
1 
 

 

ETTEVÕTLUSÕHTU  27.03.2013 Vasalemma 

Memo 

Kell 16.00 

Moderaator Raido Notton 

1. Tutvustusring  

a) Koplimadise turismitalu- Raido Notton, Harjumaa Turismiettevõtjate Liidu liige, LHKK juhatuse 

aseesimees, turismiarengu töörühma juht. 

56216792 taluturism@koplimadise.ee; www.taluturism.ee 

Pakuvad:  ruumide ja väikeinventari rent 

Ootavad: pakkumisi maheköögivilja kasvatajatel ja otsivad raamatupidajat 

 

b) Kai Krabbo MTÜ Kase Käsitöö 

info@kasemty.eu, tel 56207176 http://www.kasemty.eu/ 

1. kodumuuseum 

2. giidituurid (rahvusvahelised) 

3. Käsitöö- Kaltsuvaibad, lapitekid 

4. kultuuriline korraldamine, kalurikultuur ja käsitöökursused 

5. Suviti pakutakse majutust (2 kämpingut) mere ääres, külaliskorter  

On huvitatud suurte gruppide saatmisest kodumuuseumisse, võtavad vastu rahvusvahelisi külalisi (pakuvad 

võimalust olla osa tuurist) 

 

c) Ohtu Mõis, Erik Laansoo 

info@ohtu.ee; 5275984, www.ohtu.ee 

Toitlustamine, vaba aja veetmine, ekskursioonid mõisa territooriumil,  giiditeenus oma mõisas min grupi suurust 

ei ole, pileti hind 5-10 Eurot, korraldavad kultuuriüritusi ja etendusi.  

Ootavad ja otsivad mahetoiduainete pakkujaid.  

mailto:taluturism@koplimadise.ee
mailto:info@kasemty.eu
mailto:info@ohtu.ee
http://www.ohtu.ee/
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d) AASK Consult, nõustaja Kaidi Peets 

372 516 2771, kaidi.peets@aask.ee www.aask.ee 

Pakuvad: Suhtlemiskooslitused, konfliktide lahendamine, arendus 

Vajadus:  Kuidas koos turundada? Reklaamkingid?  

 

e) Kaasiku Taluselts MTÜ, Anu Altmets 

Altmets.anu@gmail.com; 53358212; http://kaasikuts.blogspot.com/ 

Piirkonna turismistrateegia koostaja Nelja valla kogu juhatuse liige 

Turismiettevõtte looja.  Korraldab matku matka- ja loodusõpperajal ja loodusõppe aias,  toimetab savikojas ja 

seebikojas. 

Olemasolev tuur:  Saku vald, Kirdala koda. 

Lisaks pakub: Loodusgiidi koolitust, suhtlemiskoolitust, nõustamist turismiturunduse valdkonnas. Anu valdustesse 

rajatakse tulevane gaasielektrijaam, millest võib ajapikku kujuneda vaatamisväärsus. 

Ootused:  piireületav koostöö   

 

f)Viiskanda OÜ, Urmas Veersalu 

urmasveersalu@gmail.com, 5141416; http://www.viiskanda.ee/ 

Loodus ja kultuuriturism, raamatute kirjastamine, käsitöö. Teevad koostööd Muraste looduskooliga ning 

Seiklusfirma 360˚. Laenutavad matkavarustust. 

Sel aastal pidasid Ohtu külas jõuluverandat, kus oli saadaval savitöö ja muu peenema näputöö ning hoidised. 

Ootused:  info, kes, kus millal tegeleb.  Loode-Eesti suveniir???  

 

g)Ruila Mõis MTÜ, Rafael Milerman 

Rafael.milerman@gmail.com; 5133891;  

Ajaloopärandi säilitamine, heakorra eest seismine, mõisakoolide ühenduse liige.  

Ruila Mõisa näol on tegemist mõisakooliga. Toimub külastusmäng Unustatud mõisad 2013 kus plaanitakse 

toimivat koostöö ettevõtjatega käsitöö jms sellise müügivaldkonnas. Piirkonnas on olemas reaalne vajadus 

käsitööettevõtjad ja -asjalised siduda turismiettevõtlusega.  

Rafaelil on olemas kogemused reklaamitootmise valdkonnas. 

mailto:kaidi.peets@aask.ee
http://www.aask.ee/
mailto:Altmets.anu@gmail.com
http://kaasikuts.blogspot.com/
mailto:urmasveersalu@gmail.com
mailto:Rafael.milerman@gmail.com
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Ootused: Ruila Mõisas võib korraldada ekskursioone, kontserte, (turutingimusi arvestades)  

h) Kaire Nuut, Nelja Valla Kogu juhatuse liige 

MTÜ Luige Kandikeskus  

info@luigekandikeskus.ee 56694949, www.luigekandikeskus.ee 

Kohaliku toidu projekti eestvedaja,  kohalike tootjate sh ka eratootjate kaardistamine. Kasvatab mahetoitu, värske 

lehtsalat, kapsas, hapukurk, hapukapsas, tomatid, soolaseened. 

On valmis tellimusteks.  

Pakub raamatupidamisteenused MTÜ-dele ja väikeettevõtetele. 

Luige Kandikeskuses Soovivad avada sügisel 2013 „Luige laste- ja noortemaja“. www.roosiõis.ee  (lastehoid, 

huviringid, vahendid ) 

Hetkel toimub Kiili vallas vaatamisväärsuste kaardistamine. (matkarajad, ettevõtted- mis suuruses gruppe on 

võime vastu võtta)  

 

i) Kusta Kaja Kiili vald, Mõisaküla 

56660529; kustakaja@gmail.com 

Tegeleb kinnisvara vahendamisega, et ellu viia turismitalu rajamise plaan. 

Ootused:  koostöö talu arendamiseks. 

 

j)OÜ Kungla Auto, Roland Nõmme 

Ronald7@hot.ee, 5067030,  

Autode remont, Harju-Risti, tehniline tugi  

Ootused: ootab et, naabritel läheb hästi 

 

k) Tiiu Nõmme FIE 

Tiiu.nomme@mail.ee, 5244178 

 Väikeettevõtete raamatupidaja, finantsnõustamine.   

Ootused: soovib huvitavatelt kohtumistelt ammutada elukogemust ja tarkust saada uusi mõtteid. 

 

l) Kloogaranna Selts, MTÜ Laulasmaa Spordiklubi, OÜ Huma, Urmas Kaup  

info@huma.ee; 56216345; www.huma.ee 

mailto:info@luigekandikeskus.ee
http://www.luigekandikeskus.ee/
mailto:kustakaja@gmail.com
mailto:Ronald7@hot.ee
mailto:Tiiu.nomme@mail.ee
http://www.huma.ee/
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HUMA OÜ kirjastamine Eestimaad tutvustavad trükised, pisitrükised, reklaampostkaardid, turismitrükised jne 

Laulasmaa spordiklubi pakub: Lohesurfi  ja lumelaudade koolitusi, tuure looduses (jalgrattamatk)  

Ootame koostöövõrgustike teket. Viidad, sildid! Karavaniplatsid! Vajadus ja ka kasutamata võimalus mereäärne 

rekreatsiooniala. 

 

m) Vormsi Logistics OÜ Argo Kroon 

56216345; argo.kroon@vormsi.ee; www.vormsi.net  

Pakuvad puhastusteenuseid- põrandate hooldus, pehmemööbli ja vaipade puhastus.   

Mahe Maitseroheline- salatist kuni punapeedini. Tegutsemiskoht-Nissis 

Ootused: Koostööd teabe levitamise osas. 

 

n) Kelli Roosta Puhkekeskus 

5256696, gelly@roosta.ee, www.roosta.ee 

Majutusteenuse ja toitlusteenuse pakkuja ning seminariteenuse pakkuja. 

Otsivad Madalhooajal tegevuste pakkujat (peredele, puhkajatele) 80% ärikliendid, arendavad peresõbralikkust. – 

talviseid tegevusi õue. 

 

LKV OÜ Ülle ja Vallo Sarapuu 

Ylle.sarapuu@mail.ee; vallo.sarapuu@mail.ee;  

5098108  5049508 

Õigus- ja ärinõustamine, võlanõustamine.  

Bussijuht, turistide vedu. (transfeer 8-54 kohta.) Giiditeenus väikegruppidele.  

Plaanis luua mõisatuur ja militaartuur. Paitball, Ponipatsutamine.  

Ootused: Giidide harimine, mõisatuuridel ajaloo taasesitamine. Imperaatorirada (Nelja-Valla Kogus) 

 

o) Laitse RallYPark, Piko Hobikross OÜ Janika Saat 

5228484, janika@laitserallypark.ee ; http://www.laitserallypark.ee/ 

 

mailto:argo.kroon@vormsi.ee
mailto:gelly@roosta.ee
http://www.roosta.ee/
mailto:Ylle.sarapuu@mail.ee
mailto:vallo.sarapuu@mail.ee
http://www.laitserallypark.ee/
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Meelelahutus, ralli- ja kardisõit aastaringselt, suve-talvepäevade korraldamine, jne. Vanade autode näitus. 

Mängude maja  lastega peredele sobilik sünnipäevade korraldamiseks.  

Puudused ja vajadused: Pole kööki, pole toitlustusteenust, puuudus majutusteenus. 

Ootavad infot majutuskohtade ja hindade osas, transfeeri vajadus. 

Koostöösoov- turismiettevõtjad, kelle on ühte sorti kliendid, vahetada voldikuid ja infot kodulehel. 

p) HEAK, Hülle Saarts 

Hulle@heak.ee; 5053914, www.heak.ee 

Harju Maakonna turismikoordinaator 

Ülesanded: riiklikule turismiarengukavale sisendi andmine ja meetmete väljatöötamine, ettevõtjate 

informeerimine, koostöö ja infopäevade koordineerimine.  

Mentorklubi- Loode-Eestile turismi suunal. – LAK kodulehel info. 

 

Safari seiklused MTÜ Romet Sirila 

58228277, romet.sirila@gmail.com; http://uus.partysafari.eu/ 

Seikluslikud turismituurid- 

 

2. Edasist arutelu modereeris Kaidi Peets 

Millised on takistused uute ettevõtete loomiseks ja olemasolevate arendamiseks : 

Transport 

Koostöö ja võrgustikuteema, motiveerimine (vabaühendused, ettevõtjate  ja KOV koostöö) 

Suhted kolme sektori vahel- sõltub meist endist- valime inimesed, kes suudavad ideed ellu rakendada 

 

Milliste tegevusi võiks LHKK teha või toetada uuel rahastusperioodil,  et neid takistusi leevendada 

1. IDEE – tõsta kvaliteeti, mitte orienteeruda vaid ettevõtte kasvule 

2. Leader rahastus- Vanamõisa käsitöölaat on üks näide- ühisüritused 

3. Haridusteema? Koolitused alustavale, potentsiaalsele ettevõtjale.  

4. Ääremaa ettevõtlus konkurentsivõimelisemaks- inimressurss ja palk?  

5. Alternatiivenergia, lokaalsed energiajaamad- saame konkurentsieelise hinna näol 

6. ideede genereerimine- mikroettevõtete arvu kasv 

mailto:Hulle@heak.ee
http://www.heak.ee/
mailto:romet.sirila@gmail.com
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7. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste jagamine 

8. Ettevõtlusprogrammid noortele, õpilasfirmade toetamine 

9.  ühendada sünergia  (kaasamine) 

10. investeeringud põhivarasse  

11. turundustegevus ja turundustoetused 

 

Millistes valdkondades piirkond edukaks saab olla? 

1. Toit, ehk väiketootjate toetamine, turismi arendamine, uurida, mida vajame, mida kasvata, kes kokku 

korjab, kes laiali veab - oma pood, logistilise keskuse loomine piirkonda.  Ressursside ja vajaduste 

kaardistamine 

2. Info jagamine  

3. Investeeringud püsiväärtustesse, tööstuspargid või ettevõtlusinkubaatorid, kaugtöökeskused. 

4. „Virtuaalne tööturg“ kohe praegu! Töökohtade loomine kohapeale.  

5. Motiveerida noori tööle või praktikale kohalikesse ettevõtetesse 

6. Ettevõtjate ressursside pakkumine  

7. Koolinoortele LEADER lähenemise selgitamine. 

8. Julgustada ettevõtjaid võtma praktikale ja töövarjuks koolilapsi. Sh. ka külastamine. 

9. Praktika koha toetus ettevõtjale.  

10. Elukestva õppe toetamine. 

 

Kaidi Peetsi märkmed üritusest: 

1) tasuta teenuste andmebaasi loomine (sh sotsiaalne ettevõtlus, erinevad tasuta koolitused kogu piirkonnas 

mitte ainult oma vallas) -> koostöövõrgustike tugevdamine 

2) kasutamata ressursside andmebaasi loomine ja ideekonkursi korraldamine nende ressursside kasutamiseks 

(valla omandis olevad ruumid, hooned, eraomandis olevad hooned,  

3) kogemuste jagamine ja üksteiselt õppimine (nt teemavaldkonniti - MTÜ-de vedajad, sädeinimesed, 

potentsiaalsed alustavad ettevõtjad, töötud jne). Selleks paar erinevat võimalust:  

a) coachingu grupid (regulaarselt kohtuv grupp, kus iga osaleja seab isiklikud/meeskonna/ettevõtte 

arengueesmärgid ning iga kohtumise käigus antakse veidi teooriat (eesmärgistamise, enesejuhtimise, 

suhtlemise, motiveerimise jne ABC), vaadatakse koos kuidas kellelgi vahepeal on läinud, mis on takistused, 

tegeletakse nendega, ning seatakse uusi vaheeesmärke, mis lõppeesmärgini viivad)   

b) kovisiooni grupid (regulaarselt kohtuvad grupid, kus kovisooni/intervisiooni meetodite abil vahetatakse 

kogemusi, räägitakse muredest ja rõõmudest, lahendatakse koos üksteise probleeme) -> koostöö, ettevõtluse 

kasv läbi üksteise kogemustest õppimise ja üksteise julgustamise  

4) sotsiaalse ettevõtluse/sots. vastutustundliku ettevõtluse kontseptsiooni tutvustamine (kasude näitamine, heade 

praktikate ja edulugude jagamine) -> sots. ettevõtlike ettevõtete kasv, koostöö kasv 

5) (ühis)turundusürituste/-tegevuste toetamine  
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6) õppevisiidid teistesse riikidesse  

7) väliskülaliste kutsumine Eestisse, nt LHKK üritustele (mõni väike kuid edukas pereettevõte jne) -> läbi 

innustamine ja kogemuste jagamise ettevõtlikkuse kasv, koostöö (meelitab piikonna ettevõtteid üritustele, tekitab 

diskussioone ja ühisarutelusid)  

8) ruumide remont/renoveerimine ja inventari soetamine  

9) töövahendite soetamine (nt suusaraja sissesõitmiseks mootorsõiduki soetamine, mida siis võiks kasutada 

erinevates piirkondades suusaradade sissesõitmiseks) 

 

http://www.wwoof.org/  

 vabatahtlikud ökotaludesse. 

 

Memo koostas Annika Jõks 

http://www.wwoof.org/

