
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  
	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökojal	  on	  hea	  meel	  kutsuda	  Ida-‐Harju	  LEADER	  koostööpiirkonna	  
turismiettevõtjaid	  ning	  kõiki	  teisi	  turismiga	  otseselt	  ja	  kaudselt	  seotud	  ettevõtjaid,	  MTÜ-‐de	  
esindajaid,	  käsitöömeistreid	  ja	  teisi	  asjalisi	  käesoleval	  sügisel	  toimuvatele	  koolitustele.	  
	  

Koolituse	  toimuvad	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  projekti	  raames	  
“Turismikool	  –	  koostöö	  ja	  partnerluse	  arendamine.”	  

	  
Milles	  seisneb	  projekti	  vajalikkus?	  
	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevuspiirkond	  on	  rikas	  kultuuripärandi	  objektide	  poolest,	  kuid	  
nende	  eksponeerimine	  on	  olnud	  siiani	  tagasihoidlik.	  Piirkonda	  jäävad	  teiste	  hulgas	  
Kõrvemaa	  maastikukaitseala	  oma	  pisut	  metsiku	  ja	  kauni	  loodusega,	  Tuhala	  karstiala	  ja	  
Nõiakaev	  ning	  Siniallikad	  Pirita	  jõekäärus.	  Ida-‐Harju	  piirkonnas	  tegutseb	  palju	  erinevaid	  
turistile	  teenust	  ja/või	  aktiivset	  tegevust	  pakkuvaid	  ettevõtteid,	  käsitöömeistreid	  ja	  
mittetulunduslikke	  organisatsioone,	  kuid	  murekohaks	  on	  nende	  organisatsioonide	  vahel	  
puuduv	  koostöö.	  Samas	  tunnistavad	  mitmed	  organisatsioonid,	  et	  üksi	  toimetades	  ei	  jätku	  
turundustegevuseks	  piisavalt	  ressursse.	  Koostöös	  piirkonna	  toodete	  ja	  teenuste	  
turundamine	  on	  efektiivsem.	  Koostöös	  oskusliku	  piirkonna	  turundamisega	  tõuseb	  kogu	  
piirkonna	  tuntus,	  see	  omakorda	  suurendab	  tulubaasi	  nii	  otseselt	  turiste	  teenindavatel	  
ettevõtetel	  kui	  kaudselt	  turismiga	  seotud	  ettevõtetel	  ja	  mittetulunduslikel	  
organisatsioonidel.	  Ühiseks	  turundamiseks	  on	  vaja	  aga	  kollektiivset	  teadmist,	  ühist	  
infotausta	  ning	  valmisolekut	  koostööks.	  
	  
Mis	  teemadel	  koolituse	  toimuvad?	  
	  
Toode	  ja	  tootearendus	  
Toote	  olemus,	  mõisted,	  seadusandlus,	  turutrendid	  ja	  nende	  muutused,	  töö	  sihtrühmadega;	  
Praktiline	  tootearendus	  ja	  teenindus,	  uute	  toodete	  testimine	  ja	  jätkuarendamine,	  seosed	  
turundusega,	  madalhooaegade	  arvestamine	  tootearenduses,	  kaubamärgid	  maaturismis,	  
praktilised	  näited,	  käsitöö	  ja	  loodustoodete	  müük	  maaturismis,	  sh	  suveniirid;	  
	  
Turundus	  ja	  koosturundamine	  
Ettevõtte	  turundus:	  olemus,	  eripärad,	  ajastamine,	  turundusplaan,	  turundusmeetmed;	  
Koostöövõrgustikud	  ja	  ühisturundus	  –	  kasud,	  võimalused,	  kitsaskohad,	  praktilised	  näited,	  kas	  
klaster	  või	  MTÜ,	  ühisprojektid	  
Koostöö	  põhimõtted,	  arenguplaan	  (erinevad	  koostöövõimalused,	  seadusandlus	  ja	  valikud	  
koostöövõrgustikuna;	  koosturundamine,	  ühisprojekid,	  paketeerimine	  ja	  koostöös	  välisturule	  
jõudmine.	  
	  
Kus?	  KES?	  Millal?	  
	  
18.	  oktoober	  –	  Toode	  ja	  tootearendus	  
	  
Koolitus	  toimub	  Ökospaa	  kohvik	  ja	  koolituskeskuses	  Harmoonikum	  (Pargi	  tee	  8,	  Viimsi)	  
	  
Koolituse	  lektor	  on	  Andres	  Huul	  –	  Läänemaa	  Arenduskeskuse	  juhataja;	  juhtimiskonsultant	  
ja	  koolitaja,	  kuid	  ka	  praktik.	  Andres	  Huul	  on	  olnud	  hotelli	  tegevdirektor	  ja	  töötanud	  TÜ	  
Pärnu	  Kolledžis	  ettevõtlusosakonna	  ja	  teenuste	  kompetentsikeskuse	  juhatajana.	  



	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  
13	  –	  14.	  november	  –	  Turundus,	  koostöö	  ja	  koosturundamine	  
	  
Kahepäevane	  koolitus	  toimub	  Roosta	  Puhkekülas	  (Elbiku,	  Noarootsi	  vald,	  Läänemaa	  
www.roosta.ee	  )	  
	  
Mõlemal	  koolituspäeval	  (13-‐14.11.2012)	  on	  koolitajateks	  praktikud:	  
	  
13.	  novembril	  Raili	  Mengel-‐Sünt,	  Marika	  Kose	  ja	  Eveli	  Loorents	  Romantiliselt	  Rannateelt	  
(Pärnumaa)	  www.rannatee.ee	  	  
	  
14.	  novembril	  Liis	  Pärtelpoeg	  MTÜst	  Sibulatee	  (Peipsi	  äärest)	  www.sibulatee.ee	  	  
	  
	  
Kuidas	  osaleda	  saab?	  
	  
Koolitustel	  osalemist	  toetab	  Leader	  programm	  (läbi	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  projekti),	  
tänu	  millele	  on	  koolitustel	  osalemine	  võimalik	  väga	  headel	  tingimustel.	  
	  
Koolitustel	  osalemisel	  on	  iga	  koolituspäeva	  maksumus	  12€	  
	  
Kui	  osaleda	  kõigil	  kolmel	  koolituspäeval	  (18.10,	  13-‐14.11.2012),	  siis	  kogumaksumus	  on	  
kokku	  30€.	  
	  
Koolitustel	  osalemiseks	  tuleb	  saata	  oma	  sooviavaldus,	  mis	  on	  käesoleva	  kirjaga	  kaasas.	  
	  
Kuna	  kohtade	  arv	  on	  piiratud,	  on	  korraldajatel	  õigus	  teha	  sooviavalduste	  põhjal	  valik,	  
võttes	  valiku	  tegemisel	  arvesse:	  
	  
-‐	  sooviavalduste	  saatmise	  järjekorda	  (Kes	  ees,	  see	  mees/naine	  põhimõte);	  
-‐	  koolitusel	  osalemise	  päevade	  arvu	  (eelistatud	  on	  kõigil	  kolmel	  koolituspäeval	  osaleda	  
soovijad);	  
-‐	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmelisust	  (juhul	  kui	  sooviavaldusi	  tuleb	  väga	  palju,	  siis	  
eelistatakse	  valiku	  tegemisel	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  liikmeid).	  
	  
	  
Lisainformatsioon:	  hylle@heak.ee	  ,	  tel.	  5053	  914	  või	  info@idaharju.ee,	  tel	  56	  945	  871	  

	  


