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KOKKUVÕTE 

MTÜ Postitee koostöövõrgustiku ressursside kaardistamine 

 

MTÜ Postitee koostöövõrgustike ressursside kaardistamiseks viidi läbi elektrooniline poolstruktureeritud 

küsitlus ajaperioodil juuli – september 2020. Vastajaid oli kokku 16 inimest. 

 

Vastajate koosseis  

5 vastajat ehk ca 1/3 on ettevõtjad, 2 vastajat esindavad eelduslikult Ühiste kavatsuste leppe organisatsioone 

(RMK, Maanteemuuseum), 4 vastajat on külaelanikud, 2 inimest esindavad kohalikke külaseltse, 2 inimest 

esindavad Põlvamaa Arenduskeskust, 1 vastaja on kohaliku omavalitsuse (Kanepi Vallavalitsuse) esindaja. 

Külaelanike hulgas on ka üks inimene, kes töötab kohalikus omavalitsuses ning üks, kes töötab Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses Tsenter. 

Esindatud organisatsioonid 
 

MTÜ Kirsi Ponitalu 

Eesti Maanteemuuseum 

Kopli taluköök 

RMK 

SA Põlvamaa Arenduskeskus 

Loksangeles OÜ 

Postitii Tsõõr MTÜ 

Kompetentsikeskus TSENTER 

Agrieta OÜ (Kalda Loodustalu) 

Karilatsi Küla Selts 

MTÜ Viia-Jaani labürinditalu 
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Piirkonna ettevõtja

Külaseltsi eestvedaja/liige

Külaelanik

KOV esindaja

RMK

MAK

Maantemuuseum
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Milline on Sinu valmisolek 

osaleda koostöövõrgustiku 

tegevustes (nt. gruppide 

vastuvõtmine, 

panustamine 

turundustegevustesse, 

osalemine 

arendustegevustes vmt)? 
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Väga kõrge 5 2 3 4 Väga madal 1

Vastajate arv

3 vastajat 
6 vastajat 

Soovin, et "Postitee" oleks Lõuna-Eesti 

tuntuim ja külastatavaim 

turismiobjekt. 

Oluline on piirkondlike tegevuste 

jätkusuutlikkus ning koostööks on 

piisav vundament saavutatud. 

Valmisolek osaleda 

arendustegevustes ja 

turundustegevuste 

planeerimisel/elluviimisel 

võimaluste piires. 
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Olen aktiivselt osalenud koostöövõrgustiku 

tegevustes. 

Oleme tegelnud turundamisega ja 

oleme nõus sellesse panustama. 

Pean tähtsaks Postitee piirkonna 

arengut. 

Uksed on valla, kui vaja ja saan.  

 

 

Kogu piirkonna maine paraneb koos 

tegutsedes, tuntus kasvab jne. 

Olen juba tasapisi alustanud külaliste ja 

gruppide vastuvõtuga oma dendroaias ja 

koduaias. See saab ainult ajaga kasvada, 

seetõttu ka minu huvi Postitee tegemistes 

kaasa lüüa ainult suureneb. 
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Edasist mõtlemisainet juhatuse liikmetele … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastus on "3", kuna alaliselt ei ela kohapeal 

 Ma olen valmis panustama tegevustesse piiratud 

aja raames – õigemini kui ressurssi napib, siis 

tuleb teha otsuseid, mis annavad maksimaalset 

kasulikkust. Kasulikkust kas mulle, minu 

ettevõttele või mingi muu elutähtsa eesmärgi 

nimel 

 Hetkel käin kohal väga harva ja kogu aeg kulub 

ära ka ilma seltsieluta 

 RMK ei tegele turismiteenuse pakkumisega, 

külastuskorraldus pakub oma avalikuks 

kasutuseks rajatud objektidega Postitee 

külastajale lisavõimalust piirkonnas aega veeta ja 

loodusväärtustega tutvuda 

 On nagu on 

 Saan olla toeks ja anda nõu, vajadusel infot edasi 

viia 

 Tsenter võtab vastu gruppe, nõustab puidualaselt 

3 või vähem  
kokku 7 vastajat 

Kas üldse ja kuidas saaks teha 

koostööd 

puidukompetentsikeskuse 

Tsenteriga? Kas see võiks olla 

Postiteel lähiaja fookuses? 

Milline veel saaks olla RMK roll? 

Kas nendega võiks eraldi teemat 

käsitleda/arutada? 

Kuigi on väga positiivne, et 9 ehk üle 

poolte vastajatest hindab enda 

valmisolekut väga kõrgeks (5) või pigem 

kõrgeks (4), siis 7 vastajat on märkinud 

valmisoleku punktiga 3 või vähem.  

Kommentaarid aitavad mõista takistusi 

ja/või kas ning kuidas oleks võimalik 

nende valmisolekut suurendada.  
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Mida on Sinul oma rollist lähtuvalt Postiteele pakkuda?  

Millises mahus ja millisel ajavahemikul? Kirjelda lühidalt oma teenust/oskust/huvi. 
 

Vastused on tinglikult koondatud viie kokkuvõtva teema alla. Need on kuvand; kohapealsed teenused/tooted; 

korrashoid; lisaressurss, võrgustikutöö toetamine; kohaliku omavalitsuse toetus.  

 

KUVAND 

 Postitee on Põlvamaale kui turismisihtkohale oluline ja suure potentsiaaliga külastusteekond, mida on 

läbi aastate maakonna turundustegevustes ka välja toodud (messid, trükised jms). Oleme 

arenduskeskuse poolt valmis kaasa mõtlema ja ajaliselt panustama niipalju,  kui meil parasjagu 

võimalik.  

 Kindlasti on oluline Postitee silmapaistvuse suurendamine ja info kvaliteet turismilehtedel – nt Visit 

Estonias üle vaadata võrgustiku liikmete ja huviobjektide info, lisada (ilmselt ka vaja teha) uued fotod, 

videod jms. Saame turismiinfoga olla siinkohal abiks.  

 

KOHAPEALSED TEENUSED/TOOTED 

 Suveperioodil olen valmis eelneval kokkuleppel tutvustama vana kõrtsihoonet ja suitsusauna 

Mustajõel. 

 FB/Kalda Loodustalu Postiteel teenused ja tooted 

 Pere/grupipaketid ning vaba aja veetmise viis ponide ning hobustega. Samuti ponisõitude pakkumine 

lastele koos väljasõiduga erinevatele üritustele. Teine tegevus: taaskasutuse propageerimine (Hurmi 

taaskasutuskeskus) 

 Kultuuri ja laadasündmused. Läbi aasta. 

 Kopli taluköögi teenuseks on toitlustamine, tooteks käsitööjäätis. Sellest lähtuvalt olen valmis osalema 

turismialases koostöös, pakkuma toitlustust kohalikel üritustel, võtma vastu gruppe jne.  

 Pakun külastada oma rodokollektsiooni selle õitsemise ajal (mai lõpp-juuni algus). Külastatakse ka 

minu magnooliaid õitsemise ajal koduaias aprill-mai. Rajan uut dendraariumit parkmetsa alla, kuhu 

tuleb peamiselt vahtrate kollektsioon, selle ilu saab nautida kõige rohkem sügiseti sept-oktoober. 
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 Rataste rent, rattamatkad (kuni 15 osalejat) ümbruskonda (allikad, vanad veskikohad, veskid jms), 

Ihamaru Meemaja ravim-, maitse- ja ilutaimede aed, metsarada kiigemetsaga, lõkkekoht, võimalik 

tellida lõkkepaiste forelliküpsetust lisadega, majutust meemajas perele või kahele inimesele, telkimise 

võimalus, veevärk olemas, välidušši, väliköögi rajamine päevakorras, võimalik tellida einestust Postitee 

Gurmee, meemaja apiteraapia – hingamine meetarudest, soovi korral võimalus aias toimetada 

(rohimine, muru niitmine, vikatit proovida, taimi määrata ... 

 

KORRASHOID 

 Olen elanik, aga hoian oma lähedal olevat lõiku korras, niidan teeäärt jne 

 Postitee piirkonnas korras külastuskorralduslikku taristut 

 

LISARESSURSS, VÕRGUSTIKUTÖÖ TOETAMINE (eelkõige turundustegevus ja projektidega seotud töö) 

 Minu roll ei ole aktiivne, aga saan olla abiks nii projektide kui aruannete kirjutamisel, kampaaniate 

korraldamisel. 

 Turunduskogemused 

 Aidata turundustegevuses, pakkuda ruume jne 

 Kuna töötan turundusvaldkonnas siis olen valmis aitama turundusplaani või konkreetse 

turundusürituse/kampaania/paketi turundustegevustes. Mul on ka 

projektikirjutamise/projektijuhtimise taust, oleksin teatud tingimustel valmis koostama nt Erasmus+ 

projekti. 

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE TOETUS 

 Kanepi vallavalitsus on valmis panustama reaalsetesse tegevustesse aastaajast sõltumata. 

 Saan aidata ja tahan seista piirkonna arendamise eest KOV suhtlemisel. 
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Millist tuge ma vajan oma pakkumuse arendamiseks Postitee võrgustikult? 
 

Vastused on tinglikult koondatud kahe kokkuvõtva teema alla – eestvedaja ning kommunikatsioon ja 

turundamine. 

EESTVEDAJA 

 Postitee võrgustik aga konkreetset isikut pole, kelle poole pöörduda, liiga lai ja laialivalguv. 

 Valmisolekut ka Postitee poolelt. 

 Kuna viibin eemal, siis on ikka hea, et keegi hoiab kohalikel arengutel kohaliku elaniku pilguga silma 

peal. 

 

KOMMUNIKATSIOON JA TURUNDAMINE 

 Turundamine 

 Reklaami ja sündmuste infot 

 Suhtlus-teavitus-koostöö 

 Ajakohast infot teenusepakkujate kohta, kui on uusi tegijaid lisandunud jms. 

 Postitee MTÜ võiks näiteks oma kodulehte ümber korraldada. 

 Kui turundatakse ühiselt, siis ka minu kollektsiooni tutvustus. 

 Ma ootan, et Maanteemuuseum võtaks veidi enam rolli Postiteel. Tegu on justkui tuumikinvestori või 

ankurrentnikuga, väga oluline tegija. Sisulist koostööd, et me teaks pikemalt ette maanteemuuseumi 

üritustest, oleksime esimesed, kes saaksid suurürituste korral muuseumi territooriumil teenust 

pakkuda, et meil oleks mingigi juurdepääs maanteemuuseumi turunduskanalile nt FB.  

o Teiseks on meil ka oma kanalid (koduleht ja FB) aga need on turunduslikus mõttes välja 

arendamata, vajaks sisuarendust ja kontseptsiooni. 

o Kolmandaks ma sooviks, et turismiga tegelevaid ettevõtteid oleks rohkem, et me suudaks 

pakkuda enam sisukaid võimalusi. Samas pipratalu, õllemeister, jäätis, pitsa, Kersti Seeme 

laiendab moosi- ja mahlatootmist, äkki ikka kasvab veel ... Võibolla on vaja ka uut ideed, uut 

käiku mille ümber turismi arendada? 
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Oma rollist lähtuvalt on minu jaoks kõige olulisem, et Postitee täidaks ... rolli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimesest valikust lähtuvalt sai kõige rohkem hääli “eestkostaja” roll, kuivõrd vastajad said anda mitu häält, 

siis kokkuvõtvalt on ühe häälega Postitee eelistatum roll siiski “piirkonna turunduja”. Turundamisega seotud 

ootused paistsid vastustes ka läbivalt silma.

Eestkostja (nt.
seismine

piirkonna huvide,
ajalooliste

väärtuste ja
kultuuripärandi
säilitamise eest

erinevate
ametitega
suheldes)

Piirkonna
turundaja (nt.

erinevate
pakettide

väljatöötamine ja
pakkumine)

Kogukonna
ühendaja (nt.

kooskäimisvõimal
uste looja,

tugeva
kogukonna

tekitaja)

Sündmuste
korraldaja

Elu- ja
looduskeskkonna

väärtustamine

Vastajate arv 9 10 8 2 1
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Millisel viisil koostöö Postitee võrgustikus erinevate osapoolte vahel peaks olema 

reguleeritud ja korraldatud? (nt. ühiste kavatsuste lepe on sõlmitud - kas ja mida 

on vaja teenusepakkujate ja MTÜ ühendamiseks? vmt) 
 
 

Vastused on tinglikult koondatud kolme kokkuvõtva teema alla – regulaarsed kohtumised; kokkulepped ja 

eestvedaja. Neljas pealkiri “Ausad vastused – aga kas teadmatus või vajaduse puudumine?” koondab “ei tea” 

vastused.  

 

REGULAARSED KOHTUMISED 

 Igasugu lepinguid on juba väga palju. Vaja on ellu viia reaalseid tegevusi. 

 Ühiste kavatsuste lepe on kindlasti oluline. Regulaarsed kohtumised, et inimesed saaksid hoida 

kontakte hoida ja algatada ideid.   

 Aktiivse turundamise korraldus (ühine Postitee koduleht või uudiste voog). 

 Olles MTÜ liige, makstes liikmemaksu, saada tuge ja nõu.  

 

KOKKULEPPED 

 Tuleb teha koostöö leping. 

 Äkki klaster moodustada? 

 RMK on lepinguline osapool. 

 Ühingusse ei tohiks sattuda juhuslikud inimesed, vaid need, kes elavad siin, kelle huvid on siin ja 

kellele Postitee ka tegelikult korda läheb. 

 Kui tahate reguleerida, siis peaks olema ka tasustatud. 
 

AUSAD VASTUSED – aga kas teadmatus või vajaduse puudumine? 

 Ei oskagi ühtki head välja pakkuda ... 

 Ei oska pakkuda.  

 Ei oska midagi nõuda. 
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 Kuna ei ole kunagi tegelenud turunduse ega teenuste pakkumisega, siis ei oska küsimusele vastata. 
 

EESTVEDAJA 

 Koordinaatori, toimetaja olemasolu. 

 Palgaline tegevjuht, otsused kinnitatakse üldkoosolekul. 

 

Minu jaoks kõige mugavam ja enimkasutatavad infovahetuskanal(id) on ... 

Kõige enam toodi välja 

 e-posti (13 korda),  

 viiel (5) korral mainiti Facebooki (sh grupid, messenger) ja  

 kolmel (3) korral telefoni.  

 

Soovin veel lisada seda ... 

 Tänaseks on koostatud suurel hulgal erinevaid dokumente ja kokkuleppeid, aeg on hakata reaalseid 

tegevusi ellu viima. 

 Tore, et on aktiivseid inimesi, kes sellise tööga (Postitee arendamisega) tegelevad! 

 Et valmisolek ja motivatsioon on endiselt kõrge 

 Olulised koostööpartnerid on muuseumid ehk riigiasutused. 

 Jõudu ja jätkusuutlikkust! 

 Võimalikult palju häid postitusi FB-s 

 Ah ei midagi, olen äraootav 

 Jõudu Sulle, Ott! 

 Aitäh tublidele eestvedajatele-toimetajatele! 

 Olgem negatiivsed... 

 Edu! 

 Jaksu eestvedajatele! Arvan, et on juba palju saavutatud ja palju võimalusi on veel olemas. 

 Postitee juhatus ei tohiks ilma üldkogul arutamata, võtta vastu põhimõttelisi otsuseid. 


