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SISSEJUHATUS

Antud dokumendi näol on tegemist Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse kolmanda
strateegiadokumendiga, mis seab organisatsiooni tegevusele suunad järgmiseks kümneks aastaks.
Ettevalmistused strateegiadokumendi koostamiseks algasid 2018. ja 2019. aastal, mil mõlemal
aastalõpul arutati sihtasutuse arenguvajadusi ja tehti ajurünnakuid uute ideede kogumiseks.
Käesolev dokument valmis ajavahemikul aprill kuni august 2020, mille käigus viidi läbi 60 vastajaga
küsitlus ning kaks arenguseminari (7. mai ja 5. august 2020) ning initsiatiivgrupi kokkusaamine 21.
august 2020. Kokku osales seminaridel 21 inimest, arengukava väljatöötamisel 81 inimest, sealhulgas
SA töötajad, asutajad, nõukogu liikmed ning partnerite esindajad. Protsessi käigus kohtuti 28. mail
Nõo ja Elva vallavalitsuste esindajatega.
Strateegiaprotsess toimus ajal, mil kogu maailma elanikkond tunneb muret kliimasoojenemise pärast
ning ka Eestis on keskkonnahoid muutumas oluliseks teemaks. Veelgi pakilisem aga oli strateegia
koostamise hetkel COVID viiruse äkiline mõju maailma majandusele ning inimeste elustiilile. Need
faktorid mõjutavad ka Sihtasutuse tegevust. Ühelt poolt võib majanduslik ebastabiilsus vähendada
teenuste tarbimist. Teisalt soodustab nii keskkonnateadlikkuse kasv kui ka epideemia huvi looduses
liikumise vastu. Sealjuures kasvab nendes tingimustes trend hankida infot veebi kaudu, mis seab
sihtasutusele uusi väljakutseid luues samas ka uusi võimalusi.
Strateegiaprotsess viidi läbi projekti „Arengustrateegia ja tegevuskava koostamine VVV SA
arenguhüppeks“ raames ja seda toetas KÜSK arenguhüppe ettevalmistav programm.
Arengukonsultandina toetas strateegia valmimist Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus).
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SIHTASUTUSE KUJUNEMINE JA SAAVUTUSED

2.1

Kujunemine

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (edaspidi VVV SA) moodustati 08. jaanuaril 1999. aastal.
Asutajaliikmeteks on Nõo, Konguta ja Palupera vallad, Elva linn, Tartu Maaspordi Liit ja 3 eraisikut.
2004. aasta sügisel liitus VVV SA toetajana Rõngu vald. Seoses 2017. aasta haldusreformiga esindavad
täna kohalikest omavalitsustest asutajaliikmeid Elva ja Nõo vald.
2013. aasta 25. aprillil valmis EL Regionaalarengu Fondi toel Vapramäel loodusmaja, mille tarvis oli
tehtud pikaajalist eeltööd. Loodusmaja valmimine oli VVV SA kvaliteetse loodushariduse teenuse
pakkumiseks väga oluline ja lõi aluse oluliseks arenguhüppeks keskkonnahariduse andmisel nii
noortele kui täiskasvanutele.
2015. aastal valmis keskkonnajuhtimise kava loodusmajale ja matkaradadele, mille printsiipidest
sihtasutus oma tegevustes igapäevaselt lähtub.
2019. aasta alguses algatasid kohalikud omavalitsused protsessi VVV SA poolt rajatud RMK maadel
olevate matkaradade üleandmiseks RMK-le. Läbirääkimiste lõpptulemusena tegi VVV SA nõukogu
2019. aasta lõpus otsuse Vitipalu matkaradade ja puhkekohtade üleandmiseks RMK-le. Vapramäe ja
Vellavere matkarajad koos loodusmajadega Vapramäel ja Vellaveres jäid arendada ja hallata VVV SAle. Tekkinud situatsioon on VVV SA arengus uudne ning strateegia koostamine lõi hea võimaluse
tekkinud olukorra analüüsimiseks.
VVV SA on seadnud eesmärgiks saavutada Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu maastikukaitsealadel
komplekse ja säästliku majandamisviisi kaudu piirkonna terviklik areng, mis võimaldab mitmekesist
aastaringset puhkamist, sisukat vaba aja veetmist looduses ja süsteemset keskkonnahariduse
edendamist.
Oma tegevuses seab organisatsioon olulisele kohale avalikud huvid. Heategevusest ja kaupadeteenuste osutamisest saadav rahaline tulu suunatakse VVV SA põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

2.2

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA missioon

Seoses muudatustega kohalike omavalitsuse koosseisus ja prioriteetides ning suure osa matkaradade
üleminekuga RMK haldusesse, peeti vajalikuks strateegiaprotsessis analüüsida ja kaasajastada SA
missiooni. See sõnastati järgmiselt:

Kujundame lastes, noortes ja peredes loodust säästvat mõtteviisi
kvaliteetse loodushariduse ja säästliku loodusturismi kaudu.

2.3

Töökorraldus ja finantseerimine

VVV SA tööorganiteks on juhatus ja nõukogu. Nõukogu liikmete arv on 6 ja nõukogu nimetatakse
ametisse neljaks aastaks. Nõukogu juhib esimees. Sihtasutuse tegevust juhib ja teda esindab 4liikmeline juhatus eesotsas täisajaga juhatuse esimehega. Juhatuse palgal on ka 0,8 koormusega
projektijuht.
Alates aastast 2013 asub SA kontor Vapramäe Loodumajas aadressil Vissi küla, Nõo vald.
Sihtasutuse sissetulekud koosnevad peamiselt sihtotstarbelistest projektitoetustest, Nõo ja Elva valla
toetustest tööjõu ja üldkulude katteks ning ettevõtlustulust, mis aastal 2019 olid vastavalt 39, 23 ja
37% käibest. (Vaata joonis 1.).
Tulud kokku 2019. aastal - 128 394 eurot.
Tulu ettevõtlusest - 46 681 eurot, sh haridustegevusest 34 469 eurot.
Annetused ja toetused - 81 713 eurot, sh OV-d 30 040 eurot, sh annetused 1462 eurot, sh
projektidest 50 211 eurot.
Joonis 1: VVV SA tulude jaotus 2019 (% käibest)
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2.4

SA areng ja saavutused

VVV SA olulisemad verstapostid ja saavutused organisatsiooni 20 tegevusaasta jooksul on järgmised:
1999
2000
2001
2002

2003











08.01.1999 asutati Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus;
avati esimene õpperada Vapramäel (26.05.1999);
avati suusarada Vapramäel (19.02.2000);
ilmus VVV Veerud esimene number;
avati Nõiamaja Vitipalus (21.09.2001);
valmis VVV esimene strateegia;
avati Vitipalu matkarajad (5.06.2002), Vellavere loodusmaja ja matkarajad
(6.09.2002);
esitleti maskott Vapu´t ja tunnuslauset - VVV – elamus loodusest!;
avati Vitipalu metsaonn ja vaatetorn (8.10.2003);
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valmis esimene film ja teabematerjalide komplekt;
koostati esimesed õppeprogrammid;
avati Elva jõe veetee (14.10.2005);
valmis piirkonna külastusuuring;
viidi läbi esimene fotokonkurss „Märka Mind!“.
atesteeriti esimesed 15 retkejuhti;
ilmuma hakkas elektrooniline kuukiri VVV Veerud;
toimus esimene teabepäev õpetajatele;
valmisid taimemapid matkaradade kohta;
võeti vastu Vapramäe Loodusmaja detailplaneering;
valmis koormustaluvuse uuring matkradadele;
anti välja VVV õuesõppe õppeprogrammide kogumik;
valmis VVV SA strateegia aastani 2020;
valmis Elva puhkepiirkonna turismistrateegia;
valmis VVV õuesõppe mängude kogumik;
valmis esimene õuesõppeklass Vitipalus Nõiamaja puhkekohas;
Vellavere loodusmaja transporditi uude asukohta Vellavere kiigemäele;
valmis avalike teenuste arendamise äriplaan Vapramäe loodusmaja;
avati Vapramäe loodusmaja (25.04.2013) ja Haldjarada Vitipalus (13.09.2013);
rekonstrueeriti Vapramäe matkarajad;
ilmus raamat „Vapramäe Vapu”;
alustati seeniorite ning õpilaste loodusakadeemiatega Vapramäe Loodusmajas;
valmis Seiklusrada Vitipalus;
valmis „VVV SA arenguvajadused ja tegevuskava arenguvajaduste elluviimiseks“;
rekonstrueeriti Vitipalu matkarada; valmis teine väliõppeklass Vitipalus;
valmis piirkonda tutvustav esitlusprogramm;
valmis keskkonnajuhtimise kava loodusmajale ja matkaradadele;
rekonstrueeriti metsanduse õpperada;
valmisid uurimuslikud õppeprogrammid;
alustasime koolivaheaja tegevuspäevadega;
toimus EV100 matkasari;
digitaliseeriti VVV matkarajad, valmis VVV SA uus koduleht;
toimus VVV matkasarja sünnipäevamatk (10.08.2019);
pakkusime 40 õppeprogrammi;
hooldasime 43 km matkaradu ja 31 km rattaradu.

VVV 20 aastat numbrites:
83 709
52 034
23 080
3 855
2 661
1 526
171
87
65
26

matkadel osalejat
õppeprogrammidel osalejat
loodusmaja külastajat (2013-2019)
korraldatud matka
õppeprogrammi läbi viidud
koolitustundi läbitud 153 keskkonnaharidusliku koolitusega
projekti edukalt ellu viidud
üritust korraldatud loodusmajas (2013-2019)
toimunud talgupäeva
atesteeritud retkejuhti

EHITATUD
2
2
2
1
1
1

loodusmaja
matkaonni
väliklassi
seiklusrada
nõiamaja
vaatetorn (RMK-ga)

MÄRKAMISED
2001
2002
2006
2013
2014
2019

Eripreemia konkursil „Riigiasutuste koostööprojekt 2000-2001.
Lõuna-Eesti 2002. aasta edukas turismiobjekt.
Aasta keskkonnateoke. Elva piirkonna loodusharidusliku tegevuse edendamise eest.
KIK tänu Sipelgas. Loodusmaja ehitamise eduka elluviimise eest.
Tunnustus. Seenioriakadeemia. Konkurss „Aasta täis sära ja väärikust!” kategoorias
„Teadmised“.
Keskkonnakäpp. Rahva lemmik.
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OLUKORRA KIRJELDUS

3.1

Teenused ja programmid

Viimase kümne aasta jooksul on teenustes ja programmides osalenute üldarv sõltunud
projektitoetuste ning riikliku (KIK) rahastuse põhimõtetest. Oluliselt on õppeprogrammide tellimust
mõjutanud KIK otsus rahastada 2 õppeprogrammi asemel 1 programmi ning lõpetada lasteaialaste
õppeprogrammide rahastamine (v.a. kooliminev rühm).
Tabel 1: matkate, osalejate ja külastajate statistika 2012-2019

Toimunud matkade arv

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
272
326
339
561
439
305
250
280

Matkadel osalenute arv

5242

6505

207

264

279

3504

4265

0

4453

Toimunud õppeprogrammide arv
Õppeprogrammides osalenud laste arv
Loodusmaja külastajate arv
Kokku külastajaid

6933 10839

8590

5904

5331

5789

456

386

261

203

253

4250

7843

7426

4870

3534

4322

4606

3836

4159

3357

2669

2531

5242 10958 11539 14675 12479

9261

8000

8320

Strateegiaprotsessis tõdeti, et väikese mehitatusega sihtasutusel tuleb pigem keskenduda teenustele
ja sihtrühmadele, mis on kõige olulisemad VVV SA missiooni ja finantsilise tasuvuse aspektist.
Määratleti SA võtmeteenused ning -sihtrühmad.
Tabel 2: SA jätkusuutlikkuse seisukohalt kõige olulisemad teenused/programmid ja sihtrühmad.

TEENUSED JA PROGRAMMID

MÕJUS

TASUV

Loodusõppe programmid

+

+

Loodusõhtud

+

Koolivaheaja teemapäevad

+

Ruumi rent

+

Matkapakett

+

SIHTRÜHM

OLULINE

TASUV

I, II, II astme koolilapsed

+

+

Lasteaialapsed

+

+

Pered

+

Seltskonnad/ kollektiivid

+

Loodushuviline täiskasvanu (Tartu elanik)

+

3.2

Strateegilised partnerid

VVV SA arenguseminaridel tõdeti vajadust tugevdada koostööd võtmepartneritega - suhelda
regulaarselt, osaleda partnerorganisatsiooni arengu planeerimises ning algatada ühisprojekte.
Sihtasutus on avatud kõigile sarnaste väärtuste ja eesmärkidega partneritele. Ennekõike hoitakse
pidevat infovahetust võtmepartneritega.
Tabel 3. VVV SA strateegilised partnerid ja nende olulisus

PARTNEROGANISATSIOON

OLULISUS

Koolid, lasteaiad

Just koolide ja lasteaedade kaudu täidame üht oma põhimissiooni–
lastele ja noortele loodushariduse pakkumist. Sellest kui
kvaliteetseks partneriks koolid meid peavad oleneb otseselt
sihtasutuse rahakott. Seega on oluline, et koolid üle Eesti tunneks
meid, kui põnevat ja kvaliteetset looduhariduse pakkujat.

Elva ja Nõo vallavalitsused

Sihtasutus tegutseb nende kahe valla territooriumil vajades valla
toetavat suhtumist ning pakkudes samas väärtust mõlema valla
kogukondadele. Omavalitsused on ka sihtasutuse püsirahastajad
ning kohaliku kogukonna tagasiside vahendajad.

Keskkonnahariduskeskused

Selleks on täita oma missiooni ning omada mõju ühiskonnale tuleb
sama valdkonna vedajatel näha teineteises enam koostööpartnerit
kui konkurenti. Ühised üle-eestilised ja rahvusvahelised projektid
teeniksid kõigi huve.

KIK

Keskkonnainvesteeringute Keskus on oma toetusmeetmete kaudu
üks keskkonnahariduse suuna põhilistest rahastajatest. Oluline on ka
sihtasutuse poolne tagasiside sihtgruppide ootustest ja meetmete
mõjust keskkonnateadlikkusele.

RMK

Konstruktiivne infovahetus ja koostöö RMK-ga kui sihtasutuse poolt
kasutatavate matkaradade haldajaga on vältimatu, kuna see
mõjutab otseselt meie teenuste kvaliteeti.

Turismiettevõtjad

Sihtasutuse poolt pakutav looduse nautimise ja tundmaõppimise
keskkond on lisaväärtuseks kohalike turismiettevõtjatele. Samas
sõltub SA klientide arv sellest, kas ettevõtted suudavad pakkuda
piisvalt teenuseid, mis külastajat kauem piirkonnas hoiaks –
majutust, toitlustust, matkatarvete renti jne. Sestap on pidev suhtlus
selle partnerite grupiga ülioluline. N: SA Elva Kultuur ja Sport, Waide
motell, Lõunaretked, Toonus Pluss, Luke Mõis, Vana Jäär, Vapramäe
Forell, Hellenurme vesiveski jt.

Teised partnerid: Keskkonnaministeerium, Haridusministeerium, Keskkonnaamet, Eesti
Keskkonnahariduse Ühing, teised piirkonna omavalitsused ja Tartu linn.

3.3

SWOT analüüs

TUGEVUSED

NÕRKUSED

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vaheldusrikas looduskeskkond.
Väga hea infrastruktuur matkaradade ja
loodusmajaga.
Asjatundlik ja professionaalne retkejuhtide
võrgustik.
Lai valik kvaliteetseid programme eri
vanusegruppidele.
Organisatsiooni ja traditsioonide järjepidevus.
Tugev meeskond, kokkuhoidev seltskond.
Hea asukoht ja ligipääsetavus.

Retkejuhtide (s.h noorte) järelkasvu vähesus.
Retkejuhtide nappus kõrghooajal.
Radade kohati kehv, väsinud olukord.
Radade vähene atraktiivsus.
Loodusmaja ekspositsioon vajab uuendamist.
Ebastabiilne baasrahastus.
Ebapiisav tuntus loodusturismi sihtkohana.
Teenuste osutamise hooajalisus.
Koduleht on eestikeelne.

VÕIMALUSED

OHUD

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Tartu, Elva kliendibaasi lähedus.
Infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste
rohkus.
Õppeasutuste huvi hajutatud programmide
järele läbi õppeaasta.
Toetumine partnerorganisatsioonide
ühishuvidele.
Elva ja Nõo valla valmisolek tihedamaks
koostööks.
Epideemiast tingitud looduses liikumise trend.
Hea turundustegevusega sihtgruppideni
jõudmine.
Uute ideede rakendamine matkaradadel.

•
•
•

Epideemia naasmine ei võimalda teenuseid
pakkuda.
Järsud muutused rahastamise tingimustes.
Ilmastiku mõjud – kliimamuutused (talv).
Majanduslangus.

SWOT analüüsis koorusid välja järgmised arenguvajadused:
Arenguvajadus 1. VVV SA tegevuse nähtavuse tõstmiseks on vaja professionaalset ja uuenduslikku
lähenemist turundusele.
Arenguvajadus 2.Kliendibaasi hoidmiseks ja laiendamiseks on vaja kasutusele võtta uuenduslikke,
sealhulgas IT põhiseid lahendusi.
Arenguvajadus 3. Loodushariduse programmide kvaliteedi hoidmiseks on vaja panustada
retkejuhtide motivatsiooni hoidmisele ning uue põlvkonna retkejuhtide väljaõppesse.
Arenguvajadus 4. Kvaliteetsete ja uudsete teenuste pakkumiseks on vaja parandada VVV SA poolt
hallatavate matkaradade ja loodusmaja ekspositsiooni atraktiivsust ja kvaliteeti.
Arenguvajadus 5. Organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline koostöö tugevdamine ja
tihendamine strateegiliste partneritega.
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STRATEEGIA

4.1

Visioon 2030

Strateegiaprotsessi käigus sõnastati piirkonna ja organisatsiooni visioon aastaks 2030.
•

Vapramäe loodusmajast koos Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu piirkonna matkaradadega on
kujunenud üle-eestilise tuntusega loodushariduse ning -turismi keskus.

•

VVV SA hallatavad puhkekohad ja matkarajad on atraktiivsed, hästi hoitud ja hooldatud. Teave
teenuste kohta on värske ja lihtsalt leitav.

•

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on uuendusmeelne, hästi juhitud, finantsiliselt
jätkusuutlik ning hinnatud koostööpartner.

4.2

Võtmevaldkonnad ja eesmärgid

Olukorra analüüsil ilmnenud arenguvajaduste põhjal oleme valinud kolm võtmevaldkonda, mille
arendamiseks oleme püstitanud viis eesmärki. Strateegia võtmevaldkonnad on loodusharidus, mis
on SA peamine ülesanne; looduharidusliku kallakuga loodusturism, mis on oluline täiendav valdkond
ning organisatsiooni jätkusuutlikkus, mis võimaldab põhivaldkondade teenuseid ja programme
efektiivselt pakkuda.
Viis eesmärki vastavad selgunud arenguvajadustele (vaata peatükk 3.4) ning on seotud kõigi kolme
võtmevaldkonnaga, olles ka omavahel integreeritud. Hariduslikke programme ja turismiteenuseid ei
saa pakkuda ilma piisava retkejuhtide järelkasvu, korras matkaradadeta ning turunduseta. Samas
pikas perspektiivis on oluline ka looduskoormuse kontrolli all hoidmine. Pideva arengu,
uuenduslikkuse ning lõpuks ka finantsilise jätkusuutlikkuse tagavad koostöö ja partnerlus.
Joonis 2: strateegia skeem

LOODUSHARIDUS

1. SA teenused
ja programmid
on hästi
turundatud.

2. SA pakub
kvaliteetseid
ja
uuenduslikke
teenuseid.

LOODUSTURSIM

3. SA`l on
tagatud piisav
retkejuhtide
baas.

JÄTKUSUUTLIKKUS

4. VVV matkarajad ja
loodusmaja on
põnevad ja
loodus hoitud.

5. SA´l on head
koostöösuhted
strateegiliste
partneritega.

4.3

Eesmärgid ja mõõdikud

Eesmärkide püstitamine on mõttekas vaid siis, kui me suudame jälgida liikumist seatud sihtide poole
ning teame, millal nad saavutanud oleme. Tabelis on kirjeldatud mõõdikud, mida VVV SA jälgib, et
teha järeldusi oma tegevuste tulemuslikkuse kohta.
EESMÄRK
1. SA teenused ja programmid on hästi turundatud.

MÕÕDIKUD



Kodulehe / FB külastatavus
Korraldatud turunduskampaaniate arv

2. SA pakub kvaliteetseid ja uuenduslikke teenuseid.



Külastajate tagasiside - tagasisidelehed
programmidele/matkadele
Müügikäive
Külastajate/ teenuste tarbijate arv




3. VVV SA`l on tagatud piisav retkejuhtide baas.




4. VVV matkarajad ja loodusmaja on põnevad ja
looduskeskkond on hoitud.

5. Organisatsioonil on head koostöösuhted
strateegiliste partneritega.



Retkejuhtide arv, kes osutavad vähemalt 3
teenust aastas.
Koolitusmoodulite arv retkejuhtidele aastas.



Teostatud uuenduslikud ideed matkaradadel
ja puhkekohtades.
Teostatud uuenduslikud ideed loodusmajas.




Koostööprojektide arv.
Korraldatud partnerürituste arv.
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TEGEVUSKAVA 2020-2025

EESMÄRK/TEGEVUSED

TEOSTAMISE AEG
2020

2022

2023

2024

2025

VASTUTAJA/
FINANTSALLIKAS

x

x

x

x

x

SA juhatus

x

x

x

x

x

SA juhatus/projektid

x

x

2021

SA Teenused ja programmid on hästi turundatud.











Iga-aastase turundusplaani
koostamine.
Korraldada vähemalt üks
turunduskampaania aastas.
Inglisekeelse ja venekeelse
kodulehe osa arendamine.
Vabatahtlikke ja praktikantide
kaasamine turundamisse.
Pidev reklaamitöö veebis,
trükis, raadios üle Eesti.
Turundusteenuse ja analüüsi
sisse ostmine.
Turundamine ka
veebikeskkonnast väljapoole
(voldikud)
VVV Videoklippide kollaaž

x

SA juhatus/projektid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Vapramäe Loodusmaja
turundamine maantee ääres

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Projektijuht/SA
eelarve
Projektijuht/SA
eelarve
SA juhatus/projektid
SA juhatus,
projektijuht/Sa eelarve
projektid
SA juhatus/SA eelarve,
projektid
SA juhatus/SA eelarve,
projektid

SA pakub kvaliteetseid ja uuenduslikke teenuseid.












Uute õppeprogrammide välja
töötamine (metsloomade
programm, kuklaste programm
jt).
Digimatka teenuse arendamine
(IT ja uute tehnoloogiate
parema kasutusele võtmise
kaudu).
Koolitused, õppereisid
X
ideeloomeks.
koolituskavade koostamine
koolituste pakkumiseks
huvigruppidele (lasteaedade,
koolide õpetajad).
Uute ja traditsiooniliste ürituste x
heal tasemel korraldamine.
Partneritega ühiste pakettide
väljatöötamine (N: Ahaa keskus,
Elva puhkepiirkond ,
looduskeskused).
Mõelda välja uusi Vapu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projektijuht/retkejuhid
SA eelarve, projektid

Projektijuht/projektid

x

x

SA juhatus/SA eelarve,
projektid
SA juhatus/SA eelarve,
projektid

x

x

x

x

x

x

SA juhatus/SA eelarve,
projektid
Projektijuht/SA
eelarve

X

x

x

SA juhatus/Projektid

sümboolikaga tooteid (küpsis ja
kasemahl, jäätis, meened).
 Kastist välja ideede teostamine
(N: kontsert metsas,
kunstiprojekt).
 Uute sihtrühmade kaasamine
uute teenuste pakkumisel (N:
noored mehed 15-30).
SA-l on tagatud piisav retkejuhtide baas.

x

x

x

x

SA juhatus/Projektid

x

x



SA juhatus/SA eelarve

Iga-aastase koolituste sarja
X
x
x
x
x
x
läbiviimine retkejuhtidele.
Noorte ja uute retkejuhtide
kaasamine koolitustele
mentorite (praegused
retkejuhid) kaasabil.
 Järelkasvu otsimine teiste
X
x
x
x
x
x
organisatsioonide (kodutütred,
noorkotkad, noortejuhid jm) ja
isiklike kontaktide kaudu.
 Retkejuhtide küsitluse
X
x
x
x
x
x
läbiviimine ja
motivatsioonipaketi loomine.
 Koolitused, õppereisid
X
x
x
x
x
x
ideeloomeks.
VVV matkarajad ja loodusmaja on põnevad, looduskeskkond on hoitud.

SA juhatus/retkejuhid
Sa eelarve/projektid





Uuenduslike ideede teostamine
matkaradadel:
Vapramäe matkaraja punktide
uuendamine – IT lahendused,
QR koodid;
E-giid – ühe inimese lugu
Vapramäel QR koodi kaudu;
Kunstiprojekti
teostamine
Vapramäe matkarajal (suured
looduspildid matkarajal, maalid
Vapramäest,
vabaõhunäitus
vanadest piltidest, Vapramäe
vanad pildid perealbumitest kogukonna kaasamine);
Sisse seada lugemisnurgake ehk
„metsa
raamatukogu“,
võrkkiiged rajal.
Luua
lastele
põnevaid, X
mängulisi
atraktsioone
loodusmajas ja matkaradadel:
Vapu lasterada;
Suur puzzle loodusmajja;
Kalade/loomade raskuse kotid
loodusmajja;
Linnumunad
koos
lindude

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

SA juhatus,
retkejuhid/SA eelarve

SA juhatus/Sa eelarve

SA juhatus/SA eelarve,
projektid

x

x

SA juhatus/retkejuhid
SA eelarve, Projektid

x

x

SA juhatus/retkejuhid
SA eelarve, projektid

x











pildiga;
Kõik linnud raja äärde laulma;
Vellaveres putukahotell.
Atraktiivsuse
tõstmine
erinevatele
huvigruppidele,
radade paljusus võimaluste
mõttes:
Paljajalu rada;
Maastikukunsti rada;
Vapu raamatu lasterada;
Orienteerumise
nöörirada
lastele;
Meelte rada – lõhnade rada;
Sportlik matkarada (vaba õhu
jõusaal);
Lugude lugu Vapramäele (N:
endine metsnik, Vapramäe lood
– QR kood räägib sulle loo).
Luua
valmisolek
kiireks,
paindlikuks
reageerimiseks
eriolukordadele.
x
Keskkonnajuhtimissüsteemi
rakendamine loodusmajas ja
matkaradadel.
x
Teavitustöö kogukonnas ja
üldsuse seas.
x
Koostöö lepped RMK ja
kaitseala valitsejaga
Vaadete avamine koostöös
kaitseala valitsejaga.

x
x

x
x

x
SA juhatus/retkejuhid
SA eelarve/projektid

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SA juhatus/SA eelarve

x

x

x

x

x

SA juhatus/SA eelarve

x

x

x

x

x

SA juhatus/SA eelarve

x

x

x

SA juhatus
Projektid

SA juhatus
SA eelarve

Organisatsioonil on head koostöösuhted strateegiliste partneritega









Pidev dialoog ja infovahetus
strateegiliste partnerite vahel
(RMK, omavalitsused, KIK jne).
Osaleda strateegiliste
partnerite arengu kavandamise
protsessides.
Korraldada kliendi/partnerite
päevi (N: koolide ja lasteaedade
õpetajad)
Algatada koostööprojekte
partneritega.
Käivitada rahvusvahelisi
koostööprojekte teiste
looduskoolidega.

x

x

x

x

x

x

SA juhatus/ SA eelarve

x

x

x

x

x

x

SA juhatus/ SA eelarve

x

x

x

x

x

x

SA juhatus, Sa eelarve,
projektid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SA juhatus, Sa eelarve,
projektid
SA juhatus, SA eelarve,
projektid
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SEIRE JA HINDAMINE

VVV SA strateegia aluseks on ptk 3.4 toodud arenguvajadused, ptk 5 toodud tegevuskava ning ptk
4.2 toodud eesmärgid ja mõõdikud, mida seireprotsessi jooksul jälgitakse.
Arenguvajaduste hindamiseks ja tegevuskava seire teostamiseks korraldatakse 1 kord aastas
arenguvajaduste ja tegevuste analüüs, kus võrgustiku liikmeskond analüüsib tulemusi ja saavutusi
kasutades järgnevat maatriksit:
Tegevuskava täitmise maatriksi näidis

2025

2024

2023

2022

2021

2020

TEGEVUS

TÄITMISE SEIS
(„Alustamata“;
„Ettevalmistamisel“
, „Osaliselt
täidetud“,
„Täidetud“)

VASTUTAJA
KOMMENTAAR
(Asjakohased
märkused ja
ettepanekud
tegevuse osas)

Eesmärkide seire hindamiseks on oluline jõuda baastaseme fikseerimiseni, et hiljem oleks võimalik
tuvastada muutusi. Eesmärkide seiret on praktiline teostada 2-3 aasta tagant.
* baastasemena arvestatakse aastat 2019, kuna Covid-19 tõttu ei ole mõistlik baastasemena lähtuda
2020. aastast.
Eesmärkide saavutamise seire maatriksi näidis
EESMÄRK

NÄITAJAD

BAASTASE*
(2019)

MUUTUS
(2022)

MUUTUS
(2024)

JÄRELDUS/
KOMMENTAAR

SA Teenused ja
programmid on
hästi turundatud

Kodulehe külastajate arv
aastas

6350

6500

7000

Eesmärk külastajate
kasv

Kodulehe kaudu
listiga liitujate arv

178

200

300

Eesmärk liitujate kasv

Facebooki jälgijate arv

1262

1400

2000

Eesmärk jälgijate kasv

Korraldatud
turunduskampaaniate
arv aastas

1

2

2

Eesmärk jõuda 2
turunduskampaaniani
aastas

Külastajate tagasiside tagasisidelehed
programmidele/matkade
le

99 %
tagasisidele
vastanutest
on
teenusega
rahul

99 %
tagasisidele
vastanutest
on
teenusega
rahul

99 %
tagasisidele
vastanutest
on
teenusega
rahul

Eesmärk kvaliteedi
hoidmine

SA pakub
kvaliteetseid ja
uuenduslikke
teenuseid

VVV

SA-l on tagatud
piisav retkejuhtide
baas.

VVV matkarajad ja
loodusmaja on
põnevad ja
looduskeskkond
on hoitud.

Organisatsioonil
on head
koostöösuhted
strateegiliste
partneritega

Müügikäive 2019

45 468

46000

46500

Müügikäibe hoidmine

Toimunud matkade arv
2019

280

290

300

Matkade arvu kasv

Matkadel osalenute arv
2019

5789

6000

6200

Matkadel osalejate
arvu kasv

Toimunud
õppeprogrammide arv
2019

236

250

260

Õppeprogrammide
arvu kasv

Õppeprogrammides
osalenud laste arv 2019

4322

4600

4800

Õppeprogrammidel
osalejate arvu kasv

Loodusmaja külastajate
arv 2019

2531

2600

2600

Loodusmaja
külastajate arvu
hoidmine

Kokku külastajaid 2019

8320

8600

8900

Külastajate kasv

Retkejuhtide arv, kes
osutavad vähemalt 3
teenust aastas.

14

15

15

Retkejuhtide arvu
hoidmine

Koolitusmoodulite
arv
retkejuhtidele aastas

7

7

7

Koolitusmoodulite
taseme hoidmine

Teostatud uuenduslikud
ideed matkaradadel ja
puhkekohtades.

0

4

8

Plaanitud uuenduslike
ideede teostamine

Teostatud uuenduslikud
ideed loodusmajas

0

4

8

Plaanitud uuenduslike
ideede teostamine

Koostööprojektide
aastas

1

2

2

Jõuda tasemeni
vähemalt 2
koostööprojekti
aastas

2

2

2

Hoida taset vähemalt
kaks partnerüritust
aastas

Korraldatud
partnerürituste arv

arv

Uue arengukava koostamiseks viiakse läbi tulemuslikkuse hindamine ning käivitatakse eesmärkide ja
tegevuskava ümber vaatamine hiljemalt aastal 2030.

Lisa 1. VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SA VEEBIKÜSITLUSE TULEMUSED
Küsitluse aluseks oli eelmine arengukava 2006-2020 ning see viidi läbi ajavahemikul 15. aprill kuni 1.
mai 2020. Küsitlusele vastas 60 töötajat, nõukogu liiget ja koostööpartnerit ettevõtjate, koolide ja
lasteaedade hulgast.
Küsitlus näitas, et SA kõige edukamaks valdkonnaks peeti loodushariduse ja -turismi arendamist ning
kõige tagasihoidlikumaks maastikukaitsealade jätkusuutlikku majandamist.

Küsitlus uuris, mil määral nõustuti väidetega, mis oli seatud eelmise strateegia eesmärkideks. (Vaata
järgmiselt lehelt). Värvitulpade tähendus on: tumeoranž „täiesti nõus“, heleoranž „pigem nõus“, hall
„ei oska öelda“.

Selgus, et tugevuseks hinnati kliendisõbralikkust, programmide kvaliteeti ja töötajate asjatundlikkust.
Vähem positiivselt hinnati teabe kättesaadavust, veebilehe atraktiivsust ning finantsilist
jätkusuutlikkust.

Meil on iga-aastased traditsioonilised tegevused ja
üritused

Pakume mõnusat looduskeskkonda koos loodusmajaga.
Meie teave on asjakohane ja kliendile lihtsalt
kättesaadav.
Pakume rutiinist välja harivaid ja põnevaid üritusi.
Meil on usaldus kliendi ja retkejuhi vahel.
Klient tunneb end alati oodatuna.
0

Meid iseloomustab partnerlus ja aktiivne osalus.
Järjepidevalt on uued projektid töös.
Meile on omased innovatiivsed lähenemised.

Meid iseloomustab paindlik ja kohane reageerimine
olukordadele.
Veebiportaal pakub hästi toimivat töökeskkonda.
Veebiportaal on atraktiivne
Kõigil osapooltel on VVV SA tegevustest kohane
informatsioon.

Kokkulepetest peetakse kinni.
Raamatupidamise dokumentatsioon on nõuetele vastav.
Õppeprogrammid on kvaliteetsed.
Maastikukaitsealad on hooldatud, rajad märgistatud ja
proaktiivsed.
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60

80

Meil on pikaajalised koostöölepingud tegevuskulude
stabiilseks rahastamiseks.
Saame märkimisväärset tulu matkadest.
Saame annetusi ja toetusi nii uutelt kui ka vanadelt
sponsoritelt.
Meil on taskukohane ja paindlik toodete/teenuste hind.
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Meil toimib internetipõhine regulaarne kuukiri.

Meil on tasemel teavitus, artiklid VVV SA tegevustest.
Meil on suutlikkus toimida ekstreemolukordades.
Meil on mitmekülgsed, isikupärased ja koolitatud
töötajad.
Oleme väga head projektikirjutajad.

Meid iseloomustab positiivsus ja sõbralikkus.
Oleme asjatundjad piirkonna loodusest, ajaloost jm
lugudest.
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Väited, millega kõige vähem nõustuti puudutasid olid jällegi seotud finantsilise jätkusuutlikkuse ja
kodulehe kvaliteediga.
Mitte nõustumine väidetega
Meil on pikaajalised koostöölepingud
tegevuskulude stabiilseks rahastamiseks.
Maastikukaitsealad on hooldatud, rajad
märgistatud ja proaktiivsed.
Saame annetusi ja toetusi nii uutelt kui ka vanadelt
sponsoritelt.
Saame märkimisväärset tulu matkadest.
Veebiportaal pakub hästi toimivat töökeskkonda.
Veebiportaal on atraktiivne
0
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Mis on sinu hinnangul Vapramäe-Vellavere-Vitipalu kui loodushariduse ja loodusturismi sihtkoha
TUGEVUSED JA TRUMBID?
Tekstianalüüs näites järgmisi tugevusi:

•
•
•
•
•
•

Lai valik kvaliteetseid programme eri vanusegruppidele.
Väga hea asukoht Tartu (ja Elva) lähedal.
Väga hea infrastruktuur matkaradade ja loodusmajaga.
Kogemustega, asjatundlikud töötajad ja retkejuhid.
Vaheldusrikas ja kaunis looduskeskkond.
Organisatsiooni ja traditsioonide järjepidevus.

Millised on sinu hinnangul VVV kui loodushariduse ja loodusturismi sihtkoha PROBLEEMID?
Toodi välja järgmisi nõrkusi:
• Ebastabiilne baasrahastus
• Infot ja tuntust on ebapiisavalt
• Ebakõlad omavalitsuste (asutajate) ja RMKga
• Retkejuhtide nappus
• Radade kohati kehv olukord

Millisena sa näed olla Vapramäe-Vellavere-Vitipalu piirkonda 10 AASTA PÄRAST?
Tekstianalüüsi põhjal mainiti kõige enam järgmisi ootusi:
• Rohkelt teenuseid (erinevad laenutused, ööbimisvõimalused, üritused eri vanusegruppidele,
loodusmaja hästi kasutatud)
•
Hoitud looduskeskkonnaga (ürgne, metsane, mitmekesine)
•
Rohkem külastajaid (pered, linnainimesed, noored)
•
Kvaliteetsed matkarajad (aastaringses kasutuses, hooldatud, erinevad rajad eri
sihtgruppidele)
• Suurem tuntus (külastajad ka välismaalt)
•
Innovatsioon (uuenduslikud teenused, interaktiivsed infotahvlid ja äpid)
•
Tihedam koostöö valdade, RMK, ettevõtjate, teenusepakkujatega
•
Kõrgel tasemel loodushariduse pakkuja
•
Organisatsiooni jätkusuutlikkus

Mis aitaks VVV SA´l täita oma missiooni …
Pakuti välja järgmisi tegevusi:
… kujundada LOODUST SÄÄSTVAT MÕTTEVIISI?
• Meelitada rohkem inimesi eri vanustest (noorte 17+ sihtgrupp);
• Õppeprogrammid innovatiivsemaks;
• Säästva mõtteviisi praktilised mängud/ avastusõpe/ e-mängud;
• Näidata eeskuju (retkejuhtidena).
… aidata kaasa LOODUSHARIDUSE JA LOODUSTURISMI arendamisele?
• (Loodushariduse teema eelmises küsimuses.)
• Noorte retkejuhtide väljaõpe;

• Koostöö (turismi)ettevõtjatega;
• Rohkem hästi sihitud reklaami;
• Tootearendust uutele sihtgruppidele (kunstiprojektid, ellujäämisõppused);
• Heal tasemel matkarajad.
… viljeleda MAASTIKUKAITSEALADE JÄTKUSUUTLIKKU MAJANDAMIST?
• Parem koostöö RMK/ Keskkonnaametiga;
• Vabatahtlike rakendamine;
• Rohkem müüa tasustatavaid teenuseid;
• Tasakaal loodushoiu ja majandamise vahel.

Kuidas saaks kõige paremal viisil rakendada VAPRAMÄE LOODUSMAJA võimalusi?
Pakuti välja järgmisi ideesid:
• Rohkem tasulisi üritusi
• Turundus ja reklaam
• Olla avatud ka õhtuti ja nädalavahetustel???
• Erinevad majakasutuspaketid (õhtuprogrammid)
• Osalemine kohvikunädalal
• Koostöö teenusepakkujatega
• Kaubandus loodumajas
• Öömaja pakkumine
• Viia läbi arengu-häkaton
• Netipõhised lahendused (loengud, õppeprogrammid)
• Vaja eraldi loodusmaja perenaist-projektijuhti
Milliseid arenguid oleks vaja SA VVV juhtimises?
Välja pakuti järgmised mõtted:
• Sihtasutus on hästi juhitud.
• Kaasata laiapõhjalisemalt loodusharidusest hoolivaid omavalitsusi ja organisatsioone.
• Lisaks koolitustele paar korda aastas retkejuhtide töökoosolekud.
• Nõukogu aktiivsem osalemine.
• Kaasata uusi tegijaid.
Kokkuvõtte koostas arenguekspert Ivika Nõgel

