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Päevakava:

• Uuendused Pärnumaa turismi valdkonnas

• Sündmuste info koondamine ja edastamine avalikkusele. Ülevaade sündmuste kalendri 
kujunemisest. Puhkaeestis.ee võimaluste tutvustamine sündmuste korraldajatele

• Viljandi Pärimusmuusika Festival – jätkusuutlik festival

• Mõtleme ühiselt:

➢ Kõige põletavamad kitsaskohad Pärnumaa kultuuri-, spordi- ja turismivaldkonna 
arendamisel?

➢ Konkreetsed ettepanekud kultuuri-, spordi- ja turismivaldkonna tegijate koostöö ning 
infovahetuse tõhustamiseks?



Uuendused Pärnumaa turismi valdkonnas

Alates 2023. aasta algusest toimib Pärnu turismijuhtimises mudel, milles Pärnu Linnavalitsus 
vastutab turismi arengutegevuste kavandamise ja elluviimise eest ning MTÜ Destination
Pärnu panustab sihtkoha nähtavuse tõstmisesse, seonduvatesse turundustegevustesse ning 
tagab, et kõik Pärnumaa turismiasjalised saavad sihtkoha turundamisel kaasa rääkida. Sel 
viisil ühiselt toimetades on moodustatud sihtkoha juhtimise organisatsioon - Pärnu DMO. 
Arendus- ja turundustegevuste ellu viimisel arvestatakse maakonna kui tervikuga.



Meeskond

Margus Randmäe Ave Lääne Silva Koemets Kristine Kivi Merilin Mäe

Turundusjuht Turismiarenduse juht Turismiarenduse peaspetsialist Turundusspetsialist Turismiarenduse spetsialist



Kes millega tegeleb?

Pärnu Linnavalitsus – arendus

• Koostöö koordineerimine

• Uuringud

• Koostööseminarid, ümarlauad

• Teemavaldkondade arendus

• Arendustegevused (külastajateekonnad, 
ligipääsetavus, kestlik turism, külalislahkus
jne)

• Konverentsiturism

• Projektides osalemine

• Digitaalse turismiinfo haldamine

• Review Pro

MTÜ Destination Pärnu – turundus

• Kampaaniad

• Kommunikatsioon/sisuturundus

• Uudiskirjad

• Messid/workshopid

• FAM- ja pressireisid

• Sotsiaalmeedia haldus

• Visitparnu.com koduleht

• Trükised

• Fotod/videod

• Visit Pärnu CVI

2023. aasta tegevuskava: 
https://parnu.ee/failid/arengukavad/Turismistrateegia2025_Lisa5_Tegevuskava2023.pdf



Turisminõukoda
Pärnumaa turismi huvigruppe esindav nõukoda

Juht: Irina Talviste, Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea (Pärnu linna esindaja)

Liikmed: Kaire Ilus, Tori Vallavalitsus (Pärnumaa omavalitsuste esindaja)

Eveli Ilves, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (Pärnumaa omavalitsuste esindaja)

Aivar Ruukel, MTÜ Destination Pärnu (maakonna turismiettevõtjate esindaja)

Oliver Paasik, MTÜ Destination Pärnu (linna turismiettevõtjate esindaja)

Aino Viinapuu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu (Leader tegevusgruppide ja teiste koostöögruppide
esindaja)

Esta Tamm, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (Leader tegevusgruppide ja teiste koostöögruppide esindaja)

Turisminõukoja ülesanded on:

• pikaajaliste (3 aastat) strateegiliste eesmärkide ja tulemusmõõdikute kokkuleppimine („Pärnu 
turismistrateegia aastani 2025“ alusel);

• lühiajaliste (12 kuud) eesmärkide ja tulemusmõõdikute kokkuleppimine (pikaajaliste eesmärkide alusel);

• teemagruppide loomise vajaduse otsustamine lähtuvalt 12 kuu eesmärkidest;

• tulemuste analüüsimine;

• täiendavate turismivaldkonna arengu sõlmküsimuste tõstatamine ja parendustegevuste algatamine.



Teemagrupid

Moodustatud on 5 teemagruppi:

• Turundus

• Kestlik turism

• Diginähtavus (digiturundus, turismiinfosüsteemid)

• Kvaliteet (külalislahkus, klienditeekonnad, ligipääsetavus, teadlikkuse tõstmine)

• Äriturism

Teemagruppides saavad osaleda kõik, kes soovivad kaasa mõelda ja arutleda.



Ootused tänasele

Kuidas turismi- ja kultuuriasjaliste omavahelist koostööd tõhustada

Ürituste info avalikustamine

Ürituste info sisestamine kultuur.parnu.ee lehele (ka inglise keeles)

Rohkem üritusi madalhooajal



Visit Estonia ja Visit Pärnu - väliskülastaja "aknad"

• Puhka Eestis/Visit Estonia + Visit Pärnu - kuidas seotud?

• Kes on sinu külaline?

• 2019 – teenuste eksporti panustab turism ~30%

• Mis on sinu kanalid?

• Puhkaeestis.ee/visitestonia.com 2022: 12 mln külastust

• Erinevad turundustegevused: some, meiliturundus, kampaaniad, FAM ja pressireisid, B2B jpm

• Visitparnu.com 2022: 1,6 mln külastust

• Suur osa külastusi läbi sündmuste rubriigi

• Puhka Eestis võimalused

• Liidestus Piletileviga

• Tõlked -> visitparnu.com

• Hästi optimeeritud sisu

• Kuidas neid kasutada?

• Registreerimislink: https://www.puhkaeestis.ee/et/register

https://www.puhkaeestis.ee/et/register
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