
Loode-Eesti 
turismiasjaliste infopäev

25.05.2021 Vanamõisa Vabaõhukeskuses



Päevakava
13:30 – 14:00 Kogunemine ja kerge lõuna
14:00 – 14:15 EASi uudised (Kristiina Jors)
14:15 – 14:30 Maaturismi uudised (Anneli Kana)
14:30 – 15:15 Ülevaade 2021. aasta Porikuu festivali 
plaanidest, kogemuste jagamine ja arutelu 
(Projektijuht Karet Kõverjalg)
15:15 – 15:30 Sirutuspaus
15:30 – 15:45 Edasiminekud „Loode-Eesti 
ühisturunduse“ projektitegevustes (Projektijuht Karet 
Kõverjalg) 
15:45 – 16:00 Sihtkohtade arenduse koostööprojekti 
„Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna 
turismiarendus“ tutvustus (Karmen Paju) 
16:00 – 17:00 Vaba lava (Eliko Kõiv, Jana Stahl)





Porikuu festival
Porikuu festival on Loode-Eesti suurim 

elamusfestival, mis toob sügisesse 
värve. Porikuu sündmused pakuvad 

ehedaid elamusi ning tõestavad, et ka 
sügiseselt sombusel ja hämaral ajal 

leidub Loode-Eestis rohkelt põnevust ja 
arvukalt põhjuseid kodust välja 

tulemiseks! 

1. – 31. oktoober 2021



Miks Porikuu 
festival?

• Elavdab turismi madalhooaega

• Turundab Loode-Eestit kui väärt sihtkohta ja elupaika

• Pakub vaba aja veetmise võimalusi kohalikele inimestele

• Tugevdab turismiasjaliste koostöövõrgustikku



Festivali programm
Ehedad, eristuvad kohalikud Loode-Eesti 
elamused, mis on atraktiivsed ka väljast tulnud 
külalisele. 

• Maalähedased, unikaalsed kohalikud 
elamused

• Pimeda/hämara aja veetmise võimalused (nt 
käsitöö töötuba, videvikuõhtu, täiskuumatk)

• Kohaliku toidu üritused
• Erilised sündmused, mis väärindavad sügist 

aega (nt kõrvitsapidu, seenepäev)
• Matkad, üritused vabas õhus (kontsertid, jm)



Kuidas me sündmusi turundame?
• Ristturundus

• Meie sündmused levitavad Porikuu festivali infot ning meie levitame infot 
Porikuu sündmustest (logod, sümboolika)

• Porikuu festivali facebooki leht (www.facebook.com/porikuu)
• Meie persona ehk kellele me oma reklaamid suuname, on naine vanuses 25-

50, elukohaks Eesti (peamiselt Loode-Eesti, Tallinn ja selle ümbrus)

• Erinevad meediakanalid ja –väljaanded
• Siin kohal on meie kommunikatsioonipartneriks Callisto 

kommunikatsioonibüroo, kes aitab meie pressiteadetel ja sõnumitel levida 
üle-Eestilisse meediasse (so raadiokanalid, ajalehed ja ajakirjad, televisioon)



Eelarve
Kululiik Summa Rahastaja

Festivali avaürituse ja 
lõpuürituse korraldamine –

ruumide rent, esineja tasu jmt
3000€ LEADER Loode-Eesti 

koostööprojekt

Trükimaterjalide 
kujundamine, printimine ja 

levitamine
1000€ Kohalikud omavalitsused

Meediareklaam, PR- ja 
turundustegevused 3000€ Kohalikud omavalitsused

Ümarlauad asjaosalistele 650€ LEADER Loode-Eesti 
koostööprojekt

Ürituste turundamise koolitus 1500€ Kohalikud omavalitsused 

Kokku: 9150€
Omavalitsustelt taotleme 

toetust summas 600€



2020 kogemus

48 sündmust

U 3000 külalist

Huvi oli suur:

- Kohad täitusid kiirelt

- Veebilehe külastatavus 2x 
suurem

Kommunikatsioonipartner Callisto 
– Õhtuleht, Sirp, ETV, Kanal 2, 
Raadio 2, Raadio Elmar jne.

Tugev ava- ja lõpuüritus



2021 eesmärk
• ÜHTNE BRÄNDING

Porikuu visuaalide nähtavus üritusi 
turundades ja kohapeal, Porikuu sümbolite 
kasutamine (kollased kummikud, kollane 
vihmavari, kollased/oranžid värvid). 

• VEEL SUUREM KÕLAPIND
Ristturundus, reklaam üle-eestilises 
meedias, Porikuu Facebooki leht.

• Hoida ürituste fookust, et festivali sõnumit 
paremini edastada.

• Kaasata rohkem Läänemaad



Porikuu festivali 
hea tava



Ole kursis 
Porikuu infoga
Porikuu festivali koduleht 
www.porikuu.ee

Porikuu festivali Facebooki leht 
www.Facebook.com/porikuu

Facebooki grupp 
„Porikuu festivali köögipool“



Mõtted & küsimusedMõtted & küsimused



Loode-Eesti ühisturundus

PROJEKTI KOORDINEERIVAD: 
MTÜ LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU, 

MTÜ NELJA VALLA KOGU, 
MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JA 

SA LÄÄNEMAA



Projektist

• Partneriteks Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant 
Läänemaa

• Projekti periood 2019-2022 (kokku kuni 34 kuud)

• Projekti eelarve 109 154 €

• Eesmärk Loode-Eesti kui väärt elukeskkonna ja turismisihtkoha 
turundamine, turismiasjaliste võrgustiku arendamine ning 
jätkustrateegia koostamine



Mis on Loode-Eesti?

• Terviklik turismiteekond Tallinnast 
Haapsaluni

• Keila ja Haapsalu linnad ning Lääne-
Nigula, Vormsi, Lääne-Harju, Saue, 
Harku, Kiili ja Saku vallad

• Populaarsemad sihtkohad: Haapsalu 
vanalinn, Noarootsi, Rummu karjäär, 
Pakri poolsaar, Laulasmaa, Keila-
Joa… 



Mida oleme 
teinud?

• Uus piirkonna bränding ja veebileht www.loode-eesti.ee

• Korraldanud turismiasjaliste kokkusaamisi ja võrgustumise üritusi

• Lükanud uue hoo sisse Porikuu festivalile

• Käivitanud Facebooki konto „Elamusterohke puhkus Loode-Eestis“



Mida teeme?
• Uuendame Loode-Eesti fotopanka (Fotograaf Silver Raidla) –

vaatamisväärsused/aktiivne puhkus/turismitrükis

• Loode-Eesti turismitrükis 2022 – aktiivne info kogumine talvisel 
perioodil

• Turundame Loode-Eesti turismivõimalusi sihtrühmadele ehk 
sisuloome Loode-Eesti veebilehel ja Facebooki lehel

• Korraldame võrgustumisüritusi: koolitused, infopäevad

• Korraldame Porikuu festivali



www.loode-eesti.ee
www.loode-eesti.ee

Elamusterohke puhkus Loode-Eestis


