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Asukoht hea, 
võimalusi vähe
Paide omab küll head stratee-
gilist asukohta, kuid vähene 
atraktiivsus, majutuskohtade 
nappus, sobivate kohtade vä-
hesus ürituste korraldamiseks 
seab aga piirangud. lk 6 

Lätlased ihkavad 
liidripositsiooni
Läti ja Riia ihkavad Tallinnalt ja Ees-
tilt võtta konverentsiturismis jäme 
ots enda kätte. Lätlased on jõuliselt 
hakanud Riiat kui Baltimaade kes-
kust tutvustama. lk 8–9 

Reval Hotel Latvija laiendus hõlmab endas  Baltikumi suurimatkonverentsiekskust, mis valmib aprilli keskel.   Foto:Dienas Bizness
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Kuna Eesti on teadlaste silmis suhteliselt tundmatu maa, viibib enamik neist Eestis konverentsil esmakordselt. Pildil IT-valdkonna teadlased. Foto: erakogu

Selleks, et Eestis arvesta-
tavad teaduskonverentsid 

toimuda saaks, peavad olema 
täidetud kõige elementaarse-
mad tingimused. 

Tähtis on konverentsi toi-
mumise koht, tingimuste ja 
mugavusastmete täitmine. Val-
dav enamik inimesi on loomult 
laisad. Kõik soovivad, et asjad 
sujuksid ning kõik oleks n-ö 
ette-taha ära tehtud. Väärtus-
ahel transport-majutus-toit-
lustus-konverentsikeskus peab 
olema väga heal tasemel.

Teaduskonverentsi korral-
damisel ja üldse Eestisse mee-
litamisel on määravaks ikka-
gi siinsete teadlaste lobitöö 
oskus ning tase. Oluline on, 
et nad omaksid ringkonnas 
arvestatavat renomeed ja tut-
vustevõrgustikku, tänu millele 
enamik olulisi asju alguse saab. 
Leian, et teaduskonverentsi 
korraldamine saab olla vaid 
isikukeskne. Põhiline küsimus 
konverentside korraldamises 
ongi selles, miks peaks turist 
tulema loengut kuulama siia 
külma Eestisse, kui sama hästi 
võiks ta seda teha ka Küprosel? 
Teisejärgulistes aulates asju 
korraldades ei muutu midagi.

Korraldamine 
eeldab suurt 

lobitööd

Urmas Kõiv
Eesti 
Konverentsikeskuse 
juhataja 

Hotell Narva ***
P U Š K I N I  6 ,  N A R V A
tel 359 9600, faks 359 9603
hotell@narvahotell.ee, www.narvahotell.ee

Ruum, kohtade arv, hind:
konverentsisaal Anna, 30–70 kohta, 150 kr/tund, 
1200 kr/päev
(hinnad käibemaksuga)

Hinna sees:
pabertahvel, VHS + TV, kile- ja dataprojektor, WiFi,  
joogivesi

Lisatasu eest: kohvipaus alates 35 kr/in

Lisainfo: toitlustamine restoranis, soodustuste 
võimalus

V
Uuri lähemalt www.scandic-hotels.ee
Scandic Palace`i tellimused: tel 6 407 200 
või  palace@scandic-hotels.com

Uuri lähemalt www.scandic-hotels.ee
Scandic Rannahotelli tellimused: tel 44 32 950 
või  rannahotell@scandic-hotels.com

Scandicusse konverentsile! 
Tallinna südamesse või Pärnusse 
mere piirile.

Päevakonverents 
Scandic 
Palace’is

Konverentsipakett 
Scandic 
Rannahotellis

545 kr
inimese kohta 
(alates 10 inimesest)

500 kr
inimene/öö 
(alates 10 inimesest)

Pakett sisaldab: 
•  Konverentsiruumi üüri
•  Konverentsitehnikat
•  Kantseleitarbeid
•  Kogu päeva jooksul kohv, tee, jäävesi, 
          pähklid ja  rosinad konverentsiruumis
•  Hommikust ja õhtust kohvipausi
•  3-käigulist lõunasööki

Pakett sisaldab: 
· Majutust (koht kaheses toas) 
· Hommikusööki 
· Konverentsiruumi 
· Konverentsitehnikat
· Sauna kasutamist 

pakkumine kehtib okt-aprill 

iljakas
pinnas
ideede
kasvuks.
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Tipptasemel teadus-
konverentsi organi-
seerimist alustatakse 
tavaliselt kaks aastat 
enne selle toimumist, 
konverentsi lõplik 
eelarve peab olema 
valmis ja sponsoritele 
esitatud aasta enne 
konverentsi algust. 

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

Mitte igal teemal ei tule kõr-
getasemelise teaduskonverentsi 
korraldamine Eestis kõne alla. 
See õnnestub üksnes valdkon-
dades, kus Eesti on teadusmaa-
ilmas esirinnas. 

“Meie probleem on eelkõige 
selles, et Eesti ja Tallinn on 
keskmise välismaalase jaoks 
suhteliselt tundmatu sihtkoht. 
Loomulikult teatakse Tallinna 
lähiriikides ja Venemaal, kuid 
sellega asi ka tavaliselt piirdub. 
Lääne jaoks oleme lihtsalt en-
dine Nõukogude Liit,” lausub 
sissejuhatuseks Jaan Raik, kes 
aasta tagasi osales akadeemik 
Raimund Ubari uurimisgrupi 

Teaduskonverentsi korraldamine 
Eestis nõuab paar aastat eeltööd 

”Kui me tahame 2–3 
aasta pärast edukat 

teaduskonverentsi teha, 
peaksime alustama täna. 
Jaan Raik, TTÜ noorteadur

liikmena Tallinnas kümnenda 
European Test Symposiumi 
korraldamisel.

Eduka teaduskonverentsi 
korraldamisel on esmaseks 
eelduseks siinsete teadlaste 
kõrge kompetents. Raigi sõnul 
oli mikroelektroonika maa-
ilmas sedavõrd tunnustatud 
ürituse Eestisse saamise taga 
professor Ubari kõrge rahvus-
vaheline tuntus ja pikaajaline 
mikrokiipide testimise alane 
teadustöö.

“IT-valdkonnast on mikro-
elektroonika, krüptograafia 
ning teoreetiline informaatika 
teemad, milles Eesti on hetkel 
vaieldamatult maailmatase-
mel. Praegu tundub küll, et 
neis valdkondades hakkab lä-
hemal ajal üha rohkem konve-
rentse Eestis toimuma,” vihjab 
Raik mitmele suvel toimuvale 
konverentsile.

“Üldiselt peavad tipptase-
me teaduskonverentsid olema 
pisiasjadeni paigas alates sel-
lest, milliseid suupisteid on 
vaja pakkuda. Samuti tuleb 
arvestada, et väga paljud dele-
gaadid on taimetoitlased. Igal 
konkreetsel foorumil on omad 
väljakujunenud traditsioonid, 

mida tuleb järgida. Näiteks 
on Euroopa Testisümpoosion 
traditsiooniliselt läbi viidud 
mõnes hotellis. Eesti hotelli-
dest langes meie valik Olüm-
piale, mis pakkus ka väga heal 
tasemel konverentsikeskust,” 
selgitab Raik.

Probleeme valmistab seegi, 
et üldjuhul selguvad konve-
rentsil ettekandega ülesastujad 
viimasel minutil, nagu ka täp-
ne osalejate arv, hotellid aga 
soovivad, et toad oleks bronee-
ritud võimalikult varakult.

Keskmiselt kõigub teadus-
konverentsil osalevate dele-
gaatide arv 50st 1000–2000 
inimeseni. Testisümpoosioni 
külastas üle 200 teadlase. Kok-
ku tuli Raigil teha üle kolme-
kümne viisakutse, enamikus 
Aasia ja SRÜ riikidesse. Samuti 
oli viisa saamisega probleeme 
Pakistani, India, Iraani ja Tai-
wani kodanikel. Konverentsile 
üritas iga hinna eest trügida 
ka libateadlasi Lääne-Aafrika 
riikidest nagu Kamerun, Nigee-
ria või Ghana, kes nõudsid tun-
givalt viisakutseid ja tekitasid 
piisavalt palju segadust. Raiki 
tähelepanekut mööda olid pea 
kõik meie välisesindustest siiski 

väga koostööaltid, mõningasi 
probleeme oli vaid Eesti saat-
konnaga Moskvas.

“Meie jaoks oli väga suur 
probleem, et Lõuna-Aasias pole 
ühtegi kohta, kus saaks Eesti 
viisat taotleda. Tänapäeval 
toimub aga suur osa kiipide väl-
jatöötlusest ning teadustööst 
Indias ja Taiwanis,” möönab 
Raik.

Teiseks oluliseks nüansiks, 
mida Raik ei osanud viisa taot-
lemises ette näha, oli asjaolu, 
et mitte ükski meie saatkonda-
dest ei väljastanud delegaati-
dele viisat ajaks, milleks seda 
palusime. Arvestatud oli vaid 
konverentsi ametlikku toimu-
misaega. See tekitas delegaa-
tidele suuri probleeme sobiva 
lennupileti leidmisel. Seega 
oleks pidanud konverentsi toi-
mumisaja valetama vähemalt 

varuga kolm päeva enne ja pä-
rast ürituse toimumist.

Kuigi Eesti viisade saami-
sega on probleeme, on tea-
duskonverentsi korraldamisel 
Eestis ka teatud eeliseid. Üheks 
magnetiks, mis tõmbab Lääne 
teadlasi Eestisse osalema, on 
võimalus kuulata Venemaa 
teadlaste ettekandeid.

Samuti pole Vene teadlaste 
Tallinna meelitamisega rasku-
si, kuna sihtkoht kui selline on 
neile hästi teada.

“Kuna vene teadus on suh-
teliselt isoleeritud, kuid siiski 
väga kõrgetasemeline, on Vene 
teadlaste esinemise vastu alati 
kõrgendatud huvi. Eriti kehtib 
see elektroonika kohta,” ütleb 
Raik.

Lõpetuseks nendib Raik, et 
teaduskonverentsi korraldami-
ne Eestis saab toimuda ainult 

konverentsikorraldaja firmade 
ning teadlaste omavahelises 
tihedas koostöös. Kumbki osa-
pool eraldi sellega hakkama 
ei saaks. “Kui me tahame 2–3 
aasta pärast edukat teaduskon-
verentsi teha, peaksime alusta-
ma täna. Samas tuleb meeles 
pidada, et teaduskonverent-
si korraldamise põhieesmärk 
pole mitte kasum, vaid ikkagi 
võimaluse loomine teadlastele 
seniste kogemuste vahendami-
seks,” lisab ta.

Probleeme on aga teisigi. 
TTÜ Küberneetika Instituudi 
vanemteaduri Tarmo Uustalu 
sõnul on Eesti teadusvaenulik, 
eriti puudutab see teadusüritu-
se maksustamist.

“Näiteks see, et me konve-
rentsile kutsutud esinejate ku-
ludelt alati tulumaksu tasuma 
peame, on absurdne. Kõneleja 
jaoks on see kuluhüvitis. Meie 
jaoks on see samuti kulu. 
Mingit tulu ei saa keegi. Minu 
kolleegid Euroopas ei suuda 
uskuda, et sellised reeglid 
saavad tõesti kehtida,” selgitab 
Uustalu. Huvi Eestis teadus-
konverentside korraldamise 
vastu oli tema sõnul juba 1991. 
aastal.

toimetaja Kristo Kiviorg, tel 667 0272, e-post kristo.kiviorg@aripaev.ee

              

Tallinna kesklinnast 35 km kaugusel asuv resort-hotell 

pakub kõrgetasemelisi konverentsiteenuseid 

meeldivas ja rahulikus keskkonnas.

Lisainformatsioon ja teised pakkumised www.laulasmaa.ee
Laulasmaa Resort, Info ja broneerimine, Tel  687 0815, meetings@laulasmaa.ee

Laulasmaa päevane konverentsipakkumine

Konverentsiruumi kasutamine 8 tundi 
Konverentsitehnika* 
Tervituskohvipaus  
Koosolekuvaheline kohvipaus 
Spaa veekeskuse kasutamine 3 tundi

Paketi hind vastavalt inimeste arvule

10 – 25 inimest 345 EEK / in, 26 - 50 inimest 335 EEK / in, 51 - 100 inimest 325 EEK / in

Laulasmaa majutusega konverentsipakkumine 

Hotellimajutus kahekohalises hotellitoas
Buffee hommikusöök 
Konverentsiruumi kasutamine 2 päeva jooksul
Konverentsitehnika* 
Tervituskohvipaus 
Koosolekuvahelised 2 kohvipausi 
Spaa veekeskuse kasutamine hotellis viibimise ajal

Paketi hind vastavalt inimeste arvule

10 – 25 inimest 1110 EEK / in, 26 - 50 inimest 1090 EEK / in, 
51 - 100 inimest 1065 EEK / in

* Konverentsitehnika:
        TV, VCR, grafoprojektori, projektsiooni- 

            ekraani ja pabertahvli kasutamine. 

            Muu tehnika lisatasu eest.

Lisavõimalused: 
catering teenused, spaa teenused, saunad, 
meelelahutusprogramm, team-building üritused, 
väliürituste korraldamine ja telgirent, transporditeenused jt.

Täname kõiki oma kliente!
Teie abiga oleme iga päev arenenud ja õppinud!
Ootame Teid alati tagasi!

Sokos Hotel Viru konverentsi- ja banketikeskus

Modernsed konverentsiruumid • Tallinna suurim konverentsisaal Grande 
(töövõimalus kuni 500 inimesele) • Hea akustika • Mitmekülgsed 

valgustusvõimalused • Professionaalne esitlustehnika • WiFi leviala • Rahulik 
lounge • Kohviturg ja rikkalik lõuna buffet-lauas • Asjatundlik teenindus

Sokos Hotel Viru müügikonsultandid: 
tel 680 9350 või viru.reservation@sok.fi

www.viru.ee  www.sokoshotels.fi
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Kui palju konverents 
maksab, kus kon-
verentsi teha, kust 
saada materjalid, teh-
nika, toit ja transport? 
– need on vaid mõned 
küsimused, millega 
konverentsikorraldajal 
kokku tuleb puutuda.
Kadri Karu
Frens Konverentsiteenused tegevjuht

Kõik tuhat ja üks pisiasja, 
millega ühe konverentsi ette-
valmistamisel arvestama ja 
tegelema peab, võivad muuta 
kogu ettevõtmise korraldaja 
jaoks tõsiseks peavaluks. Hal-
vimal juhul võib see lõppeda 
konverentsi ebaõnnestumise, 
kahjumis eelarve ja korraldaja 
sooviga mitte kunagi enam mi-
dagi sarnast ette võtta.

Rahvusvahelises termino-
loogias nimetatakse professio-
naalseks konverentsikorralda-
jaks ehk PCOks (Professional 
Congress Organizer) ettevõtet 
või üksikisikut, kelle põhite-
gevuseks on konverentside, 
nõupidamiste ja seminaride 
korraldamine. Professionaal-
ne konverentsikorraldaja võib 
enda kanda võtta kõik kor-
ralduslikud ülesanded, täites 
konverentsi administraatori ja 
konsultandi rolli. Tellija saab 
seeläbi keskenduda konverentsi 
sisulise poole ettevalmistami-
sele. Koostöö tellijaga algabki 

Konverentside 
korraldamine 
eeldab teadmisi  

enamasti konverentsi sisuliste 
eesmärkide arutamisest ning 
PCO aitab tellijal planeerida 
kogu organisatoorset tööd nii, 
et tagatud on sisuliste eesmär-
kide saavutamine. 

PCO ülesandeks on nõusta-
da tellijat ajakava planeerimi-
sel, kuid vastutus sisu eest ning 
teemade ja esinejate valik on 
siiski tellija õlul.

PCO põhilised tegevused 
hõlmavad konverentsi eelarve 
ja ettevalmistuste kava koos-
tamist, sobiva toimumiskoha 
otsimist ja broneerimist, trü-
kimaterjalide valmistamist, 
osalejate registreerimist ja 
majutamist, finantside jälgi-
mist, ettekannete kogumist, 
tehnika ja toitlustuse tellimist, 
vastuvõttude ja vabaajaürituste 
korraldamist. 

Konverentsikorraldaja võib 
vajadusel nõustada ka kon-
verentsi rahastamist, aidata 
leida sponsoreid ning sõlmida 
vastavad lepingud ja jälgida 
nende täitmist.  

Igapäevatöös väljendub PCO 
tegevus kümnetes telefonikõ-
nedes, tihedas meilivahetuses 
tellija ja koostööpartneriga, 
koosolekutes, dokumentide 
vormistamises jne. 

Töö nõuab head 
suhtlusoskust ja kiirust
PCO teenust pakkuva firma 
suurimaks varaks on tema 
inimesed. Ühe konverentsi kor-
raldamisega tegeleb tavaliselt 

paariliikmeline meeskond, mis 
konverentsi toimumise perioo-
diks kasvab mõnekümneni. 
Meie poolt korraldatud suuri-
ma ürituse teenindamisel oli 
selle toimumise ajal hõivatud 
pisut üle 200 teenindaja.

Kogu ettevalmistusperioodi 
jooksul on tellijale partne-
riks PCO konverentsikorraldaja 
– projektijuht(id), kes tagab 
ettevalmistustööde ladusa kul-
gemise ning nõustab tellijat 
kõigi küsimuste korral. 

Sarnaselt teiste ürituste kor-
raldamisega tegelevate ame-
titega nõuab ka konverent-
sikorraldaja töö väga head 
analüüsimis- ja planeerimis-

oskust, suhtlemisvalmidust, 
rõõmsat meelt ning pingeta-
luvust ja “külma kõhtu” oota-
matute probleemidega tegele-
miseks. Nii konverentsi eel kui 
ka ajal võib ette tulla küsimusi, 
mis vajavad kiiret ja adekvaat-
set reageerimist. 

Anekdootlikuna mõjub ju-
hus ühel Frensi poolt korral-
datud üritusel, kus pool tundi 
enne konverentsi avavastuvõtu 
algust selgus, et taustamuusi-
ka mängimiseks planeeritud 
klaveril ei ole klahve. Keegi oli 
need ette teatamata parandus-
se viinud. Projektijuhi ülikiire 
tegutsemine tagas selle, et 
poole tunni pärast külaliste 

saabudes mängis ruumis elekt-
riklaver ning meeldiv õhkkond 
oli loodud.

Vastastikune usaldus 
silub koostööd  
Konverentsi korraldamine, ar-
vestades kõiki nüansse, on 
töömahukas ning asjatundjate 
kaasamine aitab tellijal säästa 
aega, inimesi ja raha.  Samuti 
on professionaalsel ürituste 
korraldajal ülevaade kaasaeg-
seimatest lahendustest ning 
erinevatest teenusepakkujatest 
ja hindadest pakkumaks just 
antud tellija konverentsi jaoks 
parimaid lahendusi.

Ei tohiks peljata, et usal-

dades korraldustööd partneri 
kätesse, kaob kontroll nende 
üle. Konverentsi ettevalmis-
tust ja läbiviimist juhib alati 
tellija, kelle tellimusel ürituste 
korraldaja täidab projektijuhi 
rolli, vabastades oma kliendi 
seega igapäevastest praktilis-
test probleemidest.

Jooksva aruandluse kaudu 
on tellijal pidevalt ülevaade 
ettevalmistuste käigust, samas 
ei pea ta ise liialt pisiasjadesse 
süvenema. 

Samuti on võimalus enda 
käest mitte ära anda kogu kor-
raldustööd, vaid kaasata PCO 
vaid teatud tegevuste organi-
seerimisse.

Selleks ajaks, kui külastajad nimesildid saavad, on konverentsikorraldaja põhitöö juba tehtud. Vaid jooksvate probleemide 
lahendamiseks peab valmis olema. Foto: Frens

Kaasajastatud ja renoveeritud seminarimaja, kus on suur saal (70 m2) ja 2 väiksemat rühmatööruumi (10 m2).
Suur saal mahutab teatristiilis 60 kohta, klassiruumistiilis 40 kohta, diplomaadistiilis 35 kohta. 
Seminaritehnikana pakume kasutada pabertahvlit, grafoprojektorit, televiisorit, video- ja DVD-mängijat, muusikakeskust 
koos CD-mängijaga, interneti püsiühendust. Dataprojektori ja arvuti kasutamise võimalus lisatasu eest ettetellimisel.
Samas pakume majutust 54-le inimesele, avatud on restoran, baar, ettetellimisel huvitavad ekskursioonid Hellenurme 
vesiveskisse, Tõravere observatooriumisse.

WAIDE MOTELL
Käo küla, Rõngu vald, Tartumaa 
Lisainfot telefonil 730 3606, 53 415 128 
(müügijuht Katrin Kollist).
e-post: katrin@waide.ee
www.waide.ee

Pea nõu, korralda seminar 
või koosolek soodsalt!

Kõigile, vähemalt neljaks tunniks nõupidamisteruumi tellijatele kuni 
30. aprillini, tervituskohv tasuta. Hotelli L’Ermitage nõupidamisteruum 

mahutab teatristiilis kuni 30 inimest.

Lisainfo ja broneeringud telefonil 6996 400, faksil 699 6401 või 
e-postile: reservations@lermitagehotel.ee; www.lermitagehotel.ee 

Hotel L’Ermitage Toompuiestee 19, 10137 Tallinn.

Pea nõu, korralda seminar 
või koosolek soodsalt!

• Tahvlikapid
• Liistsüsteem
• Ratastel 
 vaheseinad
• Ekraanid
• Kriiditahvlid
• Tušitahvlid
• Teadete-
 tahvlid

TK-Team AS

Edasimüüjad: Büroomaailm, Orient Kontorikaubad
Kontakt:
Tel  601 4200
Faks  630 0735
GSM  51 78 376
e-post kadi.nomme@tk-team.com 
www.tk-team.com
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Majandusnäitajad veerevad allamäge

Konverentsikorraldamisega 
seotud ettevõtetel läheb vii-

mastel aastatel raskesti.
Krediidiinfo andmeid ka-

sutades toome välja mõnede 
konverentsikorraldajate ning 
-teenuse vahendajate viimas-
te aastate käibe ning kasumi. 
Majandustulemustest selgub, 
et enamik ettevõtteid võitleb 
langevate käivete ja kasumi-
marginaalidega.
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Allikas: Äripäev

kasum

10,9
käive

Äripäeva konverentside 
ja seminaride osakonna 
tegevusalad:

näituste, messide, 
nõupidamiste, 
konverentside, loengute 
korraldamine 
teenindus- ja 
äriinformatsiooni kogumine, 
süstematiseerimine ja 
vastava andmebaasi 
haldamine

Balti Juhtimiskonverents 
OÜ põhitegevus: 

näituste, messide, 
nõupidamiste, 
konverentside, loengute 
korraldamine ja 
teenindus, konverentside, 
seminaride, vastuvõttude 
korraldamine
toitlustusteenused, 
kirjastustegevus, koolitus

BALTI 
JUHTIMISKONVERENTS
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kasum

11,7
käive

Eesti Konverentsikeskus 
OÜ tegevusalad:

näituste, messide, 
nõupidamiste, 
konverentside, loengute 
korraldamine ja teenindus 
äriinformatsiooni 
kogumine, 
süstematiseerimine ja 
vastava andmebaasi 
haldamine, info- ja 
vahendusteenuste 
osutamine
konverentside 
ja seminaride 
korraldamine, finants- ja 
ärikonsultatsioonid 
turu-uuringud ja 
reklaamitegevus
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Allikas: Frens AS

kasum
käive

33

Frens ASi tegevusalad: 
toitlustamine
kultuuriürituste korraldamine ja vahendamine
presentatsioonide ja näituste korraldamine
konverentside, kongresside, seminaride jms 
korraldamine ning sellega kaasnevad teenused

Baltic Tours ASi 
tegevusalad:

laevade agenteerimine, 
jae-, hulgi- ja 
komisjonikaubandus, 
konsultatsiooni- ja 
vahendustegevus
näituste, messide, 
sümpoosiumide 
ja konverentside 
ettevalmistamine ning 
läbiviimine Eestis ja 
välismaal
turismi organiseerimine 
ja arendamine, 
turismiteenuste 
osutamine
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Allikas: Via Hansa Eesti AS

kasum
käive

105

Via Hansa Eesti ASi 
tegevusala: 

turismireiside 
korraldamine
reisikorraldus, 
reisinõuanded, reiside 
kavandamine
konverentside 
korraldamine ja sellega 
kaasnevad teenused
klassikaline 
sihtkohamaa turundaja 
ehk destination 
management company 

toimetaja Kristo Kiviorg, tel 667 0272, e-post kristo.kiviorg@aripaev.ee

Kindlasti imestad, et kuidas küll
Sinu siinviibitud aeg nii tegusalt ja
märkamatult sujub. Ja kõik on justkui
Sinu käe järgi paigas.
Ka kõige pisemate detailideni välja...

Väga lihtne - Sest nii on meil kombeks!

Me ei saa täita Su unistusi, kuid me
saame anda endast kõik, et Sinul oleks
võimalik oma soovid ja unistused
reaalsuseks muuta.

Strand SPA & Conference Hotel

A.H. Tammsaare pst 35, 80010 Pärnu, Estonia, tel +372 44 75 377 sales@strand.ee

Kristo Kiviorg
toimetaja 
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Paide asub küll heas 
kohas Eestimaa keskel, 
kuid vähene atraktiivsus 
ning majutuskohtade pii-
ratud arv seab konverent-
siturismi arenguks omad 
piirangud.

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

Aastaid tagasi, kui male tol-
lane maailmameister Aleksandr 
Halifman Paidet väisas, ütles ta 
kuldsed sõnad:

“Muidu suurepärane linn, kui 
vaid meri ka oleks…”

Kõigi asukoht on suurepärane, 
nimetab Paide turismiinfopunkti 
juhataja Piret Sihver suurimaks mii-
nuseks vähest atraktiivsust ja seda 
just hooajavälisel ajal.

“Mõneti on meil siin n-ö nokk 
kinni ja saba lahti olukord. Vaja 
oleks rohkem majutuskohti, selleks 
et konverentsituristid siia tuleksid. 
Samas keegi ei torma just neid juur-
de rajama, kuna talveperioodil sei-
saksid need enamasti tühjana. Äri-
risk oleks liiga suur,” lausus Sihver.

Samas on Eesti piisavalt väike, 
suuremate linnadega konkureeri-
miseks jääb Paide sugusel väike-
linnal ressursist vajaka, mis aga 
ei tähenda, et konverentse linnas 
korraldada ei saaks.

Paide linnapea Kersti Sarapuu 
on optimistlik, põhiliseks keskendu-
takse siseriiklikele külastustele.

“Paide sobib suurepäraselt ju-
hul, kui osavõtjatel on tarvis riigi 
erinevatest nurkadest kokku tulla. 
Meie jaoks on oluline, et Paide kon-
verentsilinnana enam populaarsust 
kogub. Samuti kasvatavad siin pee-
tavad üritused Paide ja kogu Järva-
maa tuntust,” selgitas Sarapuu.

Et Paide asja tõsiselt võtab, kin-
nitab veel seegi, et linna arenguka-
vas on eraldi välja toodud ka konve-
rentsiturismi plaanid, mis põhiliselt 
on haagitud küll kultuurikeskuse 
arengukava külge.

Paide ise suudab Sarapuu sõnul 
hetkel pakkuda majutust kokku 
orienteerivalt 100 inimesele, mis, 
tõsi küll, pole piisav arv. Samas on 
vajadusel võimalik inimesi majuta-
da ka Väätsa külalistemajas Vana 

�  Järvamaal Kareda vallas 
Müüsleri külas asub ainulaadne 
atraktsioon – kilplaste küla.

Kilplala teemapargi rajamine 
Kareda valda sai alguse 2002. 
aastal, kui Müüsleri Küla Seltsi 
liikmed alustasid Müüsleri küla 
arengukava elluviimist. Mõte 
Kilplala rajamiseks tuli Kareda 
valla raamatukogu juhatajalt 
Helena Siirojalt, kes sai idee 
Kreutzwaldi loomingust.

“Kuna Kreutzwald määrat-
les kilplaste asukohana Kesk- 

Keskpõrandale 
kokku, aga…

Tall, kus omal ajal on peatunud ka 
Mihhail Gorbatšov, ning Türi-Alli-
kul Veski Silla motellis.

Suurimaks arengutakistuseks ni-
metab Sarapuu riiklikku poliitikat, 
mis ei soosi maakonnalinnade aren-
gut konverentsiturismikeskustena.

“Selle asemel, et toetada riigi 
erinevate piirkondade konkurent-
sivõimet, eraldas Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutus (EAS) kopsakaid 
toetusi konverentsikeskuse ehitami-
seks Tallinna. Maakonnakeskused 
ei suuda üksi sellistes tingimustes 
võrdväärselt konkureerida ja at-
raktiivsust suurendada,” lausus 
Sarapuu.

Lisaks Tallinnale on suuremat 
rahalist toetust Sarapuu ütlust 
mööda saanud Pärnu, Tartu ning 
Narva.

Linna miinuseks loeb Sarapuu 
veel sedagi, et puudub suurte üri-
tuste korraldamise traditsioon, 
mida aga üritatakse korvata iga 
kahe aasta tagant korraldatavate 
rahvusvaheliste paepäevade ning 
eelmisel aastal esmakordselt mai-
nekate osavõtjatega toimunud Paide 
triatloniga.

Leevendust loodetakse sobivate 
ruumide näol leida ka 2007. aasta 
lõpus valmivast uuest 1500 pealt-
vaatajat mahutavast multifunktsio-
naalsest spordihallist, millega loo-
detakse linna tuua uusi üritusi ning 
võistlusi. “Et spordihall rajatakse 
multifunktsionaalsena, on seda 
kerge võimalik ümber kohandada 
ka konverentside pidamise tarbeks,” 
selgitas Sarapuu.

Linna tulevik ei pruugigi olla 
turismi seisukohalt nii tume, kui 
pessimistid kardavad. Prognoosid 
näitavad siseturismi osakaalu jät-
kuvat kasvu Järvamaal. Turismi 
arenguplaan näebki ette Paide muu-
tumist Järvamaal kulgevate  turis-
mimarsruutide alguspunktiks.

“EASiga oleme kooskõlastamas 
projekti, mis avab tee ordulinnuse 
Vallitorni ja Vallimäe baasil põneva 
ajalookeskuse rajamisele. Jaanua-
ris peetud väikelinnade Vanalinna 
konverents oli esimeseks sammuks 
sügisel 715aastaseks saava Paide 
vanalinna keskaegse pärandi ja 19. 
sajandist pärineva kreisilinna mil-
jöö säilitamisel ja väärtustamisel,” 
lisas Sarapuu.

Kilplala – näide sellest, kuidas 
tühjale kohale atraktsioon tekitada

Eestit, tuligi mõte, et miks 
mitte rajada kilplaste küla 
Müüslerisse. Nii hakkasime-
gi võsastunud parki Kilplalat 
rajama,” selgitas Siiroja Äri-
päevale.

Idee kohaselt soov it i  
Müüsleri külapark välja arenda-
da kilplaste elu-olu kajastavaks 
atraktsiooniks, mis suurendab 
piirkonna turismipotentsiaali, 
kujuneb külaelanikele koos-
käimise ja kultuurisündmuste 
läbiviimise kohaks ning aitab 

”Paide sobib suure-
päraselt juhul, kui 

osavõtjatel on tarvis 
riigi erinevatest nurka-
dest kokku tulla. Meie 
jaoks on oluline, et 
Paide konverentsilinna-
na enam populaarsust 
kogub. 

Kersti Sarapuu, 
Paide linnapea

säilitada Fr. R. Kreutzwaldi 
pärandit. Teemapargi visioon 
näeb ette, et rajatav turis-
miobjekt koosneb “Kilplala 
Nõukojast”, mänguväljakust, 
matkarajast ja parklast.

Kilplala teemapargi esimese 
etapi projekti kogumaksumus 
oli 761 270 krooni, millest 
EASi vahendusel saadi toe-
tust 590 000 krooni ulatu-
ses. Kilplala oli väljapanekuga 
esindatud ka turismimessil 
Tourest. Kristo Kiviorg

Paketti kuulub:
majutamine kaheses toas 4 ööd koos hommikusöögiga; 
ujula, saunade ja jõusaali tasuta kasutamine hommikuti;
3 lõunasööki, 4 õhtusööki;
saabumisel soovi korral meditsiiniline konsultatsioon; 
kogu perioodi jooksul 10 protseduuri: 
2x osaline massaaž, 2x ürdivann, 1x NeoQ 30 min, külm parafiin, 
savisoojendus, turbaravi, massaažitool, massaaživoodi. 
Sportlikku meelelahutust pakub kogu perioodi jooksul tasuta 
käimiskeppide laenutus.
Pakett kehtib pühapäevast neljapäevani või esmaspäevast reedeni.
Saabumine alates kell 15.00 ja toa vabastamine lahkumispäeval 
kell 12.00. 
Paketi maksumus 2100.-
Ühese toa lisamaks 900.-

ARGIPÄEVA
LÕÕGASTUSPAKETT 

Ka argipäeval on hea puhata....
Selleks oleme loonud just Sulle argipäeva puhkusepaketi, 

mis sisaldab kõike, mida mõnusaks lõõgastuseks vaja...

ARGIPÄEVA
LÕÕGASTUSPAKETT 

Ka argipäeval on hea puhata....
Selleks oleme loonud just Sulle argipäeva puhkusepaketi, 

mis sisaldab kõike, mida mõnusaks lõõgastuseks vaja...
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õnnestunud üritused.

Veel üks hea põhjus 
olla Estraveli klient...

Kas teadsid, et Baltimaade suurim reisibüroo Estravel on ühtlasi ka suurim Eesti-siseste ärireisiteenuste pakkuja firmadele ja riigiasutustele? 
Estravel korraldab igal aastal sadu õnnestunud väljasõidukoosolekuid, nõupidamisi, konverentse ja firmade siseüritusi erinevates Eesti 
paikades. Eesti on täis toredaid kohti ja võimalusi. Estravel teab neid kõiki. Ja mitte ainult ei tea, vaid on igal pool kokku leppinud soodsad 
lepingulised hulgihinnad, et Sinu firma saaks Estraveli kaudu topeltkasu. Esiteks hoiad kokku oma kallist aega. Teiseks saad organiseeri-
mistöö ja teenused soodushinnaga. Kas poleks tore, kui kõik äriasjad sama lihtsalt käiksid?

Estraveli konverentsiosakond 6 266 384, conference@estravel.ee • www.estravel.ee
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”Kõnekas on ka fakt, 
et kui Riial on kon-

verentsiturismi turun-
duseks ette nähtud 15 
miljonit krooni, haigutab 
näiteks Tallinna linnal 
samal real miljon krooni.

Kuigi Tallinn on en-
diselt populaarne, 
suundub üha rohkem 
konverentsituriste Riia 
suunas, kuna seal on 
konverentsi korralda-
miseks paremad või-
malused.

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

Riia võõrustab tänavu mit-
meid suurüritusi, teiste seas 
NATO tippkohtumine ning 
jäähoki maailmameistrivõist-
lused. Viimane, tõsi küll, pole 
tingitud mitte Eesti viletsast 
lobitööst, vaid Läti hokimeeste 
kõrgest tasemest. Küll aga võib 
ette heita nõrka lobitööd NATO 
tippkohtumise suhtes. Kui het-
kel on Riias viiekümne hotelli 

Tallinnal hulk lahendust 
nõudvaid probleeme

Konverentsihotellide vähesus
Tallinnas puudub kaasaegne multifunktsionaalne 
konverentsi- ja näitusekeskus
Suurte restoranide puudumine (alates 
250 istekohast)
Puuduvad ruumid piduliku õhtusöögi (Gala 
Dinner) jaoks (mahtuvusega 2000 istekohta)
Omanäoliste ja väiksema mahuga ööklubide 
vähesus 
Vähene arusaamine konverentsiturismi mõistest, 
konverentsiturismi mõjust Eesti majandusele
Puuduvad konverentsialased turu-uuringud, 
statistika on planeerimiseks ebapiisav
Vähene esindatus rahvusvahelistes erialaorgani-
satsioonides: ICCA, SITE, MPI, UIA
Tagasihoidlik turundus
Regulaarseid uudiseid on vähe või puuduvad 
üldse
Puudub ingliskeelne convention-ürituste 
kalender
Vähe vastavasisulisi koolitusi ja treeninguid
Pole riiklikku katusorganisatsiooni – Eesti 
Konverentsibüroo (EKB) 
Puudub Eesti konverentsi- ja incentive-võimalusi 
tutvustav ühine trükis
Otselendude vähesus

Allikas: Meeli Jaaksoo

Konverentsituristid põrutav
ringis, siis lähema kahe aasta 
jooksul plaanitakse rajada juur-
de teist samapalju hotelle. Juba 
kuu pärast avab uksed Reval 
Hotel Latvija laiendus, kus asub 
Baltimaade suurim konverent-
si- ja ürituste keskus. Kokku 
on seal 20 erinevat saali, mis 
mahutavad 3000 inimest. Suu-
rimasse konverentsisaali on 
võimalik mahutada kuni 1000 
inimest. 

Tallinna linnavalitsuse kon-
verentsiturismi  osakonna pea-
spetsialisti Meeli Jaaksoo sõnul 
ongi just Riia lähilinnadest 
Tallinnale suurimaks konku-
rendiks.

“Põhjus, miks Riia on Tallin-
nast mööda arenenud, on tege-
likult väga lihtne. Riia kui linn 
ja Läti kui riik on aru saanud 
konverentsiturismi osatähtsu-
sest üldises arengus. Ettevõtjad 

ja linn astuvad ühte sammu, 
käib koostöö. Tallinnast võib 
vägagi kiiresti kujuneda Riia 
tagahoov,” selgitas olukorda 
Jaaksoo.

Kõnekas on ka fakt, et kui 
Riial on konverentsiturismi tu-
runduseks ette nähtud 15 mil-
jonit krooni, haigutab näiteks 
Tallinna linnal samal real mil-
jon krooni.

Eesti Konverentsikeskuse 
juhataja Urmas Kõiv on siiski 
veidi positiivsemalt meeles-
tatud, kuid selles, et Tallinn 
vajab kiiresti multifunktsio-
naalset konverentsikeskust, on 
temagi nõus.

“Kui me suudaks rajada 
analoogse konverentsikeskuse, 
mis on Viinis või Glasgow’s, 
võiksime arvestavas kogu-
ses konverentsituriste Eestisse 
meelitada, kes muidu otsustak-

sid Helsingi, Stockholmi või 
Riia kasuks. Tõeline pärl sel-
les regioonis ju puudub,” näeb 
Kõiv Eestil ja Tallinnal head 
võimalust viimasel hetkel n-ö 
rongile jõuda.

“Hea keskuse loomiseks 
on tegelikult minu nägemu-
sel kaks võimalikku varianti. 
Üks on siis tänane linnahall 
ning teine piirkond võiks olla 
lennujaama lähistel, näiteks 
senine Dvigateli territoorium,” 
pakkus Kõiv välja kaks võima-
likku asukohta.

Hetkel on Tallinna suure-

Vaade kaunile Riia linnale. Kui praegu 
on Riias ca 50 hotelli, siis lähema 
kahe aasta jooksul plaanitakse rajada 
juurde teist samapalju uusi hotelle. 
Foto: Raul Mee
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Puudust tuntakse 
multifunktsionaalsest 
konverentsikeskusestvad Tallinna asemel Riiga

mad saalid nagu Saku Suurhall 
ja Linnahall ise, monofunktsio-
naalsed. Esimene neist sobib 
rohkem spordi- ning rokk-
kontsertide jaoks, teine kerge-
muusikakontserdiks. Aga see 
oleks ka kõik. Sakala keskus 
oleks Kõivu sõnul igati arves-
tatav paik, kuid miinuseks on, 
et seal ei ole võimalik messe 
korraldada.

“Lisaks sellele, et Riia teeb 
aktiivset lobitööd, on neil ka 
toode, mida turundada, ja 
koht, kus suuri üritusi korral-
dada, ning võimalused inime-
sed majutada. Me võime siin ju 
kõvasti Tallinna promoda, kuid 
kui pole korralikku kohta, kus 
üritusi läbi viia, siis on kõik eel-
nev tühi töö,” lausus Kõiv.

“Siiamaani oleme konve-
rentsi toimumiskohtadena ühe 
korraga välja pakkunud nii 

”Põhjus, miks Riia on Tallin-
nast mööda arenenud, on 

tegelikult väga lihtne. Riia kui 
linn ja Läti kui riik on aru saanud 
konverentsiturismi osatähtsusest 
üldises arengus.  

Meeli Jaaksoo, Tallinna linnavalitsuse 
konverentsiturismi osakonna 
peaspetsialist 

Tallinna, Riiat kui ka Vilniust. 
Kui varem valiti enamasti 
Tallinn, siis nüüd hakkab ras-
kuskese minema Riia suunale, 
kuna sealsed infrastruktuurid 
arenevad kiiremini kui meil 
siin Tallinnas. Samuti pakub 
suurem linn mitmekülgsemat 
ööelu,” selgitas Via Hansa Eesti 
ASi konverentside korraldaja 
Juta Aavik. 

Riia miinustena oskab Aavik 
välja tuua vaid seda, et linnal, 
erinevalt Tallinnast, ei ole kor-
ralikult funktsioneerivat turis-
miametit. Riias suunavad seda 
eraettevõtjad. 

Kuigi Meeli Jaaksoo sõnul 
ähvardab Tallinna Riia taga-
hoovi staatus, ei jaga tema 
arvamust Reval Hotels turun-
dusjuht Helina Tuvike. Tema 
sõnul käsitletakse Baltimaid 
kui ühtset tervikut, eraldi Ees-

til, Lätil ja Leedul maailmata-
sandil vahet ei tehta.

“Me võime siin Balti riikide 
siseselt küll omavahel konku-
reerida, kuid kui asju kauge-
malt vaadata, siis peaksid kõik 
ikka ühise eesmärgi nimel 
töötama. Enamik välismaalasi 
ei tea üldse, kus Balti riigid 
asuvad. Kui konverentsiturist 

tuleb ühte riiki kolmest, siis 
tunneb ta ka huvi teise kahe 
riigi vastu. On väga suur tõe-
näosus, et järgmisel korral 
külastab ta just kahte järgmist 
riiki,” lausus Tuvike.

Samas möönab ta, et Riia on 
siiski logistiliselt kõige soodsa-
mas asukohas ning kujunemas 
Baltimaade keskuseks.

� Keskuse suurima saali istekohtade arv peaks 
olema 3500. 

Tänasel päeval saab Tallinn arvestada ainult 
väiksemate konverentside korraldamisega, mille 
osavõtjate arv jääb 100–500 delegaadi piiresse. 
Suurtest konverentsidest, mis hõlmavad endas 
600–3000 delegaati, on Tallinna konverentsimaas-
tikul veel vara rääkida, kuigi Eestis on piisavalt 

valdkondi, mille arengult 
ollakse esimeste hulgas 
või juhtpositsioonil, kus 
ühtlasi korraldatakse suu-
re delegaatide arvuga 
kokkusaamisi. Enamasti 
on nendeks IT, telekom-
munikatsioon ja medit-

siin. Nende konverentside saamise eest võistlevad 
linnad väga agaralt. 

Konverentsi korraldamisel on üha olulisemaks 
muutunud linna  ja konkreetse keskuse üle otsus-
tamisel ka konverentsikeskuste omanäolisus.

Konverentsikeskuste olemasolu koos hästitoi-
miva infrastruktuuriga loob linnast uue kauba-
märgi. Meeli Jaaksoo

”Konverent-
sikeskuste 

olemasolu koos 
hästitoimiva 
infrastruktuuriga 
loob linnast uue 
kaubamärgi. 
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Konverentsiruumi võib leida kiirkorras  
Algaja, kel pole õrna 
aimugi, kust võiks alata 
sobivate ruumide otsin-
guga, võiks pihta haka-
ta Google’i otsingumoo-
torist. Allpool väike valik 
lehekülgedest, mida 
tasuks külastada.

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

� Huvitaval kombel võib ruu-
mide kohta infot leida ka sealt, 
kus seda esmapilgul otsida ei 
oskagi. Antud link pakub loe-
telu hotellidest ning ruumidest, 
kus mõnel juures ka lühitutvus-
tus. Ruumide asukoha leidmist 
kiirendab võimalus teostada 
otsingut nii maakondade kui 
ka tähestikulises lõikes.

www.cvonline.ee/training/courses/rooms_
equip.php?roomcomp_type_id=1

www.infoweb.ee/et/index/konverentsiruumid

� Lingi alt leiab rea hotelle, 
mis konverentsiteenust paku-
vad. Nimekirja uurides siiski 
selgub, et mitte kõik kuvatud 
hotellid, külalistemajad ja va-
baajaveetmise paigad ei tegele 
konverentside või seminaride 
korraldamisega.

www.tourism.ee/ee/conference/

� Üks huvitavamaid lehekül-
gi. Otsingumootori abil on 
võimalik leida endale sobiv 
konverentsi või seminari kor-
raldamise paik. Lisaks sellele 
hõlmab endas ka videomater-
jale, pildigaleriisid ning teisi 
teemaga seonduvaid huvitavaid  
linke. Kuna infot ja reklaami 
on palju, võib see olla vajaliku 
info leidmiseks takistavaks 
teguriks.

www.parnuconvention.ee

� Lehekülg annab ülevaate 
konverentsipidamise ning ma-
jutusvõimaluste kohta Pärnu 
linnas. MTÜ Pärnu Konverent-
sibüroo hallatav kodulehekülg 
on nii eesti- kui ka ingliskeelne. 
Lihtsalt loetav, informatsioon 
on kiiresti kättesaadav. Olu-
liseks plussiks on ka see, et 
lehekülg pole reklaamiga üle-
aru koormatud, ei teki liigset 
infomüra.

www.mois.ee/

”Erinevatele 
internetilehe-

külgedele on sobi-
vate ruumide otsin-
gul abimeheks ka 
Tallinn Conference 
Directory.
Evelyn Silvet, 
ASi Frens projektijuht

www.tourism.tallinn.ee/est/sini/profes-
sionaal/turundus

� Just sellelt aadressilt leiab kõrval asuva 
Conference Directory digitaalsel kujul.

48 leheküljeline väljaanne on küll inglise 
keelne, kuid see koondab endas kõik antud 
valdkonna oluliseima info. Pakutavate või-
maluste otsingut tuleks just sealt alustada.

Igal äripäeval 12–16

ärilõuna-
pakkumised!

Hotell Barons
pakub suurepäraseid 
võimalusi korraldada 

kliendiüritusi, 
nõupidamisi, lõuna- 
ja õhtusööke ning 

firmapidusid.

HOTELL 
BARONS

Suur-Karja 7, Tallinn 
Tel 699 9700

www.baronshotel.ee

Majutus
Restoran

Veini- ja sigarikabinet
Nõupidamisruumid

Saun

Sõbralikkus ja professionaalsus –
igavesed väärtused aegumatus interjööris.

j pjSõbralikkus ja professionaalsus –
igavesed väärtused aegumatus interjööris.
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 ka interneti vahendusel

www.1182.ee

� Ekspress Hotline’i otsingu-
mootor vist pikka tutvustust ei 
vaja. Sisestades otsingulahtris-
se konverentsiruumid, kuvatak-
se loetelu teenusepakkujaid üle 
Eesti. Miinuseks on, et lisainfot 
on minimaalselt.

www.visitestonia.com/

� Eestit tutvustav lehekülg. 
Mõeldud eelkõige potentsiaal-
setele väliskülalistele, kuid 
vajalikku infot võib sealt ka 
kohalik leida. Näiteks kui on 
plaan firma seminar mõnes 
konkreetses maakonnas läbi 
viia, siis just see on koht, kust 
infootsingut alustada. Klõpsa-
tes turismiinfokeskuste peal, 
kuvatakse maakonna turismi-
infopunktide kontaktandmed. 
Sealt edasi on mõistlik asju 
uurida juba telefoni teel.

www.konverents.ee

� On muidu täiesti korralik 
lehekülg, mida külastada. Tu-
gevateks külgedeks on kaht-
lemata aastaringne ülevaade 
erinevatest konverentsidest. 

Kuna lehe eestvedajaks on 
Frens, seetõttu on nende te-
gemiste kajastatus kas või 
näiteks reklaamide näol pisut 
domineeriv. Kuid lehelt leiab 
ka teisi teenusepakkujaid ala-
tes tõlke ja konverentsitehnika 
vallast, lõpetades majutuse ja 
meelelahutusega. Lehekülje 
tugevuseks on ka see, et sealt-
kaudu on võimalik välismaal 
toimuvate konverentside kohta 
infot leida.

� Kes hindab ajaloolist hõn-
gu ning vahetut maalähedast 
õhkkonda, võiks külastada 
Eestimaa mõisaid ühendavat 
portaali, kus on võimalik tegut-
sevate mõisate kohta infot lei-
da maakonda, kihelkonda või 
ka  näiteks ehitusstiili arvesse 
võttes. Portaal on kuvatud 
eesti, inglise ja soome keeles. 
Sobiva mõisa leidmist lihtsus-
tab veel ka see, et need on 
tähestikuliselt selekteeritult. 
Mõisaportaali haldab mittetu-
lundusühing Alt-Livland, mida 
juhatab Valdo Praust, kes oma 
isiklike materjalide portaali 
kokku on pannud.

Konverentside korraldamisel on 
määravaks detailid. Teisisõnu, iga 

pisidetail määrab lõpuks selle, kui 
hea meeleoluga inimesed konverent-
silt lahkuvad. 

Ruumide broneerimise ja lennupi-
letite ostmisega tuleb toime igaüks. 

Meie roll seisneb aga selles, et 
need osad kõik korralikult kokku 
sobitada. Ehk kui tuua paralleel or-
kestriga, siis on meie ülesanne kõik 
pillid ühes taktis mängima panna. 
Just sellise orkestrijuhi tööga me iga 
päev tegelemegi. 

Samas aga peavad professionaal-
sel konverentsikorraldajal olema 
välja töötatud viisid, kuidas mingit 
tegevust tehakse. Olgu selleks kas 
või korralik ja osaleja jaoks mugav 
registreerimissüsteem. 

PCO rolli võiks võrrelda ehitusel 
peatöövõtjaga. Nii nagu ehitusel ei 
tee peatöövõtja kõiki töid, nii ei tee 
ka PCO kõiki asju ise. 

Näiteks tehnika hangitakse sage-
li partnerilt. Selleks, et saaks olla 
tasemel ja kvaliteetne PCO, peavad  
olema samaväärsed partnerid.

Konverentsi 
korraldamine kui 
orkestri juhtimine

Ott Sarapuu
Pärnu Konverentsid 

”Üldiselt peavad 
tipptaseme teaduskon-

verentsid olema pisiasja-
deni paigas alates sellest, 
milliseid suupisteid on vaja 
pakkuda.
Jaan Raik, TTÜ noorteadur

Soovitused on olulised
� Meil on mitmete sündmuste tarvis ruumid omal käe-
pärast. Samuti on meil olemas oma andmebaas, millest 
leiab hõlpsasti vajaliku suurusega ruumi üle Eesti. Selle 
uuendamiseks ja täiendamiseks oleme kasutanud info-
telefoni või interneti otsingumootoreid. 

Ja eks paljud sagedamini kasutatavad telefoninumb-
rid on pähegi kulunud.

Heaks infoallikaks on ka sõprade-tuttavate kogemu-
sist tulenevad soovitused või hoiatused.

Katrin Mesilane

Roosta Puhkekülas
märtsi lõpuni 
ERIPAKKUMINE

Roosta Puhkeküla
Tel 479 7230, faks 479 7245, GSM 52 56 699, roosta@roosta.ee

www.roosta.ee

SEMINAR KOOS KOHVIGASEMINAR KOOS KOHVIGA

Majutus -20%-20%
Seminariruum -30%-30%
2 tasuta kohvipausi 
päeva sees
Minimaalne grupi suurus 
10 inimest

Olgu puud kaetud valge lume või roheliste lehtedega, 
olgu väljas talv või suvi – Taagepera Lossi sobib tulla 
töökaaslastega vaimutööd tegema, et vahetada mõtteid 
ja veeta mõnusalt aega ilusas mõisamiljöös. 

Kõrgete lagedega lossisaalis saate oma seltskonnaga 
tööjuttu ajada. Kasutada saab meie seminaritehnikat 
(grafo- ja dataprojektor, ekraan ja pabertahvel). 
Seminariruumis on kõigile allikavesi. 

Kohvipause serveerime hubases Jahisaalis. Lõunasööki 
pakume restoranis. Õhtusöögi menüü saate ise endale 
grupimenüüdest välja valida.

Õhtul kütame Teile soojaks sauna ja viime sinna ka 
külmad joogid ning maitsvad suupisted.

Lossi naastes oleme teinud Teile Jahisaali kamina juurde 
mõnusa vesipiibunurga. 

Kui päevategemistest väsinud, siis on aeg minna tuppa, 
et end hommikuks välja puhata.

Soovi korral saate seminariruumi kasutada ka teisel 
päeval ilma lisatasuta.

Küsige lisainformatsiooni ja broneerige 
mõnusalt mitmekesine seminar 
Taagepera Lossis: 
hotell@taageperaloss.ee
50 70 117 või 766 6390.

www.taageperaloss.ee

HIND:  975.-/in

Hinnale lisanduvad õhtusöök ja muud lisateenused, mida meilt tellite.

Eksklusiivne seminaripakett Taagepera Lossis
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Eesti Konverentsibüroo 
käima lükkamine on ol-

nud muidugi hea samm, 
kuid leian, et senisest veelgi 
enam tuleks turundada nii 
Eesti riiki kui ka Tallinna 
linna.

Eesti Konverentsibüroo 
ülesandeks peaks olema kõi-
kide suuremate rahvusvahe-
liste konverentsikorraldajate 
Tallinna tutvusreisile kutsu-
mine. Peaks olema elemen-
taarne, et meil on pakkuda 
kvaliteetsed konverentsiruu-
mid ja hotellid. 

Põhiküsimus on selles, 
millist lisaväärtusi me suu-
dame lisaks pakkuda. Ja 
just läbi lisaväärtuste peaks 
Eesti Konverentsibüroo Ees-
tit kui sihtkohta välismaal 
tutvustama. 

Siinkohal tasub meeles 
pidada, et ka teistel riiki-
del on konverentsibürood 
olemas, kes ürituste nimel 
tihedalt konkureerivad. 

Me ei tohiks selles osas 
sabas sörkijateks jääda. Iga-
tahes soovin Eesti Konve-
rentsibüroole jõudu ja jaksu 
aktiivsel tegutsemisel.

Tuleb rohkem 
tutvustavat 
tööd teha

Helina Tuvike
Reval Hotel Groupi 
turundusdirektor 

Eelmise aasta al-
guses loodud Eesti 
Konverentsibüroo 
valmistab ette Eesti 
reklaamprojekti välis-
maal tutvustamiseks. 

 Pille Rõivas
pille.roivas@aripaev.ee

Hetkel käivad projekti sisu-
lised tegevused, et tulevikus 
saaks minna teistesse maa-
desse reklaamima Eestit hea 
konverentsi kohana. 

“Aga selleks peab olema 
valmis portfell, millega praegu 
tegelemegi,” rääkis Sepp, kelle 
sõnul on hetkel käsil büroo 
kodulehe loomine, mis peaks 
hakkama kajastama toimu-
nud ja plaanis olevaid üritusi 
kakskeelsena, inglise ja eesti 
keeles. 

Eesti Konverentsibüroo kuu-
lub praegu Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse alla, kuid 
projektijuhi Tanel Sepa sõ-
nul on plaanis muuta büroo 
iseseisvaks organisatsiooniks. 
“Kas sellest tuleb mittetulun-
dusühing või sihtasutus, ei 
ole praeguse seisuga oluline,” 
ütles Sepp. 

� Turismiarenduskeskuse di-
rektori kohusetäitja Ülari Ala-
metsa sõnul on Eestis vaja  
arendada turismi, eelkõige 
konverentsiturismi, sest turis-
tide arv suvel ja talvel erinevad 
palju. 

“Eks see hooajalisus jääb 
ikka probleemiks, samas on 
põhjamaade kogemus näida-
nud, et tasub panustada kon-
verentsiturismi, kuna need tu-
ristid tulevad siia korporatiivse 
rahakotiga, mis on Eestile 
kasulikum,” rääkis Alamets. 
Tema sõnul on Eesti Konve-
rentsibüroo pidanud aru teiste 
konverentsibüroodega Eestis 
ning jõudnud selleni, et on 
aeg hakata pihta praktilise te-
gevusega. 

Konverentsibüroo 
plaanib suurt 
reklaamprojekti

Eesti Konverentsibüroo 
üheks eesmärgiks on koostöö 
propageerimine ettevõtete, lin-
nade ja riigi vahel. 

Sepa nägemus on, et kõik 
osapooled oleksid ka ise huvi-
tatud vastava info saatmisest, 
et ühtne info kogu Eestis toi-
muvatest üritustest ja võima-
lustest oleks kättesaadav ühest 
kohast. 

Kui Eesti Konverentsibüroo 
on kogunud piisavalt jõudu, et 
iseseisvuda, seisab see küsimu-
se ees, kes peaks olema selle 
büroo rahastajateks? 

Tanel Sepa sõnul soovivad 
nad rakendada sama süsteemi, 
mis toimib teistes põhjamaades 
– niinimetatud kolmandiksüs-
teemi.

Selle kohaselt saadakse kol-
mandik rahast riigilt, kolman-
dik linnadelt ja kolmandik et-
tevõtetelt. 

“Praegu on see 100% riigi 
õlul. Enne, kui saaks rääkida 
edasisest rahastusest, tuleb 
ära teha sisuline töö ja selle 
baasil hakata kaasama liikmeid 
ja minna üheskoos ühiste ees-
märkidega edasi,” andis Sepp 
ülevaate lähemal ajal ees seis-
vatest töödest. 

Tanel Sepa sõnul on 
plaanis muuta büroo  

iseseisvaks organi-
satsiooniks. 

Foto: Veiko Tõkman

Alamets: ülesanne on müüa Eestit
“Oluline on koostöö tulemu-

sel leida uusi konverentsituris-
mi võimalusi, laiendada kor-
raldajate hulka,” ütles Alamets. 
Eesti Konverentsibüroo pakub 
konverentside korraldajatele 
tugitegevust, koolitusi ja abi 
viimaks erinevad osapooled 
kokku. Tanel Sepa sõnul on 
eesmärgiks müüa kogu Eestit 
kui konverentsipaika. 

“Mujal maailmas toimub sel-
line müümine eelkõige riigina, 
siis linnana ja siis alles paku-
takse ettevõtet ja teenuseid. Nii 
peaks ka meil toimuma,” ütles 
Sepp. Eesti Konverentsibüroo 
hakkab müüma neid kohti ja 
teenuseid, mis on reaalselt 
olemas, ise nad neid looma 
ei hakka. Kas ka planeeritav 

konverentsikeskus end ära ta-
sub, jääb ikkagi ettevõtja enda 
otsustada. Pille Rõivas 

”Oluline on koostöö 
tulemusel leida uusi 

konverentsiturismi või-
malusi, laiendada korral-
dajate hulka. 

Ülari Alamets, Turismi-
arenduskeskuse direktori 
kohusetäitja
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Ürituste korraldajal on kõik 
õigused kehtestada etikett, 
külalise õigus on ainult 
kas kutse vastu võtta või 
mitte. 

 Pille Rõivas
pille.roivas@aripaev.ee

“Me võime siinkohal üllatuda, aga 
kõik raamatud ütlevad, et smokingu 
juurde ei pea kandma pikka õhtuklei-
ti. Aga kui ürituse korraldaja on nii 
soovinud, siis peab see nii olema,” tõi 
Estonian Business Schooli õppejõud 
Tiina Tšatšua näite. 

Möödas on ajad, mil üritustel olid 
väljakujunenud tähendused.

“Kui kunagi oli kongressil, semina-
ril ja konverentsidel kindel tähendus, 
siis praegu sõltub see ürituse korralda-
jast, kuidas ta seda üritust soovib läbi 
viia, millised traditsioonid on selles 
valdkonnas välja kujunenud ja kuidas 
korraldaja soovib üritust nimetada,” 
rääkis Tšatšua. 

Mõiste tähendus võib riigiti 
erineda

Üritustel on palju erinevaid nime-
tusi, näiteks konverents, kongress, 
seminar, koolitus. Nende sisuline pool 
ja nimetus sõltuvad eelkõige tradit-
sioonidest, mis on selles valdkonnas 
välja kujunenud. Samuti sihtgrupist, 
kellele see üritus korraldatakse. 

Tšatšua sõnul võib sellelaadsed 
üritusi jagada kaheks – ühed, mille 
lõpus töötatakse välja mingi doku-
ment, näiteks deklaratsioon, ühiste 
mõtete protokoll. 

Siia gruppi kuuluvad konverent-
sid, ümarlauad ja kongressid. Teiste 
puhul ei töötata välja lõppdokumenti. 
Sellised üritused toimuvad vestluse 
laadis uute tutvuste sõlmimiseks ja 
informatsiooni vahetamiseks. Näiteks 
koolitused, messid ja seminarid.

 Üldjoontes on välja kujunenud, et 
kongress on suurejooneline ettevõtmi-
ne, millest välisriikides võtavad osa 
tuhanded inimesed. Eestis aga võib 
see tähendada sadu inimesi. 

Tavaliselt algavad kõik rahvusva-
helised konverentsid avakokteiliga, 
kus külalised saavad omavahel vaba-
mas vormis tuttavaks. 

Ürituse korraldaja kehtestab ka etiketi
Enamasti kulmineerub päev tõsist 

tööd konverentsil piduliku gala õhtu-
söögiga, mängib hea muusika, pee-
takse aukõnesid. Va hetevahel antakse 
gala õhtusöögi raames välja ka elutöö 
preemiaid või nimetatakse aasta pa-
rimaid tegijaid. Riietuse valik sõltub 
sellest, millise üritusega on tegu ja 
milline on kutse. “Riietuse nõuded 
on enamasti kutsel kirjas koos muude 
juhenditega,” selgitas Tšatšua. 

Gala õhtusöögi puhul võib kutsel 
kirjas olla märge: smoking ja pikk 
õhtukleit. 

 Messi peetakse tutvumisürituseks, 
kus müüakse ja ostetakse teenust, 
sõlmitakse kontakte, presenteeritak-
se oma ettevõtet ja teenuseid. Messil 
osalejate riietusest sõltub, kuidas et-
tevõte on end sellel turul positsionee-
rinud, riietus peab lähtuma ettevõtte 
filosoofiast ning ka eristuma teiste 
osalejate seast. 

Juhised tutvustavad  kombeid
Konverentsiks valmistumine algab 
eelinfo saamisega, näiteks flaier, kuhu 
on kirjutatud lühitutvustus toimuva 
ürituse kohta. Kui on tekkinud huvi, 
tuleb endast märku anda. 

Seejärel saadetakse huvilisele põh-
jalikum programm, mille sisu järgi 
saab otsustada, kas osaleda või mitte. 
Tavaliselt kuulub konverentsipaketti 
osalemine sisulises töös, aga peale sel-
le võib osta endale ka kokteilipidusid 
ja linnatuure, kaaslaseprogrammi ja 
gala õhtusöögi. 

“Enamasti inimesed ostavad ka 
neid lisapakette, sest teavad, et suur 
osa tööst tehakse ja kontakte saadakse 
just sellises vabamas vormis,” rääkis 
Tšatšua.

Kui põhiprogrammist on vali-
tud paketid ja ka rahaline ülekan-
ne tehtud, saabub huvilisele täpne 
programm koos kutse ja juhistega. 
“Juhiseid peetakse heaks kasvatuse 
tunnuseks, sest külalised ei pruugi 
teada, millised on sealsed kombed,” 
ütles Tšatšua. 

Näiteks kas üritus algab täpselt 
või on veerand tundi akadeemilisust, 
mis riietuses oleks sobilik põhiüritu-
sel olla, kuidas bussid liiguvad, kuni 
selleni, milline on kliima ning mida  
üritustele selga-jalga panna. 

 
Kuigi eestlaste hulgas sabakuub populaarne ei ole, on viisakas seda siiski 
kanda, kui kutsel seda nõutakse. Foto: Raul Mee

Tuleb olla 
informeeritud
� Tšatšua soovitab alati 
põhjalikult läbi lugeda kut-
se üritusele koos pererahva 
soovitustega, sest erinevates 
riikides võib ühe ja sama 
valdkonna konverents vi-
suaalselt ja organisatoorselt 
välja näha erinev. 

Näiteks põhjamaades ol-
lakse harjunud sellega, et 
kõik üritused algavad täpselt 

ja ka bus-
sid käivad 
täpselt. 

“ A g a 
mida roh-
kem lõu-
na poole 
minna, siis 
võib juhtu-
da, et buss 
tuleb hil-

jem või ei tule üldse, üritus 
algab ja lõpeb hiljem või kol-
me tärni hotellis ei ole kõiki 
tingimusi, mis loodetud,” 
rääkis Tšatšua. Kui tekib 
täiendavaid küsimusi, siis 
korraldaja kontaktandmed 
ongi selleks, et vastuseid 
saada. 

“Igal korraldajal on vas-
tutus ja kohustus anda mak-
simaalset teavet osalejatele 
ja etiketti arusaadavalt sel-
gitada,” lisas ta. 

Kui osaleja on saanud 
vastuse, siis tunneb ta end 
üritusel hästi ja on enese-
kindel, sest aimata kehtes-
tatud reegleid on praktiliselt 
võimatu.

Konverentsi korraldami-
sega käivad kaasa paljud 
nüansid ja oluline on korral-
daja vilumus. 

“Sest kui organiseerija 
on teinud vea, siis piinli-
kusse olukorda satub selle 
tellija,” ütles Tšatšua. Kui 
ürituse rahaline olukord on 
piiratud, siis ei tasuks kokku 
hoida selle sisulises pooles, 
vaid jätta ära näiteks lilled 
laualt või muud sellist eba-
olulisemat. 

Pille Rõivas

” Igal kor-
raldajal 

on vastutus ja 
kohustus anda 
maksimaalset 
teavet osaleja-
tele ja etiketti 
arusaadavalt 
selgitada.

Altmõisa külalistemaja asub vaid 120 km Tallinnast ja 
18 km Haapsalust. 
Avar ja valgusküllane konverentsisaal on varustatud kogu 
vajamineva tehnikaga konverentside ja koolituste pidamiseks. 
Saal mahutab kuni 60 inimest. 2 grupitöö ruumi (kuni 15 in). Ma-
jutus 24 + 13 lisavoodit. Toitlustamine. Saun. Loodusmatkad.

Altmõisa Tuuru küla, Ridala vald,
90402 Läänemaa 

Tel 472 4680 
Faks 472 4681 

e-post info@altmoisa.ee 
www.altmoisa.ee KÜLALISTEMAJA KÜLALISTEMAJA 

Tel 654 2001, faks 677 9845
Sütiste tee 21, ruum 238

www.emiewt.ee
ewt@emiewt.ee

Hiina, Hongkong, Macao, TaiwanHiina, Hongkong, Macao, Taiwan
30. sept - 16. oktoober

REISIKAVA 2006:REISIKAVA 2006:

12.-26. aprill
Lõuna-Ameerika: Ecuador ja GalapagosLõuna-Ameerika: Ecuador ja Galapagos

Teravmägede kruiisTeravmägede kruiis
26.juuni - 8.juuli

Kesk-Ameerika
Lõuna Kariibi Austraalia
Ettevalmistamisel: (okt.)

(okt.), (nov.)

Kesk-Ameerika
Lõuna Kariibi Austraalia
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Union of International 
Association (UIA) on koos-

tanud juba 51 aastat statistilisi 
uuringuid, mis puudutavad 
rahvusvahelisi konverentse, ja 
alates 1972 hõlmab UIA sta-
tistika üritusi, mis toimuvad 
kindlaks määratud sihtkohas.

UIA iga-aastane rahvusva-
heline kohtumiste statistika 
näitab, et Eesti on konverent-
siriigina väga edukas. Nimelt 
võib ülaltoodud tabelist välja 
lugeda, et riikide seas, kellel oli 
viimase 10 viimase aasta jook-
sul olnud suurem tõus kui 50% 
rahvusvaheliste kohtumiste 
osas, on esikohal Eesti. 

Statistika abil seatakse ees-
märke ja hinnatakse tulemusi. 
Samuti kontrollitakse kvaliteeti 
ning on suureks abiks sihtkoha 
reklaamimisel. 

Alates aastast 2002 hakkas 
statistikaamet eraldi koguma 
statistikat ka Tallinna kon-
verentsireisijate kohta. 2002. 
aastal oli 18 431 konverentsi-
reisijat Tallinnas, kuid 2004. 

Eelmisel aastal maju-
tati Eesti majutuset-
tevõtetes 1,45 miljonit 
välisturisti, neist 4% 
ehk 60 000 olid kon-
verentsi- ja seminari-
turistid. 

Piret Kallas
EASi Turismiuuringute koordinaator

2004. aastal kasvas konve-
rentsituristide arv märkimis-
väärselt (28% võrreldes 2003. 
aastaga). See on seotud üldise 
tõusutrendiga turismis pärast 
Euroopa Liiduga liitumist, mis 
tulenes Eesti maine ja tuntu-
se paranemisest, piiriületuse 
lihtsustumisest ja transpor-
diühenduste lisandumisest. 
2005. aastal vähenes konve-
rentsituristide arv 2004. aasta 
rekordilise tasemega võrreldes 
5%, kuid oli siiski 21% kõr-
gem 2003. a tasemest. 2005. 
a tagasihoidlike tulemuste 
põhjuseks võib pidada seda, et 
viimasel ajal ei ole Eestis eriti 
lisandunud konverentsivõima-
lusi ega äriklientidele orien-
teeritud majutuskohti. Eestis 
kogutavate andmete vähene 
detailsus täpsemat analüüsi ei 
võimalda.

Valdav osa väliskülastajate 
osalusega konverentsidest ja 
seminaridest toimub Tallinnas, 

Väliskülastajatest oli konverentsituriste käputäis

vähemal määral toimub neid 
ka Tartus ja Pärnus. 2005. aas-
tal ööbis 77% Eestis majutatud 
konverentsituristidest Tallin-
nas, 8% Tartus, 5% Pärnus ja 
2% Harju maakonnas. 

Kõige rohkem konverentse 
ja seminare toimub Eestis keva-
del ja sügisel: populaarseimad 
kuud on mai ja september, 
järgnevad märts ja aprill ning 

oktoober ja november. Seega 
on konverentsiturism puhku-
sereisidega võrreldes oluliselt 
vähem hooajaline, kuid selle 
mõju turismihooaja pikendami-
sele on hetkel Eestis veel väike 
tulenevalt konverentsireisijate 
väikesest osatähtsusest turisti-
de koguarvus.

Eestis asuvad konverentsi-
ruumid ja -keskused sobivad 

põhiliselt kuni 500 osavõtja-
ga ürituste korraldamiseks. 
Siiski korraldatakse Eestis ka 
üksikuid suuremaid üritusi, 
millest kindlasti võiks ära mai-
nida tänavu juunis Tallinnas 
toimuvat JCI (Junior Chamber 
International) Euroopa aasta-
konverentsi, mille toimumist 
toetab ka Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus.  

2005. aastal majutati Eesti 
majutusettevõtetes 619 000 si-
seturisti, neist 8% ehk 48 611 
olid konverentsi- ja seminaritu-
ristid. Erinevalt välisturistidest 
on Eesti elanikest konverentsi-
reisijate arv stabiilselt kasva-
nud: 2005. aastal kasvas nende 
arv 10%, 2004. aastal 7%. 

Erinevalt välisturistidest 
paiknevad siseturistide kon-
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Allikas: statistikaamet

verentsi- ja seminarisihtkohad 
suhteliselt hajusalt üle Eesti. 
Populaarseimad piirkonnad 
on Pärnumaa (sh Pärnu linnas 
ööbis 9% konverentsituristidest 
ning Pärnu maakonnas väljas-
pool Pärnu linna 10%), Valga-
maa (11%) ning Tallinn (10%). 
Siseturistid käivad konverentsi-
del ja seminaridel kõigil kuudel 
enam-vähem ühepalju.  

2005. aastal ööbis 77% Eestis 
majutatud konverentsituristidest 
Tallinnas. Pildil Meriton Grand Hotel 
Tallinn. 
Foto: Indrek Susi

 Eesti kiire areng jäi aastatesse 1994-2004

aastal oli arvuks 50 772. Kasv 
on olnud 175% ehk siis 32 341 
reisija võrra. Nende andmete 
põhjal võib järeldada, et Tal-
linnal on väga suur potentsiaal 
tõusta väga edukaks ja hinna-
tud konverentsilinnaks, kui 
edasine areng toimub samasu-
guse kiirusega. Kahjuks võib 
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Allikas: UIA

sellest aastast lugeda tõusvaks 
täheks Riiat, sest Tallinnas 
puudub multifunktsionaalne 
konverentsikeskus suuremate 
rahvusvaheliste ürituste jaoks, 
mistõttu on külastajate arv es-
makordselt langenud. 

Kai-Riin Saluste,

Tallinna linnavalitsus

Juubelitammede tee 4, Saku, 75501 Harjumaa. Tel 672 8540, faks 672 8362, mois@sakumaja.ee
www.sakumois.ee

SEMINARIKESKUS • MAJUTUS • PEOTEENINDUS
PUBI • SAUN
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Eriväljaannete toimetaja Rivo Sarapik
telefon: (372) 667 0181, e-post: rivo.sarapik@aripaev.ee
Reklaamiprojektijuht Külli Kruusandi
telefon: (372) 667 0089, e-post: kulli.kruusandi@aripaev.ee
Kujundaja Eve Rammo

Äripäeva peatoimetaja IGOR RÕTOV, 
Väljaandja Äripäeva Kirjastuse AS
Aadress: Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: (372) 667 0195, (372) 667 0222, 
faks: (372) 667 0265, (372) 667 0165
e-post: aripaev@aripaev.ee, WWW: http://www.aripaev.ee
Toimetus: e-post: aripaev@aripaev.ee, 
tel: (372) 667 0111, faks: (372) 667 0265
Korrespondent Tartus: Väinu Rozental, vainu.rozental@aripaev.ee
Korrespondent Washingtonis: Kertu Ruus, kertu.ruus@aripaev.ee
Seminarid ja käsiraamatud: 
tel: (372) 667 0207, faks: (372) 667 0290
Reklaamiosakond: e-post: reklaam@aripaev.ee, 
tel: (372) 667 0105, faks: (372) 667 0200
Tellimine ja levi: e-post: register@aripaev.ee, tel: (372) 667 0099, 
faks: (372) 667 0300. Tellimine internetis www.aripaev.ee/tellimine
Tellimishind 12 kuuks 2595 kr. 
Trükk AS Kroonpress

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja kaastöid vajaduse korral 
lühendada. Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev 
ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh 
päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) 
on autoriõigusega kaitstud teosed ning nende reprodutseerimine, 
levitamine ning edastamine mis tahes kujul on ilma Äripäeva 
Kirjastuse ASi kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda 
Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

toimetaja kommentaar

Tahaks öelda, et järgmisel aastal 
avatakse Tallinnas Baltimaade suu-

rim konverentsikeskus, aga ei saa, sest 
seda ei tule. Vähemalt lähiaastail. 

Selleks oleks vaja poliitilist otsust. 
Seda aga pole. Keegi ei vastuta ning 
otsuseid ei tehta. Liiga kaua mõeldak-
se. Loodetavasti jõuab linnajuhtide 
hallidesse ajurakkudesse teadmine, et 
olulised küsimused ei lahene iseregu-
latsiooni teel. Tallinnaga on sama lugu 
nagu haige patsiendigagi, kes helistab 
arstile ning lubab kohale tulla, aga ei 
tule. Loodab ta ju probleemi lahene-
misele iseenesest.

Ilmselt läheb poliitikute põhiener-
gia juba järgmiste Riigikogu valimiste 
plaanide koostamise peale. Kindlasti 
on paberil nii mitmeidki lahinguid 
maha peetud. 

Räägitakse ja räägitakse, aga mi-
dagi ei sünni. Mida aga pidada heaks 
konverentsikeskuseks? Ka siin on 
poliitikutel ilmselt erinev nägemus. 
Arvan, et ei aita seni püsti olevate kar-
pide renoveerimine. Vaja oleks midagi 
palju enamat. Seisma jäänud rattale 
tuleb lihtsalt uus hoog sisse lükata ja 
seda kohe. Õhus on tunda trendi muu-
tust, mis on kõike muud kui Eesti- ja 
Tallinna-sõbralik. Käes on olulised 
aastad, aga Tallinn magab.

Tänane loorberitel puhkamise ha-
pusid vilju hakkame korvi korjama 
viie aasta pärast, kui Riia tagahoovist 
(loe Tallinnast) saadetakse härradele 
Riiga värskeid puu- ning juurvilju.

Head ööd soovin Tallinna linnale 
lootuses, et ööle järgneb kena päike-
sepaisteline päev.

Kristo Kiviorg

Rattale tuleb hoog 
sisse lükata

� Viimasel ajal on palju olnud juttu 
Sakala keskuse ja Tallinna Linnahalli 
edasisest arengust – kahetsusväärselt 
pole aga linn suutnud nende hoonete 
otstarvet ja edasist saatust üheselt 
määratleda.

Samal kui käib vaidlus, kas nime-
tatud hooned vääriksid lammutamist 
või renoveerimist ning millist funkt-
siooni peaks nad tulevikus hakkama 
kandma, vaevab meid tõsine mure. 
Nimelt puudub Tallinnal tänaseni ees-
kujulik konverentsikeskus – koht, mis 
olemas igal Euroopa Liidu pealinnal 
ja mida linnad ning erasektor ühiselt 
arendavad ka Riias, Vilniuses ja Kau-
nases. Veelgi hullem, tänaseni pole 
Tallinna linn näidanud üles huvi ega 
initsiatiivi sellise konverentsikeskuse 
rajamiseks.

Miks oleks Tallinnale vaja kon-
verentsikeskust? Põhjus on lihtne: 
linnal puudub võimalus võtta vastu 

Tallinn vajab kaasaegset konverentsikeskust
assotsiatsioone, institutsioone ja kor-
poratsioone, mis vajavad tippkohtu-
miste ja konverentside toimumiseks 
enamat 500 kohast. Jah, just selline 
on täna Tallinna suurim konverentsi 
pidamiseks sobilik saal. Samal ajal 
on organisatsioone, kelle huviorbii-
dis on saalid  550–10 000 istekohani, 
maailmas kümneid tuhandeid ning 
nad kõik otsivad uusi ja atraktiivseid 
sihtkohti.

Kui vaadata statistikat, siis ainu-
üksi viimasel aastal on Tallinna linn 
öelnud ära 17 suurele rahvusvaheli-
sele mainekale konverentsile, mille 
osalejate arv jääb 700–3000 vahele 
iga konverentsi kohta. 

Võttes arvesse rahvusvahelist usal-
dusväärset statistikat, võib öelda, et 
ainuüksi korraliku kaasaegse konve-
rentsisaali puudumine on sundinud 
konverentsikorraldajatel suunama 
Eestist mööda ca 1 miljard kroo-

ni aastas (Soome statistika näitab, 
et ainuüksi assotsiatsioonide mõju 
Soome riigile on 1,2–1,4 miljardit 
krooni aastas). Jätab ju keskmine 
konverentsiturist konverentsi toimu-
mise sihtkohta ca 35 000 krooni ühe 
ürituse kohta.

Eesti turismisektor vajab uusi mag-
neteid, just seepärast leiame, et täna 
oleks viimane aeg linnal kujundada 
oma seisukoht, kas Tallinn soovib 
saada edaspidi konverentsiturismi 
sihtkohaks või mitte. Sest juba täna 
rändavad sajad ja sajad miljonid ai-

nuüksi selletõttu, et meil pole sobiliku 
keskust, naaberriikidesse. Sealhulgas 
Lätti ja Leetu. 

Juhul kui Tallinna linnal on olemas 
soov rajada omale kaasaja nõuetele 
vastav konverentsikeskus, oleme val-
mis osalema antud projektis. Oleme 
seisukohal, et tühjade kruntide vähe-
susest tingitult oleks Tallinnal täna 
unikaalne võimalus kaaluda nimeta-
tud konverentsikeskuse rajamist just 
Sakala keskuse või Tallinna Linnahal-
li territooriumile.

Ootame Tallinna juhtidelt kiiret ja 
asjalikku lähenemist antud proble-
maatikale. On teada, et üheski linnas 
ei jää konverentsikeskused pelgalt tu-
ristide kasutada, vaid nendest saavad 
ka esmaklassilised kooskäimiskohad 
ja kultuurikeskused linna enda ela-
nike jaoks.

EHRLi 7. veebruari avalik kiri 

Tallinna linnapeale Jüri Ratasele.

”Kui vaadata statistikat, 
siis ainuüksi viimasel aas-

tal on Tallinna linn öelnud ära 
17 suurele rahvusvahelisele 
mainekale konverentsile, mille 
osalejate arv jääb 700–3000 
vahele iga konverentsi kohta.

Meil läheb hästi, majandus 
kasvab, palgad suurenevad, 
tööpuudus on aegade madalai-

mal tasemel. Ometi ei ole rahuloluks 
põhjust.

Äripäev arvab, et just täna on 
see päev, millal senised trendid on 
muutumas. Ajad, mil Tallinn ja Eesti 
Baltimaades esimest viiulit mängisid, 
hakkavad läbi saama.

Samal ajal, mil Riia on aru saanud 
konverentsituristide olulisusest linna 
ja riigi arengule, keskendub Tallinn 
läbuturismile. 

Mainet kujundab Viinarand, suu-
red õllekõhud ning end segi joonud 
soomlased ja inglased ning kerge-
meelsed naised. Halb legend muudkui 
kogub tuure.

Veelgi hämmastavam – jaanuaris 
omistati New York Timesi kirjutises 
Tallinnale peopealinna tiitel. Eesti 
pealinna iseloomustati selle valiku 
juures kui “lakkamatu peokultuuri-
ga” linna.

Riiat tasub eeskujuks tuua ka 
selles, et neil on konverentsiturismi 
edendamiseks kasutada 15 miljo-
nit krooni aastas, kuid Tallinnal on 
selleks vaid näpuotsatäis – miljon 
krooni. Iga eestlase kohta kroon on 
pehmelt öeldes kasin, et panustada 
tulevikuks ning meelitada siia lisa-
raha.

Riias valmib lähiajal Baltimaade 
suurim konverentsikeskus, lobitööd 
konverentsiturismide kohale meeli-
tamiseks tehakse ministri tasemel. 
Ka meil peaks asjad nii olema. Selle 
asemel, et flirtida Tallinkiga, võiks 
majandus- ja kommunikatsioonimi-
nister mõelda ettevõtlusahelas ka 
järgmistele olulistele aspektidele ning 
olla oma isikuga senisest veelgi enam 
riigi PR-mees välismaal.

Leiame, et suurürituste toomine 
Tallinna toob turiste juurde ka näi-
teks Pihkva sibularestorani. Aitab 
spaade ja suurtele firmadele uberi-
kest koosolekuruumide rajamisest. 
Vaja on linna initsiatiivi, kes võtaks 
vastu strateegilise otsuse eraldada 
raha kaasaegse konverentsikeskuse 
rajamiseks linna. 

Suurejooneline konverentsikeskus 
Tallinnas pole ainult linna asi rajada, 
vaid ka riik peaks seal initsiatiivi haa-
rama. Konverentsikeskusest Tallinnas 

Viimane aeg otsustavalt tegutseda

võidavad Pärnu, Tartu, Narva ja ka 
teised kohad Eestis, kus konverentsi 
korraldamisel eeldused on loodud. 
Argument, et Tallinna pole vaja suurt 
konverentsikeskust, ei ole meie arva-
tes tõsiselt võetav. 

Maailmast on tuua rida näiteid, kus 
Tallinnaga võrdväärse rahvaarvuga 
linnades on pompoosne konverent-
sikeskus. Üheks selliseks on näiteks 
Nürnberg, kus 490 000 elanikuga 
linnas on rajatud 5000 delegaati ma-
hutav konverentsikeskus, mille ehita-
miseks kulus 930 miljonit krooni.

Kohti konverentsikeskuse rajami-
seks on – Sakala keskuse territoorium, 
Tallinna Linnahalli piirkond või siis, 
miks mitte, lennujaama äärne Dviga-
teli territoorium. Äripäeva hinnangul 
on parim asukoht Linnahalli territoo-

rium. Seal on piisavalt ruumi ning 
koht on justkui loodud konverentsi-
keskuseks.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit 
on välja arvutanud, et sobivate konve-
rentsiruumide puuduse tõttu jäi Eesti 
ilma eelmisel aastal miljardist kroo-
nist. Just miljard krooni on summa, 
mis läheks kaasaegse multifunktsio-
naalse konverentsikeskuse rajamiseks 
vaja. Täna tuleb see miljard investee-
rida, et teenida homme ja ülehomme 
topelt tagasi.

Kui tänasel päeval midagi ette ei 
võeta, kasvavad tulevikus investee-
ringud mitmekordseks. Siinkohal võib 
sarnase paralleeli tõmmata Tallin-
na–Tartu–Võru–Luhamaa maanteega, 
kus viivitamise hind on eriti kalliks 
kujunenud. Sama saatus võib meid 

tabada ka konverentsiturismi vallas. 
Lisaks sellele, et ehituse maksumus 
iga aastaga kallineb, liiguvad ka tu-
ristidevood meist eemale ja neid taga-
si võita – see kujuneb väga kalliks.

Esimesed ohumärgid on samuti 
juba olemas. Kuigi 2004. aastal näi-
tas konverentsikülastajate arv tublit 
kasvu, jäime eelmisel aastal viie prot-
sendiga miinusesse.

Selgelt jääb Tallinna, sellest oma-
korda kogu Eesti konverentsitu-
rismi edendamisel väheks üksiku 
linnaametniku pingutusest ja tööst, 
eriti, kui raha selleks peaaegu ei 
ole. Sellise tasuva, kuid esmapilgul 
hoomamatu väärtusega valdkonna 
arendamiseks on hädavajalik ühtse 
löögirusika loomine nii linna kui ka 
riigi tasandil.
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Eraettevõtjad ei julge 
omaalgatuslikult võimast 
konverentsikeskust rajada, 
sest investeering oleks 
mahukas ning äririsk kõr-
ge.

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

Radisson SASi müügidirektori 
Kersti Vaino sõnul ei söanda ükski 
ettevõte üksinda suure konverentsi-
keskuse rajamise projekti ette võtta, 
kuna esiteks puudub nii Tallinnal kui 
ka Eesti riigil ühtne nägemus, millises 
suunas soovitakse edasi minna ning 
kas Tallinnast ja Eestist üldse saab 
arvestatav konverentsi korraldamise 
sihtmaa.

“Seetõttu ongi põhirõhk hetkel 
spaade arendamisesse rakendatud. 
Üheltpoolt toetavad seda ka eelne-
vad traditsioonid ning kogemused 
juba esimese Eesti Vabariigi aegadest. 
Konverentsi korraldamine on meie rii-
gi jaoks ikka suhteliselt uus nähtus,” 
sõnas Vaino.

Vaino hinnangul vajab 2000–3000 
inimest mahutav konverentsikeskus 
avaliku ja erasektori vahelist koos-
tööd.

“Seni on küll mõned katsed teh-
tud, kuid riikliku toeta sellises suu-
rusjärgus asjad läbi ei lähe. Kuna asi 
on riskantne ning võõras, jätkatakse 
spaa-teenuste arendamist seni, kuni 
see ennast ammendab. Alles siis võib 
miskit muutuma hakata, kui muidugi 
varem strateegilisi otsuseid riigi poolt 
vastu ei võeta,” selgitas Vaino.

Strandi juhataja Tarmo Bachmanni 
sõnul ongi hetkel olukord, kus osa 
seniseid tegijaid püüavad n-ö väikse 
õngega nii spaa- kui ka konverent-
situriste, spaa- ja konverentsiteenus 
mõlemad täiendavad üksteist, olles 
lisaväärtuseks.

“Nagu meilgi, on enamikus uutes 
rajatavates keskustes head võimalu-
sed konverentside pidamiseks, aga 
ka spaa-teenuste hilisemaks nautimi-
seks. Kuigi põhistiimul on konkreetne 
kokkutulek, oodatakse pärast kõnesid 

Meile on vaja rahvusvahelise 
kaaluga konverentsikeskust. 

Aga selleks, et sinna ka olulisi 
konverentse saada, peab Tallinn 
olema oluliselt tuntum linn. Leian, 
et Eestile ja Tallinnale on vaja roh-
kem kuulsust. 

Soomlased teavad Tallinna ja 
korraldavad ka siin konverentse 
meie hotellide juures asuvates 
konverentsikeskustes. Mujal, näi-
teks isegi Lääne-Euroopas tea-
takse meid vähe. Linna ja riigi 
turundamine peaks olema kogu 
ühiskonna ülesanne, riik peaks 
eraettevõtlust selles osas rohkem 
toetama. 

Muidugi oleks kasu nii konve-
rentsi- kui ka lihtsalt turismile, 
kui näiteks loomaaiale ehitataks 
peale klaaskuppel või vähemalt 
Tallinna laht tikitaks täis nabast 
saadik vees olevaid pronksist mehi 
ja naisi.

Teiseks on Tallinnale vaja roh-
kem meelelahutusvõimalusi. Ole-
me kuulsad oma ööklubide poo-
lest, aga kõik konverentsikülali-
sed ei taha või jõua ainult tantsu 
kepsutada. 

Spaad on üks võimalus pakkuda 
midagi lõõgastuseks pärast väsita-
vat ajutegevust. 

Sellepärast on nii spaad kui 
ka konverentsikeskused üksteist 
toetavad nähtused. Ka meie uus 
hotell tuleb arvestatava konverent-
sikeskusega, kus spaa on pigem 
lisaväärtus. Spaade ja veekeskuste 
rohkus oleks kindlasti ka argu-
ment Eesti tuntusele. 

Ise oleme korraliku konverent-
sikeskuse rajamisele mõelnud 
ammu, aga selle tulevane asukoht 
on veel lahtine. 

Janek Šafranovski,
ASi Infortar haldusjuht

Spaa pakub 
lisaväärtust 

konverentsile

Lihtne tõde: suure konverentsikeskuse 
rajamist peetakse suureks äririskiks

ning suupisteid ka muid lisaväärtu-
si. Kohvi võib kodus ka juua,” ütles 
Bachmann.

Kuigi konverentsiturist on potent-
siaalselt kõige enam kulutavam klient, 
on Eestis seis veel spaa-klientide ka-
suks, kuna nad viibivad konverent-
situristist kauem kohapeal. See on 
ka Laulasmaa Resorti turundusjuhi 
Sabina Kaukise sõnul peamine põhjus, 
miks teenusepakkujad seni rohkem 
spaa-klientide püüdmisele keskendu-
nud on.

“Kuigi konverentsituristid teevad 
reeglina päevaarvestuses kõige enam 
kulutusi, on seis kogukuludes Eestis 
veel vastupidine. Spaa-kliendid viibi-
vad meil kauem ja seega ka kulutavad 
rohkem. Seevastu konverentsituristide 
keskmine grupi suurus on 30 inimest 
ja enamasti saadakse seminariga ühe 
päevaga hakkama,” sõnas Kaukis. Tei-

ne põhjus, miks spaa-teenus on eelis-
arendatud, peitub selles, et seda on 
võimalik edukalt pakkuda läbi aasta, 
konverentsiturism on aga hooajaline. 
Samas toonitab Kaukis, et spaa-tee-
nuste pakkumine võimaldab pikenda-
da konverentsituristide kohalviibimise 
aega ja suurendada klienditulu.

300kohalist spaa-keskust ning kuni 
700 inimest mahutavat konverent-
sikeskust rajav Meriton Grand Hotel 

Tallinna direktori Margus Sülla sõnul 
nemad eraldi spaa- ning konverent-
sikeskuse tasuvusuuringut teinud ei 
ole. Samuti ei karda nad olukorda, 
kui lähiaastatel peakski rajatama 
Tallinna 3000 inimest mahutav kon-
verentsikeskus.

“Turg omab head kasvupotentsiaa-
li. Arvan, et kui Tallinna tuleb võimas 
konverentsikeskus, toob see meile ja 
teistele hoopis kliente juurde,” lausus 
Süld.

Suurejoonelisest konverentsikes-
kusest Tallinnas oleksid huvitatud ka 
pärnakad, on Bachmanni seisukoht.

“Aastas ilmselt üle kahe-kolme me-
gasuure konverentsi Eestis ei toimu. 
Mõte selles, et kui suured konverent-
sid juba siia tulevad, siis nende kiilu-
vees tulevad ka väiksemad üritused. 
Nendest me huvitatud olemegi,” sõnas 
Bachmann.

”Kuigi konverentsituristid 
teevad reeglina päevaar-

vestuses kõige enam kulutusi, 
on seis kogukuludes Eestis 
veel vastupidine. Spaa-klien-
did viibivad meil kauem ja 
seega ka kulutavad rohkem. 

Sabina Kaukis, Laulasmaa Resorti 
turundusjuht

Viini Kontserdimaja on hea näide, milline näeb välja üks suursugune kontserdi- ja konverentsikeskus.  
Foto: Viini  Kontserdimaja

”Eestile ja Tallinnale on 
vaja rohkem kuulsust. 

Soomlased teavad Tallinnat 
ja korraldavad ka siin 
konverentse meie hotellide 
juures asuvates konverent-
sikeskustes. Mujal teatakse 
meist võrdlemisi vähe.


