, Ave Nahkur 2014-2015

MTÜ Kõrvemaa 

Turism, Ave Nahkur 

Reklaamklipi tootmine  Anija ja Kõrvemaa kui sihtkoha 

kohta (ja erinevate toodete kohta, nt looduspuhkus, 

aktiivne puhkus, perepuhkus, kultuuripuhkus, firmaüritus 

Kõrvemaal), levitamine , sh fb, youtube jm kanalites N ettevõtjad , MTÜ Kõrvemaa Turism 2016

liikmed, fondid, KOV-

d

Interaktiiivsed ekraanid/infokioskid  Anija valla ja 

Kõrvemaa piirkonna teabega raudteejaamades ja  

olulisematel külastusobjektidel

N

MTÜ Kõrvemaa Turism ja KOV-d, MTÜ Kehra 

Raudteejaam 2015-2016

liikmed, fondid, KOV-

d

Anija vallas ja Kõrvemaal ringiliikumist ja teenuste 

kasutamist toetava(te) mobiilirakendus(t)e 

väljatöötamine, nt kultuuripuhkuse marsruut, 

perepuhkuse marsruut, matka- ja liikumisrajad + praktiline 

info N ettevõtjad , MTÜ Kõrvemaa Turism 2016

liikmed, fondid, KOV-

d

Valdkond:  KUVAND; TURUNDUS ja MÜÜK



Koostöö Elroniga tootearenduses ja turunduses ( nt  

rongiga puhkama tooted, infolehed rongidesse, ekraanidel 

Kõrvemaa reklaam/info jms) K ettevõtjad , MTÜ Kõrvemaa Turism, Elron alates 2014

liikmed, fondid, KOV-

d, Elron

Sihtturgude messidel ja laatadel osalemine 

( TourEst, Tallinn, Matka mess, ...) K

MTÜ Kõrvemaa Turism, KOV-d, ettevõtjad, 

ühingud pidev

võrgustiku liikmed, 

fondid

Koostöö reisibüroodega, sh tutvustusreiside korraldamine  

incoming sektsioonide esindajatele N MTÜ Kõrvemaa Turism, totoepakkujad

iga-aastaselt 

alates 2014 võrgustiku liikmed

EAS TAK korraldatud pressireiside vastuvõtmine N MTÜ Kõrvemaa Turism, tootepakkujad 2015 võrgustiku liikmed

Artiklite, pressiteadete jm materjali tootmine kirjutavale 

pressile, raadio- ja telekanalitele, veebimeediale, laevade 

ja lennukite pardaajakirjadesse jm K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

tootepakkujatega pidev võrgustiku eelarve

Anija valla turismiteenuste ja -objektide terviklik kajastatus 

loodaval Kõrvemaa  kui  reisisihi kodulehel K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega pidev

võrgustiku liikmed, 

KOV-d, fondid

Anija valla ja Kõrvemaa info kajastamine sotsiaalmeedias, 

sh FB jt K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega pidev võrgustiku eelarve

Teenusepakkujate omavaheline ristturundus Võrgustiku liikmed pidev võrgustiku liikmed

Tarbijamängude jm kampaaniate läbiviimine (nt erileht 

hooaja alguse eel mingi ajalehe vahe, otsepostitus 

tallilnnas vm) K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega alates 2014

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid

Ettevõtetele ja organisatsioonidele suunatud toodete 

turundustegevused, sh kontaktid võtmeisikutega K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega alates 2014

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid

Kõrvemaa turismipiirkonna 

broneerimissüsteemi/müügisüsteemi väljaarendamine N

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega alates 2016

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid

Meie küla eidega fotografeerimise võimaluse loomine 

külastusobjektidel (sh  fotomäng jm) N

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös 

totepakkujatega alates 2014

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid

Tegevuse kirjeldus

Prioriteetsus

K- kõrge

N- neutraalne Elluviija ja partnerid Elluviimise aeg Rahastusallikad

Vabatahtlikkuse alusel koostööorganisatsiooni arendamine 

MTÜ Kõrvemaa Turism baasil 

(nt lepinguline partnerlus) K

MTÜ Kõrvemaa Turism, KOV-d, ettevõtjad, 

ühingud 2014 liikmemaksud, KOV

Valdkond: KOOSTÖÖ ja KOORDINATSIOON



Anija ja Kõrvemaa turismipiirkonna/sihtkoha koostöö ja 

arendusvajaduste iga-aastane  läbiarutamine,  tegevuskava 

uuendamine K

MTÜ Kõrvemaa Turism, KOV-d, ettevõtjad, 

ühingud alates 2014

otsekulusid ei 

kaasne

Anija ja Kõrvemaa turismiettevõtjate ja 

partnerorganisatsioonide ümarlaua  käivitamine 

regulaarsusega  kord kvartalis (sh nt väljasõidud piirkonna 

uute toodete- ja teenustega tutvumiseks ja piiirkonnast 

väljapoole) K

MTÜ Kõrvemaa Turism/võrgustik koos 

vastuvõtvate organisatsioonidega alates 2014 ettevõtjad

Anija valla ja Kõrvemaa piirkonna teiste valdkondade 

ettevõtjate ning organisatsioonide kaasamine koostöösse, 

kasutades teadlikult nende tooteid ja teenuseid (nt kohalik 

toit, mööbel, muusika ja tants  jm)  Vastava 

teavituskampaania  läbiviimine. N ettevõtjad, MTÜ Kõrvemaa Turism alates 2014

otsekulusid ei 

kaasne

Koostöö RMK-ga, Eesti Terviserajad sihtasutusega K

ettevõtjad, MTÜ Kõrvemaa Turism, 

KOV-id alates 2014

otsekulusid ei 

kaasne

Koostöö Piibe maanteega sihtkoha turunduses K

MTÜ Kõrvemaa Turism koostöös Piibe 

Maantee Arendamise MTÜ ja 

totepakkujatega alates 2014

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid

Koostöö turismivõrgustike ja arendusorganisatsioonidega, 

sh Harjumaal, Tallinnas, SA Põhje-Eesti Turism, Sibulatee, 

Via Hanseatica jt N

ettevõtjad, MTÜ Kõrvemaa Turism, 

KOV-id alates 2014

võrgustiku eelarve, 

KOV-d, fondid


