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1. SISSEJUHATUS 
 

Põlvamaa mainekujunduskava on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu mainekomisjoni 

eestvedamisel koostatud arengudokument, millega soovitakse senisest süsteemsemalt suunata 

maakondlikku mainekujundust. Käesoleva kava põhieesmärk on piiratud ressursse 

maksimaalselt ära kasutades hoida Põlvamaa head mainet ning turundada Põlvamaad kui hea 

elukeskkonnaga rohelist maakonda.  

Kavas esitatud tegevuste elluviimist koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös 

Põlvamaa mainekomisjoniga. Viimane valib ühe aasta lõikes tegevused, mida soovitakse ellu 

viia ja mille arv sõltub tegevuse ajamahukusest ja rahaliste vahendite vajadusest. Tegevused 

viiakse ellu koostöös vastavale tegevusele sobivate partneritega.  

Põlvamaa mainekujunduskava on dokument, milles esitatud tegevused saavad teostuda ja nii 

väiksemad kui suuremad eesmärgid täituda juhul kui maakondlikul tasandil tehakse tihedat 

koostööd. Seepärast on käesoleva dokumendi realiseerumisel olulisteks partneriteks Põlvamaa 

omavalitsused, maakondlikud arendusorganisatsioonid - Põlva Maavalitsus, Põlvamaa 

Arenduskeskus, Põlva maakonna Spordiliit, Leader tegevusgrupid, siinsed ettevõtjad, 

vabaühendused, kuid samuti maakonnavälised partnerorganisatsioonid (nt 

turismiinfokeskused, SA Lõuna-Eesti Turism jt). 

Põlvamaa mainekomisjon tänab mainekujunduskava koostamisse panustanud inimesi, 

eelkõige valdkondlikke infokogujaid ja -andjaid, noortega toimunud arutelude läbiviijaid ning 

meediaanalüüsi teostanud Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasi.  
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2. PÕLVAMAA MAINE(KUJUNDUSE) HETKEOLUKORD  

2.1. Mainekujundus Põlvamaa omavalitsuste tasandil 
 

Mainekujunduskavad, kohaturundusstrateegiad vm vastavasisulised dokumendid enamusel 

Põlvamaa omavalitsustest puuduvad, kuid mitmete valdade arengukavades on mainet põgusalt 

silmas peetud. Siiski enamasti puudub sisuline analüüs, kuidas ja mida hea maine 

kujundamiseks teha.  

Maine kujundamisega seotud tegevused, mida kohtab mitmete omavalitsuste arengukavades 

on näiteks: tunnuslausete väljatöötamine, suuremates kampaaniates/koostööprojektides 

osalemine, tutvustavate infomaterjalide trükkimine, logode ja meenete tootmine, turismi 

arendamine (sh turismiobjektide ja –ettevõtete arendamine, keskkonna heakorrastamine jms) 

positiivse kuvandi loomiseks ja (tänu)sündmuste korraldamine (sh spordiüritused).  

Kõlleste valla arengukava näeb lisaks ette ka turismi arenduskava koostamise, mille kaudu 

plaanitakse ka mainekujundust. Seejuures on mainitud, et arenguprioriteetidega määratud 

eesmärkide saavutamiseks on muuhulgas oluline mainekujundus, kuna see võimaldab luua 

vallale positiivse ja ainuomase maine, tugevdada vallaelanike paigaga seotud identiteeti ning 

tagada valla püsimise avalikkuse positiivse tähelepanu all (Kõlleste vald 2015). 

Lisaks arengukavas mainekujundust puudutavatele teemadele on Põlva vallal koostatud 

„Põlva ja Madona piirkonna aktiivse turismi turundusstrateegia 2010-2020“, mille 

põhieesmärk on julgustada kahe riigi elanike ja välisriikide kodanike reisimist Põlva ja 

Madona piirkonda ning aktiivse turismi ja puhkuse teenuste kasutamist piirkonna siseselt. 

Strateegias välja toodud visioon on seejuures suurejooneline - saada kõige populaarsemaks 

aktiivse turismi- ja puhkuse keskuseks oma riigis aastaks 2020 (Põlva vald 2015). Põlvamaa 

mainekujunduses võiks ka rohkem ära kasutada asjaolu, et täna on Põlva üle-euroopalise 

organisatsiooni Euroopa maapiirkondade harta ainus liige Eestist. 

Räpina vallal on ainsa Põlvamaa omavalitsusena eraldiseisev kohaturundusstrateegia, mis on 

koostatud 2011. aastal ja kus on põhjalikult käsitletud Räpina kuvandit Eesti elanike ja 

reisifirmade hulgas ning meedias. Käsitletud on ka kohaturunduslikku ainest (nt ajalugu, 

loodus, üritused jne). Situatsioonianalüüsi põhjal on välja töötatud Räpina logo ja tunnuslause 

„Hea kodu koht“ (Räpina vald 2015). 

On mõistetav, et maakonna väiksemates omavalitsustes pole eriti vajalik tegeleda eraldi 

mainekujunduskava väljatöötamisega, kuid seda enam on oluline neil panustada maakondliku 

mainekava eesmärkide ja tegevuste elluviimisse. Räpina kui maakondlikult teise suurema 

keskuse puhul on kohaturundusstrateegia olemasolu juba rohkem põhjendatud. Ka Põlva kui 

maakonna keskus võiks kaaluda eraldi mainekava koostamist või vähemasti arengukavas 

sellele teemale suurema tähelepanu pööramist. Reaalsed kindlasuunalised tegevused 

kindlustamaks positiivset mainet lõõtsapealinnaks olemise, spordisaavutuste jms kaudu, 

oleksid väga tervitatavad. Värska kolmanda suurema keskusena ja mitmete mainet 

puudutavate objektide ja piirkonnaga võiks ennast mainekujunduse kontekstis positsioneerida 

vähemalt valla arengukavas. Osaliselt on seda ka tehtud – olemas on tunnuslause „Värska 
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vald - hüä olõmisõ kotus!“, kuid konkreetsemalt tunnuslausega seonduvat sihipärast 

mainekujunduslikku tegevust pole välja toodud. Samas põhilise osa Värska piirkonna 

identiteedist moodustab setode kultuur ja Setomaa kui sihtkoha turundamisega seotud 

tegevused on eraldi välja toodud Setomaa ühtses  turismiarengukavas (Setomaa 2015).  

 

Igasuguste mainekujunduslike tegevuste osas tuleks võimaluse korral silmas pidada 

maakonna tunnuslauset „Põlvamaa – rohelisem elu“ ning sellest lähtuvalt lahti mõtestada ja 

kirja panna oma panus. Kindlasti tuleb kohapealses mainekujunduses jälgida, et eesmärgid ja 

tegevused oleks kooskõlas maakondliku mainekavaga ega killustaks ühist mainekujundust.  

2.2. Põlvamaa kui turismisihtkoha kuvand 
 

Mainekujunduskava koostamise käigus uuriti ka Põlvamaa kuvandit Eesti reisibüroode 

hulgas. Valimi moodustasid kümme turismiettevõtet, mis tegelevad külastajate toomisega 

Põlvamaale. 2014. aasta detsembris korraldati veebipõhine küsitlus, millele eelnesid 

telefonitsi sõlmitud kokkulepped küsimustele vastamise osas. Tagasisidet andsid kuue 

ettevõtte esindajad: EST-Reisid, Loodusreisid OÜ, OÜ Luule Reisid, E-Turist OÜ, Estravel 

AS ja ABZ Reisid.  

 

Küsimustik koosnes kümnest küsimusest. Olulisemad küsimused, millele reisibüroode 

esindajad vastasid, olid: 

 senine kogemus Põlvamaa külastamisel: millistel marsruutidel reisitakse, milliseid 

turismiobjekte külastatakse, milliseid külastuspakette Põlvamaale pakutakse, kui pikalt 

Põlvamaad külastatakse; 

 Põlvamaa atraktiivsus tervikuna; 

 Põlvamaa kui turismisihtkoha peamised tugevused ja kitsaskohad; 

 milliste turistisegmentide jaoks nähakse Põlvamaal enim arengupotentsiaali. 

Senine kogemus 

Põlvamaa külastamisel toodi peamiste sihtkohtadena välja: Setomaa (Värska), Põlva, Räpina, 

Mooste, Ilumetsa ja Kiidjärve. Konkreetsematest turismiobjektidest mainiti: Postitee ja Eesti 

Maanteemuuseum, Põlva Talurahvamuuseum, Setomaa muuseumid, Taevaskojad, Sillapää 

loss, Räpina paberivabrik, Mooste mõis, Piusa külastuskeskus, Põlva kirik, Värska kirik, 

Värska Sanatoorium, Meenikunno maastikukaitseala ja Valgesoo raba.  

Tähelepanuväärne on, et Värska Sanatooriumit mainiti vaid ühel korral, samas pole ka niivõrd 

tegemist turismiobjekti kui ravi- ja majutusasutusega. Võib olla, et nimetatud bürood 

vahendavad vähe Värska Sanatooriumi pakette – võimalik, et Värska pole nende büroode 

klientide seas populaarne või puuduvad konkreetsemad koostöölepingud.   

Loetletutest toodi mitmel korral välja Maanteemuuseumi, Taevaskodasid, Setomaa 

muuseume, Mooste mõisat, Räpina paberivabrikut, Piusa külastuskeskust ja Värska kirikut. 

Turismiobjektidena nimetati ka koduaedu ja Leevaku hüdroelektrijaama ning kahel korral 

Vana Jüri seebikoda. Õigupoolest on Põlvamaa koduaiad populaarsed külastuskohad nii 
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eestlaste kui ka soomlaste ja lätlaste hulgas. Mitmete selliste aedade pidajad on ennast hobi 

korras täiendanud Räpina Aianduskoolis. Enim külastatavad aiad asuvad Põlva, Kanepi, 

Laheda, Räpina ja Ahja vallas. 

Külastuspaketid, mida turistidele pakutakse on küllaltki erinevad, nt „Ilus oled isamaa“, 

Setomaa, post-conference paketid, romantikapaketid (Mooste mõisas). Läbivateks teemadeks 

on siiski ootuspäraselt kultuuri- ja loodusturism. 

Keskmine Põlvamaa külastuskestus varieerub mõne tunni ja ühe ööbimise vahel. Ilmselt võib 

pigem lühiajaliseks jäävat külastust seostada sellega, et need reisifirmad pakuvad Põlvamaale 

eelkõige bussireise (Eesti siseste bussireiside kestus on enamasti kaks ööd) ning sellisel juhul 

on tavaline, et külastatakse mitut maakonda, millest tulenevalt võib juhtuda, et Põlvamaalt 

sõidetakse läbi ja ööbimine toimub naabermaakonnas.  

Samas tulenevalt valimi väiksusest ja vastanute vähesusest annab esitatud analüüs üsna kitsa, 

pigem subjektiivse ja veidi eksitava tulemuse ööbimiste osas. Laiemalt vaadates on 

Statistikaameti andmetel Põlvamaal viibimise aeg tegelikult läbi aastate olnud tugevalt üle 

Eesti keskmise (tabel 1). Kui Põlvamaal ööbitakse keskmiselt 2-3 ööd, siis kogu Eesti 

keskmine jääb kuni kahe öö piiridesse. Põlvamaa statistikat mõjutab ilmselt Värska 

Sanatoorium & Veekeskus, kuhu tulles võetakse sageli mitmepäevaseid puhkusepakette.  

Tabel 1. Keskmine ööbimiste arv Põlva maakonnas ja Eestis tervikuna aastatel 2012-2014 

(Statistikaamet). 

  Põlva maakond Eesti 

2012 2,55 1,95 

2013 2,69 1,92 

2014 2,44 1,88 

 

Külastuspõhjused ja kitsaskohad 

Põlvamaa kui turismisihtkoha peamiste tugevustena nimetati omapäraseid ja ainulaadseid 

kohti ja loodusobjekte, kohalikke giide, positiivse ellusuhtumisega inimesi, huvitavaid 

kultuurisündmusi (sh Setomaa temaatika), häid koostööpartnereid ning head info 

kättesaadavust. 

Neist omakorda toodi korduvalt esile huvitavaid kultuurisündmusi (sh Setomaa), unikaalseid 

loodusobjekte ja häid koostööpartnereid. Ilmselt ongi üheks selliseks hea koostöö näiteks 

kahel korral mainitud Vana Jüri seebikoda. Samas on Põlvamaal huvitavaid väikeettevõtteid 

oluliselt rohkem, mis võiksid turistidele huvi ja tegevust pakkuda, kuid läbiviidud küsitluse 

tulemustes see ei kajastu. Ilmselt tuleks nii maakondlikel arendusorganisatsioonidel kui 

ettevõtjatel endil pöörata rohkem tähelepanu tootearendusele ka selliselt, et tekiksid kontaktid 

ja suutlikkus võtta vastu ja pakkuda tooteid/teenuseid turistigruppidele.  

Konkreetsete objektidena toodi tugevuste all välja Mooste mõisa ja Taevaskodasid, 

sündmustest nimetati Setomaa Kuningriigi päevi. 
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Põlvamaa kui turismisihtkoha kitsaskohtadena toodi välja, et potentsiaalsed külastajad teavad 

vähe Põlvamaast – tutvustust jääb väheks, samuti aktiivsust toodete ja teenuste pakkumisel. 

Reisibüroode loomulik ootus on, et neile vahendatakse värsket infot pidevalt, kuid pole ühte 

inimest, kes suudaks seda teha ning ettevõtjatel endil pole sageli mahti. Samas on suhteliselt 

hiljuti loodud Põlvamaa turismiportaal, kust tahtmise korral leiavad omajagu infot nii 

reisibürood kui potentsiaalsed külastajad. 

 Välisturisti jaoks on piiravaks teguriks ka kaugus Tallinnast, mis toodi probleemina esile 

kolmel korral. Lisaks nimetati kitsaskohana turismitalude teeninduse ebaühtlast taset, millega 

tõepoolest peaks Põlvamaal tegelema, kuna vähesed suudavad pidevalt ajaga kaasas käia, kuid 

samas klient muutub järjest teadlikumaks ja nõudlikumaks. Kahe vastuseid andnud 

turismifirma esindajad ei osanud olulisemaid kitsaskohti nimetada.  

Arengupotentsiaal  

Arvatakse, et Põlvamaa omab enim arengupotentsiaali sise- ja grupituristide hulgas. Kolmel 

korral on mainitud ka erihuvi (nt loodus, ajalugu, kultuur, sport vm) põhist arengupotentsiaali 

ning kahel korral vanuse põhist (noored, keskealised, vanemad).  

2.3. Arvamused Põlvamaast 

 

Põlvamaa mainekujunduskava koostamise raames korraldati seitsme valdkonna (ettevõtlus, 

keskkond, kultuur, sport, turism, haridus, noored) lõikes arvamusküsitlused, et saada 

maakonnas tegutsevatelt erinevate elualade inimestelt võimalikult laiapõhjalist sisendit, 

milline Põlvamaa neile paistab, mida nende tutvusringkonnas Põlvamaast arvatakse ning mida 

võiks Põlvamaa maine parendamiseks teha, kui selleks oleks piiramatult võimu ja rahalisi 

vahendeid.  

 

Info kogumise käigus panustati enim noorte arvamuse väljaselgitamisele, kuna nemad on 

Põlvamaa tulevik ja nende mõtetest seoses Põlvamaaga teatakse seni ehk kõige vähem. 

Noortega viidi maakonnas läbi neli aruteluringi: Moostes, Põlvas, Räpinas ja Krootusel. 

Enamasti olid osalejateks põhikoolinoored alates 7. klassist. Noorte puhul olid arutelude 

aluseks kolm põhiküsimust: a) missugused märksõnad seonduvad Sul Põlvamaaga? (Nii 

positiivsed kui negatiivsed) b) kui Sa peaksid mujalt pärit inimesele rääkima midagi 

Põlvamaast, siis mida Sa välja tooksid? c) mida võiks teha, et Põlvamaa kuulsamaks saaks?.  

Lisaks maakonnas elavate noorte hulgas toimunud aruteludele, küsiti veebivormi kaudu 

arvamusi ka Põlvamaalt pärit, kuid täna mujal elavatelt noortelt vanuses 19-30 eluaastat. 

Sobilikud kontaktid leiti noortega tegelenud töörühma tutvusringkondadest ning vastuseid tuli 

kokku 28. Küsitlus sisaldas viis teemat/küsimust: a) Põlvamaaga seonduvad märksõnad b) 

praegune side Põlvamaaga c) tulevikuplaanid seoses Põlvamaaga d) ettepanekud Põlvamaa 

maine parendamiseks e) kuidas tõsta Põlvamaa kui hea elukeskkonna atraktiivsust noorte 

perede hulgas. 

Järgnevalt on kõigi valdkondade kokkuvõttena esitatud peamised positiivsed ja negatiivsed 

arvamused. Eraldi on käsitletud noorte küsitlemise tulemusi. Lennukad, kuid siiski arvesse 
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võetavad ideed, mida Põlvamaa maine heaks ära teha, on välja toodud mainekujunduskava 

tegevuskavas.  

Positiivsed arvamused 

Palju nimetatud positiivseks arvamuseks oli, et Põlvamaal on ilus loodus ning siin on rahulik 

ja vaikne (elu)keskkond. Lisaks sellele toodi positiivsete aspektidena välja: 

 eksisteerib kogukonnatunnetus; 

 Tartu kui teaduskeskuse ja Lõuna-Eesti regioonikeskuse lähedus; 

 palju vaatamisväärsusi; 

 kultuuriline mitmekesisus ja elavad traditsioonid; 

 heal tasemel sportimisvõimalused, traditsioonidega ja tunnustatud spordialadega 

tegelemine, tuntud meeskonnad; 

 hea haridus ja tasemel huviharidus. 

Negatiivsed arvamused 

Negatiivsed arvamused on enamasti seotud suuremate ühiskondlike probleemidega nagu nt 

ääremaastumine, mis tingib mitmed murekohad ja üks neist on ka negatiivse arvamusena 

korduvalt kõlanud ettevõtete vähesus Põlvamaal. Sellega seonduvalt on kõrgharidusega 

inimestel raske leida erialast rakendust ja eneseteostusvõimalusi ning samas napib ka töökohti 

madalama haridustasemega inimestele. Ettevõtetel jällegi on raskusi sobiva tööjõu leidmisega 

– kohapealt spetsialisti leida on praktiliselt võimatu ning ka lihtsamatele töödele on sageli 

üsna keeruline töökaid ja tööharjumusega inimesi leida. Selline olukord jätab (eriti 

maakonnast väljapool) mulje nagu Põlvamaa oleks ääremaa, kus paljude inimeste elatustase 

on Eesti keskmisest madalam. Jälgides rahvaarvu vähenemist, Eesti keskmisest madalamat 

brutopalka, haridus-, tervishoiu- ja ühistranspordivõrgu „kokkukuivamist“ jmt, siis on 

mõistetav, miks kuvand väljapoole selline on. Järjest enam saab ka selgeks, et Põlvamaal või 

ka teistes maapiirkondades, elavad need, kel suuremas konkurentsis toimetamine oleks 

keerulisem (nt madalama sissetulekuga suurperedel on maapiirkondades jõukohasem piisavalt 

suurt kinnisvara soetada) ning saavad elada vaid need, kes seda tõepoolest tahavad ehk kes 

väärtustavad maal elamise eeliseid. Need viimased on ka need, keda kohalikud kogukonnad 

võiksid märgata ja püüda aktiivselt erinevatesse tegevustesse, sh Põlvamaa mainekujundusse 

kaasata.  

Turismi valdkonnas leiti positiivse poole pealt, et Põlvamaal on palju vaatamisväärsusi ja 

turismiobjekte, kuid samas tõdeti, et kohati on need hooldamata ja kehvas seisus. Lisaks 

mainiti mitmel korral, et tegemist pole eriti omapäraste objektidega, st tõelisi 

turismimagneteid on mõned üksikud (nt Taevaskojad, Maanteemuuseum). Lisaks nimetati 

Põlvat ökopealinnaks, kuid seejuures mainiti, et pigem on tegemist sisutühja kuvandiga. 

Tõdeti ka, et meediakajastus on olnud pigem negatiivne ja võimendanud teadmist, et tegemist 

on ääremaalise piirkonnaga. Toitlustuskohtade puhul toodi välja nende vähesust ja madalat 

teenuse kvaliteeti. Majutusvõimalusi leiti sarnanevat pigem kodumajutusele. Siingi tuntakse 

puudust nii kõrgemast teenuse kvaliteedist kui suurematest majutuskohtadest.  
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Osadele vastanutest meenus ka tunnuslause „Põlvamaa – rohelisem elu“, mille puhul avaldati 

arvamust, et Eesti kontekstis, kus kõik on niigi roheline - metsi ja põlde täis, on tegemist 

igava tunnuslausega ja tegelikult oma roheluse poolest ei erine Põlvamaa teistest 

maakondadest. Kuna aegade jooksul on toimunud pigem passiivne tunnuslause reklaam 

(bännerid, logo kasutamine trükistel, plakatitel jm) ja pole tehtud nt rohelisema eluviisiga 

seotud kampaaniaid, kus inimesed ise osaleda saaks, siis on jäänud tunnuslause sisu 

ebaselgeks ja kaugeks nii maakonnas kui maakonnast väljapool. Siiani on vähe tegeletud ka 

üldise teavitustööga oma maakonna elanike seas. Vajalik oleks inimeste ja nende tegudeni 

viia need põhimõtted ja tõekspidamised, mis selle logo ja tunnuslause taga peituvad. Lisaks 

juhiti tähelepanu, et tänases ühiskonnas saab rohelisemale elule viidates rääkida paljust 

muustki, kui vaid ilusast loodusest ja tervislikust elukeskkonnast, alates rohekontoritest 

(valgustite säästlik kasutus, paberi taaskasutus jms) ja mahetoidust kuni looduslike 

ehitusmaterjalide, rohelise energia tootmise  ja muu selliseni.  

Negatiivse poole pealt toodi veel välja pigem mahategev või naljatlev meediakajastus (nn 

kollase ajakirjanduse „uudised“) maakonnast väljapool, lagunenud hooned ja halvad teeolud. 

Tähelepanu väärib, et Põlvamaa hariduskvaliteeti peeti küll pigem positiivseks, kuid mainiti 

mitmel korral ka negatiivse poole pealt. Seejuures noored ise on pakutava hariduskvaliteediga 

pigem rahul. 

Maakonnas elavate noorte arvamused 

Põlvamaal elavad noored on rahul elukeskkonna (ilus loodus, puhas, turvaline, vähe tööstust 

ja lärmi), hariduse (korras koolimajad, väiksed klassid ja võimalus individuaalsemaks 

lähenemiseks, hea koolitoit) ja sportimisvõimalustega. Lisaks tõid noored positiivse aspektina 

välja, et tänu maapiirkonnas elamisele pole nad eluvõõrad. Positiivsena mainiti ka head 

arstiabi kättesaadavust, elavaid traditsioone, vaatamisväärsuste paljusust ja Tartu lähedust.  

Negatiivsema poole pealt toodi välja, et noorte jaoks on vähe kohti ja tegevusi, millega vaba 

aega sisustada; väikeste koolide sulgemine või selle oht; vähe sallivust – kiiksud ja eristumine 

on taunitavad; puudub kaubanduskeskus;  halvad teeolud; kaugemal mentaliteet, et Põlvamaal 

elavad maakad; töökohtade puudus; turismiatraktsioonid pole erilised ja neid reklaamitakse 

pigem turistidele kui kohalikele; negatiivne või naljatlev meediakajastus. 

Aruteludest selgusid ka mõned maakonnasisesed erisused. Näiteks Moostes kiideti 

ühistranspordi ühendusi, samas Krootusel ja Räpinas mitte. Huvitav on ka, et vaid Põlvas 

kogunenud noored rääkisid palju füüsilisest ja vaimsest vägivallast. Samas peeti Põlvat 

turvaliseks elukohaks. Lisaks, kui Mooste arutelul toodi märksõnana välja aktiivsed inimesed, 

kes informatsiooni olemasolul alati kaasa löövad, siis Põlvas vastupidi, räägiti „hallist 

massist“. 

Põlvamaa maine parendamiseks soovitasid noored korraldada temaatilisi ja/või spetsiifilisele 

sihtgrupile mõeldud sündmusi (sh suuri spordiüritusi), kuhu tuleks vastava teema huvilised nii 

Eestist kui välismaalt. Lisaks pakuti, et Põlvamaal võiks korraldada laulukonkurssi ning 

rohkem sündmusi just pimedatel talvekuudel, paigutada teede äärde maakonda tutvustavaid 

valdkondlikke (nt turismiobjektid, matkarajad jne) reklaame, kujundada metsasaaduste 
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leiukohtade kaarte, luua (noorte) seltsielu soodustav keskkond (nt kaasaegselt ja huviäratavalt 

planeeritud avalik ruum, kohvikud), ehitada sise-skatepark ja suur kaubanduskeskus, luua 

täiendavaid kutsehariduse võimalusi, siduda vaatamisväärsuste külastamine aktiivsete 

tegevustega, tuua maakonda välismaal populaarseid, kuid siin uudseid tegevusi, samuti 

huvitavaid persoone välismaalt. 

Arutelude läbiviijad andsid edasi ka üldisemaid tähelepanekuid. Näiteks noorte kaasamisel 

võiks tegeleda eelkõige põhikooli noortega, sest nemad tegutsevad veel mõnda aega 

siinkandis. Gümnaasiumiõpilase mõtted liiguvad juba maakonnast väljapoole. Lisaks, üldiselt 

ei olnud osalenud noortes tunda põlvamaalase identiteeti. Ennast seostati ikka pigem 

koduvalla või konkreetse elukohaga, kuigi siingi tuli ette, et noored pole külastanud oma 

kodukoha vaatamisväärsusi (nt Krootusel kogunenud grupis oli neid, kes polnud külastanud 

Maanteemuuseumi). Noored ei olnud ka kuigi hästi kursis Põlvamaal toimuvaga, 

ülemaakondlike ettevõtmistega ja teistes valdades toimuvaga. Aruteluringide läbiviijate sõnul 

teavad noored nimetada ka maakonna positiivseid aspekte, kuid jutuajamistest selgus, et 

üldine foon on pigem negatiivne. Alla poole osalenud noortest kaaluvad pärast 

õpinguid/ärakäimisi Põlvamaale tagasi tulemist. Et tagasi tulla, on vaja hea palgaga töökohta 

ja rohkem vaba aja veetmise võimalusi. Seejuures oli noorte juures vähe märgata 

ettevõtlikkust või usku ise endale töökoha loomisse Põlvamaal. 

Põlvamaalt pärit, kuid maakonnast väljas elavate noorte arvamused  

Märksõnad, mis seonduvad Põlvamaaga: 

loodus: Võhandu jõgi, (puhas ja ilus) loodus, looduslähedus, roheline, Taevaskoja, 

Meenikunno raba, Piusa, Ahja jõgi, maastik, roheline elukeskkond (eluviis), tunnuslause 

“Põlvamaa - Rohelisem elu”, metsad, järved-jõed; 

turism ja sündmused: Postitee, Maanteemuuseum, hea koht puhkuseks, Taevaskoja, 

Ökofestival, Hea kodu päevad, Intsikurmu, Põlva järv ja saar, Põlva Päevad, Setomaa, 

ökoturism, erinevad kultuuri- ja looduskaitseobjektid, mida uudistada (muuseumid, kirikud 

jne), võro ja seto kultuur; 

inimesed: sõbralikud, soojad ja toredad, tants - Andre Laine, laul - Külli Lokko, sport - 

Kalmer Musting, Väike Illimar (karakter), Winny Puhh;  

emotsioonid: rahulik, ilus, vaikne, turvaline, sõbralik, vabadus, lõõgastumine, mälestused, 

heaolu; 

võimalused: sport (jalgpall, käsipall, tantsimine, orienteerumine jne), head võimalused vaba 

aega veeta (sh aktiivse puhkuse võimalused), võimalus osaleda erinevate organisatsioonide 

tegemistes, Mammaste tervisespordikeskus, Räpina Aianduskool, mõnusad külapoed, kust 

leiab huvitavaid asju; 

negatiivsemad märksõnad: mahajäämus, tööpuudus, madalad palgad, vähenev elanikkond, 

noorte suur väljaränne, ääreala, samas kõik vajalik on siiski kättesaadav. 
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Põlvamaaga seotuse juures tõid 11 vastajat 28-st välja, et siin on nende elu- või kodukoht 

ja/või töökoht. Suur hulk on neid, kes käivad Põlvamaal nädalavahetuseti, külastavad siin 

vanemaid ja sugulasi või tulevad hobidega tegelema. Mõnel on Põlvamaal maakodu. On neid, 

kelle elukohaks Põlvamaa enam ei ole, kuid kes panustavad siiakanti vabatahtliku tegevusega. 

Seoses tulevikuplaanidega vastas üheksa inimest, et plaanib tulla perega Põlvamaale elama. 

Samuti üheksa inimest vastas, et külastab aeg-ajalt Põlvamaal elavaid vanemaid ja sugulasi. 

Viis inimest leidis, et Põlvamaa jääb kohaks, kus puhkamas käia ja neli inimest vastas, et 

plaanib Põlvamaal rakendada oma erialaseid teadmisi. Samas ükski vastanutest ei plaani 

Põlvamaal ettevõtlusega alustada. 

Et Põlvamaad kui elukeskkonda noortele peredele atraktiivsemaks muuta tuleks 19-30 

aastaste noorte arvates peredele pakkuda soodsaid elamispindu või eluaseme ostu toetust, 

püüelda selle poole, et palgad oleksid vähemalt Eesti keskmisel tasemel, arendada 

kaugtöövõimalusi, tagada hea internetiühendus kogu maakonnas, tihendada rongiliiklust ja 

võimaluse korral tõsta bussitranspordi kvaliteeti, reklaamida turvalist elukeskkonda ja 

lasteaiakohtade piisavust, korrastada koolivõrk, viia läbi haldusreform, luua tugigrupid maale 

elama tulevatele inimestele ja tegeleda aktiivsemalt maale elama projektiga, avaldada 

edulugusid ja välja reklaamida positiivseid lugusid maale kolimisest või siin elamisest ning 

kaasata tagasitulevad noored kohaliku eluolu kujundamisse. 

Kui kohapealsed noored ütlevad, et vaba ajaga pole Põlvamaal midagi peale hakata, siis 

maakonnast väljas elavad noored väidavad vastupidist. See lahkarvamus võib olla tingitud 

vanusest ja elukohast. Näiteks 19-30 aastast oma tervisest hoolivat linnanoort võivad 

Põlvamaa matkarajad oluliselt rohkem paeluda kui kohalikke noori, kes tahaks hoopiski 

kaubamajades aega veeta. Lisaks on 19+ vanustel noortel suurema tõenäosusega ka võimalus 

sõita autoga ning tegutseda sõltumatult vanematest, mis põhikooliealiste puhul pigem nii pole 

ja sellest tingituna on ka viimaste tegutsemisväli piiratum. 

Lisaks, Põlvamaalt pärit olevate noorte vastustes on tunda teatavat nostalgiat ja heldimust 

mineviku mälestuste, seikluste ja kodukoha suhtes. Kaugemalt kujutatakse ette, et tegemist on 

suhteliselt idüllilise maaeluga. Osalt on selline unistamine ilmselt tingitud ka vanuselistest 

erinevustest. 19-30 aastased noored hakkavad varem või hiljem mõtlema pere loomisele ja 

seejuures on loomulik, et ühe potentsiaalse kodukohana nähakse ka lapsepõlvekodu 

piirkonda. Kohapealsete põhikooliealiste noorte ettekujutused maaelust on märksa 

realistlikumad ja osatakse ka nimetada igapäevaseid maaeluga kaasnevaid probleeme. Siit ka 

üldine veidi negatiivsem hoiak Põlvamaa suhtes. Samas kohapealsed küsitletud on nooremad 

ja nende unistused peavadki olema rohkem seotud „tiibade sirutamisega“ ja kodukohast 

lahkumisega. Oluline on siitpoolt jätta positiivne jälg noorte hinge, et neil hiljem tekiks soov 

oma teadmiste ja kogemustega Põlvamaale tagasi pöörduda.  
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2.4. Põlvamaa kuvand meedias 
 

Põlvamaa kuvandi uurimiseks meedias viisid Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased läbi 

meediaanalüüsi. Põlvamaa mainekomisjoni ettepanekul valiti analüüsitavateks ajalehtedeks 

Eesti Postimehe, Eesti Päevalehe, Äripäeva ja Maalehe paberväljaanded. Leiti, et need 

ajalehed moodustavad sobiva valimi, kuna tegemist on üle-riigiliselt ilmuvate ajalehtedega, 

mille puhul võiks eeldada, et esineb ka Põlvamaaga seonduvaid uudiseid (nt Äripäevas 

primaarsektoriga või Maalehes maaeluga seonduvalt). Analüüsi ei võetud piirkondliku või 

kohaliku tähtsusega ajalehti, kuna seal on Põlvamaa uudiste ilmumine niigi selge. 

Meediaanalüüsi perioodiks oli juuni-august 2014, detsember 2014 ning jaanuar-veebruar 

2015. Eesmärk oli vaadelda, kas suve- ja talvekuude lõikes ilmneb mingisuguseid erinevusi 

uudiste iseloomus. Artiklite analüüsimisel toodi välja tüüp, funktsioon, valdkond, alateema 

ning anti hinnang skaalal selgelt negatiivne – selgelt positiivne. Nende aspektide all olid 

omakorda detailsemad kodeerimisvalikud. Kuna meediaanalüüs oli sisend käesolevasse 

dokumenti, siis olid eraldi uuritava teemana välja toodud rohelisema elu temaatikat puudutav. 

Järgnevalt on esitatud kokkuvõte meediaanalüüside tulemustest. 

2.4.1. Eesti Päevaleht ja Äripäev 

Kuna Äripäevas ilmus Põlvamaad puudutavaid artikleid kõigest kaks, siis pole nende 

andmete põhjal üldisemaid järeldusi eriti võimalik teha. Siiski, võttes arvesse uurimisperioodi 

pikkust, võib ühe kokkuvõttena välja tuua, et Äripäevas kajastatakse Põlvamaaga seotud 

lugusid väga vähe. Selles peegeldub nii Põlvamaa kui Äripäeva olemus – viimasest on ootus 

leida ärilise ettevõtlusega seonduvaid uudislugusid, samas Põlvamaale ei ole iseloomulikud nt 

majanduskasvu loomine, teadus- ja tööstusparkide olemasolu jms, millest Äripäev kirjutada 

võiks. Nii ongi mõneti loomulik, et Äripäev kirjutab Põlvamaast vähe ja kui seda tehakse, siis 

Põlvamaale omaste teemade – kultuuri ja looduse – kaudu.  

Päevalehes ilmus uurimisperioodil küll neli põlvamaalastega tehtud intervjuud, mis on 

iseenesest ehk hea tulemus, kuid ei viita sellele nagu oleks Põlvamaalt huvitavaks peetud 

erinevatel elualadel tegutsevaid persoone, keda intervjueerida, vaid hoopis headele 

saavutustele spordis. Kolm intervjuud oli tehtud käsipalliklubi Serviti peatreeneriga ning 

rääkisid kordaminekutest ja elust-olust ning neljas intervjuu oli läbi viidud Põlvast pärit 

sportlase Maicel Uiboga. Intervjuude puhul näib, et Põlvamaa paistabki peamiselt silma 

tublide saavutustega spordi alal. Samas on Põlvamaa inimesed lisaks käsipallile tugevad ka 

jalgpallis, tantsimises ja laulmises - neil aladel esinetakse edukalt ja tuuakse kodumaakonda 

palju suuremaid ja väiksemaid võite, kuid analüüs näitas, et need võidud pole Päevalehes 

kajastust leidnud. Tervikut vaadates, ilmus Päevalehes kuus spordi teemalist, üks krimi, kaks 

haridus, üks kultuuri artikkel ning üks lugu, mis rääkis nii kodukohast kui ka ajaloost. 

Kahetsusväärne on, et ei Äripäevas ega Päevalehes ei ilmunud ühtegi artiklit, mis oleks 

keskendunud väärtushinnangute rõhutamisele. Põlvamaa soovib ju olla roheline maakond, mis 

paistab silma ja väärtustab oma ilusat ning omapärast loodus- ja elukeskkonda, traditsioone 

ning kirevat kultuurielu. Samas ühtegi neid väärtusi peegeldavat artiklit sel perioodil 
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kummaski ajalehes ei ilmunud. Võimalik, et tunne ja visioon sellest nägemusest on vaid 

Põlvamaa kuvandit loovate inimeste peas, kuid must-valgel kaugemale ulatuvat kajastust see 

ei leia ning info Põlvamaast kui rohelisest maakonnast kujuneb muude kanalite kaudu (nt 

sõprade kogemused, turistidele suunatud trükised jms). 

Kõigest üks krimi uudis kuue kuu peale Põlvamaal, Päevalehes kajastatuna on positiivne, sest 

võrreldes televisiooni või veelgi enam raadioga, kus võib näha/kuulda pidevalt teateid mingi 

kriminaalse sündmuse kohta (ka Põlvamaal toimuvate), on kõigest üks kriminaalse alatooniga 

lugu hea tulemus. Lugu rääkis Koidula külas illegaalselt piiri ületanud sudaanlastest.  

Päevalehe analüüsi põhjal võib öelda, et kultuuri osas paistab Põlvamaa eelkõige silma setode 

kaudu – sellel on nii positiivne kui negatiivsem külg. Ühelt poolt on küll positiivne, et meil on 

selline tugeva identiteediga kogukond, kuid selle negatiivsem pool on, et tihti ei seostata 

setosid mitte Põlva-, vaid Võrumaaga, kuigi reaalsuses paikneb Setomaa kahes maakonnas. 

Nii juhtubki, et paljud Setomaa külastajad ei teagi, et nad parasjagu Põlvamaal viibivad ja ka 

infot võidakse otsida pigem Võrumaad puudutavatelt veebilehtedelt. Samas on setode kultuur 

unikaalne ja seda on osatud ka edukalt turundada, mistõttu on see üks peamisi tõmbetegureid 

kaugemalt tulevatele turistidele. Seega oleks ülejäänud Põlvamaa turundamise mõistes arukas 

teatud määral ja valdkondades siduda seda tugevamalt Setomaa temaatikaga. Teisalt on veidi 

probleemne, et mujalt Eestist vaadatuna pannakse tihti võrdusmärk Põlva- ja Setomaa vahele, 

kuigi setode kultuur moodustab vaid ühe osa Põlvamaa identiteedist. See näitab Põlvamaa kui 

terviku turundamise nõrkust ja kinnitab, et sihtkoha turundusega tuleb aktiivselt ja 

järjekindlalt tegeleda, millest seni ülejäänud Põlvamaal vajaka on jäänud. 

Sel perioodil ei kajastatud Päevalehes ega ka Äripäevas põllumajanduslikke lugusid, uudiseid 

märgilise tähendusega objektidest, ettevõtlusest, õnnetustest, inimeste tunnustamisest. Samuti 

ei esinenud sotsiaalteemalisi ega elulaadiga seonduvaid uudiseid. Siingi on mõneti üllatav, et 

ei esinenud ühtegi Põlvamaad põllumajandusega siduvat artiklit (nt Äripäeva puhul esines 

teatav ootus leida uudiseid põllumajandussektori ja Põlvamaaga seonduvalt). Samuti oleks 

turismi valdkonna arendamisele ja mõnede oluliste turismiobjektide olemasolule tuginedes 

oodanud artikleid märgilistest objektidest (nt Taevaskoja) seonduvalt Põlvamaaga. Ka 

elulaadiga seonduvad uudised stiilis „miks elada maal?“ oleksid nt 

intervjuude/arvamuslugude näol väga tervitatavad olnud.  

Põlvamaa maine kujundamise seisukohalt on väga kahetsusväärne, et ei Äripäevas ega ka 

Eesti Päevalehes ei ilmunud ühtegi artiklit, mis oleks rääkinud Põlvamaa rohelisemast elust 

või rohelisemast märgist. Põlvamaalaste jaoks on need ju väga laialt levinud teemad, mida 

nähes/kuuldes tuleb alati oma maakond meelde. Kas ka need võivad olla tuntud ainult 

põlvamaalastele endile või võib eeldada, et seegi info liigub sarnaselt turismiinfole teisi 

kanaleid mööda.? 

Kummaski ajalehes ei esinenud selgelt negatiivseid artikleid. Pigem negatiivsed olid seotud 

Põlva koolireformiga, ebaseaduslike piiriületustega, poliitikaga ja kaotustega spordi 

valdkonnas.  

Äripäeva mõlemad artiklid olid selgelt positiivse iseloomuga, seega Põlvamaast jäi positiivne 
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mulje, mida varjutab vaid asjaolu, et kuue vaadeldud kuu peale esines Äripäevas kokku ainult 

kaks artiklit Põlvamaa kohta. Päevalehe artiklitest oli üks pigem positiivne ja viis selgelt 

positiivsed. Kahe ajalehe peale kokku olid positiivsemad lood ülekaalus (kokku seitse 

tugevalt positiivset artiklit 15-st). 

 

2.4.2. Eesti Postimees 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Postimehes kajastatakse Põlvamaaga seonduvaid uudiseid vähe. 

Perioodil juuni-august 2014 kirjutati ainult üks lugu ja perioodil detsember 2014 - jaanuar 

2015 kirjutati üheksa lugu. Kuna enamus lugusid puudutasid käsipalliklubi Servitit, siis võib 

järeldada, et Servitil on suur osa Põlvamaa, kuid eriti Põlva linna mainekujunduses. Serviti on 

kujundanud Põlvamaa mainet pigem positiivselt, sest Postimehe suvekuude juuni-august 2014 

ja talvekuulde detsember 2014 - jaanuar 2015 on esinenud rohkem positiivsete hinnangutega 

lugusid ja negatiivse hinnanguga vaid üks. Põlvamaad näitab positiivsest küljest see, et ei 

esinenud ühtegi lugu krimi ja õnnetuste valdkonnast.  

 

Kui võrrelda Põlvamaa kajastamist Postimehes kuude lõikes, siis oli kõige rohkem lugusid 

veebruaris 2015 – viis lugu. Selle põhjuseks võib olla, et olid tulemas valimised ja samal ajal 

toimusid käsipallivõistlused, millest võttis osa Serviti. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 

talvekuudel kirjutati Postimehes rohkem lugusid Põlvamaa kohta kui suvekuudel. Põhjustena 

võib siin näha asjaolu, et võrreldes suvekuudega on talvel aktiivsem tööperiood nii 

ajakirjanikel, ametkondadel ja organisatsioonidel ning seetõttu on talvekuudel kajastatavaid 

teemasid ja sündmusi rohkem. 

 „Põlvamaa - Rohelisem elu“ on Põlvamaa tunnuslause, kuid seda ei olnud mainitud üheski 

loos. Selle põhjuseks võib olla, et Postimehes keskendutakse pigem poliitikale, spordile jne. 

Ei kirjutata nii palju sellest, mida „Rohelisem elu“ iseloomustab – loodusest ja inimeste 

mõtteviisist. 

2.4.3. Maaleht 

 

Põlvamaa soovib olla mitmes mõttes roheline maakond ning Maalehes paistab see ka välja, 

kuna Maalehes ilmus väärtushinnangutega seotud artikleid, mis rääkisid pere olulisusest ja 

maal elamise võlust.  

Maalehele on kõige iseloomulikumad põllumajanduse või looduse sisuga lood, kuid mõneti 

üllatavalt oli selleteemalisi artikleid Põlvamaast väga vähe. Samas esines omajagu Põlvamaa 

kultuurisündmuseid puudutavaid uudiseid.  

Kahjuks või õnneks olid Maalehes ülekaalus turismiartiklid seoses Venemaaga. Põlvamaa on 

tihedalt seotud vene turistidega. Seoses probleemidega Venemaal on see kaasa toonud kahju 

siinsetele turismiettevõtjatele. Positiivse noodiga oli lugu vene perest, kes kolis Peterburist 

Värskasse ning tegutseb nüüd turismi valdkonnas. 

Rohelisema elu tunnuslausega seonduvaid artikleid esines Maalehes seitse ning lisaks üks 

rohelise märgi toodetega seonduv artikkel. Viimane puudutas Labürindifestivali ja selle 
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raames toimuvat ökotoodete laata. Rohelisema elu tunnuslausega olid seotud Pirmastu OÜ-st 

rääkiv artikkel, „Suur suveürituste kalender”, kus kirjeldati ökofestivali „Rohelisem elu” ning 

erinevad muusika- ja setoteemalised lood. Seega, maakonna mainet kujundab enim kirev 

kultuurikava, millest vaid väikese osa moodustab Põlvamaa promomiseks välja töötatud 

tunnuslause “Rohelisem elu” ja “Rohelisem märk”. 

Maalehes olid positiivsed lood ülekaalus. Pigem ja selgelt positiivseid lugusid oli 34-st kokku 

25  ehk 74% kõigist artiklitest jätsid Põlvamaast positiivse mulje. 

2.4.4. Ajalehtede võrdlus 

 

Nii Maalehes kui Päevalehes tuli välja, et kultuuri valdkonnas paistab Põlvamaa eelkõige 

silma setode kaudu, kuid alati ei seostata setosid mitte Põlva- vaid Võrumaaga. Spordi 

valdkonna artikleid ilmus omajagu Päevalehes ja Postimehes, peamiselt käsipalliklubi 

Servitiga seonduvalt. Eriti Postimehe puhul on viimane positiivse Põlvamaa maine 

kujundajaks. Maalehes ei ilmunud ühtegi sporditeemalist artiklit. Samas ilmus Maalehes 

väärtushinnanguid rõhutavaid lugusid, mida teistes ajalehtedes jällegi ei esinenud. Lisaks, 

üldiselt on Maalehele kõige iseloomulikumad põllumajanduse või looduse sisuga lood, kuid 

nt Postimehes kirjutatakse sellistel teemadel väga vähe. See näitab ajalehtede eripära.   

 

Lisaks ei ilmunud teistes ajalehtedes peale Maalehe ühtegi artiklit, mis oleks rääkinud 

Põlvamaa rohelisemast elust või rohelisemast märgist. Maalehes seevastu esines seitse 

artiklit, mis seostuvad tunnuslausega „Põlvamaa - Rohelisem elu“ ja üks artikkel, mis rääkis 

Rohelisema märgi tootest. Seegi peegeldab ajalehtede erinevaid suunitlusi. 

 

Nii Eesti Päevalehes kui ka Äripäevas esinesid pigem positiivse kui negatiivse hinnanguga 

lood, Postimehe artiklite põhjal jäi Põlvamaale neutraalne hinnang. Põlvamaa tegemistest 

kajastatakse küll suhteliselt vähe ajalehtedes, eriti Äripäevas, kus oli ainult kaks artiklit terve 

analüüsi jooksul ja need mõlemad lood olid positiivse sisuga. Põlvamaa maine Maalehes on 

positiivne, sest positiivse hinnanguga lugusid esines oluliselt rohkem kui negatiivse või 

neutraalse hinnanguga lugusid.  
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3. PÕLVAMAA TÄHTSÜNDMUSED & KULTUURIKORRALDUS 
 

Eespool kirjeldatud meediaanalüüsi tulemused näitasid, et Põlva maakond  on tuntud oma 

kireva kultuuripärandi, elavate traditsioonide ja huvitavate sündmuste poolest. See on 

tänuväärne, kuna kultuur on üks olulisi mainet kujundavaid teemavaldkondi.  

Sündmuste kasutamine kindlal eesmärgil leidis aset juba Vana-Kreekas ja Vana–Roomas, kui 

spordi- ja kultuurisündmusi kasutati poliitilistel eesmärkidel - inimestele pakuti lõbustusi, 

kuid tegelikult sooviti võita hääli ja inimeste sümpaatiat. Festivalid ja laadad, mis ei olnud 

ette planeeritud, mängisid olulist rolli, kuid nad toimusid, kuna neid oli vaja. Turud ja laadad 

olid olulised kaubavahetuseks, peod ja tähistused kuulusid igapäevaelu juurde, mängud 

polnud professionaalsed nagu sport. See aeg on aga möödas ja nüüd on enamik üritusi 

planeeritud, et täita majanduslikke, ärilisi, sotsiaalseid, kultuurilisi ja poliitilisi eesmärke. 

(Tilk 2012) 

Sündmusi kasutatakse tänapäeval üha enam ka strateegiliselt, et aidata nende abil 

iseloomustada ja reklaamida kohta. Kohaturundajad nimetavad kolm olulist aspekti, mis 

aitavad kaasa mõjusa kohakuvandi loomiseks: reklaamlaused, visuaalsed sümbolid ning 

üritused ja teised sarnased tegevused (Kotler et al 1993). Kõrge kvaliteediga üritused annavad 

positiivse pildi korraldavast kogukonnast. Mõned üritused jätavad materiaalse pärandi linna 

uuendustest, turismi ja transpordi infrastruktuurist, sotsiaalsetest ja keskkonna muutustest. 

Teisalt tekitab sündmuste rakendamine kohaturunduses ja turismis muret paljude vaatlejate 

hulgas. Kardetakse, et koht muutub kaubaks, kaob kultuuriline autentsus, tekib sündmuste  

ületoodang jms (Tilk 2012). 

Järgnevalt on esitatud lühiülevaated Põlvamaa Omavalitsuste Liidu otsusega kinnitatud viiest 

maakondlikust mainesündmusest, mis on võtnud kohustuse turundada Põlvamaad kui rohelist 

maakonda ning tutvustada ka Rohelisema märgi ettevõtjate toodangut ning mille 

ühisturundamisega püütakse puudutada ka kaugemat publikut. 

Eesti rahvamuusikatöötluste festival Moisekatsi Elohelü 

 

Eestimaa folgisuve juhatab sisse aprilli lõpus toimuv Mooste folk Moisekatsi Elohelü. 

Tegemist on ainulaadse eesti rahvamuusikal põhineva rahvusvahelise muusikakonkurssiga, 

mis rüütab eesti rahvamuusika kaasaegsesse vormi läbi erinevate muusikaliste projektide. 

Konkurss on avatud nii professionaalidele kui harrastusmuusikutele. Vanu viise uues kuues 

saab nautida nii Mooste järve ääres kui mõisa erinevates hoonetes. 

 

Hea kodu päevad 

 

Traditsiooniliselt leiavad Hea kodu päevad aset juunikuu esimese nädalavahetuse hakul – 

reedel ja laupäeval – imekauni Räpina mõisa südames. Reede on pärastlõunal algava õpetliku 

aiandus- ja hea kodu teemalise konverentsi päralt. Sisukale konverentsile järgneval avaõhtul 

saab külaline nautida mitmekesist kultuuriprogrammi, kus esinevad Räpina kohalikud 
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taidluskollektiivid ning alati ka mõni üllatuskülaline. Hea kodu päevadega haakuvaid üritusi 

toimub üle terve Räpina valla. 

 

Laupäeval toimub mess-laat, mis algab juba varastel hommikutundidel. Messil on kauplemas 

omatoodangu müüjad. Lisaks ostlemisele on kõikidel soovijatel võimalus kätt proovida 

erinevates töötubades, külastada näitusi, osaleda erinevatel ekskursioonidel ning küsida 

spetsialistidelt nõu tervise, ohutuse ja turvalisuse, aianduse, vana maja hooldamise ja 

taastamise teemadel. Laupäeval on traditsiooniks saanud ka rahvusvahelise käsitöö 

palkmajaehitajate kutsevõistluse korraldamine, kus igal aastal selgub parim käsitöö 

palkmajaehitaja. Ka messipäeval toimub Räpinas ja ümberkaudsetes külades kontserte igale 

maitsele, püsiva koostööna planeerib Peipsimaa orelifestival oma Räpina-kontserdi Hea kodu 

päevadega samale ajale. 

 

Seto Folk 

 

Seto Folk on festival, kus muusika ja looduse koosmõjust sünnivad elamused ja tärkab 

inspiratsioon. See on festival, mis toob kokku matka-  ja muusikahuvilised üle Eesti ja 

avardab lavakultuuri piire. Tähtsal kohal on keskkonnasõbralik mõtteviis, taaskasutus ja 

kohalike ettevõtete toetamine. Iga-aastaselt müüvad meistrid festivali laadaplatsil kohalikku 

käsitööd, süüa saab tõelist seto toitu, juua koduõlut ning kogeda seto külalislahkust. 

 

Seto Folgi põnev matkaprogramm viib festivali külastajad Setomaa metsadesse, et lisaks 

muusikaelamusele saaksid külalised osa ka Värska kandi imelisest loodusest. Parimad 

kohalikud giidid ja RMK matkajuhid aitavad üles leida need erilised kohad, mida üksi 

avastades ei leiaks. Alates 2014. aastast teeb Seto Folk koostööd Emajõe Lodjaseltsiga ning 

selle raames on folgilistel võimalik nautida lodjakontserte ja looduslodja retki Pihkva järvele. 

 

Seto Folgile on iseloomulik, et kontserdid pole koondunud vaid ühele suurele lavale, vaid 

pakuvad elamusi ja avastamisrõõmu üllatavate esinemispaikade näol. Väikesed ja intiimsed 

kontserdipaigad (sh kontserdid lodja peal, hommikukontserdid päikesetõusul järve ääres, 

metsalagendikul, talumuuseumi arhailises rehealuses, saunalaval jne) aitavad luua atmosfääri, 

kus külastaja saab muusikat teadlikult kuulata ning sellega suhestuda hoopis sügavamal 

tasandil kui traditsioonilisel suure-lava festivalil, lastes muusikal end tõeliselt kõnetada. 

 

Lõõtspillipidu Harmoonika  

Lõõtspillipidu Harmoonika on kutsutud ellu, et taaselustada ja elavdada August Teppo-aegset 

kohalike lõõtspillimeistrite ja -mängijate traditsiooni. Pidu toimub Põlvas, Intsikurmu 

mändide all juulikuu kolmandal laupäeval. Sellele eelnevad külaharmoonikad ehk 

lõõtspillimeeste ülesastumised kohalikel külapidudel terves maakonnas.  

Harmoonika peakontserdil esinevad Eesti parimad lõõtspillimängijad ja lõõtspillide saatel 

astub üles ka mõni tuntud popartist. Õhtut rikastavad teiste rahvaste lõõtspillimängijad oma 

rahvuslikel pillidel. 
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Ökofestival 

Traditsiooniliselt augustikuu lõpus toimuv Ökofestival kannab viiest mainesündmusest enim 

Põlvamaa tunnuslause „Rohelisem elu“ ideid ja väärtusi. Tegemist on maakondliku 

suursündmusega, kus pakutakse huvitavat ning kasulikku programmi paljudele 

loodusesõpradele ja rohelist mõtte- ja eluviisi hindavatele inimestele.  

Festivali retkede, õpitubade ja kursuste läbiviijate ning perepäeva kauplejate puhul 

eelistatakse kohalikke, keskkonnahoidlikke tootjaid ning toitlustajaid, kes pakuvad kohalikku, 

mahemärgisega, tervislikku ja hooajalist toitu ja kaupa. 

Ökofestivali korraldamise eesmärk on juurutada külastajates ja koostööpartnerites keskkonda 

säästvaid teadmisi ja käitumismalle ning seeläbi aidata kaasa tarbimis- ja käitumisharjumuste 

keskkonnasõbralikumaks muutumisele. 

Lisaks viiele mainesündmusele väärivad Põlva maakonna suuremate sündmustena nimetamist 

maakondlikud žanripäevad, Külapillimeeste Päev, Põlva Päevad, Intsikurmu Muusikafestival, 

Seto Pitsi Päevad, Seto Kuningriik, Leelopäevad, Seto Külävüü kostipäiv, Lüübnitsa sibula- ja 

kalalaat ning Eesti laulupeo protsessi toetavate sündmustena maakondlik laulu- (ja 

tantsu)pidu, laste laulu- ja tantsupidu, memme-taadi rahvapeod ning omavalitsustes toimuvad 

laulupäevad. Lisaks toovad üha enam külastajaid Põlvamaale suvised teatrietendused, mida 

peamiselt pakuvad Lutsu Teater, Alle-Saija Teatritalu ja Ruusa Näitemängu Seltsing koostöös 

Ruusa kultuurimajaga. Näiteks Lutsu Teatri etendus "Rummu Jüri ehk tamasseri rauad" valiti 

Tarbija 24 andmetel 2014. Aastal publiku poolt parimaks suvelavastuseks Eestis. 

Kagu-Eesti maakondi hõlmavatest sündmustest, mida ka Põlvamaal tähistatakse, võib 

nimetada Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu, Kagu-Eesti tantsupidu ning Uma Pido. 

Kultuurikorraldus Põlvamaal 

Kuna ühe piirkonna mainekujunduses on kultuuriloome olulise „pildil hoidva“ tähtsusega, siis 

on siinkohal paslik peatuda veidi ka Põlvamaa kultuurikorralduse teemal ja sellega 

seonduvatel kitsaskohtadel. 

Üheaegselt on kultuurivaldkonnas nii tugevuseks kui nõrkuseks tegijate paljusus. Ühelt poolt 

see tagabki Põlvamaale omase kireva kultuurielu, kuid samas raskendab erinevate sündmuste 

koordineerimist, infovahetust jms. Lisaks igas omavalitsuses töötavatele kultuurispetsialistile, 

töötab Põlva Maavalitsuses peaspetsialist kultuuri ja spordi alal, kes samaaegselt tegeleb ka 

Eesti laulupeo protsessi eestvedamisega maakonnas. Maavalitsuse juures tegutseb ka Laulu- 

ja Tantsupeo Komisjon maavanema juhtimisel. Põlvamaa Omavalitsuste Liidus koondatakse 

maakonnas toimuvaid sündmusi ja kajastatakse neid maakonna portaalis ning antakse välja 

iga-aastast suvist kultuurikalendrit, lisaks tegeletakse Põlvamaa mainesündmuste 

ühisturundusega. Liidu juures tegutseb ka mainekomisjon ning Põlvamaa Kultuuri 

Koostöökogu. Lisaks toimetavad igas maakonnas Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri 

spetsialistid. Põlvamaal on vastav spetsialist ka aktiivselt koos käiva Kultuuri Koostöökogu 

esimees. Räpinas on avatud ka Põlvamaa Turismiinfokeskus, mille töötaja muuhulgas 
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koondab ja edastab/lisab Põlvamaa sündmusi veebilehtedele www.puhkaeestis.ee ja 

www.visitpolva.ee.  

Põlvamaa Kultuuri Koostöökogul on üldkogu, mille moodustavad esindajad Põlvamaa 

vallavalitsustest ning erinevatest (arengu)organisatsioonidest. Lisaks on Koostöökogul 

juhatus, mille liikmed on ühtlasi ka üldkogu liikmed. Kultuuri Koostöökogu tööks eraldatakse 

iga-aastaselt vahendid POLi eelarvest ning sellega kaetakse enamasti Põlva maakonna 

kultuuritöötajate koolituskulud.  

Tänu Kultuuri Koostöökogu aktiviseerumisele on viimasel ajal taas päevakorda tõusnud 

suvise kultuurikalendri kõrval aastase kultuurikalendri väljaandmine, mis on vajalik nii 

mainekujundusliku tegevusena kui ka oluline infoallikas maakonna kultuuritöötajatele 

sündmuste planeerimisel. Samuti on positiivne kultuuriministri kutsumine maakonda 

arutamaks senise kultuurikorralduse jätkusuutlikkuse ja tulevikuväljavaadete üle. Kultuuri 

Koostöökogu pikaajaline soov ja nägemus on, et kultuuri valdkond peaks olema 

organiseeritud sarnaselt maakondlikele spordiliitudele ning Koostöökogu juures võiks 

palgalisel kohal töötada valdkonna tegevjuht, kes koordineeriks maakondlikku kultuurielu, 

korraldaks vajalikke koolitusi ja aitaks läbi viia maakondlikke suursündmusi, lisaks oleks 

partneriks mainesündmuste korraldamisel ja abiks maakondlike kollektiivide jätkusuutlikkuse 

tagamisel. 

Praeguse seisuga on kultuurisündmuste korraldamine enamasti projektipõhine tegevus. 

Peamiste rahastusallikatena võib nimetada: kohalikud omavalitsused, POLi kultuurivahendid, 

Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammid, kultuuriministeeriumi toetused, Eesti 

Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu toetused jne. 

 

Kultuuri valdkonna probleemide paljususes, sh valdkonna alarahastatus, kultuuritegijate 

vähene motiveeritus ja (sädeinimeste, sh koorijuhtide jt) väsimine, kaasaegse ja kvaliteetse 

tehnika puudus, kasutajaskonna vähenemisest tingitud kultuuriasutuste renoveerimise ja 

ümberstruktureerimise vajadus jms, on süsteemi kokkukukkumise vältimiseks vajalik 

valdkonnaga intensiivsemalt tegeleda ja mitte võtta kultuuriga tegelemist vaid kui 

meelelahutust, mille arvelt võib alati kokku hoida. Mainekujunduse seisukohast on väga 

oluline sihikindlalt jätkata kultuurivaldkonna toetamist ja püüda lahendada või vähemasti 

leevendada valdkonnas esinevaid probleeme.  

3.1. Sport Põlvamaa mainekujunduses 
 

Kultuurisündmuste korraldamise kõrval on mainekujunduses samavõrd oluline spordi 

valdkond. Pikkade traditsioonidega alad Põlvamaal on orienteerumine, laskmine, suusatamine 

ja motokross. Hiljem on lisandunud ja väga populaarseteks kujunenud käsi- ja jalgpall.  

Sporditurismi kaudu elavdavad Põlvamaad ning toovad siia spordihuvilisi ja turiste sellised 

võistlused nagu rahvusvaheline noorte saalijalgpalliturniir Lootos Cup, rahvusvaheline noorte 

jalgpalliturniir LootosSpring, rahvusvaheline käsipallituniir Põlva Cup nii meestele kui 

noortele, meeste käsipallis Balti Liiga alagrupimängud, rahvusvaheline orienteerumise 

http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.visitpolva.ee/
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mitmepäevavõistlus Koprakarikas ja Peko Kevad ning Võhandu maraton. Lisaks on 

saavutanud rahvusvahelise mõõtme orienteerumisklubide Põlva Kobras ja Värska Peko poolt 

korraldatavad suusaorienteerumise ja rattaorienteerumise võistlused Põlvamaal.  

Laskmises toimuvad Põlva karikavõistlused, mis toovad kokku laskurid üle vabariigi ja 

kaugemaltki, Kagumotoklubi korraldab rahvusvahelist motokorssi Põlva Kevad Rosma 

krossirajal, samuti on tuntud Räpinas Linte krossirajal peetav motovõistlus Isad ja Pojad. 

Spordiklubi Serviti võõrustab suusatajaid Mammaste karikavõistlustel murdmaasuusatamises, 

nende korraldatavad Mammaste suusaraja jooks ning Mammaste rattasõit 

maastikurattavõistlusena on samuti populaarseteks saanud. 

Seega, kuigi antud mainekavas kirjeldatud meediaanalüüsi puhul jääb mulje, et Põlvamaa 

mainele spordi valdkonnas on tooni andev peamiselt käsipall, siis tegelikult on kohapealne 

spordielu palju kirjum ning vähem kajastamist leidnud alade puhul on seni ehk vajaka jäänud 

kommunikatsiooni-ja turundustööst. 

Võistlussporditurismi potentsiaal on suurem nn välialadel - orienteerumine, jooks, rattasõit, 

autoralli, suusatamine ja tulevikus ehk discgolfki – Põlvamaa mitmekesine ja vahelduv 

maastik loob selliste võistluste korraldamiseks ideaalsed võimalused. Suuremate 

pallimängude võistluste tarbeks on vajalik maakonna suurima pallimängude saali, Mesikäpa 

Halli ümberehitamine, et oleks võimalik kasutada mitut väljakut samaaegselt, publikut 

mahuks rohkem jne. Head potentsiaali omab Põlva siselasketiir, mille rekonstrueerimine 

aktiviseeriks laskespordialast tegevust ning tänu sellele võiksid hoo sisse saada näiteks ka 

vibulaskurid. Mammaste Tervisespordikeskus toimib täna eelkõige talispordikeskusena. 

Tulevikus oleks tarvis rajada juurde uusi väliväljakuid (nt võrkpall, korvpall) ja laiendada ka 

majutuse võimalust. Sellised arendused võimaldaks Mammaste Tervisespordikeskuse 

potentsiaali paremini ära kasutada ja muuta see aastaringselt tihedamini kasutatavaks. 

Võistlusspordi arendamise kõrval on teinegi sporditurismi võimalus - spordilaagrite, firmade 

spordipäevade ja teiste taoliste ettevõtmiste korraldamine. Heaks näiteks on Tilsi, kus korras 

staadion, kohapealse majutuse ja toitlustuse olemasolu, järv ja selle juurde kuuluvad 

sportimisvõimalused loovad keskkonna, kus kogu suvise perioodi „laagerdavad“ erinevad 

spordiklubid üle Eesti.  

3.2. Kultuuri- ja spordivaldkonna kokkuvõte 
 

Headest näidetest hoolimata on Põlvamaal nii sporditurismi arendamise kui kultuurivaldkonna 

suursündmuste korraldamise olulisemaks kitsaskohaks suuremate majutuskohtade puudus. 

Maakonna suurimad majutusasutused on Värska Sanatoorium (koos lisavooditega 215 kohta) 

ja Pesa hotell, mis koos lisavoodite kasutamisega suudab majutada 70 inimest. Muus osas on 

majutamine võimalik väiksemates hostelites/kodumajutustes ja turismitaludes, kuhu 

suurematel kultuurisündmustel, konverentsidel ja spordisündmustel osalejad kõik ära ei mahu. 

Nende eraldi majutamine on aga organiseerimise osas aeganõudvam ja ka osalejatele pigem 

tülikas. Paraku jätab tihtilugu soovida ka majutusasutuste ja nende teeninduse kvaliteet, kuna 

külastajad on muutunud järjest teadlikumaks ja nõudlikumaks. Seega, Põlvamaal on vajalik 
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nii suuremate hosteltüüpi majutusvõimaluste loomine kui ka kvaliteedi tõstmine 

olemasolevates majutusasutustes. 

Eespool nimetatud ja teistegi väiksemate sündmuste kaudu toimub Põlvamaa värvikireva 

kultuuri- ja spordielu loomine. Mainekujunduse seisukohast on mitmekesise kultuurielu 

olemasolu väga oluline, kuna just huvitavad ja omanäolised sündmused on üks võti, mille 

kaudu inimesi maakonda tuua ja samas maakonda ka väljapoole tutvustada. Tänuväärne on, et 

nende ettevõtmiste hulgas on pika traditsiooniga sündmusi, nt Ökofestivalil täitub 2015. aastal 

kümnes aasta, 2016. aastal tähistatakse aga 20 aasta möödumist esimesest Lõuna-Eesti 

memme-taadi suvepeost Intsikurmus. Seejuures on juurde tulnud ka suure populaarsuse 

osaliseks saanud sündmusi nagu Seto Folk Värskas või mitteametlikult Eesti Positivuseks 

tituleeritud Intsikurmu Muusikafestival.  

Tänase seisuga ei kuulu nn ametlike mainesündmuse hulka ühtegi spordisündmust, kuigi need 

toovad maakonda külastajaid kaugemalt ja ka nende meediakajastus ületab mõnestki 

mainesündmusest sagedamini uudisekünnist maakonnast väljapool. Lisaks, kuna pikka aega 

toimunud kultuurisündmused kipuvad nö ära kuluma ja oma populaarsust kaotama, siis tasuks 

maakonna arendusorganisatsioonidel kaaluda sellise rahastussüsteemi rakendamist, mis 

võimaldaks ka uutel sündmustel mainesündmuse tiitlit (sh spordisündmused) ja sellega 

kaasnevaid vahendeid taotleda. Samas ei tohiks mainesündmused olla iga-aastaselt muutuvad, 

kuna nii ei tekiks püsivust ja traditsiooni, mis peaks ühele mainesündmusele omane olema, 

eriti kui sellega soovitakse konkreetset sõnumit maakonnast väljapoole viia. Lisaks tekivad 

liiga tihedal vahetumisel probleemid ühisturundusega.  
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4. PÕLVAMAA KOHATURUNDUSELEMENDID 

4.1. Tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu“ 
 

"Põlvamaa – Rohelisem elu" (joonis 1) iseloomustab nii maakonna loodust kui ka siinsete 

inimeste rohelist mõtteviisi. Tunnuslausega kaasas käiva logo sinine värv kujutab siinseid 

jõgesid ja järvesilmi, roheline värv metsakohinat ja rabavaikust ning kollane päikesepaistet ja 

põlvamaalaste sõbralikkust.  

 
Joonis 1. Põlvamaa tunnuslause ja –logo: „Põlvamaa – Rohelisem elu“. 

Põlvamaa tunnuslausel „Rohelisem elu“ on kuus tugisammast. 

 Looduslähedaste (ehitus)materjalide kasutus ja energiasäästlike lahenduste 

rakendamine nii ehituses kui mujal: savi, puit, liiv, pilliroog jt ning nende 

kasutamine ehituses, siseviimistluses, mööblitööstuses jm. Lisaks nn roheliste 

energiate (päike, tuul, maasoojus) kasutamine kaasaegsete küttelahenduste 

väljatöötamisel, liginullenergia- ja passiivmajade ehitamisel jm. 

 

 Nutikas ettevõtlus: innovatiivsed ettevõtted, tootearendus ja uued tehnoloogiad, 

lisandväärtuse kasvatamine, koostöö ekspordis, rohetöökohad, elustiiliettevõtluse 

arendamine. 

 

 Energia loodusest: mineraalvesi, ravimuda, puhtad põllusaadused ja puhas keskkond, 

vaimse ja füüsilise energia ammutamine loodusest, loodus- ja terviseturismi 

arendamine. 

 

 Puhas ja värske toit oma ai(d)ast: kohalik toit, mahetoit, toit talust otse tarbijale. 

 

 Maalähedane elulaad: traditsioonilised maamajapidamised, loomad, põllud, 

kultuurmaastikud, väikesed, kuid ehedad külad ja elujõulised kogukonnad. 

 

 Arenevad kultuuritraditsioonid: vanade unikaalsete traditsioonide säilitamine ja 

edasikandmine, teisalt nende interpreteerimine kaasaegses moodsas võtmes. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et „rohelise“ maakonna põhimõtete elluviimisega on tihedalt seotud 

kohalike põllumajandussaaduste ja toiduainete tootmine, kvaliteetsete turismiteenuste 

osutamine, kohalike loodusressursside kasutus ettevõtluses ja energiatõhususe saavutamine 

ehitussektoris ning vastavate teenuste pakkumine ja lahenduste väljatöötamine. Need 

moodustavad ühe osa Põlvamaa identiteedist. Teise osa identiteedist moodustavad kaitstud ja 

hinnatud looduskeskkond ning kvaliteetne, puhas ja turvaline elukeskkond. 

Põlvamaa tunnuslause ja –logo kajastuvad ka maakonna arengukavas sõnastatud visioonis:  

Põlvamaa tunnuslause „rohelisem elu“ on praktikas realiseerunud väärtusliku loodus- ja 

elukeskkonnana, kus elada, töötada ja puhata. Põlvamaa puhas ja eripärane looduskeskkond 

on kaitstud. Samas, kasutades kohalikke ressursse säästvalt soodustatakse 

ettevõtluskeskkonna arengut, rohelisema eluga seonduvaid innovaatilisi ning piirkonnas 

konkurentsieelist omavaid tegevusi. Põlvamaal on toimiv infrastruktuur ning hästi 

kättesaadavad teenused. Põlvamaa inimesed väärtustavad tervist, puhast looduskeskkonda, 

rahu pakkuvat ja turvalist elukeskkonda, haritust, loovust, ettevõtlikkust ja koostööd. 

Antud tunnuslauset ja –logo kasutatakse reklaamplakatitel, kuulutustel, flaieritel, trükistel, 

kodulehtedel, messidel, laatadel jm. Seni on logo ja tunnuslause kasutamine Põlvamaa 

arendusorganisatsioonide poolt olnud üsna kaootiline ning puudub nii neile kui laiemale 

üldsusele suunatud detailne ja hästi kättesaadav kasutusjuhend, mis fikseeriks logo ja tunnuse 

täpsemad kasutusõigused ja –viisid. Näiteks, täna ei takista sisuliselt miski ükskõik millisel 

Põlvamaa ettevõttel ennast reklaamida ka Põlvamaa tunnuslause ja –logo kaudu, kuid 

„rohelist“ sisu ei pruugi neil kõigil seejuures olla. Samuti on reguleerimata, millise 

kontseptsiooniga kultuurisündmuste puhul on kohane Põlvamaa tunnuslause ja –logo 

kasutamine. Lisaks on probleemne, et levinud on sobimatutes mõõtudes ja oma kvaliteedi 

kaotanud (nt algfaili väiksemaks muutmise kaudu) logod ning kadunud on küsimused logo 

korrektse kasutamise osas. See võib olla tingitud väga minimalistliku brändiraamatu 

olemasolust, kuid veel enam selle vähesest levitamisest ning kontrolli puudumisest logo ja 

tunnuslause kasutamise osas. 
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4.2. Piirkonna- ja kvaliteedimärk „Rohelisem märk“ 
 

Alates 2009. aastast on Põlvamaa ettevõtjatel võimalik taotleda Põlvamaal toodetud 

kvaliteetsetele toodetele tunnust "rohelisem märk" (joonis 2). Tegemist on piirkonna- ja 

kvaliteedimärgiga, mis kinnitab toote või teenuse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, 

looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. 

Märgiga tähistatakse eelkõige toidukaupu ja mahetooteid, looduslikke ehitus- ja 

viimistlusmaterjale ning käsitööd, sest just need tooted on kohalikku päritolu. Rohelisema 

märgiga saab tähistada ka loodus- ja kultuuritraditsioone väärtustavaid turismiteenuseid. 

„Rohelisema märgi“ eesmärgiks on: 

 väärtustada Põlvamaa kohalikke tooteid ja teenuseid; 

 suurendada tarbija usaldust Põlvamaa toodete ja teenuste kvaliteedi suhtes; 

 toetada Põlvamaa toodete ja teenuste müüki (k.a eksporti); 

 luua konkurentsieeliseid; 

 toetada Põlvamaa ettevõtjate koostööd ja võrgustumist. 

„Rohelisema märgi“ on välja töötanud SA Põlvamaa Arenduskeskus mõttega, et märgi 

rakendamise võimalus motiveerib kasutama kohalikku toorainet ning aktiivselt tegelema 

tootearendusega. Märgi kasutamisega kaasneb müügitugi ja laiemad turundusvõimalused. 

Seejuures tarbija jaoks kergendab märgi olemasolu ostuotsuste tegemist ning Põlvamaalt 

pärinevate kvaliteetkaupade leidmist. 

Rohkem infot „Rohelisema märgi“ võrgustiku, toodete ja müügipaikade kohta leiab: 

www.polvamaine.ee.  

 

Joonis 2. Põlvamaa piirkonna- ja kvaliteedimärk „Rohelisem märk“. 

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ toodete reklaamimiseks on ka välja töötatud tegelaskuju Betti 

(joonis 3), kelle kaudu on mitmelgi korral toimunud „Rohelisema märgi“ toodete turundamist.  

 

 

http://www.polvamaine.ee/
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Mõned stiilinäited: 

Suur oli sõprade üllatus, kui elupõline linnabeib Eliisabet, keda sõprade seas ka Bettiks 

hüütakse, ühel päeval asja eest teist taga peast roheliseks läks. Selle asemel, et tuhlata 

kaubanduskeskustes ning hängida kohvikutes, kolis Betti ära Põlvamaale. Kui algul vaatasid 

Betti sõbrad teda kui Aleks Turovski mõnda võõrliiki, siis pikkuhilja võõristus kadus ja järjest 

sagedamini avastasid sõbrad-tuttavad ennast nädalavahetustel autodesse pakkimast, et võtta 

suund Põlvamaa poole.  

„Oo-oo, kuidas siin kajab!“ kõlasid sõprade hüüded Taevaskojas. „Mõnus metsakohin,“ 

kiideti Setomaa serval. „Maailma suurim liivakast!“ kilkasid kaasavõetud lapsed Piusal. Hea 

meel oli ka Bettil, kuid siiski tüdines ta pidevast giidiametist. Nii võttiski Betti ühel sumedal 

suveõhtul oma maasikakorjamisest punetavate käte vahele rüperaali ning kogus kõik oma 

soovitused Põlvamaa parimatest elamustest siia kokku. (väljavõte trükisest „Roheline 

Põlvamaa“) 

Suur oli sõprade üllatus, kui elupõline linnabeib Eliisabet, keda sõprade seas ka Bettiks 

hüütakse, ühel päeval asja eest teist taga peast roheliseks läks. Selle asemel, et tuhlata 

kaubanduskeskustes ning hängida kohvikutes, kolis Betti ära Põlvamaale, sest sealne elu 

sobib ta juuksevärviga. Praegu ei imesta aga tema linna jäänud sõbrad Betti valiku üle, sest 

ka nemad on õppinud nautima metsade vaikust, ahjus praksuvate puude soojust ning kohaliku 

toidu värskust. Pühade eel istub Betti aga köögilaua taga, krõbistab omaküpsetatud 

piparkooke ning saadab sõpradele-sugulastele eht põlvamaise pühadesoovi: „Rohelisemaid 

jõule!“ (Kõlleste Kommimeistrite rukkileivatahvel) 

Suur oli sõprade üllatus, kui elupõline linnabeib Eliisabet, keda sõprade seas ka Bettiks 

hüütakse, ühel päeval asja eest teist taga peast roheliseks läks. Selle asemel, et tuhlata 

kaubanduskeskustes ning hängida kohvikutes, kolis Betti ära Põlvamaale. „Mõni peenar 

rohelist võiks Sul ikka olla,“ soovitas Betti uus naabrinaine ning julgustas seemnepoest läbi 

astuma. Ilusad seemnepakid, mis lubasid kastemärga salatit, kirglikpunaseid tomateid ning 

krõmpsrohelisi kurke olid nii ahvatlevad, et Betti ostis algatuseks terve aia jao seemneid 

kokku ning arvas teadvat – kus seemet, seal saaki. Ja kuigi esiti Betti aiapidamine sellega 

piirdus, on ta nüüd oma head ideed või õigemini porgandid, peenrale kasvama pannud. 

„Pane Sinagi oma idee kasvama!“ (Põlvamaa Arenduskeskust tutvustav brožüür) 
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Joonis 3. Tegelaskuju Betti ning paremal tema vähe tähelepanu pälvinud ja nimetu kaaslane. 

„Rohelisema märgiga“ on peamiselt Põlvamaa Arenduskeskus tegelenud juba mitu aastat. 

Seepärast on ootuspärane, et kui esialgu aidati liitunud ettevõtjaid nii nõu kui jõuga, siis 

edaspidi oleks tarvilik väikeettevõtjatel saavutada iseseisvus. See tähendab näiteks, et 

ettevõtjad on ise suutelised ennast vajalike oskuste, inventari ja reklaammaterjalidega 

varustama. Vältimaks olemasoleva märgi „kulumist“ tuleks aastaid kaasatud ettevõtetega 

tegelemise kõrval edasise arengu ja ka mainekujunduse huvides sisse viia uuendusi, mis 

tooksid teatavat värskust ja uut tähelepanu „Rohelisema märgi“ kasutamisele. Seda eriti 

olukorras, kus (toiduaine)turul esineb ka teisi samalaadseid märgiseid, mis aktiivselt 

konkurentsi pakuvad. Näiteks võiks täiustada hetkel kehtivat statuuti ning analüüsida 

võimalusi „Rohelisema märgi“ ettevõtete ringi täiendamiseks nõnda, et sellesse võrgustikku 

saaksid kuuluda ka ettevõtted, mille tooraine otseselt Põlvamaalt ei pärine, kuid mis siiski 

kannavad Põlvamaa identiteeti ja reklaamivad oma toodangu kaudu Põlvamaad. Lisaks võiks 

lähitulevikus mõelda „Rohelisema märgi“ iseseisvumisele st juba pikemalt seotud olnud 

ettevõtted võiksid hakata sarnaselt liikmemaksu loogikale rahaliselt panustama „Rohelisema 

märgi“ hoidmisse ja arendamisse, et tekiksid vahendid ühisteks (turundus)tegevusteks ning 

väheneks sõltuvus projektipõhisest rahastusest.  

Lisaks võiksid „Rohelisemale märgile“ uut hoogu sisse anda erinevad nii kohalikele kui 

kaugematele tarbijatele suunatud kampaaniad. Näiteks kui humoorikas Betti on üsna hästi 

tähelepanu leidnud ja omaks võetud, siis uutes kampaaniates võiks hakata kasutama ka tema 

nimetut kaaslast. Õigemini, mainekujunduse seisukohast olekski sobiv alustada kaaslasele 

sobiva nime ja loo leidmise kampaaniast. Veel oleks edasistes arendus- ja mainekujunduslikes 

tegevustes oluline laiendada Betti ja tema kaaslase kasutamist, et see ei piirduks vaid 

„Rohelisema märgi“ kampaaniatega.  
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Nõrk on ka „Rohelisema märgi“ ettevõtete omavaheline ja –algatuslik koostöö, mis 

mainekujunduse aspektist oleks vajalik tugisammas Põlvamaa turundamiseks läbi ühe 

konkreetse teemavaldkonna erasektori kaudu. Täna toimub tihedam koostöö suunal Põlvamaa 

Arenduskeskus – ettevõtja, kuid mitte nende ettevõtete endi vahel. Vähese omavahelise 

koostöö põhjustena on ettevõtjad välja toonud enamasti aja nappuse ja rahaliste vahendite 

puuduse. Täiendavaks põhjuseks võib siiski pidada ka sisseharjunud koostööliini 

Arenduskeskuse ja iga ettevõtja vahel. Siinkohal on oluline edaspidi analüüsida, millised on 

võimalused ettevõtete omavahelise, nö alt-üles tekkiva koostöö soodustamiseks ja mida saaks 

ära teha, et ettevõtjad näeks „Rohelisema märgi“ turundamises piisavat väärtust ka oma 

ettevõtte arengule, et leida see aeg ja vahendid iseseisvaks ühisturunduseks. Kui „Rohelisem 

märk“ on ettevõtetele loodud eesmärgiga aidata neil oma toodete ja teenustega eristuda ja 

selle olemasolu tootel ka müügile kaasa aitab, siis võiks Põlva maakond sellest ka midagi 

mainekujunduse võtmes tagasi saada. 

4.3. MTÜ Põlvamaa Patrioot ja kvaliteedimärk „Parim Põlvamaalt“ 
 

MTÜ Põlvamaa Patrioot kutsuti ellu 2010. aastal ning selle põhitegevus ja –eesmärk on olnud 

tootemärgi „Parim Põlvamaalt!“ (joonis 4), erinevate sündmuste ja meediakajastuste kaudu 

viia kohalike inimesteni sõnumit „kohalikult kohalikule võidavad kohalikud“.  

 

MTÜ Põlvamaa Patrioodi asutajaliikmeteks olid Arke Lihatööstus AS, Lihapagar OÜ, AS 

Lõuna Pagarid, Põlva Tarbijate Ühistu, AS Värska Vesi ja maavanem Priit Sibul eraisikuna. 

2011. aastal liitus OÜ Emer-Pen ning 2015. aastal Tere AS, AS Mahta Kütus ja AS Räpina 

Paberivabrik. 

 

Antud ettevõtted toetavad mitmeid kultuuri- ja spordisündmusi (nt Põlva linna päevad, Seto 

Kuningriigipäevad, E-studio kontsertreisid, Ettevõtluspäevad, Tilsi lastekodu üritused jne), 

noorteprojekte, laste huviringides osalemist, samuti spordimeeskondi (nt käsipalliklubi Serviti 

ja Tunman, võrkpallklubi Volli, OK Põlva Kobras, Kagu Motoklubi, Räpina Kotkaste 

korvpallimeeskond, maadlusklubi Lapiti), panevad välja auhindu, aitavad korraldada ja 

osalevad maakonnas korraldatavatel teemapäevadel. 

 

Näiteks on MTÜ Põlvamaa Patrioot korraldanud erinevaid laatu, osalenud Ökofestivalil ja 

Hea kodu päevadel Räpinas, et tutvustada kohalikke tooteid. Korraldatud on ka lahtiste uste 

päevi, kus huvilistel on olnud võimalus tutvuda ühinguga liitunud ettevõtte köögipoolega. 

Lisaks on kohalikus meedias tutvustatud kohalikke tooteid ning viidud läbi ettevõtluse 

teemalisi tarbijamänge. 2015. aastal lisandus uue tegevusena maakonna koolide külastamine 

koostöös Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Arenduskeskusega. Eesmärk oli tutvustada 

kohalikke tooteid ja äratada noortes huvi ettevõtluse vastu. 
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Joonis 4. Tootemärk "Parim Põlvamaalt!". 

Tootemärk "Parim Põlvamaalt!" tähistab kohalikku Põlva maakonna toodet või teenust ning 

rõhutab ja propageerib vastavate toodete-teenuste kohalikku eripära. Sellega on MTÜ liikmete 

tooted teistest eristatud ning selle abil on põlvamaised tooted kergemini leitavad.  

Märgil on kujutatud Põlvamaa vapikobrast, kuna just kobras on tark loom – ta on oma elu 

seadnud nii, et kõike, mis toiduks või majapidamistöödeks vajalik, leidub ta pesa ümbruses.  

Kobras teab, et tema elu ei oleks pooltki nii tore, kui ta hakkaks ressursse kusagilt kaugelt 

kohale vedama. Kopra tööjõud, kapital ja tooraine on kohalikud ning tema ökoloogiline 

sabajälg seetõttu ilus, puhas ja mitte üleliia suur. 

Võrreldes maakonna tunnuslause ja – logo või kvaliteedimärgiga „Rohelisem märk“ on 

Põlvamaa Patrioodi tegevus ja ka tootemärk ehk kõige rohkem suunatud kohalikule elanikule 

ja maakonna sisesele kohaturundusele, kuigi antud tootemärk muudab ka maakonna 

külastajatele Põlvamaa toodangu paremini märgatavaks ja leitavaks. Siingi võiks edaspidi 

tegeleda osalevate ettevõtete ringi laiendamisega ning erinevate tarbimiskampaaniate 

korraldamisega. Lisaks võiks muuta mitmed senised juhuslikud tegevused regulaarselt 

toimuvateks. Kui seni leiab tootemärki „Parim Põlvamaalt!“ Põlva Tarbijate Ühistu ketti 

kuuluvatest poodidest, siis tulevikus võiks mõelda ka tootemärgi viimisele maakonnast 

väljapoole (nt koos „Rohelisema märgi“ toodetega ühised letid teistes poekettides). 

4.4. Põlvamaaga seotud kultuuriruumid 

 

Põlva maakonda jäävad osa Vana-Võromaa ja Setomaa kultuuriruumidest, kus elaval rahval 

on väga tugev oma kultuuriline (võro või seto) identiteet, siin kõneldakse eesti keelest 

erinevaid, vanu läänemeresoome keeli ning püsivad traditsiooniline elulaad ja kombestik. 

Mõlema kultuuriruumi sümboolikat kohaturunduses rakendades on võimalik edukalt 

turundada Põlvamaa üht tugevust – omanäolist, elavat ja rikkalikku kultuuripärandit.   

Vana-Võromaa 

Põlva maakonna piires on Vana-Võromaa kultuuriruumil kolm kihelkonda: Kanepi, Põlva ja 

Räpina. Praegustest Põlva maakonna omavalitsustest on võro kultuuriruumi osaks Kanepi, 

Kõlleste, Valgjärve, Laheda, Mooste, Orava, Põlva, Räpina ja Veriora vald.  
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Vana-Võromaa kultuuripärand on Põlva maakonnas elujõuline: siin levib Vana-Võromaa 

kultuuriruumi ajaleht "Uma Leht", Põlvamaa ettevõtjad on esindatud piirkonnaüleses Uma 

Meki toiduvõrgustikus ning võrukeelne meedia kajastab kultuuripärandiga seotud ettevõtmisi 

Põlva maakonnas.   

Kultuuripärand paistab kohapeal välja ka piirkonna külalistele: Põlva Talurahvamuuseumis 

tutvustatakse võro kultuuripärandit, toimuvad võrokeelsed lastelaagrid, Põlva tutvustab 

laialdaselt lõõtsamängutava, Kanepi kihelkonnas on põliseid oskusi tutvustavaid ettevõtmisi 

Mesipuu talus, Mooste näitab traditsioonilise ehituse oskusi. Tuntud võrokeelne laulu- ja 

rahvapidu "Uma Pido" toimub vaheldumisi Põlva ja Võru maakonnas.  

Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mida sümboliseerivad lihtsus, maalähedus, 

alalhoidlikkus ja tugev pärimuslikkus, isegi arhailisus. Piirkond seostub eheda käsitööga, 

koduste maitsetega ja looduslähedase maaeluga.  

Vana-Võromaaga seostuvad sümbolid ja värvid tulenevad siinsest kultuuripärandist ja 

tavadest. Hall, punane ja roheline on Võromaa värvid: soe hall (ahk) viitab esivanemate 

tarkusele ja oskustele, punasel (verev) on kaitsev jõud, roheline (hal´as) on looduse ja ka 

järjepidevuse hoidja (joonis 5). Vana-Võromaa kultuuripärandit ning seega ka piirkonda 

tervikuna esindavaks sümboliks sobib hästi rombiline kiri: kaks omavahel seotud rombi, 

millede sees on kaheksaharulised tärnid (katsaharolise kirä). Sümbolis on edasi antud 

kultuuriruumi moodustavad Vana-Võromaa kaheksa kihelkonda, see haakub ka Vana-

Võromaa lipu kaheksakannaga. Rombide ühendav, viljakust ja edenemist kaitsev jõud hoiab 

Vana-Võromaa kõigi kihelkondade kultuuripärandit.  

 

 
Joonis 5. Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolika. 

Märk on kujundatud käsitsi joonistatuna, rõhutamaks käsitöö-oskuste ajatut väärtust. Märgiga 

koos saab edastada tekstilist sõnumit, mis rõhutab seotust Vana-Võrumaaga ja on suunatud 

siinse käsitöö, toidukultuuri või muu paikkondliku eripära tutvustamiseks (joonis 6).  

 
Joonis 6. Vana-Võromaa märgi kasutamine koos seonduva tekstiga. 
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Märgi baasil on võimalik kujundada erinevaid mustreid ja dekooriribasid, mida saab kasutada 

pakendite, kutsete, reklaamtrükiste kujundamisel, aga ka kodulehtede, esitluste, meenete jmt 

kujundamisel. Tänu oma lihtsale vormile on märk hõlpsasti lõigatav näiteks puitu või 

kasutatav tikandi vormis tekstiilil. 

Setomaa 

Põlva maakonda jääb Setomaa kultuuriruumi põhjapoolne osa - Poloda, Tsätski, Raakva ja 

Saatse nulk. Tänastest Põlvamaa omavalitsustest on seto kultuuriruumi osaks Mikitamäe ja 

Värska vald.  

Seto kultuuripärand on Põlvamaal selgelt eristuv ja tegemist on tugeva kogukonnaga. Siin 

levib Seto kultuuriruumi ajaleht "Setomaa", Põlvamaa ettevõtjad on esindatud 

piirkonnaülestes seto organisatsioonides Setomaa Turism, Seto Käsitüü Kogo, Kirävüü. 

Piirkonnas korraldatakse järjepidevalt seto kultuurile tuginevaid üritusi - Seto Kuningriigi 

päev, Leelopäev, Seto Folk, Värvilise Pitsi Päevad, Seto Külävüü Kostipäev, Seto muinasjutu 

päev. Setokeelne meedia kajastab regulaarselt kultuuripärandiga seotud ettevõtmisi Põlva 

maakonnas.   

Seto kultuuriga tutvumine on populaarne ka Põlvamaa külastajate hulgas. Värskas tegutsev 

Seto Talomuuseum koos oma filiaali Saatse Muuseumiga korraldab järjepidevalt seto 

kuultuurialaseid koolitusi ja teemapäevi. Piirkond on hästi kaetud Seto Külävüü viitade, 

kaartide ja objektidega. Tuntud ja nõutud on seto käsitöö ja toit.  

Setomaa kultuuriruumi kõige tuntumaks väljenduseks on seto leelopärand, mis on kantud 

UNESCO Vaimse Kultuuripärandi nimistusse. Piirkonnas tegutsevad tugevad leelokoorid, 

rahvapilli kallakuga Värska Muusikakool ning rahvatantsuansamblid. Piirkonnast on alguse 

saanud terves Eestis tuntud ja tunnustatud ansamblid Zetod ja Klapp. Igal aastal toimub 

oktoobri esimesel nädalal seto kultuuri nädal ning detsembris antakse välja Anne Vabarna 

nimeline omakultuuripreemia. 

Setomaa kultuuriruum on väga aktiivne soome-ugri liikumises – 2015. aastal korraldati 

koostöös Setomaaga mainekaid soome-ugri kultuuripealinna üritusi. Setomaa kultuuripiirkond 

on aktiivne ülepiirilises koostöös Petseri rajoonis, Pihkvas ning Lätis Suiti pärimuskultuuri 

piirkonnaga. 

Joonis 7. Setomaa vöökiri 

Seto kultuuri põhivärvid on punane ja valge (joonis 7). Neil värvidel on olnud rituaalne 

tähendus sünni-, pulma-  ja matusekombestikus. Punane ja valge sümboliseerivad seto 

kultuuris püsivat, spetsiifilist ja teistest erinevat maailmapilti. Nad jagavad kaheks setode 

arusaama maailmast, kus värvide kaudu ilmneb selge piir reaalse, mõttelise ja sakraalse vahel. 

Valge tähendab valgust, selle sümbolid on päike ja kuu. Valge abil kujutati arusaama 

teispoolsusest, minevikust, juba saavutatust ja traditsioonilisest. Punane värv seostub päikese, 
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tule ja verega - tähendades nii head kui halba. See värv on seotud aktiivse seisundi, 

sündimise, jõu ja elujõuga, kuid võib tähistada ka hääbumist, kadu, tapmist ja isegi surma. 

(Piho 2000) 
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5. PÕLVA MAAKONNA MAINEKUJUNDUSLIKUD EESMÄRGID & 

TEGEVUSED 
 

Põlvamaa on tuntud kui hea elukeskkonnaga piirkond, kus väärtustatakse rohelisemat 

tarbimist ja säästvat elustiili ning tervislikku ja rahulikku elu: 

 

 korraldada säästvaid lahendusi propageerivaid võistlusi: nt võistlus ilusaima 

ökovärvitud piirde või restaureeritud mööblieseme väljaselgitamiseks; 

 

 kohalike elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine kampaaniate, koolituste, infopäevade 

jms korraldamise kaudu: nt üldise jäätmekäitluse, prügi sorteerimise, säästliku 

kodutehnika jms teemadel (seejuures eesmärgiks võtta ka müütide kummutamine); 

 

 kõigis eluvaldkondades toetada ja propageerida arendusorganisatsioonide poolt 

eelisjärjekorras säästvaid lahendusi (nt sõlmida selleks maakondlikud kokkulepped); 

 

 erinevaid valdkondi puudutavad teavitustegevused läbi (kohalike) arvamusliidrite; 

 

 kajastada looduskeskkonna ja säästva/rohelise eluviisiga seotud uudiseid nii kohalikul 

tasandil kui maakonnast väljapool; 

 

 energiatõhusa ehituse ja looduslike ehitusmaterjalide kompetentsikeskuse rajamise 

toetamine kajastamise, teavitamise jms kaudu ning sellega seonduv mainekujunduslik 

koostöö; 

 

  kampaaniad rohekontorite propageerimiseks: nt teavitavad materjalid rohekontorite 

olemusest, võistlus huvitavaima rohekontori lahenduse leidmiseks jms; 

 

 toota kõrgtasemelised reklaamklipid Põlvamaa loodusest, inimestest, koduaedadest, 

mahetoidust, ettevõtlusest, puhtast keskkonnast ning tellida vastavasisulist 

telereklaami vähemalt kord kuus; 

 

 toetada suuremate keskuste identiteeti: Värska kui kuurortpiirkond ja setode 

temaatika, Räpina aianduspealinnana, Põlva lõõtsapealinnana, Mooste säilitamist väärt 

mõisakompleksina; 

 

 avada Põlvas Põlvamaa turismiinfokeskus, kus lisaks erinevatele trükistele oleks 

olemas ka Põlvamaa meenete ja sümboolika väljapanek ja ostuvõimalus; 

 

 paigaldada iga omavalitsuse keskusesse Põlvamaa identiteedi ühisosa kandev, kuid 

samas vastava omavalitsuse eripära rõhutav installatsioon; 
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 paigaldada olulisemate Põlvamaale toovate maanteede äärde Põlvamaa elu tutvustavad 

reklaamplakatid; 

 

 reklaamida Põlvamaad Tartu ja Tallinna lennujaamades ning strateegiliselt oluliste 

maanteede (nt Tallinn-Tartu, Tartu-Riia, Tallinn-Pärnu) ääres; 

 

 paigaldada maakonda teenindavatesse bussidesse Põlvamaad tutvustavad 

trükised/kleebised; 

 

 tagada viisakas „vastuvõtt“ maakonna piiridel: paigaldada maakonna sümboolsed 

pesapuud iga olulisema maakonda sissesõidu juurde, samuti Põlvamaad tutvustavad 

infotahvlid ja maakonna kaart ning tagada heakord (efektiivne prügikoristus jms); 

 

 algatada ja läbi viia bussiootepaviljonide ja teiste avalike objektide (nt pargipingid, 

külade viidad, elektrikilbid jms) ühtse stiiliga kujundamine; 

 

 Põlvamaa ökotee (rohelisem tee vms) kontseptsiooni väljatöötamine ja 

propageerimine seonduvalt Põlvamaa rohelisema eluga. 

 

Põlvamaalased ja maakonna külastajad teavad Põlvamaa tunnuslauset ja –logo 

„Põlvamaa – Rohelisem elu“, „Rohelisemat märki“, MTÜ Põlvamaa Patrioodi märki 

„Parim Põlvamaalt“ ning nende kontseptsioone: 

 

 maakonna tunnuslause ja –logo kasutusjuhendi väljatöötamine ja laiema avalikkuseni 

viimine (sh õigetes suurustes ja värvitoonidega failide allalaadimisvõimaluse 

loomine); 

 

 kampaaniad, võistlused jms et viia „Rohelisema elu“ põhiideed iga elanikuni 

(joonistusvõistlused, meisterdamised, toiduvalmistamised jne); 

 

 kasutada Põlvamaa turundamisel senisest aktiivsemalt Betti tegelaskuju ja tema 

kaaslast, viimasele samuti välja mõelda nimi ja lugu (nt kampaania korras);  

 

 juurutada Põlvamaa tunnuslause ja –logo süsteemsemat kasutamist Põlvamaa 

arendusorganisatsioonide ja ametkondade poolt (kutsed, kaardid, tänukirjad, e-kirjade 

signatuurid, Rohelisema elu tempel, uksesildid jne); 

 

 anda aastas korra välja „Rohelisema elu“ preemiaid: nt “rohelisem nägu”, “rohelisem 

tegu” jms; 

 

 välja töötada ja müüki panna maakonna tunnuslauset ja –logo kandvad meened; 

 

 kasutada Põlvamaa tunnuslauset ja –logo kujunduselemendina Põlvamaa avalikus 

ruumis; 
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 Rohelisema elu põhiideid lühidalt tutvustavate infotahvlite paigaldamine 

strateegilistesse asukohtadesse (sh vaatamisväärsused, kauplused jms); 

 

 kodukoha toorainet ja toodangut propageeriva ühenduse Põlvamaa Patrioot  ja 

kvaliteedimärgi „Rohelisem märk“ tutvustamine, tegevuste ja liikmelisuse 

laiendamine; 

 

 kvaliteedimärke „Parim Põlvamaalt!“ ja „Rohelisem märk“ kandvate toodete tarbimise 

propageerimine nii kohalike elanike kui külastajate seas: nt (ühised) 

tarbimiskampaaniad. 

 

Maakonna looduslik potentsiaal on maksimaalselt kasutatud nii turismis kui hea 

elukeskkonna kujundamisel ja reklaamimisel: 

 

 heale elukeskkonnale suunatud reklaamtrükised ja nende toimetamine maakonnast 

kaugemale: nt trükis stiilis „Maale elama!“; 

 

 erinevatel messidel osalemine ja seal Põlvamaa looduse ja elukeskkonna 

reklaamimine: nt omavalitsusi tutvustavate mappide komplekteerimine; 

 

 Põlvamaa turismistrateegia 2020 koostamine ja tegevuste elluviimine kooskõlas 

Põlvamaa mainekujunduskava eesmärkidega ja tegevustega. 

 

Põlvamaa looduskeskkond on tuntud ja teatud, kuid samas hoitud ja kaitstud: 

 

 vaatamisväärsuste parem eksponeerimine ja atraktiivsuse tõstmine: nii tasulised kui 

vabalt kasutatavad lisateenused (nt pildistamiskohad, annetuste jätmise kohad, 

parkimise tasustamine jne); 

 

 kohalike teadlikkuse tõstmine Põlvamaa looduskeskkonna ja vaatamisväärsuste kohta: 

nt kampaaniad, (koristus)talgud, joonistus- ja fotovõistlused, teadmiste kontrollil 

põhinevad või orienteerumisvõistlused, näitused jne. 

 

Põlvamaa on hinnatud loodusturismi sihtkoht Eestis: 

 

 korraldada koolitusi loodusturismiga tegelevatele ettevõtjatele: nt koolitused pakutava 

teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmise, loodusressursi hoidmise ja kaitsmise, 

tootearenduse ja välismaale turundamise teemadel, samuti loodusgiidide 

väljaõpetamiseks jne; 

 

 aidata kaasa  vaatamisväärsuste, matkaradade jt turismiobjektide paremale 

korrashoiule: nt korraldada iga-aastaselt just turismiobjektide korrastamisele 

suunatud koristustalguid; 
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 loodusturismi arendavatel ettevõtetel teha tihedamat koostööd Eestit välismaale 

turundavate turismifirmadega, mis müüvad loodusturismi teenuseid. 

 

Põlvamaa on tuntud põnevate sündmuste, eriliste traditsioonide ja elustiilide, 

kultuurilise mitmekesisuse ning huvitavate ja unikaalsete vaatamisväärsuste poolest: 

 

 Põlvamaa turismiportaali kasutamise propageerimine ning veebilehe turundamine 

meedias; 

 

 veebilehtedelt www.polvamaa.ee ja www.visitpolva.ee uudiste ja reklaami edastamine 

teistesse maakonnaportaalidesse; 

 

 kasutada maakonnas rohkem LED-(väli)ekraane Põlvamaal toimuvate sündmuste 

reklaamimiseks, aga ka teiste mainekujunduslike tegevuste võimaldamiseks;  

 

 pidevalt hinnata maakondlike mainesündmuste rolli maine kandjana: need, mis enam 

hästi ei toimi, asendada uutega või anda võimalus konkureerivatele sündmustele; 

 

 maakondlike organisatsioonide suurem ja süsteemne toetus (nii rahaline kui 

korralduslik) ühiselt kokku lepitud mainesündmustele; 

 

 maakondlikelt arendusorganisatsioonidelt toetust taotlevatele kultuurisündmustele 

kehtestada rahastamise tingimused: st minimaalselt peab tegelema ka 

mainekujundusega (nt maakonna tunnuslause ja –logo kasutamine trükistel, 

reklaamplakatitel jms); 

 

 traditsiooniliste sündmuste kõrval tuua maakonda ka meie kultuuriruumile võõramaid, 

kuid samas huvitavaid üritusi, mis paeluksid ka nooremaid generatsioone või oleksidki 

neile suunatud; 

 

 korraldada rohkem sündmusi kevad-talvisel perioodil: nt korraldada väiksemaid 

Ökofestivali tütarüritusi, sariüritust Põlvamaa päevad, laulukonkurssi, kõnnifestivali 

vms; 

 

 välja anda suvist Põlvamaad tutvustav trükis koos vastava perioodi 

sündmustekalendriga; 

 

 rajada Põlvamaa eripära edasiandev viidasüsteem turismi- ja teistele olulisematele 

objektidele; 

 

 eripäraste (turismi)objektide ja temaatikate (nt Värska Sanatoorium, Tsõõrikmäe 

kraater, Viimse reliikvia võttekohad, metsavendluse ning Vabadussõja ja 

militaartemaatikate esiletoomine jms) laiem turundamine; 
 

http://www.polvamaa.ee/
http://www.visitpolva.ee/
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 maakondlikes arendusorganisatsioonides seada prioriteediks pidev trükiste, suveniiride 

jms turundusmaterjali tootmine ning sõlmida vastavasisulised maakondlikud 

kokkulepped ja tagada rahastus. 

 

Põlvamaa on tuntud ja tunnustatud spordimeeskondade, tublide sportlaste ja heade 

spordirajatiste kaudu: 

 

 Põlvamaa turundamine spordi valdkonna kaudu: nt „Rohelisema elu“ logo ja 

hüüdlause särkidel,  maakondlike meenete/trükiste jagamine võistlustel, maakonna 

meened külastajatele kaasa jms; 

 

 sportimisvõimaluste ja spordirajatiste kajastamine erinevates Põlvamaad tutvustavates 

trükistes; 

 

 kaasata Põlvamaa mainesündmuste hulka ka olulisemaid maakonnas traditsiooniliselt 

toimuvaid spordisündmusi. 

 

Põlvamaa on tuntud kui piirkond, kus tervisedendus ja tervislike eluviiside 

populariseerimine on au sees: 

 

 seostada tervislikke eluviise ja tervisedendust rohkem tunnuslausega “Põlvamaa - 

Rohelisem elu” (nii liikumise kui toitumise jms osas) ja viia selles osas läbi erinevaid 

tegevusi (sh kampaaniad); 

 

 toetada korras, viidatud, kaardistatud ja omavahel ühendatud matka- ja terviseradade 

ning kergliiklusteede olemasolu. 

 

Põlvamaa on üleriigilises meedias pildil positiivsete ja omapäraste uudistega: 

 

 teha tihedat koostööd Põlvamaa uudiseid kajastavate ajakirjanikega erinevates 

väljaannetes: luua otsekontaktid, kellele uudiseid edastada, kirjutada ühiselt artikleid; 

 

 teha koostööd Põlvamaalt pärit või siin täna elavate avaliku elu tegelastega: tutvustada 

nende tegemisi ja seotust Põlvamaaga, kirjutada nende edulugudest, lasta neil 

kirjutada kindlal Põlvamaaga seonduval teemal jne. 

 

Põlvamaal elavatel ja siit pärit noortel on tugev side oma kodukohaga: 

 

 avaliku ruumi kujundamine koostöös maastikuarhitektide jt spetsialistidega selliselt, et 

noortele tekiks huvitavaid vaba aja veetmise kohti (nii sise- kui välitingimustes); 

 

 koolide lõpuklassides viia läbi vähemalt mõned tunnid, kus räägitaks Põlvamaast kui 

kodukandist, „juurte“ ja kuhugi kuulumise olulisusest, samuti professiooni vajadusest 

Põlvamaal koostöös nii avaliku sektori kui ettevõtlusega; 
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 huvihariduse laiem propageerimine, et noored oleks kursis maakonnas pakutavate 

huvihariduse võimalustega; 

 

 rohkem kaasata noori vabatahtlikesse tegevustesse või MTÜde juurde. 

 

Põlvamaal on hea ettevõtluskliima ja investorid julgevad siia investeerida: 

 

 ettevõtluskeskkonda kajastava trükise koostamine ja levitamine: nt Töötukassa, 

arendusorganisatsioonid, Arenduskeskuse nõustamistelt kaasa anda, kohalikel 

sündmustel (konverentsid, laadad jne), ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 

olulisematesse asutustesse ja koostööpartneritele; 

 

 uute ettevõtjate maakonda tuleku julgustamiseks kajastada süsteemselt Põlvamaa 

edulugusid ettevõtluse alal; 

 

 Põlvamaa ettevõtlust tutvustav väljapanek Tartu Demokeskuses; 

 

 digitaalne “Business environment in Põlva county” iga omavalitsuse kodulehele; 

 

 rohelisema elu kontseptsiooniga sobiva ettevõtluse/algatuse suurem toetamine: nt 

mahetoidurestoranid jms; 

 

 Põlvamaa toodangu veebipoe loomine; 

 

 luua Põlvamaa Arenduskeskuse kodulehele kohalike ettevõtjate omavahelist suhtlust 

võimaldav veebikeskkond (info ühes kohas koos: kes, keda ja millega saaks aidata); 

 

 kahesuunaliste (st töötamine Põlvamaalt mujale ja vastupidi) (rohe)kaugtöökontorite 

arendamine; 

 

 reklaamida ettevõtluse tugisüsteeme: PAKi teenused, inkubatsioonid, 

investeerimisvõimalused; 

 

 kohaliku ettevõtluse tunnustamine: lisaks tänuüritusele vabamas vormis kohtumised 

ettevõtjatele; 

 

 kaardistada  Põlvamaa professiooni vajadus ja selle alusel korraldada kampaaniat 

„Maale tööle!“; 

 

 trükistes rõhutada olemasolevaid ühendusi muu maailmaga ning tõsta esile 

olulisemaid transpordisõlmi (nt Koidula piiripunkt). 
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Turismitoodete kvaliteet, sh majutus- ja toitlustusasutuste poolt pakutavad teenused on 

heatasemelised, kaasaegsed ja eristuvad: 

 

 kvaliteediprogramm, koolitused ja mentorlus majutus- ja toitlustusasutustele; 

 

 kindlustada püsiv rahastus turismiettevõtluse pidevaks arendamiseks („Rohelisem 

märk“, omamaine tooraine, energiasäästlikkus, taastuvenergia kasutamine, taaskasutus  

jms); 

 

 väikeettevõtjate koolitused tootearenduse teemal, et julgustada neid tehtavaid tooteid 

või loodavaid teenuseid turismigruppidele pakkuma; 
 

 kohalike toorainete kasutamise propageerimine: nt koolitused kokkadele, kohalike 

toodete laialdasem märgistamine paremaks eristamiseks ja äratundmiseks, 

koostöölepped avalike asutustega jms. 

 

Põlvamaa on tihedalt seotud Tartu kui Lõuna-Eesti pealinnaga. Põlvamaa toimib Tartu 

tagamaana, kus peamiselt elatakse ja/või käiakse puhkamas, aga kuhu käiakse ka tööle, 

kooli jne: 

 

 koostööprojektid Tartu Ülikooli ja teiste teadusasutustega (ekspertide kaasamine 

kohalike organisatsioonide töösse, üliõpilaste praktika Põlvamaal jms); 

 

 kahe maakonna koostöövõrgustike ja -projektide algatamine turismis, tootmises, 

hariduses jm; 

 

 nii avalikku sektorisse kui ettevõtetesse (tipp)spetsialistide värbamisel lisada 

töökuulutuste juurde Põlvamaa head elukeskkonda tutvustav infolõik. 

 

Põlvamaal on kinnisvaral väärtus - soovitakse omada suvilat, maamaja, korterit: 

 

 “Maale elama!” liikumise laiendamine kõikidesse Põlvamaa omavalitsustesse ja 

protsessi läbiteinutest maakondliku tugigrupi moodustamine uutele tulijatele; 

 

 Põlvamaal pakutava kinnisvara paremini nähtavaks tegemine: messidel käimisel hetkel 

pakutava kinnisvara reklaamimine; pidev reklaam saadaolevast kinnisvarast 

omavalitsuste kodulehtedel ja maakonna portaalis. 

 

Põlvamaal ringi liikudes ei riiva silma mahajäetud ja lagunevad hooned: 

 

 kaardistada lagunenud hooned, välja selgitada nende omandivorm ja võimalused 

nende lammutamiseks või taastamiseks (eriti nt ajaloolist väärtust omavad vanad 

talukohad); 
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 luua võimalused taotleda toetust miljööväärtuslikel aladel paiknevate ja/või 

kultuuripärandit kandvate talude korrastamiseks; 

 

 korraldada heakorrastuskampaaniaid ja elanike motiveerimiseks rakendada ka rahalisi 

toetusi: nt kompenseeritakse osa aia värvimise kulust või võimaldatakse tasuta 

nõustamine hooajaliste tööde osas (nt aianduses). 
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