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SISSEJUHATUS 
 

Valisin oma magistritöö teemaks Haanjamaa võimaluste hindamise päranditurismi 

sihtkohana, sest mulle pakub huvi kultuuripärandi väärtustamine kaasajal, sealhulgas selle 

interpretatsioon ja kasutamine turismimajanduse edendamises. Ühelt poolt tunnen 

empiiriat, sest elan ise igapäevaselt samas keskkonnas, teisalt on minu jaoks huvipakkuv, 

mida ja kuidas siin eelnevate põlvede kultuurist turismimajanduses kaubastatakse. 

 

Uurimispiirkonnaks valisin Haanjamaa sellepärast, et elan ise Haanjamaal Leoski külas, 

vanas põlises talukohas ning olen seotud siinse kogukonna ja turismiettevõtjate 

tegemistega. Haanjamaa looduse, ajaloo ja kultuuripärandi tutvustamine on mulle 

südamelähedane ja enda jaoks oluline. 

 

Käesolevas töös määratlen Haanjamaana Haanja kõrgustiku 1  kõige kõrgema ja kõige 

esinduslikuma maastikuga osa, ala mis jääb valdavalt kõrgemale 200 m 

samakõrgusjoonest, ala mis on arvatud Haanja looduspargi2 koosseisu. 

 

Haanjamaa on Eestis nii looduse kui kultuuri poolest ainulaadne ja selgesti eristuv 

piirkond: siinne väga vaheldusrikkal pinnamoel aastasadade jooksul inimese ja looduse 

koosmõjus kujunenud mosaiikne pärandmaastik on rikas nii loodusväärtuste poolest (palju 

erinevaid elupaiku: järved, niidud, metsad, rabad, allikad, allikasood ) kui elulaadi poolest 

(omaette keskkonnas hästi säilinud kultuuripärand: murdekeel, käsitöö, pillimäng, 

suitsusaun, vanad töövõtted nagu kuuritsapüük, käsitsi heina niitmine jpm.). 

 

Haanjamaa on oma kaunite vaadete ja teistmoodi eluoluga meelitanud turiste juba esimese 

Eesti Vabariigi päevil. Sel ajal hoogustus õpilaste ekskursioonide korraldamine kodumaa 

tundmaõppimiseks, järjest rohkem tekkis ka muid huvireisijaid. (Leiman, Piir, 1935). 
                                                
1 Haanja kõrgustik on Eesti ja Baltimaade kõrgeim maastikurajoon, mis asub kuhjelisel saarkõrgustikul ning 
selle jalamitel asuvatel sanduritel. Kõrgustik jätkub idas Venemaale ja lõunas Lätti (Aluksne kõrgustik). 
(Arold 2005) 
 
2 Haanja looduspark moodustati keskkonnaministri 19. aprilli 1991. a määrusega nr 12 Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu 24. septembri 1979. a määrusega nr 497 (ENSV Teataja 1979, 43, 521) asutatud Haanja 
maastikukaitseala baasil. Haanja looduspargi kehtiv kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
määrusega nr 10 22.01.2015 (https://www.riigiteataja.ee/akt/123012015006). 
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Kõige tähelepanuväärsemad turismisihtkohad Munamägi, Vällamägi ja Rõuge ürgorg võeti 

looduskauni ja tähelepanuväärse maastiku tõttu maastiku üksikelementidena kaitse alla 

juba 1957. a. (ENSV Teataja 1957, 14, 125). Tänapäeval on Haanja looduspargis kaitse all 

ca 17000 ha eesmärgiga „kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti kõrgeimat kuhjelist 

saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodus- ja pärandmaastikke ning looduse 

mitmekesisust, aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva puhkemajanduse 

arengule ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku“ (Haanja looduspargi... 2015). 

 

Euroopa kui turismi sihtkoha rõhuasetus on muutumas massiturismilt pigem nišiturismile – 

kitsale sihtgrupile suunatud spetsiifilise kvaliteetse toote pakkumisele (Eurostat regional 

yearbook 2014). Ühe suure võimalusena nähakse kultuuripärandit tutvustavat turismi 

(Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava. 2010. 

Euroopa Komisjon). 

 

„Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020“ hinnangul on loodus- ja 

kultuuri(pärandi) väärtustel põhinev kvaliteetturism üks olulisi võimalusi ka Eesti turismile 

(Eesti riiklik...2013). „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ näeb Lõuna-Eestis ühe 

võimaliku eelisarendatava valdkonnana loodusturismi ja ökopõllumajandust (Eesti 

regionaalarengu.. 2014). Haanja valla arengukavas aastateks 2014-2022 on üheks 

pikaajaliseks eesmärgiks seatud, et „Haanja on tuntud ja väärtustatud loodus- ja 

pärandturismi sihtkoht, aktiivse puhkuse tuumala Võrumaal ja Eestis“ ning et „Kohalik 

ettevõtlus ja turism tugineb suuresti piirkonna loodusele, keelele, kultuurile ja 

käsitööoskustele ning seda tutvustatakse laialdaselt“ (Haanja valla... 2014). Minu 

uuringualale (Haanja loodusparki) osaliselt jääva Rõuge valla arengukava aastateks 2010-

2018 näeb samuti kultuuri vallas ühe pikaajalise eesmärgina, et „väärtustatakse kohalikku 

pärimust ja kombestikku ning austatakse võru keelt ja kultuuri.“ (Rõuge valla....2014). 

Just viimastel aastatel on Haanjamaa turismisihtkohana otsimas ja kinnistamas oma 

terviklikku kuvandit (vrdl. Otepää – talispordi keskus). Järjest enam nähakse looduse ja 

maastiku poolt pakutavate võimaluste (lumi, käänulised teed, järsud nõlvad) kõrval 

võimalusi turismiteenuste ja –toodete arendamiseks just kultuuripärandi baasil. 

Traditsiooniliseks on saanud siinsed kultuuripärandit tutvustavad üritused: kuuritsapüügi 
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võistlus Viitinas, käsitsi heinaniidu võistlus Plaanil, suitsusaunanädal Haanjamaal3. Seda 

suunda toetab maakonnas üldiselt tugev pärandialane teadmine seoses Võro Instituudiga ja 

aktiivsete pärandi ekspertide olemasolu kohapeal, eelkõige Eda Veeroja kohaliku 

suitsusauna4 ning toidupärandi tutvustajana. 

 

Minu magistritöö eesmärk on hinnata Haanjamaa võimalusi päranditurismi sihtkohana, 

tuginedes käesoleva töö raames kohalike turismiettevõtjatega läbiviidud intervjuudele ning 

kohalike turismiettevõtete kodulehtede ja Haanjamaad turismisihtkohana esitlevate trükiste 

jt. infokandjate tekstide analüüsile. Oma töös vaatlen turismiettevõtjaid kui kohaliku 

kultuuripärandi kandjaid. Vaatlen, kuidas ja kelle poolt on konstrueeritud Haanja kui 

turismisihtkoha imidž, kuidas see on aja jooksul muutunud. Uurin, mida kohalikud 

turismiettevõtjad käesoleval ajal näevad Haanjamaa kui turismisihtkoha kaubamärkide ja 

tugevustena, kui suur osa selles on kohalikul kultuuripärandil. Analüüsin, kuidas kohalikud 

turismiettevõtjad pärandit oma turismitoodetes ja teenustes kasutavad ning milliseid 

võimalusi ja ohte nad kultuuripärandi kaubastamisega seoses näevad. 

Olen väga tänulik kõigile kohaliku turisminduse ja kultuuripärandi hoidmisega seotud ini-

mestele, kes minu uurimistöö jaoks intervjuudele vastates andsid oma süvenemise ja põhja-

likkusega olulise panuse selle uurimuse valmimisse. Soovin tänada Võru Instituudi projek-

tijuhti Külli Eichenbaumi vastutuleliku abi ja toetuse eest ning magistritöö juhendajaid 

Marju Kõivupuud ja Aivar Ruukelit heade nõuannete ja minusse uskumise eest. 

  

                                                
3 Nimetatud tegevused on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Kättesaadav: 
http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ (külastatud 14.05.2015)  
4 Võrumaa suitsusaunakombestik kuulub alates 26.11.2014.a. UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja  
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1. HAANJAMAAST 
 

1.1. Haanjamaa kui territoriaalne mõiste  
 

Haanjamaa on geograafiline, kultuuriline, ajalooline ja administratiivne piirkond Lõuna-

Eestis. Kohamääranguna on see nii kohapeal kui Eestis üldisemalt laialdaselt kasutuses, 

kuid seda tõlgendatakse mitmel erineval moel. 

 

Geograafilises võtmes tähistab Haanjamaa Haanja kõrgustikku – Kagu-Eestis paiknevat 

maastikurajooni ja pinnamoe suurvormi, Eesti kõrgeimat piirkonda, mis piirneb läänes, 

loodes ja põhjas Võru-Hargla nõoga, kirdes Irboska lavamaaga ning jätkub ida ja lääne 

suunal väljaspool Eesti piire Alūksne kõrgustikuna (vt joonis 1) (Arold 2005). 

 

 

Joonis 1. Haanja kõrgustik Allikas: (Maa-ameti kaardirakendus) 
 

Administratiivselt mõistetakse Haanjamaa all Haanja valda. Haanja valla piirid on aegade 

jooksul aga korduvalt muutunud. Esimese Eesti Vabariigi ajal on Haanja valla alla kuulu-

nud ka praeguse Rõuge valla idaosa, mis nõukogude aastate algul kandis Koke külanõuko-

gu nime. 1925. aastal oli praeguse Haanja valla territooriumil 3 valla maid: Haanja, Rogosi 
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ja Vana-Laitsna (Rumma 1926). 1937. aastal liideti Haanja vallaga ka osa Saaluse vallast. 

1944.a. moodustati endise Haanja valla territooriumile kaks valda: Haanja ja Kergatsi, mis 

hiljem nimetati küla töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteedeks. 1954. aastal liideti 

Kergatsi uuesti Haanja külanõukoguga. Praeguse territooriumi sai Haanja vald pärast 

Haanja külanõukogu, Ruusmäe külanõukogu ja Viitina külanõukogust osaga ühendamist 

1960.aastal. Valla staatuse sai Haanja külanõukogu uuesti 10. jaanuaril 1991.aastal (Haanja 

valla koduleht http://www.haanja.ee/valla-ajalugu). 

 

Käesoleva töö raames läbiviidud intervjuudest selgus, et mitmendat põlve kohalikud elani-

kud tunnetavad Haanjamaana tänini selgelt ennesõjaaegsete Haanja ja Saaluse valdade ala 

või isegi Haanja ja Saaluse mõisate ala (Rumma jt. 1926). Väga kindlalt joonistub piir 

Rõuge kandi inimestega – nemad ennast haanjalasteks ei pea, ja vastupidi. Küll aga mää-

ratlevad end haanjalastena ning oma kodukohta Haanjamaana tänapäevase Rõuge valla 

idaosa elanikud alalt, mis enne sõda kuulus Haanja valla alla. 

 

„Ma ise elan Rõuges, ei ütle, et Haanjamaal.“ (25 aastat Rõuges elanud naine). 

„Rõuge alevikust teisele poole Haanjamaa ei ulatu. Ajalooliselt on Haanjamaal see Nogo 

küla.“ (5. põlve Nogo külas oma esivanemate talus elav mees). 

„Vadsa küla oli ajalooliselt Haanja all, ehkki praegu on Rõuge vallas.“ (5 aastat Vadsa 

külas elanud Tallinnast pärit mees). 

„Rõuge ja Haanja vahel on piir. Rõuge omad on rikkamad ja nad ei tahtnud olla haanjala-

sed. Nii Ahti isa kui ema on haanjalased, Utsali küla asus enne sõda Haanja vallas, praegu 

on Rõuge all.“ (25 aastat Haanjamaal elanud naine, kelle abikaasa on mitmendat põlve 

kohalik). 

„On vahe, kas Haanjamaa või haanjamaalane. Rõuge inimene muidugi end haanjamaala-

seks ei pea, aga kas Rõuge asub Haanjamaal, seda ma ei oska kindlalt öelda.“ (Mitmendat 

põlve Haanjamaal Ruusmäe kandis elav naine). 

 

Peale II maailmasõda siiakanti elama asunud inimesed ja nende järglased eristavad Haan-

jamaad peamiselt vaheldusrikka (mägise) maastiku ja lumepiiri järgi või Haanja loodus-

pargi piirides (andmed kogutud poolstruktureeritud intervjuude käigus käesoleva töö raa-

mes). 

 

Haanja looduspark on moodustatud 1995. aastal Haanja kõrgustiku kõige kõrgemale, 
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maastikuliselt kõige esinduslikumale ning looduskaitseliselt kõige mitmekesisemale osale 

Haanja kõrgustikust. Looduspargi põhiosa paikneb rohkem kui 200 meetri kõrgusel 

merepinnast. Haanja looduspargi kaitse-eesmärk on :kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti 

kõrgeimat kuhjelist saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodus- ja pärandmaastikke 

ning looduse mitmekesisust, aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva 

puhkemajanduse arengule ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku (Haanja looduspargi 

kaitse-eeskiri). 

 

Turismipiirkonnana esitletakse Haanjamaana või Haanja maastikena samuti Haanja kõr-

gustiku maastikuliselt kõige esinduslikumat osa. 

 

Käesolevas töös kasutatakse mõistet Haanjamaa samuti Haanja kõrgustiku maastikuliselt 

kõige esinduslikuma osa – Haanja looduspargi koosseisu arvatud ala – tähenduses. 

 

 

1.2. Uurimispiirkonna valiku ja piiritlemise põhjendus 
 

Haanjamaa on uurimispiirkonnaks valitud sellepärast, et elan ise siin ja olen selle piirkonna 

ajaloost, arengust ja turismipotentsiaalist ise huvitatud. Tegemist on Eesti mastaabis nii 

maastikuliselt kui kultuuriliselt selgesti eristuva ja atraktiivse piirkonnaga, mis erineb 

ümbritsevatest aladest nii geomorfoloogia, maakasutusmustri, asustusstruktuuri kui 

kultuuripärandi ja isegi kliima poolest. 

 

Uuringuala piiritlemisel pidasin silmas just ala potentsiaali päranditurismi sihtkohana. 

Võrdselt oluliseks hindasin nii looduslikke, maastikulisi kui kultuuripärandilisi väärtusi, 

samuti seda, et ala moodustaks terviku ja oleks ümbritsevatest aladest selgesti eristuv. 

 

Kaalusin oma töö uurimispiirkonnana nii Haanja kõrgustikku kui Rõuge kihelkonda 

tervikuna, kuid lähemal vaatlemisel selgus, et Haanja kõrgustikul esineb kultuurilooliselt 

väga erinevaid piirkondi, näiteks Setomaa paikneb geograafiliselt samas maastikurajoonis. 

Haanja kõrgustiku maastikurajooni paiknemine Eestis on näha joonisel 2. 
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Joonis 2. Haanja kõrgustiku maastikurajooni paiknemine Eesti kaardil Allikas: (Arold 2005) 

 

Rõuge kihelkonna lääneosa (vt joonis 3) on aga maastikuliselt kõrgustiku-alast niipalju 

erinev, et seal on ajalooliselt maakasutusest ja sellest tulenevalt ka rahalistest võimalustest 

tulenevalt kujunenud hoopis erinev elulaad. „Kihelkonna idaosa oma künkalise liivase, 

kruusase ja ainult kohati savise pinnaga, mis peale selle veel järskusid, harimiseks 

ebasoodsaid veerusid ja nõlvu moodustab, ei võimalda põllukultuuri edendamist, pealegi 

kus maad nii vähe tarvitada on, nagu näit. Kasaritsa vallas ja Haanja ümbruses. 

Nimetatud põhjusil on terve see ala tulunduslikult õige viletsal järjel, millest oleneb ka 

elanikkude vaimline arenematus ja oskamatus. Vastandina sellele on kihelkonna lääneosas 

tasane ja kaunis viljakas savirikas põllupind, millest tingitud jõukus ja ühes sellega 

vaimline edu“ (Rumma jt 1926, lk 294). 
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Joonis 3. Võrumaa kihelkonnad Allikas: (Võru Instituut ja Regio) 
 

Kaalusin uurimispiirkonnana ka Haanja valda, kuid selle piirid on aegade jooksul tugevasti 

muutunud, nii et kohalike elanike Haanjamaa määratlemine ja piiride tunnetamine ei lange 

kaasaegsete vallapiiridega kokku, vaid on sellest tunduvalt laiemad, hõlmates 

ennesõjaaegsete Haanja ja Ssaluse valdade ala (vt joonis 4) (Käesoleva töö raames läbi 

viidud intervjuude andmetel). 
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Joonis 4. Vallad Rõuge kihelkonnas Allikas: (Rumma 1926) 

 

Turistidele on seda piirkonda läbi aegade peamiselt just maastiku ilu, lumerohke talve, 

rahuliku elulaadi, keelemurde, kohalike muusikalembuse jm. kultuuripärandi kaudu 

esitletud (Leiman, Piir 1935). 

 

Nii otsustasingi valida uurimispiirkonnaks Rõuge kihelkonna Haanja kõrgustikul paikneva 
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osa, täpsemalt selle ala, mis jääb kõrgemale kui 200 m merepinnast, ehk nn lumepiiri sisse. 

Ala piiritlemisel leidsin, et see piirkond langeb suures osas enamvähem kokku Haanja 

looduspargi piiridega. Haanja looduspark hõlmab lisaks ka kaks maastikus kõige 

silmapaistvamat Haanja kõrgustikult laskuvat ürgorgu: Rõuge ürgoru ja Kütioru. Mõlemad 

nimetatud ürgorud on samuti juba pikka aega turismisihtkohtadena tuntud, moodustades 

turismisihtkohana Haanja kõrgemate tippudega ühise kompleksi (Leiman, Piir 1935). 

 

Kõike ülaltoodut arvesse võttes jäingi oma uuringualaga Haanja looduspargi piiridesse, 

seega Haanjamaa käesoleva töö kontekstis tähendab Haanja looduspargi piires olevat ala 

(vt joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Haanja looduspark Rõuge kihelkonna kaardil Allikas: (Rumma jt 1926, 
Keskkonnaregister) 

 

Haanja looduspargi piiresse on hõlmatud Haanja kõrgustiku kõige liigestatuma reljeefiga osa koos kahe 
suurema ja maastikuliselt esinduslikuma kõrgustikult laskuva ürgoruga (vt. joonis 6). 
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Joonis 6. Reljeef Haanja looduspargi alal Allikas: (Maa-ameti kaardirakendus) 
 

Käesoleva töö uurimispiirkonda nimetan siiski Haanjamaaks, mitte Haanja looduspargiks, 

kuna mu teemakäsitlus ei lähtu niivõrd kaitseala kaitse-eesmärkidest kui 

turismipiirkonnast/sihtkohast. 
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2. HAANJAMAA VÄÄRTUSED TURISMISIHTKOHANA 
 
Haanja kõrgustikul on aastasadade jooksul looduse ja inimtegevuse koosmõjus kujunenud 

unikaalne pärandmaastik. Väga vahelduva pinnamoe tõttu on siinsed maastikud 

mosaiiksed: üksteisega vahelduvad väikesed põllulapid, heinamaasiilud, metsatukad, 

soolaigud ja järvesilmad. Selline looduskeskkond on tinginud suurema hajaasustuse. 

Asustus on hajutatud üksteisest eraldatud pisikestesse sumbküladesse5. Nõgude ja suurte 

kallakutega pinnavormide tõttu on põllud väikesepinnalised ja sopiliste kontuuridega. 

Kuppelmaastikul kulgevad teed on käänulised ja mägised. Maastiku mosaiiksuse tõttu on 

teid vaja olnud palju – iga külakese ja heinamaa-lapi juurde. Seetõttu on teedevõrk 

lauskmaaga võrreldes väga tihe. Kõrgustikul on võrreldes muu Eestiga silmapaistvalt 

rikkalikumad lumeolud. 

 

Haanja kuppelmaastikel on just maastikust tingitud eripära tõttu kujunenud pisut 

omamoodi, lauskmaast erinev elulaad. Künklikust reljeefist on tingitud omapärased 

maaharimisvõtted (järskude nõlvade tõttu tuli rohkem teha käsitsitööd, ei olnud võimalik 

kasutada moodsamat põllumajandustehnikat) ja kehvast põllumaast saadavast vähesest 

sissetulekust on ajendatud siinsed käsitöötraditsioonid. Just reljeefi iseärasusest tingitud 

piirkonna isoleerituse ja asustuse suhtelise eraldatuse tõttu on siinne maarahvas aastasadu 

suutnud oma kultuurilist ja keelelist identiteeti alal hoida 19. ja 20. sajandi muutuste kiuste. 

See on üle elanud nii sakslaste mõisakorra kui ka nõukogude kolhoosid-sovhoosid. 

Maastik, selle kohad ja tavapärased tegevused hoidsid keelt ja meelt alles ka siis, kui 

ametlik avalikkus sellest midagi kuulda ei soovinud (Arukask 2007 (b)). 

 

 

2.1. Loodusväärtused 
 

Käesoleva töö võtmes käsitlen loodusväärtusena loodust selle mõiste kõige laiemas 

                                                
5 Sumbküla on külatüüp, kus taluõued paiknevad suhteliselt vaba vormiga kobaras koos. Seoses tiheda 
asustse ning künkliku reljeefiga kujunesid Haanjamaal enamasti 5-6 elamust koosnevad sumbkülad (Rumma 
jt.1926) 
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tähenduses- alates ala geoloogilisest ehitusest, geomorfoloogiast, kliimast ja maastikest 

ning lõpetades koosluste ja liikidena väärtusliku elusloodusega. Loodusel on käesolevas 

töös väärtus just päranditurismi korraldamise aspektist. 

 

Haanjamaa suurimaks loodusväärtuseks on siinne maastik nii geomorfoloogia, 

asustusstruktuuri ja maakasutusmustri kui koosluste vaheldusrikkuse ning klimaatiliste 

tingimuste poolest (Merila jt. 2007). 

 

 

2.1.1. Geomorfoloogia 

 
Haanja kõrgustik kui reljeefi suurvorm on üks mitmekesisemate pinnavormidega alasid 

Eestis, tuntud eelkõige suurima absoluutkõrguse poolest. (Haanja looduspargi... 2013) See 

Eesti ja Baltimaade kõrgeim maastikurajoon on kujunenud kuhjelisel saarkõrgustikul ja 

selle jalamil asuvatel sanduritel. Suuremal osal kõrgustikust domineerivad irdjääst 

väljasulanud setteist moreenkattega pinnavormid (Arold 2005). Haanja kõrgustik 

moodustus umbes 15 000 aastat tagasi. See on esimene piirkond Eesti aladel, mis vabanes 

viimase liustiku alt. Haanjamaa reljeefi kujunemine on seotud jääaja jääliustike setete 

kuhjumiste ja nende sulamisel tekkinud veejugade uuristustega. Reljeefi kõrgemad osad on 

moodustunud järveliste setete kuhjumisel ajutistesse järvedesse, mis hiljem jääkallaste 

sulamisel tühjaks jooksid (Haanja looduspargi... 2013). 

 

„Haanja on jääliustiku ja päikese sünnitus. Teda kandis ja kuhjas kokku mannerjää 

viimasel jääajal ning jääst sulatas teda välja päike“, on seletatud ka esimeses Haanjamaad 

tutvustavas turismiraamatus „Haanja Munamägi – turistide Mekka“ aastal 1935 (Leiman, 

Piir 1935). 

 

Haanjamaa paikneb valdavalt enam kui 200 meetri kõrgusel merepinnast. Haanjamaa 

keskosas on 19 tippu, mis on kõrgemad kui 280 m. (Arold 2005). Siin asub Baltimaade 

kõrgeim tipp - Suur Munamägi ning Eesti suhtelise kõrguse poolest kõrgeim mägi – 

Vällamägi. Haanja kõrgustikult laskuvad võimsad mandrijää sulamisvete uuristava toime 

tulemusena kujunenud ürgorud: Rõuge ürgorg orus paikneva Rõuge järvede aheliku 7 

järvega, millede hulgas on ka Eesti sügavaim järv - Rõuge Suurjärv ning Kütiorg - järskude 

veerude ja rohkete uhtorgude ehk tsoridega pikk kitsas org. Siinsete küngaste vahelistes 
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nõgudes on ka palju pisikesi järvi, Haanja kõrgustik on Eesti üks kõige järverikkamaid 

alasid. Plaksi külas asuv Tuuljärv on Eesti järvedest kõige kõrgemal asuv järv. Suurim 

Haanja kõrgustikult lähtuv vooluveekogu, Plaani Külajärvest algav Piusa jõgi on kõige 

suurema langusega jõgi Eestis. 

 

2.1.2. Asustusstruktuur 

 

Haanja kõrgustikul on traditsiooniliselt paiknenud asulad madalamates kohtades – 

kõrgendike jalamil, vähemate kühmude otsas, järvede ja ojade kallastel. Metsasalud asuvad 

kuplite tippudel ja järskudel veerudel ning niisketes sulglohkudes. Orgudesse jäävad sood 

ja järved. Kõrgendike vahelistes lohkudes ning jõgede-järvede kallastel on levinud 

rohumaad. Nõgude ja suurte kallakutega pinnavormide tõttu väikesepinnalised ja sopiliste 

kontuuridega põllud paiknevad mäenõlvadel ja orgude servadel. Suurte tõusude ning 

langustega väga looklevad teed tugevdavad piirkonna kuhjekõrgustiku ilmet (Arukask 

2007 (a)). 

 

 

2.1.3. Elusloodus- kooslused ja liigid 

 

Haanjamaa kuplite ja ürgorgudega liigestatud maastikud on loonud sobiva elukeskkonna 

hulgale ohustatud linnu-, taime- ja loomaliikidele. Linnuliikidest on siinsetel aladel kõige 

haruldasemad must toonekurg (Ciconia nigra ) ja väike-konnakotkas (Aquila pomarina), 

taimeliikidest on kõige tähelepanuväärsem brauni astelsõnajalg (Polystichum braunii), 

mille ainus Eestis olev leiukoht asub siin, loomaliikidest väärib esiletõstmist saarmas ((Lu-

tra lutra) ning mitmed käsitiivaliste ehk nahkhiirte liigid, kahepaiksetest harivesilik (Ti-

turus cristatus) ja mudakonn (Pelobates fuscus). Samuti leidub siin haruldasi elupaiku ja 

looduslikke kooslusi, mis väärivad kaitset. Euroopa looduse mitmekesisuse seisukohast on 

kõige väärtuslikumad siinsed vanad laialehised metsad, nõrglubja allikad ja liigirikkad 

niidud lubjavaesel mullal. Haanjamaal kaitstakse Haanja looduspargis kokku 24 erinevat 

ohustatud elupaigatüüpi, näiteks järved, niidud, metsad, rabad, allikad ja allikasood. Harul-

dasi ja kaitset vajavaid liike on looduspargis kokku 29. Näiteks elavad siin kaitsealused 

linnud rukkirääk, punaselg-õgija, must-toonekurg, väike-konnakotkas ja laanerähn (Haanja 

looduspargi...2013). 



18 
  

 

Haanjamaa loodusväärtustel on osa Euroopa kui terviku looduse mitmekesisuse säilitami-

sel: Haanja looduspark on kantud üle-euroopalise Euroopa looduse mitmekesisuse kaitseks 

loodud kaitsealade võrgustiku – Natura 2000 – koosseisu nii linnualana (Haanja linnuala 

(EE0080613) Võru maakonnas ) kui loodusalana (Haanja loodusala (EE0080613) Võru 

maakonnas) (Euroopa Komisjonile... 2004). 

 

 

2.2. Kultuuripärandi väärtused 
 

2.2.1. Kultuuripärandi mõistest 

 

Kultuuripärandi mõiste (prantsuse keeles héritage, pärand) võttis 18. sajandi lõpus kasutu-

sele Blois' piiskop Henri-Baptiste Grégoire, kes 1794.a. Avaldas essee kultuuripärandi kah-

justamisest ja hävitamisest Prantsuse revolutsiooni käigus (Sax 1989). 

 

Kultuuripärandi mõiste tõlgendusi on nüüdisajal mitmeid. Sageli defineeritakse kultuuripä-

randit eelnevatelt põlvkondadelt järgnevatele edasi kanduva kultuurivarana, mis võib olla 

nii vaimne kui materiaalne looming. Oluline on just minevikuga sideme tunnetamine ning 

selle tõlgendamine kaasaja vajadustest lähtuvalt (Kuutma 2007). Kultuuripärandina võib 

mõista ka neid väärtusi ja tähendusi, mida me omistame minevikust pärit kultuurinähtuste-

le, mis on meile olulised tänapäeval ja mida me soovime säilitada tulevastele põlvedele 

(Smith 2006). 

Ka materiaalsel pärandil on väärtus üksnes läbi sellega seotud teadmiste. Seega on pärand 

üldiselt siiski ennekõike vaimne, jaotus materiaalseks ja vaimseks on kokkuleppeline. Näi-

teks suitsusaun, kuurits või kangasteljed on iseenesest muidugi materiaalsed, kuid nendel 

on pärandiline väärtus peamiselt nendega kaasneva teadmise, oskuste ja tähenduse kaudu. 

Suitsusaun on maastikul lihtsalt üks väike hoone, sellele, kes ei tea, mis on suitsurśaun, ei 

ütle ta midagi. Samamoodi on kõige muu materiaalsega. Pärandit kujundatakse ja see ku-

juneb nii rahvalikul kui ka ametlikul tasandil, nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Pärand 

on seega selektiivne valik minevikust: vastavalt taustale ja kontekstile tehakse valikud, 

mida ja millises valguses käsitletakse pärandina, säilitamist ja edasiandmist väärivana. See 
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on kultuuriline protsess – pärand muutub ajas ja ruumis. Me mõtestame ja kasutame päran-

dit lähtuvalt tänapäevastest arusaamadest ja vajadustest. 

 

Kultuuripärandi mõiste on muutunud aktuaalseks just viimasel kümnendil, mil globalisee-

rumisega kaasnenud ülemaailmse kultuurisuhtluse tingimustes on päevakorrale tõusnud 

kultuurinähtuste teisenemise ja kaduvus (Kuutma 2007). Käesoleval aastatuhandel on kul-

tuuripärandi mõiste ka oluliselt laienenud. Kui varem jaotati kultuuripärand selgelt vaim-

seks ja materiaalseks ning sellena mõisteti peamiselt möödunud põlvedelt pärandiks saa-

dud suulist ja ainelist pärandit konkreetsete objektidena, siis kaasajal nähakse jätkusuutlik-

ku kultuuriväärtuslikku keskkonda tervikuna (Kõivupuu 2013). 

 

Käesolevas töös kasutan kultuuripärandit selle sõna kõige laiemas tähenduses - kultuuripä-

rand on aastasadade jooksul loodud, ent ka praeguste põlvede poolt (taas)loodav vaimne ja 

materiaalne kultuur (Kõivupuu 2013). Siia alla mahuvad nii pärandmaastikud, kultuurimä-

lestised, pärandkultuuriobjektid kui ka kohaliku kogukonna tõekspidamised ja väärtushin-

nangud, tavad ja kombed. 

 

 

2.2.2. Haanjamaa kultuuriline eripära ja selle kujunemise põhjused 

 

Varemalt olevat Haanja mõis olnud Vastseliina karjamõis ja nimeks olnud Hanimõis6, mis-

sugusest nimest olevat praegune nimi Haanja tekkinud, sellel ajal olnud mõis kellegi v. 

Lipphardi päralt, kes. mõisa halva maa pärast pidada pole tahtnud ja seepärast kroonule 

annud (rääkinud Jaan Jääger) (Blumfeldt 1927). 

 

Enne Eesti riigi iseseisvumist 1918.a. oli Haanjamaa tuntud oma kehvuse ja väheviljakate 

maade ning kehavade loodusolude poolt põhjustatud näljahädadega. Vaatamata sellele, at 

Haanjamaa on mägine ja mullapinna poolest kehva, oli ta naabervaldadega võrreldes 

tihedamini asustatud, osalt ilmselt seetõttu, et Vene valitsuse ajal oli Haanja kroonuvallaks 

(Leiman, Piir 1935). Kroonuvaldasid kasutas tol ajal tsaarivalitsus 20-25 aastat sõjaväes 

soldatitena teeninud alamväelastele pärastiseks pajukit, andes demobiliseeritutele 
                                                
6 Tegemist on rahavetümoloogiaga, see nimeseletus ei ole teaduslik 
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päristalundiks 1-2 ha ääremaad. Nii tekkisid Haanja ja Kasaritsa kroonumõisatesse terved 

külad (Ploom 1981). Suurtalusid ei olnud Haanjas ka esimese Eesti vabariigi ajal üldse, 

suuremalt jaolt kõik olid ühe- ja kahehobuse normaalkrundid, kas üksiktaludena või 

sumbkülades. Palju oli Haanjas ka väikesi käsitöökrundi omanikke, kes oma maalapil 

vaevu lehmamullika toita suutsid. (Leiman, Piir 1935). Järskude kallakute tõttu põllul ei 

saadud siinmail võtta tarvitusele moodsaid põllutöömasinaid ning arhailised põlluharimise 

võtted säilisid.  

 

Kuna üksnes siinsete väikeste ja väheviljakate põllumaadega ei suutnud haanjalased endid 

ära elatada, olid siinkandis väga heal järjel nii meeste kui naiste käsitöö. Enne teist 

maailmasõda olid üle-euroopalise kuulsusega siinsed orelimeistrid vennad Kriisad. Üle 

Eesti olid aga tuntud siin valmistatud tarbeesemed piibust, riideharjast ja puulusikast alates 

puhvetikappide ja toa garnituurideni välja. Vokid, loogad, reed, vankrid olid enne sõda 

terves Lõuna-Eestis laatadel peamiselt Haanja meistrite toodang. Haanjas olid mitmed 

kuulsad voki- , ree- ja vankrivabrikud. Naiste käsitööst olid enne sõda laialt tuntud Haanja 

vaibad. Lisaks käsitööle teenis siitkandi rahvas lisa voorides käimise ning üldse igasuguste 

veoteenuste, eelkõige metsaveo teenuste osutamisega (Leiman, Piir 1935). Ka viltkaabud 

ja kübarad (haanikaabu) on olnud Haanjamaa tuntud kaubaartikkel (Rumma jt. 1926). 

 

Haanja rahvas on ammustest aegadest tuntud laulurahva ja pillimeestena.. Esimeses, 

1935.a. ilmunud Haanjamaad turismisihtkohana tutvustavas raamatus „Haanja Munamägi 

– turistide Mekka“ on nimetatud Haanja kaasitajaid, kes laulsid pulmades pruutpaari 

õnneks ning külapoiste simmaneid ja tantsuõhtuid, omatehtud pillide muusika ja laulu 

saatel. Selle trükise andmetel oli enne viimast sõda igas talus vähemalt paar-kolm 

omatehtud pilli nö oma tarbeks. Klaver, harmoonium või orel olevat olnud igas viiendas 

talus, kuid viiul, kannel või mõni teine väiksem muusikainstrument kindlasti igas talus 

(Leiman,Piir.1935). Ka koguteose „Eesti. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus“ 

1926.a. ilmunud II ehk Võrumaa osas on Rõuge kihelkonna kaguosas ära märgitud 

pulmades kaasitamist ja Haanjas ka ööhulkumist (ehalkäimist) (Rumma jt. 1926). 

 

1981.a..Elmo Ploomi sulest ilmunud koduloolises uurimuses „Haanjamaa loodus- ja 

maapõuevaradest“ on kirjeldatud Haanja meeste lubjapõletustöid. Lupja põletati moreenist 

korjatud lubjakivitükkidest. Peale pärisorjuse kaotamist leidsid Haanja mehed sellest 

endale tuluallika. Lupja vajati suurtes kogustes Võru linna ehitusel mördi tegemiseks, 
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seega oli ka turg olemas (Ploom 1981). 

 

Emakeele Seltsi poolt 2005.a. välja antud võru keelele pühendatud murdekorrespondentide 

tekstivalimikus „Kuiss vanal Võromaal eleti“ on ajavahemikul 1940-1961 kirja pandud 

endiste aegade eluolu kirjeldavad murdetekstid valdavalt ülemöödunud sajandi teisel 

poolel sündinud inimestelt (keelejuhtidelt). Selles raamatus on mitme inimese poolt 

kirjeldatud Haanjamaa aladel kalade tõmbamist kalarõiva ehk kuuritsaga7 (Kaal jt. 2005). 

 

 

2.2.3. Kohaliku kultuuripärandi hoidmisest ja säilimisest kaasajal.  

 
Võru Instituudi8 andmetel on Võrumaal vähemalt 2/3 inimestest põlised- nende vanemad ja 

vanavanemad on siin sündinud ja elanud. Võrumaal on suured ja põlised suguvõsad, 

võõraid on juurde tulnud suhteliselt vähe. Põlisus on hoidnud alal nii keelt kui kombeid, 

neid on põlvest põlve edasi antud. 

 

Haanjamaa päranditurismi sihtkohana arendamise seisukohast ei ole vähetähtis asjaolu, et 

Võrumaal tegutseb 1995.a. loodud Võru Instituut, mis korraldab kohapeal võrokestele 

omase keele ja kultuuri elushoidmiste ja uurimist nii teoreetilisel kui rakenduslikul tasan-

dil. Vaikselt ja järjekindlalt toimub Võru Instituudi toel Lõuna-Eesti kultuuri eesmärgista-

tud turgutamine ja ergutamine. See loob tugeva aluse ja raami siinmail päranditurismi 

arendamisele. 

 

Vaimse kultuuripärandi nähtusi koondatakse Eestis vaimse kultuuripärandi nimistusse9. 

Kõnealuses nimistus on pärand jaotatud alljärgnevatesse gruppidesse:asustus, elukorraldus 

ja elukeskkond, loodusvarade majandamine, toit ja toitumine, käsitöö, keel ja poeetiline 

folkloor, kombestik ja usund, ajaviitelised ja mängulised tegevused. Võrumaa kohta on 

selles nimistus põhjalikult kirjeldatud 16 erinevat teadmist, nähtust ja oskust, Võrumaa 

                                                
 
8 Võru Instituut on 1995. aastal Kultuuriministeeriumi juurde loodud teadus- ja arendusasutus eesmärgiga 
hoida ajaloolisel Võrumaal elus võrukestele omast keelt ja kultuuri. Koduleht: http://www.wi.ee/ (külastatud 
13.05.2015 
9 Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on veebikeskkond, kus kõik Eesti kogukonnad, sõltumata suurusest, 
elukohast või etnilisest päritolust, saavad tutvustada sõnas, helis ja pildis oma elavat pärandit Nimistu loodi 
2010. aastal seoses UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konvensiooniga ühinemisega. Nimistut haldab 
Rahvakultuuri keskus. Koduleht: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ (külastatud: 13.05.2015) 
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pärandieksperte on nimistusse kantud 7. Päranditurismi arendamisel on Eesti vaimse kul-

tuuripärandi nimistu käsiraamatuna hea abimees.  

Käesoleva töö uurimisala ehk Haanja looduspargi territooriumile jääb Eesti Looduse 

Infosüsteemi – Keskkonnaregistri andmetel 33 kultuurimälestist. 

 Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel asub Haanja looduspargi territooriumil 165 

registreeritud pärandkultuuri objekti (Projekti „Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja 

rakendamine“ tulemused). 
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3. HAANJAMAA TURISMI ARENGUSUUNAD MAAILMA 

JA EUROOPA TURISMIMAJANDUSE KONTEKSTIS 
 

3.1. Rahvusvaheline taust turismimajanduses 
 

Peale teist maailmasõda on turism majandusharuna kogu maailmas järjepidevalt tõhusalt 

arenenud. Maailma rahvaarv suureneb, elatustase paraneb, transpordi- ja 

kommunikatsioonivõimalused paranevad – toimub järjest suurem globaliseerumine kõigil 

elualadel - see kõik kokku tõstab turismimajanduse osatähtsust. Järjest rohkem on inimesi, 

võimalusi ja põhjuseid reisimiseks. 

 

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel kasvas turism aastatel 2005–2012 

kogu maailmas keskmiselt 3,6% aastas ja Euroopas 2,5% aastas (UNWTO, tourism 

highlights 2014 Edition). 

 

Maailmamajanduse jõujooned on viimasel kümnendil muutunud. Uuteks liidriteks on tõus-

nud kiiresti ja jõuliselt areneva Aasia ja mõnede muude varasemate arengumaade piirkon-

dade majandused. Euroopa ja Ameerika Ühendriigid ei ole selles olukorras enam domi-

nantne poliitiline ja majanduslik jõud nagu seni, vaid üks jõukeskus teiste hulgas. Arene-

nud riikide majanduse kasvutempot aeglustab rahvastiku vananemine ja suur bürokraatia. 

Üha suurem globaliseerumine ka turismis avab uued võimalused seoses turistidega uutelt 

turgudelt kuid tekitab ka konkurentsi järjest tekkivate uute turismisihtkohtadega (Välis-

keskkond 2020..., 2012). 

 

Ülemaailmsed trendid avaldavad mõju ka turismi arengule ja suundumustele. Olulisemad 

nendest on Aasia osatähtsuse suurenemine maailma majanduses ja poliitikas, arenenud 

riikide elanikkonna vananemine, transpordiühenduste areng (kaugühendused kiiremad, 

odavamad, arvukamad) ning kommunikatsioonivahendite kiire areng. Muutunud on ini-

meste väärtushinnangud – olulisemaks on muutunud ökoloogilised, eetilised ja sotsiaalsed 

väärtused. Tõusnud on inimeste terviseteadlikkus, samuti on suurenenud individuaalsus. 

Turismis on massiturismi kõrval suurenenud erihuvidel põhinevate reiside osakaal, pike-
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mad reisid on asendunud lühemate nädalalõpureisidega. Mõju avaldab kommunikatsiooni-

tehnoloogia kiire areng. Järjest enam tekib uusi turismi sihtkohti üle kogu maailma (Eesti 

riiklik...2013). 

 

Turismisektor annab rohkem kui 5 % Euroopa Liidu SKT-st ning selle osatähtsus suureneb 

pidevalt (Euroopa kui...., 2010). Euroopas nähakse turismil suurt potentsiaali mängida rolli 

Euroopa regioonide arengus. Turismi kaudu nähakse võimalust tööhõive parandamisele, 

tervise taastamisele, piirkondade jätkusuutlikule majandamisele, kultuuri ja pärimuse säili-

tamisele ja üleüldiselt Euroopa identiteedi kujundamisele. Infrastruktuurid, mis on turismi 

tarbeks loodud, võivad samuti aidata kaasa kogu kohalikule majandusele. Eriti suurt abi 

loodetakse turismist perifeersetele aladele, kus turismi nähakse sageli kohalikule elanik-

konnale ainsa või peamise sissetulekuallikana (Euroopa turismifoorum (European Tourism 

Forum)). 

 

Erinevatest allikatest jooksevad läbi kolm peamist prioriteeti Euroopa turismimajanduse 

arendamisel. 

1. Euroopa kui ühtse turismisihtkoha tugevam väljaarendamine 

„Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava. 

2010“-s tuuakse välja idee luua ühine Euroopa bränd, mida saaksid kasutada kõik liikmes-

riigid. Pakutakse võimalust pealkirjastada ning tematiseerida turismitooteid läbi Euroopa 

ühiselt. Leitakse, et Euroopa liidus tuleks luua liidupõhiseid turismitooteid (Euroopa pä-

randi päevi, Euroopa liidu auhindu, kultuurilist pärimust) (Euroopa kui… 2010). 

 

Euroopa Komisjoni peadirektoraadi ettevõtluse ja tööstuse koduleheküljel säästva turismi 

peatükis peetakse samuti oluliseks turismi tegevusalas koostöö stimuleerimist, et luua 

jätkusuutlikke turismitooteid. Rõhutatakse rahvuslike ning rahvusvaheliste koostööde tu-

gevdamise vajadust, samuti peetakse oluliseks julgustada suuremat kaasarääkimist mikro- 

ning väike-ettevõtete poolt ning ka kohalike juhtide kaasarääkimist (Sustainable tourism). 

 

2. Orienteerumine massiturismilt pigem nišiturismile – kitsale sihtgrupile suunatud 

spetsiifilise kvaliteetse toote pakkumisele. 

Euroopa regionaalses aastaraamatus rõhutatakse, et tuleb tugevdada kuvandit Euroopast 

kui jätkusuutlikust kõrge kvaliteediga turismisihtkohtade kollektsioonist. Nenditakse, et 

Euroopa on tuntud just ajaloo, kultuuri ja kultuuripärandiga seotud turismisihtkohtade poo-
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lest. Siia alla käib näiteks ka toiduturism ning kohalik kunst, sh muusika (Eurostat regio-

nal yearbook 2014). 

 

„Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava. 

2010“-s on Euroopa turismisektori konkurentsivõime suurendamiseks ühe võimalusena 

esile toodud turismiteenuste mitmekesistamine. Selle allika andmetel oleks turismimajan-

duses vajalik keskenduda erinevatele valdkondadele: kaasaja kultuur, kultuuripärand, tu-

rism eneseharimise eesmärgil, ajaloo-, spordi- ja usuteemaline turism, loodusturism (sh 

kaitsealad), terviseturism (sh spaad), talu- ja maaturism, veini- ja gastronoomiaturism ning 

turism, mille eesmärk on tutvuda merepärandiga ja veealuse floora ja faunaga. Turismisek-

tori pakkumiste mitmekesistamiseks ja Euroopa ühispärandi paremaks esiletõstmiseks on 

samas dokumendis eesmärgiks seatud ühtse strateegia väljatöötamine, mis tugineb eeskätt 

Euroopa kultuuripärandi märgisele, samuti teistele algatustele, nagu Euroopa muinsuskait-

sepäevad ja ELi kultuuripärandi auhind. Oluliseks peetakse ka looduspärandi kaasamist 

turismi edendamise strateegiatesse, millele lisaksid omakorda väärtust märgistamisalgatu-

sed (Euroopa kui ..., 2010). 

 

3. Jätkusuutliku ja säästva suuna arendamine turismi valdkonnas 

Eurostat regional yearbook 2014 peab oluliseks reklaamida jätkusuutlikku ja vastutustund-

likku turismi. Selle all on mõeldud kultuuri ning looduspärandi (bioloogilise mitmekesisu-

se) säilitamist ning täiustamist. Rõhutatakse, et looduslike ning kultuuriliste ressursside 

säilitamiseks on oluline negatiivsete kokkupõrgete vähendamine turismi sihtkohtades, loo-

duslike ressursside säästlik kasutamine, kohaliku elanikkonna heaolu säilitamine (Eurostat 

regional yearbook 2014). 

 

Läänemere regiooni10  turismi eripäraks on asjaolu, et loodus- ja kultuuripärand, millel 

sealne turism suuresti baseerub, on suhteliselt haavatavad, seetõttu on jätkusuutlikkuse 

tagamiseks oluline nende säästlik kasutamine. Strateegiadokumendis „Säästva turismi 

arengust Läänemere piirkonnas“ (Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Re-

gion.2011, Strategy Paper Flagship Project 12.10) tuuakse välja peamised põhimõtted 

                                                
10 : Läänemere regiooni moodustavad Läänemere ääres asuvad riigid. Need on Saksamaa, Taani, Rootsi, 
Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Venemaa. Läänemere kallastel elab peaaegu 100 miljonit inimest. 
Läänemere riike ühendab Läänemeremaade Nõukogu, millel on 12 liiget: lisaks üheksale  Läänemere ääres 
asuvale riigile ka Norra, Island ja Euroopa Komisjon. 
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turismi arendamiseks Läänemere regioonis. Selle dokumendi alusel on Läänemere regioo-

nis eesmärgiks seatud jätkusuutliku turismi arendamine. Ülalnimetatud dokumendis on 

visioon, mille poole Läänemere regioon oma arengus püüdleb sõnastatud alljärgnevalt: 

 Läänemere regioon kujuneb kohaks, kus ökoloogia ning majandus töötavad käsi-

käes. Ühiskond, loodus ja kultuur on omavahel tasakaalus. 

 Jätkusuutlikkus on peamine printsiip, millest juhinduvad erinevat tüüpi turismilii-

gid Läänemere regioonis. 

 Läänemere regiooni turism on arenev ärisektor, millel on oma väärtus, sotsiaalne 

pind kohalikele ning regionaalsetele inimestele. 

 Turismitegevused ei ohusta looduslikku ega ka kultuurilist pärimust, kuid aitavad 

suuresti kaasa nende säilitamisele. 

 

Eesmärgiks on keskkonna säästmine, integreerides looduslikku, kultuurilist ning inimtek-

kelisi keskkondi. Peamiste arengusuundadena on esile tõstetud kultuuriturism, loodustu-

rism, maaeluturism, linnaturism, kruiisiturism, rannaturism, terviseturism, SPA & heaolu 

turism, veeturism, mägiturism, sündmuseturism ja äriturism (Sustainable Tourism..., 2011). 

 

 

3.2. Eesti tasand 
 

Turismil on oluline roll Eesti olemuse väljendamisel maailmale: turismi kaudu saame pee-

geldada enda väärtusi ning näidata oma ligitõmbavaid külgi – see on meie võimalus, mida 

tuleb kasutada. 

 

Eesti riiklik turismiarengukava aastateks 2014-2020 näeb Eestis peamiste turismivormide-

na linnaturismi, kultuuriturismi (sh toidu- ja sporditurism), looduse- ja mereturismi ning 

terviseturismi. Olulisemate sihtrühmadena nähakse konverentsi- ja ärituriste ning peresid. 

Loodus- ja kultuuri(pärandi) väärtustel põhinev kvaliteetturism on üks olulisi võimalusi 

Eestile. Seetõttu on meie kergesti haavatavas loodus – ja pärandkultuuri keskkonnas (ko-

gukonnad) turismi jätkusuutliku arengu aluseks säästva turismi põhimõtete rakendamine 

(Eesti riiklik..., 2013). 
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Eesti üldises majandusarengus on turismil oluline osa, kuna turismimajandus on teiste ma-

jandusharudega tihedalt seotud. Turistidest sõltuvad tegevusvaldkonnad on majutus, toit-

lustus ja transport (eriti vee- ja õhutransport ning transpordivahendite üürimine), vabaaja- 

ja kultuuritegevused ning kaubandus (Eesti riiklik..., 2013). 

 

Turismiarengukavas sõnastatud Eesti turismi arengu visioonis on ära toodud eesmärk, 

milleni Eesti turismi alal aastaks 2020 areneda soovib: „Aastaks 2020 on Eesti saavutanud 

taseme, kus Eesti erinevatel piirkondadel on välja arendatud neile iseloomulikud 

turismitooted, mis loovad eeldused koha külastamiseks ja pikendavad nii sise- kui 

väliskülastaja viibimist piirkonnas“. Turismiarengukavas on ära toodud meetmed 

ülalnimetatud eemärkide täitmiseks ja kavandatud tasemele jõudmiseks. Nendes toodud 

peamised põhimõtted on loetletud alljärgnevalt: 

• Paremini saab ära kasutada Eesti erinevate piirkondade rikkaliku ajaloo- ja 

kultuuripärandi (maaturism, toiduturism, keskaegsed linnused, mõisad, Tallinna vanalinn, 

laulupeod jne) 

• Tutvustada Eestit kui toiduturismi sihtkohta välisturgudel, tõstes esile Eesti pika 

ajalooga atraktiivset ja omanäolist kööki. 

• Loodus- ja mereturismi arendamiseks on vajalik terviklikud nii loodus- kui mere 

turismitooted ja -teenused välja arendada ning pakkuda neid koostöös teiste Põhjamaade 

turismimarsruutidega.  

• Arendada terviseturismi kohaliku ravimuda, mineraalvee, puhaste 

põllumajandussaaduste ja tervisliku toidu baasil. Terviseturismi raames on võimalik 

arendada teenuseid erinevate lõõgastavate ja tervistavate tegevuste, kursuste jm alal. 

• Arendada säästvat turismi, sest mida paremas seisukorras on loodus- ja 

kultuuripärand ning mida rohkem on kohalik kogukond valmis koostööks turismi vallas, 

seda kvaliteetsemad ja konkurentsivõimelisem on Eesti turismi sihtkohana. Turistid on 

järjest teadlikumad turismi mõjust keskkonnale ja kohalikule kogukonnale ning on valmis 

keskkonnasäästlike teenuste eest rohkem maksma. Samuti loob see paremad võimalused 

uutele turgudele sisenemiseks ja nendel eristumiseks.“ (Eesti riiklik..., 2013). 
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3.3. Kohalik tasand 
 

Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014-2020 andmetel moodustavad Eestis 

välisturistidest suurema osa lähiriikidest saabuvad lühiajalisel visiidil viibivad külastajad, 

kelle majutuskohas viibimise aeg on keskmiselt kõigest 2 ööpäeva). Visiidi lühikese 

kestuse ühe põhjusena nähakse välisturiste siin kauem viibima motiveerivate Eestile 

eriomaste vaatamisväärsuste ja ajaveetmise võimaluste vähesust või nende kohta 

välisturistile kättesaadava info nappust (Eesti riiklik..., 2013). 

 

Haanja valla arengukavas aastateks 2014-2022 nähakse Haanja piirkonnas sama probleemi. 

Kohalikud ettevõtjad näevad ülalnimetatud arengukava andmetel peamise puudusena vä-

hest turundamist - selleks puuduvad oskused ja võimalused (nii rahalised kui ajalised). 

Ettevõtjate valmisolek koostööks on olemas, puudub aga eestvedaja. Haanja valla arengu-

kava näeb valla (turismi)ettevõtjate ühises turundamises valdkonda, millega tegeleda 

(Haanja valla... 2014). Välissuhetest mõjutab Haanjamaa turismisektorit praegu kindlasti 

määramatus suhetes Venemaaga, kuid poliitilise olukorra ebastabiilsusest tulenevate mõju-

de suurust käesoleval ajal hinnatud ei ole. 

 

Haanjamaa oli turismipiirkonnana tuntud juba enne II maailmasõda. Siinsed tuntumad 

külastusobjektid on Suur Munamägi, Rõuge ürgorg koos oma maaliliste järvedega, 

Kütiorg, Vällamägi. Kavadi järve kaldale jääb Uue-Saaluse park ja mõisavaremed. 

Arhitektuuriliselt huvipakkuv on 18.-19. sajandist pärit Ruusmäe (Rogosi) kastellmõisa 

hoonestik (Asustust ja maakasutust ... 2005). 

 

Haanjamaa oma künkliku maastikuga on hinnatud treenigu ning võistluspiirkond erinevate 

spordialade esindajatele. Siinne maastik võimaldab treenida suure koormusega. Haanja 

looduspargi territooriumil peetakse mitmeid tuntud võistlusi – Haanja suusamaraton, 

Haanja rattamaraton, Haanja 100 üritused, rahvusvaheline kestvusratsutamise võistlus, 

tuntud on Lumeilvese raja (matkarada, mis ühendab 20 Eesti kõrgeima absoluutkõrgusega 

tippu) läbimine. Samuti on piirkonnas muid loodusõppe- ja matkaradu (Haanja looduspargi 

...2013). 

 

Haanja looduspargi alal tegutseb mitmeid organisatsioone, mille (üheks) tegevuse 
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eesmärgiks on traditsioonilise elulaadi säilitamine (nt traditsioonilise toidu (suitsuliha, 

kaerakile, kõrned jm) tegemise oskus, traditsioonilised töövõtted (kalapüügiviisid jm) 

suitsusaun). Piirkonnale on iseloomulikud tugev piirkondlik identiteet, samuti tugevad 

käsitöötraditsioonid. Haanja mitmekesine pärandmaastik vajab säilimiseks maaomanike 

hoolt – niitmist, karjatamist, põllupidamist ja kohapealsetes külakestes elamist (Haanja 

looduspargi ...2013). 

 

Kui Eesti turismi iseloomustab kõigi Läänemeremaade turismi kimbutav neljast aastaajast 

tulenev liialt suur hooajalisus, siis Haanjamaa on selles osas teiste piirkondadega võrreldes 

eelisseisus: siin on kaks hooaega – suvi ja talv. Suvel külastavad turistid Haanjamaal 

Haanja vallas kõige rohkem Suurt Munamäge (aastas ligikaudu 33000 külastajat), Rõuge 

vallas asuv Rõuge Ööbikuoru keskus teenindab suvehooajal üle 50000 külastaja (Rõuge 

valla arengukava 2010-2017). Talvisel hooajal on Haanja puhke- ja spordikeskuse 

külastajaid peaaegu 30000 (Haanja valla... 2014). 

 

Haanja valla arengukava 2014-2022 järgi on Haanja valla üheks pikaajaliseks eesmärgiks, 

et Haanja vald on aastaringselt edukalt toimiv turismi- ja puhkemajanduspiirkond ning 

harrastusspordi keskus. Selle eesmärgi saavutamiseks on võetud järgmised alameesmärgid: 

• Suur Munamägi ja Rogosi mõis on tuntud turismisihtkohad ja pakuvad 

mitmekülgseid positiivseid külastuselamusi. 

• Haanja on tuntud (suusa-)spordikeskus, mis pakub aastaringselt mitmekülgseid 

võimalusi ka harrastusspordiks. 

• Haanjas toimub mainekaid spordi- ja kultuuriüritusi. 

• Haanja on hea teenindusega tuntud ja väärtustatud loodus- ja pärandturismi 

sihtkoht, aktiivse puhkuse tuumala Võrumaal ja Eestis. 

• Ühine tugev kohaturundus on suurendanud Haanja positiivset mainet ja tuntust. 

Kõik turismiobjektid, matkarajad ja muud vaatamisväärsused on varustatud ühtse visuaalse 

infosüsteemiga, vajalik info on kergesti leitav. 

 

Baasressursina selle eesmärgi täitmiseks nähakse Haanja valla arengukavas loovaid ja ette-

võtlikke inimesi, kohalikku keelt ja kultuuri, puhast looduskeskkonda ja turismipiirkonda. 

Ettevõtluse ja tööhõive alal on arengukavas seatud eesmärgiks, et ettevõtted on Haanja 

vallas teadmistepõhised, looduslähedased ja keskkonnasõbralikud ning toetuvad kohalikule 

loodus- ja kultuuripärandile (Haanja valla arengukava..., 2014). 
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Turismi valdkonnas on eesmärgiks, et Haanja on tuntud ja väärtustatud loodus- ja pärand-

turismi sihtkoht, aktiivse puhkuse tuumala Võrumaal ja Eestis. Kohalik ettevõtlus ja turism 

tugineb suuresti piirkonna loodusele, keelele, kultuurile ja käsitööoskustele ning seda tut-

vustatakse laialdaselt. 

 

 

3.4. Päranditurismi olemusest 
 

Eestis räägitakse kõnealuse teemaga seoses sünonüümidena nii päranditurismist kui 

pärimusturismist. Käesolevas töös lähtutakse päranditurismi mõiste sisustamisel Tiina 

Ardeli poolt sõnastatud definitsioonist: pärimusturism (heritage tourism, ethnic tourism, 

roots tourism) on turismi alaliik, mis on osaliselt või täielikult motiveeritud huvist 

kogukonna ja/või piirkonna ajaloo ja pärimuse vastu (Ardel 2004). 

 

Rahvusvahelises käsitluses on palju erinevaid päranditurismi (heritage tourism) definit-

sioone, kuid kõiki neid ühendab mineviku kultuuri käsitlemine turismiressursina ning turis-

tide erinevad motiivid seda kogeda. 

 

Pärandturismi ressursid võivad olla nii materiaalsed kui ka vaimsed ja see hõlmab nii lin-

na- kui maakeskkondi. Oluliseks motivaatoriks võib olla turisti suhe (oma) pärandisse, 

nostalgia (teatud) mineviku järele ja soov seda kogeda (Dallen 2009). 

 

Samas kontekstis räägitakse vanemates uurimistöödes maaturismist: maaturism (Rural 

tourism, Countryside tourism) on maapiirkonnas toimuv, kohalikel ressurssidel ja nende 

taluvusel baseeruv väikesemahuline turismialane majandustegevus. Maaturism on mitme-

kesine, selle alla paigutuvad erinevad turismiliigid ja terminid: agro-, kodu-, talu-, öko-, 

loodus-, roheline-, säästev-, tervise-, sanatooriumi-, inva-, sotsiaalne-, matka-, ratsa-, mägi-

, suusa-, kalastus-, jahi-, ajaloo-, etniline-, kultuuriturism jne (Ardel 2004). Seega on maa-

turismi mõiste üsna lai. Lane Bramwell on toonud välja järgmised maaturismile on iseloo-

mulikud järgmised tunnused: toimub maapiirkonnas, on iseloomult traditsiooniline, seotud 

kohalike elanike igapäevase elu ja tegevusega ning oluline on vahetu kontakt looduskesk-
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konna ja kultuuripärandiga (Ardel 2004). Sellised tunnused viitavad tänases mõistes pä-

randiturismile. 

 

Liisa Pakosta toob maaturismi ressurssidena välja looduse (sh pärandkultuurmaastikud, 

poollooduslikud kooslused) ning ajaloo- ja kultuuripärandi (ajalugu; inimasustuse jäljed 

erinevatest aegadest (rajatised); maal elamise viis; suhtlemistavad; maatööd; ehitustavad; 

rahvakultuuri traditsioonid, laulud, tantsud, mängud, rõivad jm; käsitööesemed ja nende 

valmistamine; traditsiooniline toit) (Pakosta 1997) 

 

Ene Lukka-Jegikjan juhib tähelepanu, et pärimuskultuur ei ole mingi surnud muuseumi 

nähtus, vaid see elab edasi. „Omakandi pärimust tutvustades ei ole vaja tingimata esikohale 

tõsta minevikku, et nii elati, nii tehti, vaid nii me elame ja teeme“. (Lukka-Jegikjan 2014). 

Ka Liisa Pakosta märgib, et turist ei soovi tutvuda mitte ainult meie mineviku kultuuripä-

randiga vaid tahaks meelsasti seda kogeda ka tänapäevas elavana. Kui keskkond muutub 

normaalse elukeskkonna asemel muuseumilaadseks lõbustuspargiks, on turistidel seal pea-

gi igavavõitu ja nad otsivad uusi kohti (Pakosta 1997). 

 

Esivanemate kihelkondliku põliskultuuri tundmise pinnalt areneb rahvusliku identiteedi 

kujunemiseks vajalik mõistmine mina ja meie, ning meie ja nemad (teised rahvad). Igapäe-

vaste valikute läbi otsustame, kas jääda iseendaks, kandes edasi oma maa kultuuri, või võt-

ta midagi üle teistest kultuuridest, matkides-tarbides-ostes-kulutades ja ka lahustudes nen-

des (Ruukel 1999). 
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4. UURIMISKÜSIMUS JA OODATAV TULEMUS 
 

Haanjamaa kui piirkonna potentsiaali päranditurismi sihtkohana ei määra üksnes see, kui 

palju on seal säilinud pärandilisi väärtusi ja kui palju on turismiettevõtjaid, kes soovivad 

kohalikku kultuuripärandit turismiatraktsioonina kasutada, vaid olulisel määral ka see, mil-

line on nende turismiettevõtjate, pärandi vahendajate ja kaubastajate endi suhtumine koha-

likku pärandisse: mida see kultuuripärand nende endi jaoks tähendab? Kas kohaliku päran-

di turismiatraktsioonina pakkumist nähakse pärandi säilimist soodustava või hävitava tege-

vusena? Kas on olemas piirid, millest edasi minnes turismiettevõtjad tunnetavad pärandi 

kaubastamise läbi ohtu pärandi säilimisele? Kus on pärandi kaubastamise küsimuses kogu-

konna sotsiaalse taluvuse piir? Sellest kõigest sõltub, kui jätkusuutlik päranditurismi alane 

tegevus siin piirkonnas olla saab. 

 

Lähtudes arusaamast, et pärandi säilimist ei taga ekspertide/kandjate/müüjate olemasolu, 

vaid nende suhtumine kohalikku pärandisse on käesolevas magistritöös võetud peamiseks 

uurimisküsimuseks: mida kohalikud turismiga seotud ettevõtjad mõistavad kultuuri-

pärandina ja kuidas nad kasutavad seda turismis? 

 

Peamisele uurimisküsimusele vastuse leidmiseks on uurimistöös püstitatud järgmised 

alaküsimused: 

1. Milline on Haanjamaa potentsiaal pärandturismi piirkonnana? 

Millised on Haanjamaa ressursid kultuuripärandi ja pärandialaste teadmiste alal (Võru 

Instituut jm ettevõtted, kultuurikandjad, eksperdid, elusad teadmised, raamatud, uurimused 

jm); millised on Haanjamaa kultuuripärandi iseloomulikud jooned, eripärad ning veel elus 

olevad traditsioonid ja kombed? 

 

2.  Milline on Haanjamaa turism täna? 

Mis on Haanjama turismi kaubamärgid, lood ja ühised tunnusjooned? Mida Haanjamaal 

pakutakse päranditurismi vallas, kes seda teevad, miks nad seda teevad? 

 

3. Mida uurimisalal asuvad turismiettevõtjad ja kultuurikandjad mõistavad 
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kohaliku kultuuripärandi ja identiteedina, kuidas nad seda kasutavad oma 

turismitoodetes ja-teenustes? 

Kuidas toimub nende kaudu siinse kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine? Kui palju 

on siinse kultuuripärandi kaubastamise ja vahendamisega tegelejate hulgas kohalikke ja kui 

palju on nö uusasukaid? Kes on need sihtgrupid, kellele pärandturismi tooted suunatud on, 

kes on selle tänased/ja loodetavad homsed tarbijad? 

 

4. Kus on tasakaal kohaliku elulaadi säilimise ja päranditurismi sihtkoha 

arendamise vahel (elulaadi ja kauba/toote vahel)? 

Kuidas toimub kohapeal pärandiloome protsess? Kes on huvilised, mis on motiivid? 

Millal, miks ja kuidas saab elulaadist kaup, toode? Mida see elulaadile, kohaliku pärandi 

säilimisele kaasa toob (nii head kui halba)? 

 

5. Milline on Haanjamaa võimalus turismisihtkoha aspektist vaadatuna? Mida silmas 

pidada, et identiteeti hoida ja kultuuripärandit müüa, kuid mitte kaubastada? 

 

Käesoleva magistritöö oodatav tulemus on leida/pakkuda välja arengusuunad ja -

võimalused Haanjamaa kultuuripärandi hoidmiseks, arendamiseks ja esitlemiseks. 
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5. MATERJAL JA METOODIKA 
 

5.1. Töös kasutatud materjal 
 
Magistritöö empiiriline materjal koosneb järgnevatest kirjalikest materjalidest ja intervjuu-

de käigus kogutud andmetest: 

 

 Läbi aegade ilmunud Haanjamaad turismisihtkohana esitlevad trükised jt infokandjad 

(8 trükist, vanim 1935.a. „Haanja Munamägi, turistide Mekka, infoportaalid: Võrumaa 

Turismiinfokeskus, puhkaeestis.ee jt (vt lisa 1 trükiste jt infokandjate analüüs) 

 

 Haanjamaa turismiettevõtjate kodulehed. Minu uuringualale jääb 37 turismiettevõtet 

(lisaks majutusasutustele on vaadeldud ka muid turismile suunatud ettevõtteid. (vt Lisa 

2 Haanjamaa turismiettevõtete kodulehtede analüüs) 

 

 Haanjamaal kultuuripärandi müümise/vahendamisega tegelevate ettevõtjatega tehtud 

poolstruktureeritud intervjuude materjalid (15 intervjuud) (vt tabel 1 intervjueeritavate 

nimekiri, tabel 2 intervjuu küsimused, tabel 3 Intervjuu vastuste analüüs ) 

 

 

5.2. Metoodika 
 

Kasutasin oma magistritöös kvalitatiivseid uurimisviise, kuna küsimused millele 

käesolevas töös vastust otsin, ei ole statistilist laadi, vaid algavad pigem sõnadega: mida? 

milline? miks? kuidas? 

 

Uurimisküsimuste fookuses on pigem protsessid ja käitumismustrid (mida kohalikud 

turismiga seotud ettevõtjad mõistavad kultuuripärandina ja kuidas nad kasutavad seda 

turismis), seetõttu ei piisa neile vastuste leidmiseks kvantitatiivsetest meetoditest. 

Kvalitatiivsetes uuringutes, kus tegeldakse inimeste isikliku ja sotsiaalse kogemuse 

uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamisega, püütakse mõista pigem väikese arvu osalejate 
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maailmavaadet kui kontrollida mingi eelnevalt püstitatud hüpoteesi paikapidavust suure 

valimi kaudu (Laherand 2008 Smith 2006 põhjal). 

 

Tuleb nõustuda Flickiga (2006: 28-29), et praktilises uuringus on sageli keeruline 

rakendada konkreetset uurimistehnikat täpipealt nii, nagu õpikus kirjas. Igal konkreetsel 

juhul on vaja olla paindlik ning lähtuda konkreetsest olukorrast (Laherand 2008). 

 

Andmete kogumiseks kasutasin kvalitatiivsetest uurimisviisidest dokumentide analüüsi 

meetodit ja poolstruktureeritud intervjuu meetodit. 

 

 

5.2.1. Dokumentide analüüs 

 
Dokumentide analüüsi meetod annab infot, mida dokumentide koostajad on antud teema 

või probleemi juures oluliseks pidanud ning kuidas nad on konkreetset sündmust või olu-

korda kirjeldanud. Flick rõhutab, et dokumentides peaksime alati nägema kommunikat-

sioonivahendeid. (Flick 2006: 248.) Ta ütleb ka, et dokumentide analüüs iseseisva meeto-

dina ei pruugi sageli olla piisav meetod uurimisprobleemi lahendamiseks, kuid see võib 

osutuda olla oluliseks täienduseks osalusvaatlustele ja intervjuudele (Flick 2006: 251). Igal 

konkreetsel juhul on oluline arvestada, kes, milleks ja kellele on uuritava dokumendi koos-

tanud. 

 

Eesmärgiga leida vastust oma töö peamisele uurimisküsimusele analüüsisin käesolevas 

töös järgmisi dokumentidena käsitletavaid infokandjaid: 

1) Läbi aegade ilmunud Haanjamaad turismisihtkohana esitlevad trükised ja infokandjad 

(valimit koostades pidasin silmas, et käsitletud oleks võimalikult kõik ajastud: esimese 

vabariigi aeg, nõukogude aeg ja kaasaeg, et oleks võimalik jälgida Haanjamaa kui 

turismisihtkoha imidži kujunemist läbi aja). 

2) Haanjamaa turismiettevõtete internetis avaldatud ettevõtte tutvustused. (valimis on 

kõik uuringualal asuvate turismiettevõtete kodulehed, arvesse on võetud ka 

infoportaalis puhkaeestis.ee olevad reklaamlaused ning muude interneti teel 

kättesaadavate allikate puudumisel ka ettevõtte facebook’i lehel olevad tutvustused). 

Haanjamaad turismisihtkohana esitlevates trükistes jt infokandjates analüüsisin 

turismisihtkohta tutvustavaid tunnuslauseid, kuidas seda kohta reklaamitakse. Eraldi 
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pöörasin tähelepanu maastiku/pärandmaastiku omapära, looduse ilu, kohaliku võru keele 

haanjalaste elulaadi tutvustuses esinemisele. 

Analüüsisin võimalusel ka seda, millist piirkonda käsitleti Haanjamaana Haanjamaad 

tutvustades. 

 

Turismiettevõtete tutvustavates materjalides analüüsisin järgmisi näitajaid: 

 

1. Kuidas nimetatakse kodulehel ettevõtte asukohta, mille kaudu see on positsioneeritud. 

Asukohamääratlustena kasutati alljärgnevaid variante: 

 Haanja, Haanjamaa 
 Rõuge, Rõuge vald 
 Võrumaa 
 Lõuna-Eesti 
 Koht on jäetud määratlemata 

 
Eraldi jälgisin, kui paljud tõstavad ettevõtte asukoha kirjeldamisel esile Haanja loodusparki 

kui kaitseala 

 

2. Kas ja kuidas kasutatakse ettevõtte tutvustuses kohalikku eripära, kohalikku 

kultuuripärandit. Kodulehtedel olevaid tutvustusi analüüsides pidasin silmas järgmisi 

märksõnu: 

 Loodus, maastik, kuplid jm 
 Pärand, muuseum, põlisus, järjepidevus 
 Arhitektuuripärand, taluhooned jm 
 Lumi, suusatamine 
 Korilus, metsa- ja aia annid 
 Loomad, kodu- ja metsloomad, sh ratsutamine 
 Järved, kalapüük, suplus 
 Kodutoidud, maatoidud, maitseelamus 
 Saun 
 Rahu, vaikus, elulaad 
 Käsitöö 

 
3. Kui laialt nähakse oma turismitaluga seonduvat turismipiirkonda, milliseid objekte 

tõstetakse läheduses olevatena esile. Kõne all olid järgmised objektid 

 Rõuge Suurjärv, Rõuge järved 
 Vesioinas, hüdrotöökoda 
 Suur Munamägi 
 Haanja suusarajad 
 Ööbikuorg, Rõuge ürgorg 
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 Vällamägi 
 Kütiorg 
 Vastseliina linnus 

 
 
5.2.2. Poolstruktureeritud intervjuu 

 

Intervjuu eeliseks muude andmekogumise meetodite ees on selle paindlikkus, võimalus 

andmekogumist vastavalt olukorrale ja vajadusele reguleerida (Laherand 2008). Gilham 

soovitab uurimismeetodina kaaluda intervjuud juhul, kui enamik küsimusi on avatud ning 

nõuavad pikki ja põhjalikke vastuseid; kui igaüks vastajatest on võtmeisik ning kellestki ei 

saa loobuda; kui kesksel kohal on tähenduse sügav mõistmine, tüüpilisus on teisejärguline 

(Gilham, 2004:11) – just nimetatud asjaolude tõttu otsustasin ka mina antud juhul intervjuu 

kasuks. 

 

Küsimuste standardiseerituse ja intervjueerimisolukorra struktureerituse järgi jaotatakse 

intervjuud tüübilt avatuks või struktureerituks, kus avatud intervjuu on sisuliselt vaba vest-

lus ning struktureeritud intervjuu on oma olemuselt suuline ankeet, mis kuulub juba kvanti-

tatiivse uurimisviis alla. Nende kahe intervjuutüübi kombinatsioon on poolstruktureeritud 

intervjuu. Brennen on öelnud, et avatud küsimustiku korral on vastuseid raskem klassifit-

seerida, statistiliselt töödelda ja analüüsida, kuna spontaansete küsimuste esitamine ras-

kendab võrreldavust. Osade küsimuste standardiseerimine võimaldab saada kvantitatiivseid 

ja võrreldavaid andmeid, kuna sama küsimust on võimalik esitada samal kujul teistele in-

formantidele. Samal ajal võimalus esitada spontaanseid ja avatud küsimusi, suurendab 

tundlikkust informandi suhtes (Brennen 2013). 

 

Valisin poolstruktureeritud intervjuu, et koguda võimalikult põhjalikku teavet, arvestades, 

et intervjueeritavate kogemuste varieeruvus on suur, kuid soovides ühtlasi saada ka võima-

likult võrreldavat ja hästi analüüsitavat informatsiooni. Selle meetodi kasuks rääkis ka as-

jaolu, et töömahtu ja minu käsutuses olevat aega arvestades oli mul üksnes ühekordne in-

tervjueerimise võimalus. Valmistasin intervjuu jaoks ette põhiküsimused ning tegin interv-

juu plaani. Intervjuu käigus lasin informandil rahulikult küsimusele vastata, suunates teda 

vajadusel teema juurde tagasi. Küsimuste järjekord sõltus iga konkreetse vestluse kulust. 

 

Tegin 15 poolstruktureeritud intervjuud Haanjamaa kultuuripärandi 
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müümise/vahendamisega tegelevate ettevõtjatega. Valim on koostatud arvestusega, et 

kaetud oleks võimalikult kogu piirkond, erinevad kultuuripärandi valdkonnad, mida 

pakutakse, erinevad vanusegrupid, erinev piirkonnas elamise aeg (põlisus), erinev 

ettevõtlusega/pärandi vahendamisega tegelemise aeg. Et oleks kaetud kogu sellel alal 

tegutsejate spekter. Intervjueeritute valimist annab ülevaate tabel 1. 

 

Intervjuude eesmärk oli saada teada, mida uurimisalal asuvad turismiettevõtjad ja 

kultuurikandjad mõistavad kohaliku kultuuripärandi ja identiteedina, kuidas nad sellesse 

suhtuvad/suhestuvad, kuidas ja miks nad seda kasutavad turismis. 

 

Intervjueeritavate valimi koostamisel võtsin aluseks ettevõtete kodulehtedel olevad 

pakkumised ja teenuste tutvustused, Haanjamaal toimunud kultuuripärandi vahendamisega 

seotud üritustel ja nende korraldamisel kaasalöömise ning intervjuude käigus saadud 

täiendava informatsiooni (nn lumepalli meetod). 

 
Tabel 1. Intervjueeritute nimekiri 

Vasta-
ja nr  

Tegevusala ja valimisse arvamise põh-
jus 

Põlisus11 
(a.) 

Vanus 
(a.) 

Sugu Vald 

1 Suitsusaun, suitsuliha, looduse vahenda-
mine 

mitmendat 
põlve 

40-60 N Haanja 

2 Korilusturism, pärit mujalt Võrumaalt Alla 20  40-60 M Haanja 

3 Kohalikku elulaadi tutvustav turismitalu Üle 20 40-60 N Haanja 

4 Lumepärimus. Uus tulija, noor pilk Alla 20 Alla 40 M Rõuge 

5 Pärit Põhja-Eestist, samas Haanimiihhi 
nõvvukua mees ja suitsusauna nädala 
pere, selge ettekujutus pärandist olemas 

Üle 20 40-60 M Haanja 

6 Viitina kuurits, jahimeeste selts, laulu-
mees, pärit Trolla külast 

Mitmendat 
põlve 

40-60 M Rõuge 

7 Tööturism, elulaadi tutvustamine välistu-
ristidele. Pärit mujalt Võrumaalt 

Üle 20 40-60 M Rõuge 

8 Pärit mujalt Võrumaalt. Haani naasõ, 
Keelepesä, Talvõtarõ, Suvõtarõ, (suitsu-
sauna nädal) 

Alla 20  Alla 40 N Haanja 

9 Mõisapärand, käsitöötare, veinitegu Mitmendat 
põlve 

40-60 N Haanja 

                                                
11 Piirkonnas elatud aastate arv 
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10 Saunapärand, 30. aastate taluhäärber, 
kohalik ajalugu 

Mitmendat 
põlve 

Üle 60 M Rõuge 

11 Hüdrotöökoda- muuseum. Pärit Põhja-
Eestist 

Üle 20 Üle 60 M Rõuge 

12 Pärimusmuusika, Haanja Miihhi Nõ-
vvukua mees 

Mitmendat 
põlve 

Alla 40 M Haanja 

13 Kunstikuur. Kohaliku käsitöö propagee-
rimine. 

Mitmendat 
põlve 

40-60 N Rõuge 

14 Kohalik toit, toidupärand. Pärit Põhja-
Eestist 

Üle 20 40-60 N Rõuge 

15 Suitsusaun, elulaad, kohalik toit. Pärit 
Põhja-Eestist 

Alla 20 40-60 N Haanja 

 
Intervjuu käigus otsisin vastust 24-le küsimusele. 

Küsimused olid jaotatud kolme sisulisse blokki: 

1) kultuuripärandiga seotud küsimused (8 küsimust) 
2) turismiga seotud küsimused (6 küsimust) 
3) Ettevõttega seotud küsimused (5 küsimust) 
 
Lisaks oli mul 4 taustaküsimust vastuste analüüsimiseks ja grupeerimiseks. 

Eraldi küsisin sissejuhatuseks igaühelt, mis on tema meelest Haanjamaa. Millist ala see 

hõlmab? Mis seda sümboliseerib? Mille järgi ta otsustab, et siin on Haanjamaa ja siin enam 

pole. 

Poolstruktueeritud intervjuu küsimused koos küsimuste esitamise eesmärkidega on toodud 

lisas 1 ning intervjueeritute vastused koondatuna küsimuste kaupa on toodud lisas 2. 

 
Intervjuude analüüsimisel kasutasin temaatilise analüüsi meetodit. Jagasin uurimisküsi-

mustest lähtuvalt intervjuude osad teemade kaupa kategooriatesse ja seejärel moodustasin 

tabeli teemadest ning nende alla kuuluvate tsitaatide tähistustest (Gilham 2005: 135, 139–

144). Nigel King ja Christine Horrocks on selle meetodi ja eelkõige teema mõiste juures 

toonud välja kolm aspekti:1) temaatilise analüüsiga kaasneb (subjektiivne) tõlgendamine 

ning valikute tegemine; 2) teema on midagi korduvat, kuid üksikjuhtum vajab igal eraldi 

juhul üksikanalüüsi, 3) teemad peavad üksteisest selgelt eristuma. Kvalitatiivne temaatiline 

analüüs arvestab intervjuude kontekstiga ning paigutab samas analüüsi tulemusena uurita-

vad mingisse kindlasse süsteemi (King, Horrocks 2010).   
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6. TULEMUSED 
 

6.1. Poolstruktureeritud intervjuu tulemused 
 
Minu valimit iseloomustavad alljärgnevad näitajad: 

15-st vastanust 6 loevad ennast juba mitmendat põlve haanjalasteks. Mitmendat põlve ko-

halikuks on loetud inimesed, kes elavad uuringualal ning kelle vanemad on samuti üles 

kasvanud uuringualal. Ainult üks niimoodi vastanutest on üles kasvanud samas talus, kus 

ta praegu turiste vastu võtab ja kus tema on juba 5. põlv nende suguvõsas. Üks vastanutest 

elab ka küll juba 7. põlve oma suguvõsa käes olnud kohal, kuid see on tema vanaisa talu, 

üles kasvanud ta selles talus ise pole. 5 inimest 15-st elavad uuringualal juba suurusjärgus 

23-26 aastat, neist 3 on tulnud Põhja-Eestist ning 2 Võrumaalt väljastpoolt uuringuala. Alla 

20 aasta (5, 9, 11 ja 17 a) on uuringualal elanud 3 vastanut, neist 2 on pärit Tallinnast ja 

kaks Võrumaalt väljastpoolt uuringuala. Intervjueeritute põlisust illustreerib joonis 7. 

 

 
Joonis 7. Intervjueeritute põlisus ehk piirkonnas elamise aeg. Allikas: käesoleva töö 
raames läbiviidud intervjuud 

 
 

Intervjueeritute piirkonnas elamise aeg

mitmenat põlve
Üle 20  aasta
Alla 20 aasta
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15-st vastanust 12-l on kas otseselt kliente teenindav või turismiks/turistidele mõeldud too-

dangut pakkuv ettevõte ning üks vastanutest kavatseb selle lähiajal rajada, kahel vastanul 

ettevõtet ei ole (joonis 8).  

 

 
Joonis 8. Turismiettevõtte olemasolu intervjueeritutel. Allikas: käesoleva töö raames 
läbiviidud intervjuud 
 

2 intervjuule vastanud inimest on tegelenud oma turismiettevõttega juba üle 20 aasta, 3 

inimest 10-20 aastat, 5 inimest 5-10 aastat ja 2 inimest alla 5 aasta (joonis 9). 

 

 
Joonis 9. Intervjuule vastanute turismiettevõtte vanus, selle ettevõttega tegelemise aeg. 
Allikas: käesoleva töö raames läbiviidud intervjuud 

 

Ettevõtte olemasolu

on ettevõte
ei ole ettevõtet
kavatsen lähiajal rajada

Ettevõtte vanus

ei ole ettevõtet
alla 5 aasta
5-9 aastat
10-19 aastat
20 ja rohkem aastaid
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15-st vastanust on mehi 8 ja naisi 7. Meestest on 2 vanemad kui 60 aastat ning kaks noo-

remad kui 40 aastat, 4 meest on vanuses 40-60 a. Naistest on 6 vastanut 7-st vanuses 40-60 

aastat, ning üks noorem kui 40 aastat (joonis 10). Nii, et kokku 15-st vastanust 10 on vanu-

ses 40-60 aastat, päranditurism on meie piirkonnas südamelähedane keskealistele. 

 

 
Joonis 10. Intervjueeritute vanus. Allikas: käesoleva töö raames läbiviidud intervjuud 
 
 
6.1.1. Haanjamaa potentsiaal pärandturismi piirkonnana 

 
13 vastanut 15-st leidis, et päranditurismi seisukohast on sellel piirkonnal arenguvõimalusi, 

ja turismi mahuks siia veel. Kasutamata võimalustena nägid mitmed suuremat koostööd ja 

väikeste elulaadi tutvustavate turismiobjektide väljaarendamist inimeste elamistesse, mida 

turismi- ja majutusettevõtted saaksid turustada. Kasutamata võimalusi leiti ka seoses koha-

liku käsitöö, toidupärandi ja ajalooga. Välja pakuti järgmisi arenguvõimalusi ja kasutamata 

ressursse: 

„Võiksid olla sellised avatud kohad. Et igaühe juures võiks olla töökohad näha, kus keegi 

töötab. Näiteks keraamik, mesinik, ükskõik mis ala tegutseja võiks oma tööd näidata. Kas-

või peenraid võiks näidata. Kohti majutuseks on palju rohkem vaja.“ (13)12 

„Potentsiaali on rohkem kui me täna kasutame. Turism ei saa olla nii eesmärk omaette. 

Pigem kui abivahend, et me suudaksime siin maal elada nii, nagu me tahame. Potentsiaali 

on koostöös. Üksteise tooteid peaksime rohkem turustama. Usun naturaalmajandusse tä-
                                                
12 Siin ja edaspidi märgib number tsitaadi lõpus intervjueeritu numbrit tabelis 1  

Intervjueeritute vanus

vanem kui 60 aastat
40-60 aastat
noorem kui 40 aastat
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napäevases võtmes – see on potentsiaal. Kui me suudame ükskõik millise inimese väljast-

poolt sisse tuua, on see raha, mille ta jätab, meie raha. Peame selle turu siia tekitama. Et 

igaüks suudaks talle pakkuda parimat. Peaks rohkem spetsialiseeruma. Igaüks leidku oma 

nišš. Siia võiks tulla veel inimesi, kes tahavad tulla ja teha. Rõuges on hulga inimesi, kes 

on tulnud täiesti lambist Tallinnast. Ei peaks ka seda nii väga pelgama. Sihiteadlikumalt 

peaks leidma omanikke ripakil seisvatele talukohtadele.“ (4) 

„(Turismiga) Võiks (tegeleda) peaaegu igaüks. Iga pere võiks olla väike ettevõtja, kes leiab 

mingi oma oskuse. Igaüks tegeleb millegagi ja pakub midagi ja kõik koos pakume tervi-

kut.“ (4) 

“Potentsiaali on kõvasti. Võimalusi on tohutult! Ruusmäe tee ääres on ühed lambakasvata-

jad. Inimestel on kõige vastu huvi. Potentsiaali peaks olema turismiasutustel ja nendel tee-

nusepakkujatel. Koostöö ja partnerid. Arenguruumi on. Pakettide puhul on see käibemaks 

probleemiks.” (3) 

„Kampaania käigus elamuse saamine on minu jaoks küsitav. See ei loo sidet. Siia alla käib 

ka suitsusauna nädal ja heinaniidu võistlus. Pärandimomente saaks muidu isegi massiüri-

tustele sisse viia veel palju. Maratonil näiteks on vaja Nuka Harri putka uks lahti teha. 

Juba see suusatõrva lõhn on pärand ja kõik, mis seal sees on samuti. Kõvvõr kõrts oli pä-

rimus. Kuid suri välja seoses suusakeskuse söögikohaga. Euroraha eest tehtud asi solkis 

turgu. Suusapärand./.../ Ärakasutamata võimalusi ja potentsiaali on väga palju. Kõvasti.“ 

(7) 

„Turistid saaks viia sauna, pärimusmeditsiin, seenele, marjule ....“ (8) 

„Kõige perspektiivikam turismi liik on ikkagi sport siin. Jalgratas, mis iganes. Piisavalt 

katsumusi siinsetel maastikel, teedel. Võibolla annab sellega mingit pärandit siduda?“ 

„Eesti ajal öeldi, et Haanjamaa on Eestimaa Šveits. Isegi tiisikuse haiged toodi siia ravile 

suvel, et siin on kuivem õhk. Omal ajal müüdi Haanjamaad selle jutuga, et see on haigete 

raviks hea koht. Võibolla sellistel pisikestel rahus ja vaikuses toimivatel sanatooriumitel 

oleks turgu.“ (2) 

„Mina näen Haanjamaa potentsiaali rahus ja vaikuses. Panna inimene metsa järve äärde. 

Iga järve äärde saab panna ühe, mitte rohkem – siin ongi taluvuspiir ja mahutavus. Suur-

linna inimese jaoks on rahu ja vaikus suur asi. Siin nad on mingis teises tundes.“ (2) 

„Väikesemahuline argieluga sarnane autentne elu on meie päranditurismi võimalus. Mitte 

üle tootestatud. Oma nišš on meil leitud ja Haanja on eriline piisavalt. Arenguruumi on: 

käsitöö asjad, Vabadussõja teema, koriluse teema. Teemasid, mille pealt toodet ehitada on 

tohutult. Murdekeel, kohanimed murdekeelsed. Siin on päranditurism juba ennast õigusta-
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nud. Inimesed matkivad üksteist. Otepääl on vene ajast peale teine imidž. Meil on imidž 

õige. Kui seda hoida suudame, on asi hea.“(1) 

„Esimene turismi arendamise laine on meil siit üle ära käinud. Nüüd hakkavad ettevõtjad 

rohkem mõtlema, kuidas pakkuda emotsiooni. Mahuks veel kõvasti jah. Õnneks on pakku-

jad juba taibanud, mis läheb.“ (10) 

 

Mõned vastanutest seadsid siiski päranditurismi potentsiaalile piirid seoses siinse vähese 

inimressursiga ja ideede puudusega. 

„Kindlasti mahuks turismi siia rohkem. Kuid pead individuaalselt tegelema igaühega.“ (8) 

„Inimressursi poolest on (potentsiaal) väike. Neid, kes teeksid, on vähe. Ja need juba tee-

vad.“ (9) 

„Mida siin teha annab, selles mõttes on kõvasti potentsiaali. Piibud, kübarad, vokid. Teha 

mida kannab./.../. Heinakuhjas magamist. Kuhjade sättimine. Ehalkäimise maraton. Noorte 

romantikapakett. Turismitalud peaks olema meil rohkem spetsialiseerunud.“ (9) 

“No üksvahe igaüks mõtles, et ehitaks hotelli. Enda õue peale! ( :) ) Järveküla kanti ehita-

takse suvilaid. Kinnisvara arendus. Need muidu jalapuhkajad on selles mõttes negatiivse 

mõjuga, et nemad ei tea pärandist midagi. Aga panevad eramaa silte ja tõkkeid. Jahimees-

te seltsis pole kohalike inimestega mingeid probleeme, kuid nende jalapuhkajatega on pi-

dev häda. Suvilaomanike maa on kadunud maa. Nad pole kogukonna osa.” (6) 

 

Võrreldes teiste Eestimaa piirkondadega Haanjamaa erilisuse võrdlemisel tunti üldiselt 

ikka siinse piirkonna eripära olemasolu. Üks vastaja tõi välja, et Saaremaa ja Setomaaga 

võrreldes on kuvand nõrgem. Üks vastajatest rõhutas, et erilisus sõltub sellest, mida ja kui-

das pakkuda. 

„On ikka (eriline). Siseturism. Praegu võrreldes muu Eestiga ikka eristume. Suvel kunsti-

kuuris rahvas räägib, et käime ikka korra aastas Lõuna -Eestis ära. Kliima on ka siin ju 

muu Eestiga võrreldes erinev.“ (13) 

„Ta on ikka väga eriline, see Haanjamaa. Me oleme teda erilisena hoidnud. Hajaasustus 

näiteks.“ (8) 

„Haanjamaa on väga eriline, sellist teist ei ole. Päranditurismi seisukohast võibolla siin 

saab mõningaid tegevusi paremini teha kui mujal. Tugev eripära näiteks on käänuline 

tee.“ (2) 

„Päranditurismi arendamise võimalusi on tasase kapa-kohilaga võrreldes kindlasti roh-

kem.“ (2) 



45 
  

„Haanja eripära. Ei ütleks et nii väga kui me siin arvame. Eestimaal on eripära mujal ka. 

Sõltub, mida tahad vaadata. Ja näidata! Väga eriline ma ei ütleks. Sõltub sellest, mida ma 

näitan! Sõltub endast see erilisus.“ (7) 

„Haanjamaa on praegu Saaremaa ja Setumaaga võrreldes selgelt nõrgema kuvandi-

ga“.(14) 

 

Küsimusele, kas turg on täis või mahuks veel, leiti üldiselt, et mahuks veel. Üks vastanu 

juhtis limiteeriva asjaoluna tähelepanu siinsele vähesele inimressursile ning üks vastaja ka 

looduskeskkonna õrnale taluvusvõimele. 

„Turismi areng on meil olnud piisavalt aeglane, me pole asja turki pannud ja me oleme 

saanud kasvada koos sellega. Juurde mahub, eriti tühjadel hooaegadel.“ (1) 

„Talvel võiks absoluutselt rohkem olla. Suvel meil siin on praktiliselt täis.“ (14) 

“Majutuskohtade arv pole mingit läve ületanud. Meil ei ole ühtegi hotelli. Isegi Haanja 

maratoni ajal ei ületa. Siia mahuks veel turismitalusid. Turismitalud on ju nii väikesearvu-

lised.” (3) 

„Kõike mahuks palju rohkem.“ (7) 

„(Mahuks küll rohkem, aga) See jääb inimeste taha. Inimene, kes midagi pakub, peab ole-

ma ise huviline ja kiiksuga. Peab tegelema millegi huvitavaga. Oluline on see energia, 

mida sa annad. Et tunned oma tööd. Sa pead sellesse uskuma, mida sa teed. Ja mida sa 

armastad.“ (9) 

“Küllalt hell maastik siin, palju massituristi vastu ei võta. Teadlik turist leiab ise üles. Eri-

line on Haanjamaa, selles suhtes on meil siin kõva potentsiaal, aga kui keegi tahab konk-

reetselt turismi vallas kaasa lüüa ja mingit toodet teha, siis olemasoleva turismitalude võr-

gustiku baasil – mitmekesisemalt, mitte rohkemalt – siin on potentsiaal. Kliima on eripära! 

Lumi.” (5) 

 

Kohalike elanike sotsiaalse taluvuse teemal arvati, et seoses vaheldusrikka maastikuga 

väikesemahuline päranditurism kogukonna koormustaluvust ei ületaks. Küll teevad seda 

aga massiturismi ilmingud. Toodi esile, et turismist saadav tulu annaks siinsetele inimeste-

le võimaluse oma pärandilise eluviisiga jätkata. Juhiti tähelepanu, et kogukonna taluvus-

võime sõltub sellest, kui kaasatud nad tulu saamisesse on. 

„. Siia mahuks kohaliku kogukonna poolest palju rohkem, kui hästi paigutada. Kõik on nii 

eraldatud siin, et kui enda õue peale ei tulda, siis ei häiri. „ (2) 
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„Arvan et päranditurism kohapeal ja naabreid ei häiri. Naabrid pole siin nii tihedalt ja 

mäed on ju vahel. Pigem käivad närvidele suurüritused siin, nagu paadiralli Rõuges jt. „ 

(14) 

 „Päranditurism pakuks tööd. Samas see on ainult nagu üks väike osa siinsete inimeste 

tööst. Aga see aitaks ellu jääda. Siinsed inimesed on harjunud ära elamiseks tegema mit-

meid erinevaid asju. Päranditurism võiks olla üks, mida muude asjade vahel mõnikord 

aegajalt teha. Ja see tõstab nende endi hinnangut oma piirkonna vastu.“ (12) 

„Haanja mehe turismitalu näide. - Mahub siis, kui suudad selle kogukonda sobitada ja ära 

mahutada Haanjamehe turismitalu ei sobitu. See on nagu Rocca al Mare. See on rohkem 

massiturism. Samas see on ka pärand. Ja maksuraha liigutab tegelikult just selline turist.“ 

(7) 

„Kogukonna kandevõime sõltub sellest, kui palju kogukond sellest kasu saab. Oleks hea, 

kui ka võistlustel (autorallid, ratsutamine, orienteerumine, laskesuusatamine, suusamara-

ton, jooksukrossid, rollerid) – kõigel mis siin toimub, peaks olema pärandi-kriuks juures ja 

kogukond läbi selle rohkem kaasatud. Et kogukond saaks oma traditsioonilisest toimetami-

sest ära elada.“ (1) 

 

6.1.2. Haanjamaa turism täna. Haanjama turismi kaubamärgid 

 

Maaelu, kultuuripärandit, elulaadi ja sellega seotud nostalgiat nimetas kaubamärgina 10 

vastanut 15-st. 

„Traditsioonid. Pole suuri ettevõtteid. Pisikesed turismitalud, kus saavad turistid paremini 

sidet nende turismitalude peredega.“ (14) 

„Leso on ka kindlasti pärand. Ilma lesota ei ole kellelgi elamist. Naturaalsemat elu taha-

vad näha ka inimesed kes tulevad siia. Maa elu, suitsuliha ja muu algupärane toit. Päran-

dit nagu rohkem hoitakse siin. Isegi massiasja inimesed saavad aru et nad on portselani 

poes.“ (3) 

(Nüüd oli juttu aknapragude kinni kleepimisest, keegi näitas oma lapselapsele, et neil ko-

dus ka vanasti tehti nii, kui tema laps oli.) „Iga inimene tõi paralleeli, et mida nemad noo-

rena tegid. Turistil on meie juures võimalus näidata lastelastele seda, mis vanasti oli. See 

on nostalgia, mida ma müün. Mis on kaubamärk, see sõltub sellest, kes pakub!“ (7) 

„Külalistest igas suuremas seltskonnas on keegi, kes on Võrumaalt pärit.“ (15) 
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„Päranditurism on niši-asi, see toimub vaikselt ja pole massiline. Rahvamuusika. Mul puu-

dub ülevaade, kui edukad ja menukad on siinsed pärandi üritused. Kui suurt kõlapinda 

need omavad.“ (2)  

„Käsitöö. Toit, toidusuveniir. Elamisviis, isetegemine, kõigega hakkama saamine, kokku 

hoidmine, talgud, üksteisele andmine.Siin on palju lugusid, legende. Argielu.“ (1) 

 

Munamägi ja Ööbikuorg on Haanjamaa turismi kaubamärgid 9 vastanu meelest 15-st. 

„Munamäe pärast tulevad viimasel ajal rohkem lätlased. Munamägi pidi läti eeposega 

kuidagi seotud olema.“ (14) 

„Kõige kõigemad objektid. Munamäe torn. Väga laiale sihtgrupile läheb korda. Kõige kõr-

gemas kohas käimine. Rõuge ürgorg ja seal olevad järved. Rõuge suurjärv – kõige süga-

vam järv. Kuidas seda tooteks teha? Vaja oleks, et ta seda ise tunnetaks.“ (4) 

 

8 vastanut 15-st nimetas ühe kaubamärgina siinset loodust ja maastikke. 

„Loodus, rahu, omapära. Maastik, teed.“ (15) 

 

Haanjamaa turismi kaubamärkidena nimetati ka massiüritusi. 

„Sõltub turistist. Teadliku turisti jaoks ongi elulaad ja loodus ka muidugi. Statistika järgi 

on kindlasti spordiga seotud massiturismi kõige rohkem. Need ka kes viiakse Munamäe 

torni.“ (5) 

„Massispordi üritused: Haanja maraton, autorallid, jalgratta võistlused (Haanja 100), 

Lumeilves, orienteerumised, kuuritsapüügi võistlus, Rõuge paadiralli, hobustega ratsamatk 

(kestvussõit).... /.../Massiüritused on valdavalt viimase 20 aasta jooksul kaubamärgiks saa-

nud. Neis on mõningaid pärandi elemente. Näiteks käsitsi heina niitmise võistlus, suitsu-

sauna nädal. (2) 

 

Keelemurde tõi kaubamärgina esile 4 inimest. 

„Paljud külalised, kelle juured on olnud kunagi siin, tahavad kuulda seda keelt. Noori hu-

vitab see keel ka , tudengeid näiteks. /../Külaliste tagasisidest olen kuulnud võru keele koh-

ta. Ja mõned isegi küsivad, et kas te võru keelt räägite.“ (15) 

 

Suitsusauna nimetati kaubamärgina kolmel korral. 

„Suitsusaun. Küsitakse kas teil suitsusaun on. Üle 20 aasta tagasi küsiti juba suitsusauna. 

See on Haanja imidž.“ (3) 
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Haanjamaa turismi tänastest kaubamärkidest intervjueeritute hinnangul annab ülevaate 

joonis 11. 

 

 
Joonis 11. Haanjamaa turismi tänased kaubamärgid kohalike turismiettevõtjate hinnangul. 
Allikas: käesoleva töö raames läbiviidud intervjuud 

 
 

 

6.1.3. Kultuuripärandi ja päranditurismi olemus kohalike turismiettevõtjate ja 

kultuurikandjate silmis 

 

8 inimest 15-st on kultuuripärandit kirjeldades kasutanud sõna teadmine, teadmised, sõl-

tumata vastaja vanusest, soost või kohapeal elatud aastatest kuulub see vastajate arvates 

kultuuripärandi juurde, küll erinevates kontekstides. Näiteks: 

„See, mis on vajalik teada, et siin hakkama saada – see ongi siitkandi kultuuripärand.“ 

(12) 

„Siinkandis on hästi palju jäänud suulist pärimust, teadmisi, mida eelmine põlvkond edasi 

annab ja järgmine kasutab.“ (14) 

„Asjad on ka väärtused. Aga sa pead olema teadlik. Ilma teadmisteta pole (vanad) asjad 

midagi väärt.“ (10) 

„Minu tädi, isa õde tegeleb taimedega ja teab sellest palju. Ta on nagu nõid meil suguvõ-

sas, teab mis mille vastu aitab.“ (13) 

„See teadmine, kuidas vanasti tööd tehti on pärand.“ (11) 

maaelu, kultuuripärand, elulaad

Munamägi, Ööbikuorg
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„Pärand on praegusele põlvele kellegi poolt edasi antud teadmine, mis kestab edasi läbi 

põlvede.“ (5) 

„Pärandilisi asju tihti ei räägita, see on enamasti tunnetatud teadmine. On näiteks pärand, 

mis tuleb perekonnaga kaasa.“ (1) 

 

7 inimest 15-st tõi kultuuripärandi mõistet seletades esile ka kohaliku mõttelaadi, eluviisi 

ja kombed. Selle vastuse juures tundub küll oma osa olevat pikaaegsel kohapeal elamisel, 

7-st 6 niimoodi vastanut on mitmendat põlve kohalik (4 inimest) või abielus mitmendat 

põlve kohalikuga (2 inimest). Mujalt tulnutest nägi kultuuripärandit selles ainult üks vasta-

nutest.  

Lisaks eelnenule avaldati kultuuripärandi olemuse kohta alljärgnevaid definitsioone ja 

mõtteid: 

 „Pärand on iga inimese jaoks erinev. Mida ta väärtustab ja soovib kaasa viia.“ (3) 

„Kõik, mida ma täna ja eile tegin on homme pärand. Lolluse ja pärandi vahel on piir päris 

habras. Sõltub kuidas Sa ise selle sees oled. Turisti ees ei tasu näidelda, tuleb olla nii nagu 

oled. Olen spetsialiseerunud töölaagritele. Mõnda tööd saaks teha efektiivsemalt, kuid 

tahan näidata kuidas seda tehti. Puude riita panemine on pärand. Seda on vaja kodus ka 

isal poja ja tütrega teha./../ Puutegemine on üks võimalus.“ (7) 

„Vabatahtlikud panevad puid riita, võtavad kartulit ja veavad sõnnikut. See on nii kõrge 

kultuuriväärtusega! See on avaldatud mainekates turismiajakirjades. Ma peaks püstihull 

olema kui ma sellise unikaalse tegevuse üksi ära teen. Selle eest makstakse. See on tööpä-

rand. Inglased, prantslased ja jaapanlased on siin järjest töölaagrites kahe-kolme nädala 

kaupa.“ (7) 

„Pärandiga on sageli seoses see, kui pakud lisaks kaubale ka emotsionaalse laengu. 

Ruusmäe mõisas on näiteks vilistlaste kelder. Siis see tekitab emotsionaalse laengu, kui ta 

leiab oma nimega õpiku, see vilistlane. See on ka pärand.“ (9) 

„Pärand on sellised üritused ja vanad asjad, mis on eraldi välja toodud. Kuurits on üldse 

Venemaa poolt pärit püügiriist. Mujal Eestis pole teda tuntud.“ (6) 

„Kultuuripärand on midagi vanast kultuurist, mis on tänapäevani säilinud. Mida tänapäe-

vani viljeletakse. Mida kasutatakse tänapäevani.“ (2) 

„Kultuuripärand on kõik mis kuulus vanaemade ja vanavanaemade tavapärasesse ellu, 

kombestikku. Vanaisade omasse muidugi ka.“ (15) 

 

Kuidas pärand tekib, arvati üldiselt, et see on pärandikandjate endi valik ja otsustada: 
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„Pärandi olemasolu ja see, mida peetakse pärandiks, sõltub pere poolt antud suhtumisest.“ 

(10) 

„Kuidas pärand tekib – pärandi teed ise.“ (7) 

„Pärand on iga inimese jaoks erinev. Mida ta väärtustab ja soovib kaasa viia.“ (3) 

„Pärand tekib nii, et keegi haibib mingi tavalise asja üles. Näiteks nagu heinaniitmine. Või 

saunas käimine, või see kuuritsapüük – see on küll vana jah.“ (6) 

„See, mis on pärand, seda ei otsusta keegi teine peale nende, kes siin elavad. Kas ja kui 

palju nad tahavad seda presenteerida, see peaks samuti olema kohalike endi otsustada.“ 

(9) 

„Pärand on praegusele põlvele kellegi poolt edasi antud teadmine, mis kestab edasi läbi 

põlvede. Nii tekibki. Kultuuripärandi mõiste selles tähenduses, mis küsid, on tekkinud alles 

viimasel ajal.“ (5) 

„Kuidas tekib? Kõige parem on ehe järjepidevus: selles talus on kogu aeg niiviisi tehtud. 

Kõik mida talus tehakse järjepidevalt ajast aega, on pärand. V.a. Viimase 20 aasta leiuti-

sed. Murutraktor ei ole pärand.“ (2) 

„On näiteks pärand, mis tuleb perekonnaga kaasa. /../ Argipäeviti inimesed ei hooma, mis 

see pärand on.“ (1) 

„Kultuuripärand on palju emotsioonide ja mälestustega seotud. See on, mis seda võimen-

dab ja ajas edasi kannab.“ (9) 

 

 

6.1.4. Mis on päranditurism? Mida Teie selle all mõistate? Näiteid Haanjamaalt 

 
Päranditurismi kirjeldatakse kohapeal peamiselt siinse kohaliku traditsioonilise eluolu näi-

tamisena: 

„Päranditurism on see, mille kohta on tõendeid, et nii siin tehti, millegi sellise esitlemine. 

Ja turistid tegelevad sellega, vaatavad ja õpivad seda. Kõige parem, kui on säilinud järje-

pidevana see asi, mida esitletakse. See võib olla ükskõik mis asi, see pärand ja selle pealt 

tehtud turism. Põhiliselt mingi tootmise või tegevuse näitamine, mis siin on tavapärane või 

on seda olnud varem. Näited: heinaniitmise võistlus Plaanil. Viitina kuurits. Neid nišše on 

võimalik leida veel. Päranditurism on see, kui keegi sõidab kuskilt mujalt siia kohale, et 

näha siin mingit pärandi asja, mida ta mujalt ei saa, või leiab toimuva ürituse muul põhju-

sel siia sõites. Et selle läbi oma vaba aega veeta.“ (2) 
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Eraldi rõhutatakse kogukonna osa selles: 

„(Päranditurism on) noh näiteks see, kui vaadatakse, kuidas elatakse kuskil kohal. Näiteks 

lepid kolme taluga kokku: Matkad, vaatad mägesid, siis jõuad teise kohta, sööd seal, kol-

mandasse lähed sauna jne. Kõik kohapealsed saavad kopika. See peab olema kõik ehtne, ei 

tohi nö hakata „setut mängima“ (so etendama mingit erilist haanja inimest vms). Arvan, et 

meie kandi inimesed hea meelega võtaksid ja näitaksid oma elu. Hollo Agut huvitab see, et 

inimesed ei võõrduks loodusest. Ta tahab seda edasi anda. Kõik tahavad. /.../See ongi 

müügiartikkel. Tants, pillimäng ka – naised, kui vaja lähevad esinevad kellele vaja. Kui 

turist tuleb, on oluline, et kasu poleks sellest ainult turismitalunikule vaid kõigile kogukon-

nas. See mida see turismitalunik müüb, see pärand ja maastikuvaated on nagunii ju kogu-

konna tehtud.“ (12) 

 

Hoiatatakse ka nö ületootestamise eest: „Kui inimene paneb ennast tooteks ja hinna kehtes-

tab, siis on asi läbi. Siin kohas kaobki ehedus ja tekib etendus. Ma viin turistid Hollo juur-

de ostjatena (leib, jahu) ja sigu vaatama, mitte mingile etendusele pärandi kohta.“ (7) 

 

Päranditurismi seostatakse konkreetsete kultuuripärandiks olevate nähtuste kaubastamise-

ga: 

„See seostub mul kohe näiteks söögiga. Ja arhitektuur ka. Näiteks Rogosi mõis. Ja elustiil 

– näiteks meie siin Suhkal. Me teeme ka palju ahjutoite. Vaabid – Kriisa turismitalust. Põ-

hihäärber on nendel väga kihvt. Ja Kriisade pärand on nendel väga hoitud. Vana on säili-

tatud.“ (15) 

 

Päranditurismi kirjeldamise käigus tuuakse ka näiteid, mis ei ole päranditurism: 

„Ilma ajaloota tilu-lilu üritused on kiire kuulsuse saamise peal. See ei ole pärand. Ka 

(Rõuge) paadiralli ja kalapüügi võistlus (Rõuge purakas) ei ole või (Rõuge) saunaralli – 

need on kiire kasu üritused." (10) 

„Rõuge purakas – täna mitte eriti, aga võiks rohkem olla. Rõuge paadiralli pole ka pä-

rand.“ (4) 

 

Päranditurismi kohta kohapealt näidete toomisel on arvamusi seinast seina. Osad vastajad 

kalduvad arvama, et ega meil seda päranditurismi eriti ei ole. Samal ajal teised on seisuko-

hal, et praktiliselt kogu siinne turism on mingis mõttes päranditurism. 
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„Kogu meie kompott-turismi sees on piisavalt pärandit veel. Pärandit võiks muidugi roh-

kem olla igas asjas.“ (7) 

„Peaaegu kõik on päranditurism. Mingil hetkel. Isegi Haanja maraton on.“ (9) 

„Eriti ei tegeletagi siin selle päranditurismiga mu meelest. Pruttidel on ka suitsusaun ja 

nad viivad külalisi sinna. Matkarajad – pärandmaastik ju...?“ (8) 

 

Kõige rohkem (6 korda) nimetatakse päranditurismi näitena Hollo Agu ja Hartsmäe talu 

ehkki nendel ei olegi turismitalu. Nimetatakse näitena ehedusest, naturaalsusest, ning seo-

ses leivateo ja seakasvatusega. 5 vastanut toovad näiteks Eda Veeroja, Mooska talu ja suit-

susauna nädala. 3 korral mainitakse Suhka turismitalu, samuti seoses suitsusauna ja elustii-

liga. 4 korda nimetatakse päranditurismi näitena ka Haanja maratoni: 

„Näiteks Haanja maraton on kogukonna üritus. Kogukonna tehtud ilma palgata. Tulu jääb 

Haanja suusaklubile. Kõik toidud ja asjad on kohapealt. Kulu makstakse kinni, kartulid ja 

nii, aga töö on vabatahtlik, igasugu hakkimine jm.“ (12) 

„Haanja maraton on ka pärandiline üritus, 42 aastat ajalugu.“ (3) 

 „Pärandit võiks muidugi rohkem olla igas asjas. Ahti Utsal seisis selle eest, et maratoni 

rada oleks pikemalt sees, et inimesed saaksid talvel külast külla suusatada.“ (7) 

 

Korduvalt nimetatakse ka siinseid pärandiga seotud üritusi: Plaani käsitsi heinaniitmise 

võistlust, Viitina kuuritsapüügivõistlust ja Haanja suitsusauna nädalat. Samas tehakse 

ka kriitikat nimetatud ürituste liigselt kommertslikuks muutumise kohta. 

„Viitina kuurits läks kommertsiks, Heinaniidu võistlus samamoodi. Kohalike jaoks on need 

üritused maha käinud. Suitsusauna nädalaga ka sama. Selle vastu ei olegi midagi teha 

muud, kui õigel ajal ära lõpetada, enne kui kohalikele vastikuks läheb see kommerts. Aga 

ei lõpetata, kuna see on kellegi ajaoks eelkõige reklaam ja äriidee ja seda ei saa neile pa-

haks panna.“ (5) 

 

 

6.1.5. Kes on Haanjamaa päranditurismi sihtgrupp? Kelle jaoks me seda teeme? 

Keda me ootame oma kultuuripärandist osa saama? Kellele see huvi pakub? Kes siin 

käivad? 

 

5 korral 15-st nimetati sihtgrupina peresid. Mitmel korral rõhutati tulijate loodus- ja kul-

tuurihuvi ning ka nostalgia osatähtsust päranditurismi sihtgrupi juures. 
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„Pered, kes avastavad Eestimaad. Väljastpoolt Eestit kultuurihuvilised. Mujalt tulnud on 

huvitatud ka meie ajaloost. Nostalgia on see, mis müüb ka.“ (10) 

„Need, kes tahavad teada, kuidas inimesed siin elavad ja milline on loodus." (12) 

„Kodumaalt tulevad siia need, keda huvitab loodus. Paljud tänapäeva inimesed kardavad 

loodust. Ja isegi vaikust kardavad./.../ Ja Tallinna intelligentsile ka istub suitsusaun. Kes-

keas mehed käivad suitsusaunas tunde mõnuga. Ja tulevad uuesti. On gruppe, kes tulevad-

ki oma seminari siia pidama just suitsusauna pärast.“ (15) 

„Loodushuvilised kultuuritaustaga inimesed. Ajaloo huvilised. Ökoinimesed. Olenemata 

rahvusest. Kultuur, ajalugu ja loodus on siin käsikäes.“ (3) 

„Kunstikuuri seisukohast – bussiekskursioonid reeglina ei käi. Peamiselt ikka autodega 

suvel Eestis ringi sõitvad Eesti pered. Meie kunstikuuris on sees vana lõhn. Meie külalised 

on öelnud, et meil vanaema juures lõhnas ka kuuris samamoodi. Lõhn on see, mis kõnetab. 

Et nagu vanaema kuur. Noorusaja mälestused. Me müüme emotsiooni, nostalgiat. Vi-

nüülplaadimängijal tulevad vanad lood. Inimesed saavad meil ise muusikat valida ja plaa-

te kuulata. Näitavad oma lastele, et meil oli ka nii kodus. Need pered ongi päranditurismi 

sihtgrupp. Need asjad kõnetavad meie oma, eesti inimesi. Ka noorema põlvkonna juures 

on vanad asjad ja popid. Ka noori kõnetavad juured. Mõned on väga teadlikud.“ (13) 

„Tuttavate tuttavad. Need, kes on siit pärit, Need, kes teavad, need tunnevad huvi. Tõrva 

meesansambel käib kuuritsapüügil esinemas juba mitmendat aastat. Vanemad mehed. Üks 

on siit pärit ja biomeedikumis töötanud.“ (6) 

„Kõige lähem sihtgrupp on see, kellel on siin juured, kes on siit läinud. Neid on palju. Pä-

randiturism töötab palju nostalgial. Otsitakse seda, mis oli lapsepõlves. Tihti tuleb kolm 

põlve. Püütakse näidata lastelastele. Grupid satuvad pooljuhuslikult. Välismaalaste hulgas 

on enamus väga sihipäraselt suitsusauna või liha peale tulnud. Saunasõprade grupid on 

käinud Soomest, Kanadast. Toiduturistid on täiesti olemas. Tulevad need, keda huvitab 

pärand.“ (1) 

 

Samas kõik vastajad ei eelda tulijatelt suurt midagi: 

„Aega veetvad inimesed. Muidu puhkajad. Tõenäoliselt nad kõik ei ole mingid erilised pä-

randihuvilised. Või huvi on, aga see pole neil mingi hobi. Näiteks, nad ei tegele ise heina 

käsitsi niitmisega, kuid huvi on. Mina ootan neid, kes oleks toredad inimesed ja maksaks 

selle eest, mida ma pakun, raha. Mulle meeldib, kui ma saan neile midagi uut ja huvitavat 

pakkuda. Kui saan neile näidata, kuidas meil siin on.“ (2) 
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Saarsilla talukohviku perenaine Rõugest ütles: “Suvel on meie kohvikus palju suvitajaid, 

kes siin suvitavad ja süüa teha ei viitsi või pole võimalust. Need on püsikliendid. Vanu la-

gunenud maju siinkandis ei ole. Need võetakse kõik suvilateks. Võrreldes 2000.a. Algusega 

on kadunud suured sõpruskonnad. Sõpruskonnad on nüüd verinoored, nii 17.a. Peamiselt 

on meie kliendid ikka pered, ja paar peret koos. Aga ka Võrust käivad.“ (14) 

 

Välisturistidest arvati, et Haanjamaa eluolu meeldib prantslastele, ameeriklastele ja vene-

lastele: 

„Prantslastele ja ameeriklastele sobib Haanjamaa elu hästi. Väle ütleb, et talle ka sobib 

Prantsusmaa maaelu näiteks, et see tundub lähedane. /.../„Venelastele, suurlinna venelas-

tele ka, istub see elu siin. Venelased on praegu poliitika pärast tagasi tõmmanud.“ (15) 

„Alates lätlastest üle kogu maailma. See, kes tuleb ja tahab näha meie maad. Koostöö sot-

siaalmeedias on suur potentsiaal. Laikimine. Välisturgudele eraldi müüma minek on mõtte-

tu. Aga nende, kes tulevad, nende hoidmine ja nende kaudu laienemine on tee. Tulevad 

uuesti ja toovad uusi kaasa. Ja lähevad rohkem laiali oma infoga.“ (7) 

 

Rääkides, milliseid turiste siia oodatakse, selgus, et suuri massiekskursioone üldiselt ei 

oodata. 

„Pärandturismi objektid võiks olla koolide õppebaasideks. See võiks olla koolides kohe 

kohustuslik. Õppimine emotsiooni kaudu. Süvendatult. Toidud, tööd, keskkond. See on Su 

enda kodumaa. See peaks olema lastele kohustuslik teada ja selgeks teha. Loomad, oma-

vaheline suhtlemine, kõik. Pärandinautijad võivad tulla ükskõik mis üritusele, isegi pulmad 

ja ükskõik mis ürituse käigus. Meil pole vaja grupiturismi, turiste, kes külmade silmadega 

siit läbi sõidutatakse. Kes huvi ei tunne. Need ajaksidki asja kommertsiks. Ja ületaksid ta-

luvuspiiri. Nad rikuksid teistel ka elamuse ära. Me ei oota siia külalisi, kes tulevad maale 

otsima Manhattanit. Kui tahad ööklubi, mine suurlinna.“ (9) 

„Bussituriste ei taha. Pigem perekondi, et lapsed näevad. Pärimusmeditsiini turistid on 

need, kes sellesse usuvad ja sellest abi saavad. Max 5-6 turisti korraga. Pärandituristiga 

on vaja individuaalselt tegeleda.“ (8) 

 

Üks vastanutest tõi välja, et pole oluline, milline on turist, oluline on temani jõudaja oma 

pärandit temale teadvustada: 

„Kui inimene üldse pole oodanud mingit pärandit. Ta tuleb ja tal silmad lähevad lahti ja 

SÄRAMA! Ma ei dikteeri ette milline ta peab olema. Kui ta tuleb ja ma temani jõuan. Ma 



55 
  

ei välista kedagi. Isegi bussituriste. Siis ma tunnen et olen midagi teinud ja midagi and-

nud.“ (3) 

 

Pärandialaste ürituste kohta on ka kriitilisi arvamusi: 

„Üks asi on see kui nende tõekspidamiste järgi elatakse ja teine asi on turism. Kõik need 

üritused mida tehakse pärandi alal, hakkavad lõpuks endale vastu töötama. Ja muutuvad 

palaganiks. Klient on seinast seina, aga üldjuhul elamuste otsijad kes soovivad midagi uut 

kogeda, Ja need välismaalased, keda huvitab siseelu Eestis.“ (5) 

 

 

6.1.6. Kultuuripärandi kaubastamise ja turustamise mõju pärandi säilimisele. 

 

Võimalikud ohud. 

Peamised ohud kultuuripärandile, mis võivad kaasneda kultuuripärandi kaubastamise ja 

turustamisega on kohalike kultuuripärandi vahendajate/müüjate hinnangul järgmised: 

a) pärandi ülelavastamine, pärandi kommertslik etendamine parema müügi ja suurema 

kasumi nimel. Leitakse, et kui käib liiga palju turiste, muutub elulaad kaubaks ja kulub 

ära see pärand. 

„Oht on see, kui see muutuks põhiliseks elatusallikaks. Siis kui hakkad mängima seda elu-

laadi, siis on jama.“ (12) 

„Kui liiga palju turiste käib, muutub see kaubaks ja kulub ära, see pärand.“ (14) 

„Peamine oht on liiga palju turismi – läheb liiga lihtsaks ära. Iga asi läheb käest ära, kui 

liiga suurelt teed.“ (6) 

„Liiga suured massiüritused ei sobi siia, Sel juhul turist ei saa teadagi seda, mis siit saada 

on. Turist ei saa teadagi, mida ta teada ei saa.“ (5) 

„Negatiivne mõju – kas me tahame siin elada ise nagu turistid? Aga nagu turismiobjek-

tid?“ (8) 

b) müügi nimel asja ilustamine või suurema käibe ja kasu nimel tootmise lihtsustamine 

„Oht on see, kui ei suudeta säilitada vana. Tekib kiusatus hakata moondama äri nimel.“ 

(10) 

„... see kaotab oma väärtuse, kuna poogitakse juurde asju, mis lihtsustavad tootmist.“ (13) 

c) eeldamine, mida turist võiks tahta ja oodata ning püüdmine siis selline olla, mitte 

pärandi tutvustamine sellisena, nagu see tegelikult on 
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„Pärandi säilimise seisukohast on oluline see, et tuleb olla enda näo järgi. Mitte eeldama 

seda, mida turist võiks tahta ja oodata ja proovida siis selline olla. Tuleb olla uhke selle 

üle, mis meil on.“ (8) 

d) looduse tallamine või reostamine turistide poolt 

„Looduse poolest on oht, et (turistid) loodust tallavad või reostavad. Et see ei muutuks 

rikutuks.“ (13) 

e) liiga suurte, piirkonda sobimatute turismiobjektide rajamine, investorite tulek 

piirkonda 

„Näen ohtu, et kui piirkond aktiviseerub ja võimalust nähakse, tulevad inimesed, kes näe-

vad, et siin on teenimise koht ja asuvad tegutsema kui investorid. Suure rahaga ja teevad 

müügi eesmärgil siia midagi, mis ei sobigi siia. Siin võiks olla veel karmimad nõuded ette-

võtlusvabadusele. Et ei saaks teha seda, mis konteksti ei sobi. Suur raha võib rikkuda. Suur 

raha on oht. Meie potentsiaal on ikkagi tervik. Kui tulevad asjad, mis on tervikusse sobi-

matud. Näiteks Sibulatee on väga kontrastidele üles ehitatud. Eri kultuurid jne.“ (4) 

f) kohalike inimeste võõrandumine pärandist seoses selle müügiobjektiks muutumise-

ga 

„Kommertsiks minek. Iga hinna eest maksimum kasum. Kohalikud ei usu sellesse. Kohali-

kud võõranduvad. Palju neid kohalikke on, kes tahavad. Turismi tehes annad energiat ära. 

Aga võid saada ka.“ (9) 

g) pärandi naeruvääristamine seoses selle kaubaks muutumise käigus ilustamisega 

„Pärandit tuleb võtta rahulikult. Muidu ülepaisutaine tekitab juba naeruvääristamist, see 

naeruvääristab juba pärandit ja kahjustab seda seeläbi. Uno Laht on öelnud kuskil: üle-

väetamine on kahekordne kahi.“ (15) 

h) turistid varastavad vanu pärandilisi esemeid 

„Millised ohud kaasnevad pärandile? Meil on palju füüsilisi asju, vanu triikraudu jm väik-

semat pärandit läinud kaduma, turistidega kaasa.“ (15) 

 

Mitmed vastajad ütlesid ka, et nemad pärandi müümisest pärandile mitte mingit kahju ei 

näe. 

„See kes pärandit ise tarvitab, see seda tavaliselt müügiks ei paku ja selle tõttu pärand 

säilib. Mina ohtu ei näe selles ka, kui keegi pärandit müües mingeid imelikke etendusi teeb. 

No ei näe ohtu. Siin ei tohi olla ettekirjutusi, müügu kuidas tahavad.“ (2) 

„Ohtu ei näe. Mitte mingit.“ (7) 
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„Oht on et kellegi meelest pole see nii tõeline. Ma ei näe muud ohtu. Koht peab niipalju 

vastu võtma et ta seda piiri ei ületa. Ei ole kandepinda, et ei ole kuskil majutuda ja süüa. 

Suitsusauna nädala ajal ootused on suured aga kõik on juba täis. Edaspidine oht võib olla, 

et kohalike inimeste privaatsus võib saada ületatud. Alati on võimalik läbirääkida. Ei tohi 

minna massiga peale. Ei tohigi kasutada kedagi ära.“ (3) 

 

Kultuuripärandi turismis kasutamise positiivsed mõjud pärandiliste väärtuste säili-

misele. 

 

Kõik 15 vastanut nägid kultuuripärandi turismis kasutamises positiivseid külgi. Üks vasta-

nutest, 7 põlve kohalik 34 aastane mees, kes ise turismiettevõtet ei oma ja turismiga otse-

selt ei tegele, rõhutas eraldi, et päranditurismi positiivne mõju pärandi säilimisele on kind-

lasti oluliselt suurem kui negatiivne. 

 

Positiivsete mõjuteguritena toodi esile, et päranditurismi kaudu pärandi väärtustamine tõs-

tab inimeste eneseväärtust ja uhkust oma piirkonna vastu. Turismis kasutamise tõttu 

märgatakse ja väärtustatakse kohapeal pärandit rohkem ning seda ei unustata ära. Samuti 

loodeti, et pärandi kasutamine turismis annab meie piirkonnale erilise ja huvitava mai-

ne, kus siis niie endal kui oma lastel on uhke elada. Lastele kodukohaga seotuse ja kuu-

luvustunde tekitamist pidasid mitmed vastanud oluliseks. 

„Me saame ilma selle pärandita ja murdekeeleta ja suitsusaunata ka elada, aga kui me 

sellega ei tegele, siis me oleme selle võrra vaesemad. Päranditurismi positiivne mõju on, et 

seda tutvustades ja pakkudes me oleme selle üle uhked, ja meie lapsed ka.“ (8) 

„Positiivne on, et inimene ise hakkab väärtustama oma eripära. Ta näeb, et see on väärtus. 

Neid ei tule juurde neid asju, mis on vanad!“ (13) 

„Paikkonna kuvand on jäädavalt pärandlik ja huvitav. Inimesed tulevad siia kui erilisse 

kohta.“ (3) 

„Kasu näen selles, et noored hakkavad rohkem väärtustama oma kodukohta. Investeerivad 

oma kodu (alles) hoidmisesse. Just kuuluvustunne on vaja lastele anda.“ (7) 

„Teadmiste noortele edasi andmine on positiivne. Iga talu teeb nüüd suitsusauna, kel on, 

sest see on moes.“ (6) 

„Üks positiivsus loob teist positiivsust. Kui turist väärtustab seda, mida talle pakutakse, 

siis inimene väärtustab seda, mida tal pakkuda on. Kui kasvõi turismi eesmärgil pärandili-

si tegevusi tehakse, siis üks põlvkond jälle on päästetud. Nende lapsed kasvavad jälle selle 
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teadmisega üles, et kuidas see käib. Leibade küpsetamise näide. Kui hakati presidendi 

proua poolt seda populariseerima, läks koduse leiva küpsetamine ikka väga moodi ja kogu 

põlvkond ja nende lapsed ka oskavad seda jälle.“ (1) 

 

Siiski mitte kõik vastanutest ei näinud turismi oma kodukoha ja juurte väärtustamisel oluli-

selt määravaks teguriks: 

„Ma arvan, et turism siin niipalju midagi ei mõjuta. Haanjamaa suhtes niipalju mitte. See 

on pigem sisemiste väärtushinnangute küsimus, see pärandi asi. Pärandi omamine tõstab 

iseenda väärtust, aga mitte turismi pärast minu arust. Eesti inimene vajab juuri. Nad on 

siin uhked oma päritolu üle. Isegi Hitler pidas eestlastest lugu, et neil oli oma sisemine 

talutunne. (Loen praegu Hitleri sekretäri mälestusi, seal seisis see). Et oma kodu korras 

hoida. Põline põlvest põlve väärikus. Siinsed inimesed teavad oma juuri ja peavad seda 

oluliseks. Seda on näha ka surnuaedadel. Vanal eesti ajal oli talumajandus ikka väga 

võimsalt toimiv, see talutunne just.“ (15) 

 

Vähetähtsaks ei peetud ka asjaolu, et turismis kasutamise kaudu toob pärandiline elu-

viis sissetulekut ja võimaldab siin ära elada. Positiivsena märgiti, et päranditurismi vilje-

lemine elavdab külaelu. Pärand lisab siinsele turismile eripära, mis on omakorda hea 

müügi seisukohalt. 

„See säilitaks selle rahvakillu eripära siinkandis. Praegu on väga suur oht, et see kant 

jookseb rahvast tühjaks.“ (14) 

„Inimesed ei suhtu halvasti turismi, sest seoses sellega on siin huvitavaid inimesi, tuntust, 

raha. Positiivne näide, et siin kodus on midagi väärtuslikku, mis seob siinse paikkonnaga 

näiteks tulevasi põlvi. Seob inimesi mingilgi määral. Positiivne on ka, et seoses turismiga 

ehitatakse, tulevad rahad. Turism kindlustab inimeste olemasolu maal ja seeläbi ka päran-

di säilimise. Muidu inimesed koliksid mujale või sureksid välja. Sissetulek annab võimalu-

se pärandit hoida.“ (2) 

„Kohaliku elamisviisi võimaldaja on päranditurist. Ma ei suudaks iial endale seda suitsu-

liha lubada, kui mul ei oleks ostjaid.“ (1) 

„See pärand ongi meie kandi turismi-ettevõtja leib.“ (10) 

„Tõmbab kaasa ja paneb liikuma. Seisma jäänud energia saab liikuma. Vanu asju peabki 

aegajalt ümber tõstma, siis nad hakkavad elama.“ (9) 
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Üks vastanutest, 78 aastane mees tõi ohuna välja, et pärandikandjad ei leia endale mantli-

pärijaid. Sellega seoses nägi ta turismitegevuse kaudu teadmiste edasiandmist positiivse 

mõjuna pärandi säilimisele: 

„Oht on selles, et oskajad surevad ära ja ei teagi enam lapsed ja lapselapsed. Poeg on mul 

38 aastane ja Tallinnas hea koha peal. Tema ei tule siia enne, kui lapsed on koolitatud. 20 

aasta pärast ehk. Mina olen 78. Järgmised põlved ei võta pärandit üle. Hüdrotöökoja 

mehhanisme mu naine oskab ja poeg ka oskab. Pärandi turismiks tegemine minu meelest 

seda ei kahjusta. Pigem saavadki kõik teada, mis see on ja oskajaid on rohkem. Tekib huvi 

asja vastu, kui rohkem teada saadakse.“ (11) 

 

Pärandiliste teadmiste ja oskuste säilimist turismitegevuse kaudu tõstsid positiivsena esile 

ka teised vastanud: 

„Iga asja säilimise esimene eeldus on selle teadvustamine. Kõigepealt iseendale. Heina 

niitmine on töövõte. Siin peaks olema võimalus õppida ja proovida. (Tuleks) tegeleda sel-

lega rohkem.“ (4) 

 

 

6.2. Haanjamaa (turismi)kirjanduses  
 

Enne Eesti iseseisvumist nähti Haanjamaad kehvade põllumajanduslike oludega tihedasti 

asustatud kuid vaese piirkonnana, mis paistab silma heade käsitöömeistrite poolest 

(Rumma jt 1926). 19. saj. Lõpul rajati Munamäele triangulatsiooni torn, mis 1. 

Maailmasõjas hävis. Selle torni abil avastati aga Haanjamaa läbi aegade suurim 

turismimagnet – Munamäe torni vaade (Leiman, Piir 1935). Iseseisvuse saabudes tärkas 

huvi isamaa tundmaõppimise vastu, palju korraldati kooliekskursioone. Ka Võrumaa oli 

omanäolise maastiku tõttu matkajate huviorbiidis. Seoses eelnevaga oli vaatetorni 

ehitamise plaan siinkandis juba 1921.a. alates päevakorral. Rahastus saadi ja torn valmis 

aga alles 1925.a. Just torni olemasolu ja sellest avanev vaade teeb Munamäe 

vaatamisväärseks ja turistidele huvipakkuvaks kohaks (Leiman, Piir 1935). 

 

Veel koguteose „Eesti. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus“ 1926.a. ilmunud 

Võrumaad käsitlevas osas ei ole väga põhjaliku tulunduslike olude kirjelduse juures 

Haanjamaaga seoses turismi kui sellist üldse mainitud, millest saab järeldada, et sel ajal 
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turism Haanjamaa majanduses märkimisväärset osa ei omanud (Rumma jt 1926). Esimene 

Haanjamaad turismisihtkohana esitlev tükis on 1935.a. ilmunud album „Haanja Munamägi 

– turistide Mekka“. 

 

 

Haanjamaa turismipiirkonnana. 

 

Haanja Munamägi – turistide Mekka 1935.a. nimetab Haanja maastikuks Suure Munamäe 

lähemat ümbrust, mida piirab 250m samakõrgusjoon. Samas öeldakse selles teoses Muna-

mäe ümbruse kaunimaid kohti tutvustades, et „Haanja kõrgustik ei piirdu ainult Haanja 

vallaga, vaid jätkub ka ümberkaudsetes valdades,/.../, eriti kuulub siia Rõuge- seitsmejär-

vemaa“. Lisaks leiavad ümbruskonna kaunimate kohtadena nimetamist Saaluse (Kavadi 

järv) Vastseliina, Kasaritsa (Kütiorg), Krabi Kikkajärved (Leiman, Piir 1935). 1963.a. il-

munud „Rõuge-Haanja-Vastseliina“ järgi on Haanjamaana tuntud kogu Haanja kõrgustik. 

Tüüpilisem ja looduslikult huvitavam on siin Rõuge, Haanja ja Vastseliina ümbruskond. 

Sama turismipiirkonnana märgitakse ära , Vastseliina lossi varemed, Piusa paljandid, Kiri-

kumäe järv, Kastomarra (Tsiistre) vetevaotus, Piusa klaasiliiva koopad, Rõuge noortelaa-

ger (Ivask 1963). 1966.a. ilmunud „Matkateid Eestis“ rõhutab samuti, et ehkki tavaliselt 

nimetatakse Haanjamaaks piirkonda, mis asub 250m samakõrgusjoonest kõrgemal, on sel-

les raamatus matkamarsruuti sisse võetud ka mõningad veidi madalamad, kuid põhiliselt 

samalaadilise pinnamoega alad. (Skeemil: Kasaritsa, Vastseliina, Ruusmäe, Hino, Krabi, 

Viitina, Rõuge, Nursi. Juba kinnistunud fraasina jookseb läbi ka Rõuge – seitsme järve 

maa (Õunapuu 1966). 1972.a. ilmunud „Pilte Haanjamaalt“ käsitleb Haanjamaana Haanja 

kõrval ka Rõuge Ürgoru, Pärlijõe, Piusa ja Misso kanti (Uusi 1972).  

1976.a. ilmunud „Haanjamaa“ defineerib Haanjamaaks ENSV kaguosas asuv Haanja kõr-

gustiku keskse, kõige kõrgema osa, mida piirab 250m samakõrgusjoon ja mis haarab ca 

150 km2 maa-ala. Haanja maa tsentriks on nimetatud Baltimaade kõrgeim tipp Suur-

Munamägi ja Vällamägi. Mainitud on, et kuigi Kasaritsa kui ka Rõuge alade pinnamoodus-

tised ja -vormid mõnevõrra erinevad S-Munamäe lähemast ümbrusest, loetakse neid siiski 

koos Plaani ja Uue-Saalusega Haanjamaaks. Seega kujutab Haanjamaa selle raamatu käsit-

luse põhjal tsõõri, mille raadius on 6-7 km ja tsenter S-Munamägi (Ivask 1976). 1980.a. 

ilmunud sarja „ Siin- ja sealpool maanteed“ Võru rajooni osas nimetatakse Haanjamaana 

Suure Munamäe vaatetorni ja Ööbikuorgu (Ploom 1980). 1997.a. ilmunud Haanja loodus-

pargi turismikaart käsitleb Haanjamaana 1995.a. Haanja kõrgustiku maastikuliselt esindus-
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likumale moodustatud Haanja looduspargi ala osale (200 m samakõrgusjoonest kõrgemale 

jääv kõrgustiku tipp koos kahe kõige esinduslikuma ürgoruga – Rõuge ürgoru ja Kütioru-

ga) (Kose 1997). Eesti ametlik turismiinfo puhkaeestis.ee tutvustab Haanjamaad samuti 

Haanja looduspargi kaudu. Võrumaa turismiinfo visitvoru.ee tutvustab Võrumaad terviku-

na. Haanjamaaga seoses nimetatakse siin Haanja kõrgustikku.  

 

 

Looduse ilu  

 

Looduse ilu kirjeldamisel tõstetakse 1935.a. turismiteatmikus esile Haanja mäed, järved, 

võrratud avarused ja ringvaated. Just mägesid, mäestikku rõhutatakse siin: „mägiseim maa 

Eestis“. „Mägine reljeef on silmale mahe ja rahulik oma ümarate ja kumerate siluettide-

ga“. „Haanja on jääliustiku ja päikese sünnitus“. Eraldi on välja toodud Munamägi kui 

kauneim koht Võrumaal ja Eestis, vaatetorn selle otsas ning Munamäelt avanevad avarad 

vaated üle kodumaa ning naaberriikide Lätimaa ja Venemaa. Ilusa vormiküllase ning vär-

virikka vaba looduse kõrval rõhutatakse ka puhast ning kuiva, värsket ning tervet mäes-

tikuõhku. 1963.a. ilmunud „Rõuge-Haanja-Vastseliina“ rõhutab samuti siinse maastiku ilu, 

kuid oluliselt tagasihoidlikumas mastaabis: „Haanjamaa – Kagu-Eesti üks kauneimaid 

piirkondi“. Silmapaistvamate paikadena on nimetatud Rõuge – seitsmejärvemaa. Suur Mu-

namägi, Vällamägi. Piirkonna tutvustamisel tõstetakse esile head vaated, absoluutne ja 

suhteline kõrgus. Munamäe ja Vällamäe kõrval on nimetatud ka mitmed teised mäed 

(Miilimäe, Häälimäe). Ära märgitud on kitsad kurvilised maanteed ja kütkestav loodus. 

1966.a. ilmunud „Matkateid Eestis“ nimetab looduse väärtustena üksnes Munamäge– vaa-

tetorn, vaade, Baltimaade kõrgeim tipp ning Vällamäge -loodus, nagu see siin oli ajal, mil 

inimkäsi polnud seda veel muutnud. 1972.a. ilmunud „Pilte Haanjamaalt“ rõhutab lihtsalt 

siinse looduse ilu, eraldi on mainitud ööbikulaul, Kavadi järv, Haanjamaa järvede, kinku-

de, kaskede ilu, Munamäe torn ja tornivaade. 1976.a. ilmunud „Haanjamaa“ looduse ilu 

eraldi ei rõhutagi. 1997.a. ilmunud Haanja looduspargi turismikaardil on põhjalikult kirjel-

datud piirkonna loodusväärtusi alustades mosaiiksetest pärandmaastikest ja lõpetades 

maastiku vahelduslikkusest tingitud varieeruvate elupaikade ning nende rohkusega kaasne-

va liigirikkusega. 

 

 

Omanäoline kultuuripärand 
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See, mida me tänapäeval käsitleme kultuuripärandina, on 1935.a. ilmunud raamatus 

„Haanja Munamägi-turistide Mekka“ kirjeldatud Haanjamaa põllumajanduse ja tööstuse 

peatükis: tihe asustus, käsitöö, kallakutest pindadest tingitud erilised maaharimisvõtted. 

Eraldi on tähelepanu pööratud vanale puhtale Haanja keelele. Rõhutatakse ka, et Haanja on 

koht, kus muusikahuvilised võivad nii mõndagi kuulda, näha, isegi õppida. Pillimäng: igas 

talus on vähemalt paar-kolm oma tehtud instrumenti, millega haanjalane „illo pidä“. Haan-

jas leidub igas viiendas talus klaver, harmoonium või orel. Viiul, kannel vms pill on igas 

tares, oma tarbeks, ise tehtud. 1963.a. ilmunud „Rõuge-Haanja-Vastseliina“ toob kultuuri-

lise eripärana välja siinsete inimeste erilise olemuse: südamlik ning külalislahke haanjala-

ne. Nimetatud on ka käsitööoskused ning erilised põllumajandusvõtted kallakul pinnal. 

1966.a. ilmunud „Matkateid Eestis“ toob kultuurilise eripärana esile Haanjamaa tööka talu-

rahva ning nimetab, et , põlluharimine pole siinmail kerge. 1972.a. ilmunud „Pilte Haan-

jamaalt“ on kultuuripärandi seisukohast esile tõstetud üksnes Haanjamaa künd kallakul 

pinnal. 1976.a. ilmunud „Haanjamaa“ rõhutab kultuuripärandi seisukohast siinset omanäo-

list asustusstruktuuri – palju väikesi külasid. Kohaliku kultuurilise eripärana nimetatakse, 

et kuna raskete lumeolude tõttu ollakse siinkandis talvel pikalt kodus lumevangis, on kõr-

gel järjel käsitöö. Haanjalase omapära väljatoomisel on rõhutatud lisaks käsitöö kuulsusele 

(vokid-piibud, muusikariistad) ka siinset täiesti erinevat keelemurret, kuna piirkond on 

muust Võrumast maastikuliselt erinev ja eraldatud. Kultuurilise eripärana on nimetatud 

veel omapärased haanjamehe suusad ning Haanjalaste külalislahke olemus. Selles raamatus 

on ära märgitud ka Haanjamaa metsa-andide rohkus. 1997.a. ilmunud Haanja looduspargi 

turismikaart peatub kultuuripärandit kirjeldades kohalikel legendidel, haanjalaste olemusel 

ja mõttelaadil, asustusstruktuuril, pärandmaastikel, käsitöömeistritel, haanjamehe suuska-

del, ratastega regedel, keelemurdel, vesiveskitel. 
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Tervistav kliima 

 

1935.a. rõhutatakse Haanjamaa väärtuste juures tugevalt siinset tervistavat kliimat ning 

nähakse siinsel piirkonnal potentsiaali just tervisega seotud turismile: sanatooriumid pan-

sionaadid jm. Matkamine- hää rohi närvidele. Võrumaa õhk- nohu rohi. Linnalapsed mä-

gedesse! Eriline tervistav kuiv õhk. Haanja on tõeline suusamaa. Siin saab puhata, tervist 

parandada. Rahu, vaikus, vaheldusrikkus, terve kliima. Haanja on supelusmaa - üle 30 jär-

ve ja järvekese siin. 1963.a. ilmunud „Rõuge-Haanja-Vastseliina“ enam tervistavast klii-

mast ei räägi, küll aga nimetab siinsete klimaatiliste tingimustega seoses piirkonda suusata-

jate paradiisiks. 1976.a. ilmunud „Haanjamaas“ on Haanjamaa siinse kliima erinevused 

esile tõstetud: talv saabub nädal-poolteist varem, kevad kaks nädalat hiljem. Suved on 

põuased ja palavad. Tervistava tegevusega seoses on nimetatud sportimisvõimalusi: spor-

dikeskused/laagrid Kurgjärvel, Käärakul, Kergatsis ja Palanumäel. 1997.a. ilmunud Haanja 

looduspargi turismikaart analüüsib siinsete klimaatiliste tingimuste erisusi võrreldes muude 

Eesti piirkondade statistikaga: ümbritsevatest aladest suuremad temperatuuri kontrastid 

(kontinentaalsem kliima), suurem sademete hulk, lumikatte suurem paksus ja kestvus. 

 

 

6.3. Haanjamaa turismiettevõtete kodulehtedel olevate reklaamlausete 

analüüs 
 

Uuringualal tegutseb 66 ettevõtet, neist 37 turismiga seotud ettevõtet, neist Haanja vallas 

19, Rõuge vallas 17 ja Võru vallas 1. Lasva ja Vastseliina valdade uuringualal asuval osal 

turismiettevõtteid ei ole. Lisaks turismitaludele on valimis 4 söögikohta, neist kolm Haanja 

vallas ning 1 Rõuge vallas, Haanja vallas tegutsev puhke-ja spordikeskus ning Rõuge 

vallas tegutsev käsitööettevõte Kunstikuur. 

 

Ettevõtte asukohamääratlus 

Uuringuala turismiettevõtetest määratleb oma asukohta Haanjamaana 19 ettevõtet 37-st. 

Tähelepanu väärib, et Haanjamaaks on oma asukoha nimetanud ka 6 Rõuge vallas asuvat 

ettevõtet 17- ning ainus Võru vallas asuv ettevõte samuti. 7 Haanja vallas asuvat ettevõtet 

19-st ei ole oma asukohana Haanjamaad välja toonud, kõik nad on jätnud oma asukoha 

tutvustuses üldse nimetamata. 
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Võrumaa toob asukohana välja 13 ettevõtet 37-st, kusjuures kõigil juhtudel kasutatakse 

seda täiendava kohamääratlusena. 

 

Rõuget, Rõuge valda nimetab oma asukohana 11 ettevõtet, ootuspäraselt on need kõik 

Rõuge vallas asuvad ettevõtted. Ära märkimist väärib, et Rõuge valla 17-st ettevõttest 6 

oma asukohta Rõuge kaudu ei tutvusta, vaid on kolmel juhul nimetanud asukohaks 

Haanjamaa, ühel juhul Lõuna-Eesti ning kahel juhul jätnud asukoha tutvustuses üldse 

nimetamata. 

 

Lõuna-Eestit on täiendava täpsustusena asukoha väljendamisel nimetanud veel kaks 

ettevõtet, neist üks Haanja vallast ja teine Rõuge vallast. 

 

Ettevõtte asumist Haanja looduspargis on rõhutanud 7 ettevõtet 37-st, neist 2 Haanja 

vallast, 4 Rõuge vallast ja Võru vallas asuv ettevõte. 

 

Kohalikku eripära ja kultuuripärandit on oma ettevõtte tutvustuses välja toonud kõik 

uuringualal asuvad turismiettevõtted. Kõige rohkem, 22-l juhul 37-st on esile tõstetud 

loodust/maastikku ja sauna. 18 korral on nimetatud lumi/suusatamine ning 16 korral 

järved/kalapüük/suplus. 12 juhul on esile tõstetud elulaad/rahu ja vaikus ning 10 juhul 

võrdselt pärand/muuseum/järjepidevus/põlisus ja kodune toit/maitseelamus. Vähem on 

nimetatud arhitektuuripärandit (6), kodu-ja metsloomi, sh ratsutamist (5), käsitööd (4), 

korilust/metsaande ja aiasaadusi (3) (vt joonis 12). 

 

Kui loodust ja maastikku on märgitud igal pool ühtlaselt, siis sauna on nimetatud Rõuge 

kandis pisut rohkem kui Haanja pool (vastavalt 17-st 12 ja 19-st 9). Haanja kandi 

turismiettevõtjad on muudest piirkondadest oluliselt rohkem rõhutanud korilust/metsaande 

(kõik märkimised Haanja vallast), käsitööd (4-st 3 Haanja vallast) ning rahulikku elulaadi 

(12-st 9 Haanja vallast). Rõuge kandi ettevõtjad on teistest oluliselt rohkem esile tõstnud 

järvesid ja kalapüüki (16-st 11 Rõuge vallast) ja arhitektuuripärandit (6-st 4 Rõuge vallast). 
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Joonis 12. Haanjamaa turismi kaubamärgid turismiettevõtete kodulehtede järgi. Allikas: 
käesoleva töö raames teostatud Haanjamaa turismiettevõtjate kodulehtede analüüs 

 
 
Oma ettevõtte tutvustuses on lähedalasuvate oluliste turismiobjektidena kõige rohkem 

esile tõstetud Haanja suusaradasid (12-l korral 37-st), kusjuures suhteliselt võrdselt nii 

Rõuge kui Haanja ettevõtjate poolt. 10-l korral on võrdselt nimetatud olulise lähedalasuva 

objektina Suurt Munamäge ja Ööbikuorgu, ootuspäraselt on Haanja rahvas rohkem 

nimetanud Munamäge ja Rõuge rahvas Ööbikuorgu. Võru valla ettevõtja on mõlemad 

objektid läheduses asuvatena esile tõstnud. Rõuge Suurjärve on nimetatud 9 korral, 

Vesioinast 8 korral ja Vällamäge 7 korral. Kui Vesioinas ja Rõuge Suurjärv on märkimist 

leidnud nii Rõuge kui Haanja kandis ja ka Võru valla ettevõtja poolt, siis Vällamäge ei ole 

Rõuge kandi ettevõtjatest keegi märkimisväärsena esile tõstnud (küll on seda aga lisaks 

Haanja omadele teinud Võru valla esindaja). Kütiorgu on nimetatud 4 korral ja Vastseliina 

linnust 3 korral, kõigis piirkondades suhteliselt võrdselt (joonis 13). 

 

Lähtudes ülaltoodust võib öelda, et turismi seisukohalt nähakse käesoleva töö uurimisala 

piirkonna turismiettevõtjate poolt suhteliselt ühe tervikuna ka tänapäeval. Selgelt haakub 

piirkonnaga ka Kütiorg ja mingil määral tunnetatakse piirkonda kuuluvat ka Vastseliina 

linnust. 

 

kokku ettevõtteid
kohalik eripära

loodus ja maastikud
saun

lumi, suusatamine
järved, kalapüük, suplus

elulaad, rahu, vaikus
pärand, järjepidevus, põlisus
maitse-elamus, kodune toit

arhitektuuripärand
kodu- ja metsloomad

käsitöö
korilus, metsa-annid, aiasaadused
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Haanjamaa turismi kaubamärgid turismiettevõtete kodulehtede järgi
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Joonis 13. Haanjamaa turismiettevõtete määraluse järgi lähedalasuvad olulised 
turismiobjektid. Allikas: käesoleva töö raames teostatud Haanjamaa turismiettevõtjate 
kodulehtede analüüs 
 

Haanjamaa turismiettevõtete kodulehtede analüüsi tulemused on toodud lisas 3. 
 

  
  

Haanja suusarajad
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Vesioinas

Vällamägi 

Kütiorg
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Lähedalasuvad olulised turismiobjektid
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7. ARUTELU 
 

Võimalusteks päranditurismi sihtkohana on piirkonnas eelkõige vajalik pärandialaste väär-

tuste ja teadmiste olemasolu ja soov neid esitleda. 

 

Haanjamaa on tugeva ja areneva päranditurismi potentsiaaliga piirkond, kus käesoleval ajal 

tegutseb 37 turismiettevõtet, kes kõik oma kodulehtedel olevates tutvustustes rõhutavad 

piirkonna eripära just siinse looduse, pärandmaastike ja kultuuripärandi kaudu. Enamus 

turismiettevõtetest kasutab ka oma teenustes pärandilisi aspekte kas sihiteadlikult või ala-

teadlikult. 

 

Haanjamaa on turismipiirkonnana tuntud alates möödunud sajandi 20.-te aastate teisest 

poolest, mil seoses Eesti riigi iseseisvumisega tärkas huvi kodumaa tundmaõppimise vastu 

ja tekkisid suuremad võimalused reisimiseks. 

 

Haanjamaa peamisteks kaubamärkideks on alates ajast, mil see kant turismipiirkonnana-

tuntuks sai, olnud siinne omanäoline maastik, Baltimaade kõrgeim tipp Suur Munamägi 

koos Rõuge ürgoru ja seal paikneva järvede reaga (Rõuge -7 järve maa) ning siinne oma-

näoline kultuuripärand – murdekeel ja elulaad. 

 

Haanja ja Rõuge on läbi aegade ikka välja pakutud ühe turismipiirkonnana, ehkki koha-

pealsed inimesed Rõuge kanti Haanjamaa koosseisu ei arva. Ka käesoleva töö käigus võe-

tud intervjuude analüüsist selgus, et põlised kohalikud tunnetavad Haanjamaana selgelt 

ennesõjaaegsete Haanja ja Saaluse valdade piires asunud maad, ehkki osa sellest asub 

käesoleval ajal administratiivselt Rõuge vallas ja osa Vastseliina vallas. Intervjuude tule-

mused näitasid ka, et hiljem siia mujalt sisse rännanud inimesed määratlevad Haanjamaad 

valdavalt maastiku ja klimaatiliste tingimuste (lumepiir) eripära järgi ning peavad Haanja-

maaks seda läbi aegade välja pakutud turismipiirkonda. Seda kuvandit rõhutab omakorda 

ka 1995.a. siinsete loodus- ja pärandkultuuriväärtuste kaitseks rajatud Haanja looduspark, 

mis samuti Haanja piirkonna Rõuge ürgoruga kokku liidab. 
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Varasematel aegadel (nõukogude perioodil) on piirkonna turismiväärtuste reklaamimisel 

rohkem rõhutatud haanjalaste erilist südamlikku ja külalislahket olemust ning muudest 

piirkondadest erinevaid põllumajanduslikke olusid (künd kallakutel pindadel jm). Enne II 

Maailmasõda rõhutati tugevalt ka siinset tervislikku mäestikuõhku, mis annab eeldused 

terviseasutuste rajamiseks. Kaasaegsete turismiettevõtete kodulehtede analüüsi tulemuste 

järgi on lisaks looduse ilule kõige rohkem nimetatud sauna, lumeolusid/suusatamise või-

malusi ning järvi/kalapüüki/suplust. Esile on tõstetud siinset rahulikku ja vaikset põlist 

elulaadi ning kodune toitu (maitseelamus). 

 

Intervjuudele vastanud ettevõtjad nimetasid Haanjamaa kaubamärkidena kõige rohkem 

maaelu, kultuuripärandit, elulaadi, seejärel tõsteti esile peamised turismimagnetid Muna-

mägi ja Ööbikuorg ning seejärel loodus ja maastikud. Intervjuudes nägid turismiettevõtjad 

Haanjamaa kaubamärgina ka siinseid traditsioonilisi massiüritusi: suusamaratoni, ratta- ja 

autorallisid, kestvusratsutamise võistlusi, mis kõik toimuvad siinkandis ju samuti just siin-

sete põnevate ja pinget pakkuvate maastikuliste tingimuste tõttu. Keelemurde tõi kohaliku 

kaubamärgina esile üksnes 4 vastanut 15-st ning suitsusauna nimetas kõigest kolm vasta-

nut. 

 

Turismisihtkoha võimaluste hindamisel on väga oluline aspekt selle jätkusuutlikkus. See-

tõttu lähtusin Haanjamaa kui päranditurismi sihtkoha võimaluste hindamisel arusaamast, et 

pärandi säilimist kaubastamise protsessi käigus ei taga üksnes pärandikandjate/müüjate 

olemasolu turismiettevõtjate näol, vaid nende suhtumine kohalikku pärandisse. Sellest, 

kuidas ja millena turismiettevõtjad ise turistidele pakutavat pärandit väärtustavad ja kuidas 

ise sellesse suhestuvad (mida see nende endi jaoks tähendab), sõltub suurel määral, millist 

mõju pärandi kaubastamine pärandi säilimisele avaldab. Lähtudes eelnevast võtsin käeso-

levas magistritöös peamiseks uurimisküsimuseks, mida kohalikud turismiga seotud ettevõt-

jad mõistavad kultuuripärandina ja kuidas nad kasutavad seda turismis. 

 

Alljärgnevalt esitan vastused oma töös püstitatud uurimisküsimusele ja sellest lähtuvatele 

alaküsimustele. 

 

1. Milline on Haanjamaa potentsiaal päranditurismi piirkonnana. 

Haanjamaa on turismipiirkonnana tuntud juba viimased 80-90 aastat. Algusest peale on 

kaubamärgiks olnud maastiku kõrval kultuuriline eripära, kultuuripärand. Loodusväärtuste 



69 
  

poolest annab turismisihtkohale tugevust siinsetele aladele 1995.a. rajatud Haanja 

looduspark, mille kaudu on siinsed loodusväärtused registreeritud, kirjeldatud ja 

eksponeeritud. 

 

Kultuuripärandi seisukohalt annab akadeemilist tuge Võru Instituut, mis on loodud samuti 

1995.a. ja on seega juba 20 aastat kujundanud võrumaalaste suhtumist oma pärandisse ning 

levitanud infot siinsete pärandialaste väärtuste kohta. 

 

Haanjamaal on tugevaid kohalikke pärandialaseid eksperte erinevatest pärandi 

valdkondadest, näiteks Eda Veeroja suitsusauna pärandi ja kohaliku toidupärandi (saunas 

liha suitsetamise) alal, Tarmo Noormets muusikapärandi alal, Annika Kevvai kohaliku 

käsitöö alal jt. Kohapeal tegutseb mitmeid kodanike ühendusi, kelle eesmärgiks on 

kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja propageerimine: Haani miihhi nõvvukoda, Haanja 

tantsu-laulu-mängu selts, Rõuge käsitöökoda, Viitina külaselts, Haanja naiste käsitööring 

jt. Ka kohalike elanike hulgas on pärandialased teadmised hästi säilinud, ehkki 

igapäevaselt endale ei teadvustatagi, et tegu on pärandiga. Kogukonnast kerkivad esile 

kohalikud autoriteedid, kelle pärandialaseid teadmisi inimesed hindavad, näiteks Agu 

Hollo kohaliku elulaadi alal ja Milda Torp toidupärandi alal, Jaan Trolla sepatöö alal jne. 

Viimase kümne aasta jooksul on Haanjamaa oma turismikuvandit selgelt teadlikult pärandi 

müümise poole suunanud. Traditsiooniliseks on saanud mitmed selgelt pärandilise 

iseloomuga suveüritused: tänavu suvel toimub 5. Haanja suitsusauna nädal, kus kohalikud 

saunaomanikud võtavad vastu külalisi, 17. käsitsi heinaniitmise võistlus Plaanil, kus lisaks 

vikatiga heina niitmisele võisteldakse saunavihtade tegemises, lillepärgade punumises, 

pakulõhkumises, naelalöömises jm talutegevustes ning 17. kuuritsapüügi võistlus Viitina 

järve ääres, kus võisteldakse selle ajaloolise püügivahendiga kala püüdmises. 

 

Käesoleva uurimuse raames läbiviidud intervjuudes kohalike turismiettevõtjatega leidis 

valdav enamus vastanutest, et päranditurismi seisukohast on sellel piirkonnal arenguvõima-

lusi, ja turismi mahuks siia veel. Kasutamata võimalustena nägid mitmed suuremat koos-

tööd omavahel ja väikeste elulaadi tutvustavate turismiobjektide väljaarendamist inimeste 

elamistesse, mida turismi- ja majutusettevõtted saaksid turustada. Kasutamata võimalusi 

leiti ka seoses kohaliku käsitöö, toidupärandi ja ajalooga. 

 

2. Milline on Haanjamaa turism täna? Mis on Haanjama turismi kaubamärgid, lood 
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ja ühised tunnusjooned? Mida Haanjamaal pakutakse päranditurismi vallas, kes 

seda teevad, miks nad seda teevad? 

 

Haanjamaa tuntumad külastusobjektid on endiselt Suur Munamägi ja Rõuge ürgorg koos 

oma maaliliste järvedega. Suurt Munamäge külastab aastas ligikaudu 33000 külastajat, 

Rõuge vallas asuv Rõuge Ööbikuoru keskus teenindab suvehooajal üle 50000 külastaja. 

 

Külastajate arvult olulisemad turismi kaubamärgid tänapäeval on massiüritused ja 

spordivõistlused: Haanja suusamaraton (esimene suusamatk Kubija-Haanja-Kubija toimus 

juba 1962.a. ja selle oli 200 osalejat (http://www.haanjamaraton.ee/1962-1.JPG, külastatud 

07.05.2015)) jt võistlused nii murdmaa- kui laskesuusatamises, jalgrattaspordi üritused 

(Haanja 100, Rõuge rattamaraton, tänavu ka Roheliste rattaretk „Kuidas elad, 

Haanjamaa?“), Eesti meistrivõistlused kestvusratsutamises, Eesti autoralli 

meistrivõistlused jt autorallid, käsitsi heinaniitmise võistlus Plaanil, Rõuge veepidu ja 

paadiralli, Rõuge maraton, Viitina kuuritsapüügi võistlus, Haanjamaa suitsusaunanädal, 

aastavahetus Suurel Munamäel. 

 

Käesoleva uurimistöö raames korraldatud intervjuu vastuste andmetel peavad siinsed 

turismiettevõtjad käesoleval ajal piirkonna olulisemateks kaubamärkideks maaelu, 

kultuuripärandit ja elulaadi. Lisaks Suurele Munamäele ja Rõuge Ööbikuorule nimetati ka 

omanäolist loodust ja maastikku üldiselt. Kohalike turismiettevõtjate kodulehtedel oli palju 

rõhutatud ka sauna, suplus- ja kalastamisvõimalusi väikejärvedes ning rahu ja vaikust. 

 

3. Mida uurimisalal asuvad turismiettevõtjad ja kultuurikandjad mõistavad 

kohaliku kultuuripärandi ja identiteedina, kuidas nad seda kasutavad turismis?  

 

Suur osa käesoleva töö raames intervjueeritud pärandit turismiteenustes kasutavatest 

turismiettevõtjatest on kohalikku päritolu ja seeläbi siinse pärandiga väga isiklikult seotud. 

Ka sisserännanud pärandimüüjad suhtuvad kohalikku pärandisse suure respektiga ning 

püüavad oma külalistele pakkuda võimalikult autentseid teadmisi ja kogemusi.  

 

Intervjuu vastustes kirjeldasid siinsed pärandit teenustes kasutavad turismiettevõtjad 

kohalikku kultuuripärandit kõige rohkem sõnadega teadmine teadmised, mõttelaad, eluviis 

ja kombed. Seega on näha, et esmajoones peetakse kohapeal kultuuripärandiga seoses 
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silmas vaimse pärandi poolt, eriti just teadmisi ja oskusi. Vastanud pidasid ise end 

ekspertideks samuti just erinevate konkreetsete teadmiste ja oskuste alal: pillimäng, 

käsitöö, toidu tegemine, saunakombestik, ehituskunst, kuuritsapüük, aga ka laiemalt 

metsandide korjamine, murdekeele rääkimine jm. 

 

Kristin Kuutma peab kultuuripärandi mõiste avamisel oluliseks just minevikuga sideme 

tunnetamist ning selle tõlgendamist kaasaja vajadustest lähtuvalt (Kuutma 2007). Just 

selles võtmes tegutsevad siinsed päranditurismi ettevõtjad nii pärandiliste söökide 

retseptide, pärandiliste käsitöömustrite kasutamise kui pärimuslike muusikapalade 

taaskasutamisel. Laurajane Smith mõistab kultuuripärandina neid väärtusi ja tähendusi, mis 

on meile olulised tänapäeval ja mida soovime säilitada tulevastele põlvedele (Smith 2006). 

Ka käesolevas töö raames intervjueeritutest vastasid paljud, et pärandi vahendamise ja 

müümisega tegelema motiveerib neid soov viibida ise pärandilises keskkonnas ning 

harrastada pärandilist eluviisi, kuna see on endale hingelähedane. Inimesed väärtustasid ja 

identifitseerisid endid oma oskuste ja teadmiste kaudu. Samuti rõhutati soovi anda 

teadmised ja oskused edasi järgnevale põlvele, anda nendele identiteet ja juured. 

 

4. Kus on tasakaal kohaliku elulaadi säilimise ja päranditurismi sihtkoha 

arendamise vahel (elulaadi ja kauba/toote vahel)? Kuidas toimub kohapeal 

pärandiloome protsess? Kes on huvilised, mis on motiivid? Millal, miks ja kuidas saab 

elulaadist kaup, toode? Mida see elulaadile, kohaliku pärandi säilimisele kaasa toob 

(nii head kui halba)? Milline on Haanjamaa võimalus turismisihtkoha aspektist 

vaadatuna? Mida silmas pidada, et identiteeti hoida ja kultuuripärandit müüa, 

kuid mitte kaubastada? 

 

Rääkides kultuuripärandi kaubastamise ja turustamise mõjust pärandi säilimisele, leidsid 

kõik käesoleva töö raames intervjueeritud kohalikud turismiettevõtjad, et kui oskuslikult 

sellega tegeleda, on pärandi kaubastamisest selle säilimisele ja väärtustamisele kindlasti 

kasu. 

Positiivsete mõjuteguritena toodi esile, et päranditurismi kaudu pärandi väärtustamine tõs-

tab inimeste eneseväärtust ja uhkust oma piirkonna vastu. Turismis kasutamise tõttu mär-

gatakse ja väärtustatakse kohapeal pärandit rohkem ning seda ei unustata ära. Samuti loo-

deti, et pärandi kasutamine turismis annab meie piirkonnale erilise ja huvitava maine, kus 

siis nii endal kui oma lastel on uhke elada. Lastele kodukohaga seotuse ja kuuluvustunde 
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tekitamist pidasid mitmed vastanud oluliseks. Vähetähtsaks ei peetud ka asjaolu, et turis-

mis kasutamise kaudu toob pärandiline eluviis sissetulekut ja võimaldab siin ära elada. 

Positiivsena märgiti, et päranditurismi viljelemine elavdab külaelu. Pärand lisab siinsele 

turismile eripära, mis on omakorda hea müügi seisukohalt. Positiivse mõjuna pärandi säi-

limisele nimetati ka turismitegevuse kaudu teadmiste edasiandmist. 

 

Aivar Ruukel on samuti rõhutanud, et esivanemate kihelkondliku põliskultuuri tundmise 

pinnalt areneb rahvusliku identiteedi kujunemiseks vajalik mõistmine mina ja meie, ning 

meie ja nemad (teised rahvad). Igapäevaste valikute läbi otsustame, kas jääda iseendaks, 

kandes edasi oma maa kultuuri, või võtta midagi üle teistest kultuuridest, matkides-

tarbides-ostes-kulutades ja ka lahustudes nendes (Ruukel 1999). Ka Johanson ütleb, et pä-

rimus on pide, millele ümbritsevas igapäevas toetuda saab. Inimene vajab teadmist, kust ta 

pärit on. Mida arenenuma heaeluühiskonnaga on tegemist, seda enam otsitakse oma juuri. 

(Johanson 1999). Just juurte tagasi andmine on see, mida sageli päranditurismi pakkuja 

oma kliendile annab. Ja just selle läbi toetab päranditurism pärandi väärtustamist ja säili-

mist. 

 

Võimalike ohtudena kultuuripärandile, mis võivad kaasneda kultuuripärandi kaubastamise 

ja turustamisega tõid intervjueeritavad välja järgmised aspektid: 

a) pärandi ülelavastamine, pärandi kommertslik etendamine parema müügi ja suurema 

kasumi nimel. Leitakse, et kui käib liiga palju turiste, muutub elulaad kaubaks ja kulub 

ära see pärand. 

b) müügi nimel asja ilustamine või suurema käibe ja kasu nimel tootmise lihtsustamine 

c) eeldamine, mida turist võiks tahta ja oodata ning püüdmine siis selline olla, mitte pä-

randi tutvustamine sellisena, nagu see tegelikult on. 

d) looduse tallamine või reostamine turistide poolt. 

f) kohalike inimeste võõrandumine pärandist seoses selle müügiobjektiks muutumise-

ga. 

g) pärandi naeruvääristamine seoses selle kaubaks muutumise käigus ilustamisega. 

h) turistid varastavad vanu pärandilisi esemeid. 

Leian, et ülalloetletud intervjuu vastustes sisaldub küllalt täpne ja ülevaatlik loend pärandi 

kaubastamise mõjudest pärandi säilimisele. Liisa Pakosta nendib samuti, et kui keskkond 

muutub turismiatraktsioonide tagajärjel normaalse elukeskkonna asemel muuseumilaad-
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seks lõbustuspargiks, on turistidel seal peagi igavavõitu ja nad otsivad uusi kohti (Pakosta 

1997). 

 

 

7.1. Järeldused 
Haanjamaa turismi peamised tugevused ja kaubamärgid ning päranditurismi arendamise 

eeldused on:  

 Eesti ja ümbritsevate aladega võrreldes selgelt eristuv maastik, Balti maade kõr-

geim tipp kui eraldi atraktsioon. Erinevate spordialade jaoks väljakutseid pakkuv 

maastik, käänulised teed, suured kõrguste vahed, järsud tõusud ja langused. 

 Klimaatilised eripärad: pikk lumeperiood, rikkalik, lumikate, kliima kontinentaal-

sus võrreldes ümbritsevate aladega. 

 Hästi säilinud omanäolise kultuuripärandiga koha imidž (arhailine), kohalik maalä-

hedane elulaad, tugev kogukonnakuvand. 

 Eriline murdekeel, töövõtted ja traditsioonid millede pealt erinevaid tooteid ehitada 

(kuuritsapüük, erinevad käsitöö- ja muusika tegemise traditsioonid). 

 Rahu, vaikus, loodusele lähemale jõudmise, loodusega kooskõla leidmise lootus. 

 Kohalike eestvõtjate olemasolu ning Võru Instituudi kui kohaliku keele ja kultuu-

ri(pärandi) ekspertasutuse tugi. 

 Asjaolu, et turism majandusharuna on piirkonnas arenenud aeglaselt, on taganud 

selle, et siinne piirkond ei ole turismisihtkohana liialt kaubastatud ja on säilitanud 

oma ajaloolise elulaadi.  

 Kohalike elanike soov ja vajadus oma kodukoha eripära esitleda. 

 Päranditurismi kui arengusuuna soodustamine kohaliku omavalitsuse arengudoku-

mentides. 

 

Päranditurismi sihtkoha arendamise ja kohaliku elulaadi säilimise vahelise tasakaalu taga-

miseks on oluline silmas pidada järgnevaid aspekte. 

 Vältida tuleb turismiteenuste ületootestamist. Liigne tootestamine, teatraalsus ja 

ülepaisutamine naeruvääristab pärandit nii kohalike elanike kui külaliste silmis. 

 Turismi ei saa siinkandis võtta (ärilise) eesmärgina omaette, see peaks pakkuma li-

sateenistust, mitte olema peamine sissetulekuallikas. Päranditurism võiks olla mi-
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dagi, mida muude tegemiste vahel aegajalt teha. Sellisel juhul säilib elulaad ja väl-

ditakse turismitoote liigset lavastatust. 

 Päranditurismiga tegelemine tõstab kohalike elanike endi hinnangut oma piirkonna 

vastu. Oluline on olla enda näo järgi. Vältida tuleb seda, et hakatakse eeldama, mi-

da turist võiks tahta ja oodata ja proovima siis selline olla. 

 Potentsiaali on koostöös ja spetsialiseerumises, üksteise toodete turustamises. Tu-

rismiettevõtjad, turismitalude omanikud saaksid teha rohkem koostööd kohaliku 

kogukonnaga, esitledes nende tegevusi ja oskusi oma klientidele. 

 Potentsiaali on turismitoodete ja –teenuste valiku mitmekesistamises. Kõrvaltege-

vusena võika turismiga tegeleda palju rohkemad kohalikud elanikud, lubades tu-

rismiettevõtjatel näidata turistidele oma elulaadi ja igapäevaseid töid tegemisi. 

 Rohkem saab ära kasutada siinset käänuliste teede ja suurte kõrgusvahedega pä-

randmaastikku ning talispordiüritusteks sobivat kliimat kasutavate spordiürituste 

publikut potentsiaalsete turistidena. Spordiüritustel on võimalik rohkem kasutada 

pärandimomente, mis äratavad huvi sügavamalt piirkonnaga tutvumiseks. 

 Oluline on vältida suurte, piirkonda sobimatute massiturismi soodustavate projekti-

liste ettevõtete rajamist siia, mis lämmataksid kohalikku algupära. 

 Inimressursi poolest on kohapeal potentsiaal piiratud. Neid, kes teeksid ja suudak-

sid, on vähe. Inimesi, sh noori on kohapeal vähevõitu. Seda korvab osaliselt koos-

töö arendamine ning olemasolevate tegijate mitmetahulisus. 

 Piirkonna erilisus sõltub sellest, mida ja kuidas pakkuda. Pärandi turustajate tead-

mistest ja pärandisse suhtumisest sõltub palju, seetõttu on oluline ühise kuvandi ku-

jundamine piirkonnas, teadmiste vahendamine kogukonnas.  

 Päranditurismi osas pole piirkonnas kogukonna taluvusvõime kaugeltki ületatud. 

Turismitalud on väikesemahulised ning maastiku eripärast tingituna omavahel eral-

datud, nö mäe taga. Maastiku mosaiiksus suurendab oluliselt privaatsust ja piirkon-

na mahutavust väikesearvulise kohalikust elulaadist huvitatud turistide vastuvõtuks. 

 Turismist saadav tulu annaks siinsetele inimestele võimaluse oma pärandilise elu-

viisiga jätkata. Kogukonna taluvusvõime sõltub sellest, kui kaasatud nad tulu saa-

misesse on. Oluline on haarata rohkem kogukonna liikmetest oma piirkonna eripära 

esitlemisele. Osata ja omada midagi erilist kasvatab piirkonna eneseteadvust (meie, 

haani rahvas).  

 



75 
  

Teemasid ja ainest, mille pealt päranditurismitoodet ehitada on siin hulgaliselt: 

 murdekeel; 
 käsitöö asjad: piibud, kübarad, vokid. 
 elulaad, erinevad elatusallikad, igapäevased tööd: mesindus, puutöö, loomakasva-

tus, aiatöö. 
 vabadussõja teema, 
 koriluse teema, toidupärand 
 saunapärand, pärimusmeditsiin 
 rahu ja vaikus, puhas õhk, külaromantika 

 
Haanjamaal on piisavalt ressurssi ja tahet päranditurismi edendamiseks. Piirkond on nii 

looduse kui kultuuripärandi poolest ümbritsevatest aladest ja Eesti teistest piirkondadest 

selgelt eristuv. Kohalik kultuuripärand on siinse maastiku ja loodusega tihedalt seotud ja 

põimunud. Kohapeal on olemas pädevus ja soov piirkonna pärandit esitleda. Piirkonna 

turismiteenus on juba praegu pärandihõnguline ning viimase 10-20 aasta jooksul on loo-

dus- ja kultuuripärand Haanjamaa turismi kaubamärgina järjest selgemalt välja joonistu-

mas. Päranditurism on ennast siin juba õigustanud. 

 

Haanjamaa päranditurismi võimalus on väikesemahuline argieluga sarnase autentse elu 

esitlemine. Vältida tuleb turismiteenuste ületootestamist. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata Haanjamaa võimalusi päranditurismi sihtko-

hana. Haanjamaa käesoleva töö mõistes tähistab Haanja kõrgustiku kõige kõrgemat ja 

maastikuliselt kõige esinduslikumat osa, mis on kõrgustiku 200 meetri samakõrgusjoonest 

kõrgemale jääv tipp koos kahe suurema kõrgustikult laskuva ürgoruga – Rõuge ürgoruga ja 

Kütioruga. See on piirkond, mis oli tuntud turismi sihtkohana juba esimese Eesti Vabariigi 

päevil alates 1920.-te aastate teisest poolest. Päranditurismina (heritage tourism, ethnic 

tourism, roots tourism) käsitletakse käesolevas töös turismi, mis on motiveeritud huvist 

kogukonna vaimse ja materiaalse pärandi ning piirkonna looduse ja ajaloo vastu. 

 

Teema on aktuaalne, kuna Euroopa kui turismisihtkoha rõhuasetus on muutumas massitu-

rismilt pigem nišiturismile – kitsale sihtgrupile suunatud spetsiifilise kvaliteetse turismi-

toote pakkumisele. Ühe suure võimalusena nähakse nii rahvusvahelisel, vabariiklikul kui 

kohalikul tasandil kultuuripärandit tutvustavat turismi. Just viimasel kümnendil on Haan-

jamaa turismisihtkohana otsimas ja kinnistamas oma terviklikku kuvandit (vrdl. Otepää – 

talispordi keskus). Järjest enam nähakse looduse ja maastiku poolt pakutavate võimaluste 

(lumi, käänulised teed, järsud nõlvad) kõrval turismiteenuste arendamise võimalusi kultuu-

ripärandi baasil. Päranditurismi arengut Haanjamaal toetab üldiselt tugev pärandialane 

teadmine maakonnas seoses Võru Instituudi tegevusega ning aktiivsete pärandiekspertide 

olemasolu kohapeal, eelkõige kohaliku elulaadi, ajaloo, suitsusauna pärandi, toidupärandi, 

käsitöö ja muusika alal. 

 

Haanjamaa kui piirkonna potentsiaali päranditurismi sihtkohana ei määra üksnes see, kui 

palju on seal säilinud pärandilisi väärtusi ja kui palju on turismiettevõtjaid, kes soovivad 

kohalikku kultuuripärandit turismiatraktsioonina kasutada, vaid olulisel määral ka see, mil-

line on nende turismiettevõtjate, pärandi vahendajate ja kaubastajate endi suhtumine koha-

likku pärandisse: mida see nende jaoks tähendab? Kas kohaliku pärandi turismiatraktsioo-

nina pakkumist nähakse pärandi säilimist soodustava või hävitava tegevusena? Kas on 

olemas piirid, millest edasi minnes turismiettevõtjad tunnetavad pärandi kaubastamise läbi 

ohtu pärandi säilimisele? Kus on pärandi kaubastamise küsimuses kogukonna sotsiaalse 
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taluvuse piir? Sellest kõigest sõltub, kui jätkusuutlik päranditurismi alane tegevus siin olla 

saab. 

 

Lähtudes arusaamast, et pärandi säilimist ei taga ekspertide/kandjate/müüjate olemasolu, 

vaid nende suhtumine kohalikku pärandisse, on käesolevas magistritöös võetud peamiseks 

uurimisküsimuseks, mida kohalikud turismiga seotud ettevõtjad mõistavad kultuuripäran-

dina ja kuidas nad kasutavad seda turismis. 

 

Kasutasin oma uurimuse jaoks kvalitatiivseid uurimismeetodeid, kirjalike materjalide 

(Haanjamaad turismisihtkohana tutvustavate trükiste ning Haanjamaa turismitalude kodu-

lehtede) analüüsi ja poolstruktureeritud intervjuud. 

 

Töö empiirilise materjali peamisteks allikateks olid läbi aegade ilmunud Haanjamaad tu-

rismisihtkohana esitlevad trükised jt infokandjad (8 infokandjat ajavahemikust 1926 – 

2015), Haanjamaa turismiettevõtjate kodulehed (37 ettevõtet) ja Haanjamaal kultuuripä-

randi müümise/vahendamisega tegelevate ettevõtjatega tehtud poolstruktureeritud interv-

juude materjalid (15 intervjuud). Tagantjärele pean oma allikate valikut käesoleva uurimu-

se kontekstis õnnestunuks, kuna erinevate allikate kaudu saadud info võimaldas avada 

perspektiive, mis ühe empiirilise allika puhul poleks võibolla esile tulnud. Ka olid erinevad 

allikad uurimistöö käigus üksteisele sisendiks. Näiteks turismiettevõtete kodulehtede ana-

lüüsimine aitas mul leida 37 ettevõtja seast sobiva valimi intervjuude jaoks nii, et kaetud 

oleks võimalikult kogu Haanjamaal sellel alal tegutsejate spekter: kõik piirkonnad, erine-

vad kultuuripärandi valdkonnad, mida pakutakse, erinevad vanusegrupid, erinev piirkonnas 

elamise aeg (põlisus), erinev ettevõtlusega/pärandi vahendamisega tegelemise aeg. Erine-

vatel aegadel ilmunud Haanjamaad turismisihtkohana esitlevate trükiste ja internetiportaa-

lide analüüs aga andis võimaluse jälgida, kuidas on Haanjamaa kui turismisihtkoha kuvand 

kujunenud, sisendina teistele allikatele sain siitkaudu märksõnu, mille olemasolu turismiet-

tevõtete kodulehtede analüüsil võrrelda. 

 

Empiirilise materjali kogumise kõige põnevam ja tulemuslikum osa oli muidugi turismiet-

tevõtjate intervjueerimine. Selle protsessi käigus avastasin enda kui piirkonda sisserännanu 

jaoks mitmed uued aspektid nii siinse kultuuripärandi kujunemise põhjuste kui kogukonna 

vaatepunktide kohta. Näiteks selgus mulle üllatusena, et suuremat rolli kui vanus ja piir-

konnas elamise aeg (põlisus) mängib mõnede teemade puhul hoopis asjaolu, kas vastaja on 
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Haanja, Rõuge või Ruusmäe kandi inimene. Rõuge kandi inimeste isiklik suhe kohalikku 

kultuuripärandisse oli Haanja kandi rahva suhtumisest pinnapealsem. Nemad nägid päran-

dielementide turismis kasutamises rohkem äriliselt kasulikku võimalust oma toote või tee-

nusega eristumiseks kui soovi oma piirkonna kultuuripärandit külalistele esitleda, teadmisi 

edasi anda. Ruusmäe kandi vastanud olid muude piirkondadega võrreldes skeptilisemad 

pärandi elujõulisuse ja selle säilimise tulevikuperspektiivi suhtes. 

 

Töö tulemusena selgus, et Haanjamaal on piisavalt ressurssi ja tahet päranditurismi eden-

damiseks. Piirkond on nii looduse kui kultuuripärandi poolest ümbritsevatest aladest ja 

Eesti teistest piirkondadest selgelt eristuv. Kohalik kultuuripärand on siinse maastiku ja 

loodusega tihedalt seotud ja põimunud. Kohapeal on olemas pädevus ja soov piirkonna 

pärandit esitleda. Piirkonna turismiteenus on juba praegu pärandihõnguline ning viimase 

10-20 aasta jooksul on loodus- ja kultuuripärand Haanjamaa turismi kaubamärgina järjest 

selgemalt välja joonistumas. Päranditurism on ennast siin juba õigustanud. 

 

Haanjamaa päranditurismi võimalus on väikesemahuline argieluga sarnase maalähedase 

elu esitlemine. Vältida tuleb turismiteenuste ületootestamist. Turismi ei saa siinkandis võt-

ta (ärilise) eesmärgina omaette. Seda tuleb näha pigem kui abivahendit, mis võimaldab 

siinsetel inimestel jätkata oma traditsioonilist elulaadi. Päranditurismiga tegelemine peaks 

pakkuma lisateenistust, mitte olema peamine sissetulekuallikas. 

 

Arenguvõimalusi on koostöös ja spetsialiseerumises ning turismitoodete ja –teenuste vali-

ku mitmekesistamises. Turismiettevõtjad, turismitalude omanikud saaksid teha rohkem 

koostööd kohaliku kogukonnaga, esitledes nende tegevusi ja oskusi oma klientidele. Kõr-

valtegevusena võiks turismiga tegeleda palju rohkemad kohalikud elanikud, lubades turis-

miettevõtjatel näidata turistidele oma elulaadi ja igapäevaseid töid ja tegemisi.  

 

Rohkem saab ära kasutada siinset käänuliste teede ja suurte kõrgusvahedega pärandmaas-

tikku ning talispordiüritusteks sobivat kliimat kasutavate spordiürituste publikut potent-

siaalsete (pärandi-)turistidena. Spordiüritustel on võimalik rohkem kasutada erinevaid ko-

halikku kultuuripärandit tutvustavaid detaile, mis äratavad huvi sügavamalt piirkonnaga 

tutvumiseks. 
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Oluline on vältida suurte, piirkonda sobimatute massiturismi soodustavate projektiliste 

ettevõtete rajamist siia.  

Pärandi turustajate teadmistest ja pärandisse suhtumisest sõltub palju, seetõttu on oluline 

piirkonna nii väärtuste, looduse eripära, ajaloo ja kultuuripärandi kohta ühise kuvandi ku-

jundamine kogukonnas.  

Kogukonna taluvusvõime sõltub sellest, kui kaasatud nad tulu saamisesse on. Oluline on 

haarata rohkem kogukonna liikmeid oma piirkonna eripära esitlemisele. Osata ja omada 

midagi erilist kasvatab piirkonna eneseteadvust (meie, haani rahvas). Kui turist tuleb, on 

oluline, et kasu poleks sellest ainult turismitalunikule vaid kõigile kogukonnas. See mida 

turismitalunik müüb, kohalik kultuuripärand, elulaad ja pärandmaastikud on ju kogukonna 

elu ja koduõu. 
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SUMMARY 
 

OPPORTUNITIES FOR HERITAGE TOURISM IN HAANJAMAA 

 The aim of this master’s thesis was to assess opportunities for heritage tourism in 

Haanjamaa – a district that has been recognized as a tourism destination already since the 

1920ies. In this thesis, heritage tourism (also ethnic tourism, roots tourism) is defined as 

tourism that is motivated by interest in community’s spiritual and material heritage, as well 

as in region’s nature and history. 

In these days, when it comes to promoting tourism in Europe, we see a shift from mass 

tourism to niche tourism – offering a specific high quality tourism product to a specific 

target group, with cultural heritage both on international, national as well as local level 

being seen as a great opportunity. It is in the last decade that Haanjamaa has taken great 

efforts to define and strengthen its image, with opportunities for developing cultural herit-

age tourism becoming recognized in addition to possibilities provided by nature and land-

scapes. Heritage tourism development in Haanjamaa is greatly enhanced by activities of 

the Võro Institute and local heritage experts. 

Haanjamaa’s potential as heritage tourism destination isn’t only defined by the amount of 

heritage values or the number of tourism operators wishing to market them as tourism at-

tractions, but also by their attitude towards the heritage and what it means to them – does 

marketing the heritage contribute to its survival, or is it dangerous instead? Is there a line 

that should not be crossed not to damage the heritage? Where is the limit of social endur-

ance of the community? Sustainability of heritage tourism activities depends on all those 

factors. 

Based on the understanding that it isn’t the experts’/carriers’/marketers’ existence that en-

sures preservation of the heritage, but their attitude towards it, the author of this thesis at-

tempted to define what the local tourism operators see as heritage, and how they use it in 

terms of tourism. Qualitative research methods, analysis of internet-based material (tour-

ism brochures and web sites about Haanjamaa, with the time span from 1926 to 2015), as 
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well as semi-structured interviews with tourism operators (15 of them) were used in this 

thesis. 

As a result, it became clear that Haanjamaa as a naturally and culturally distinctive region 

possesses enough resources and will to promote heritage tourism, and that the local herit-

age that is strongly tied to nature and landscape is in fact already part of tourism services. 

The last couple of decades have seen natural and cultural heritage becoming Haanjamaa’s 

tourism trade mark. 

The main heritage tourism opportunity is promoting down-to-earth lifestyle on small scale, 

while attention should be paid not to over-productize. Heritage tourism should not be taken 

as a business aim on its own, but rather as a helping tool to preserve the traditional way of 

life. Possible ways of developing heritage tourism include specialization and diversifica-

tion of the offered tourism products and services. Better cooperation between operators and 

the local community would allow more people to engage in tourism (locals could showcase 

their daily activities, including beekeeping, handicrafts, animal husbandry, horticulture). 

Visitors of winter sports events could be offered options for spending more time in the 

area. 

The respondents also pointed out that it is important to avoid mass tourism, because genu-

ineness of a region depends on what is presented and how. A lot depends on what the mar-

keters know and think about the heritage, therefore it is important to develop a common 

image of the region’s nature, history and cultural heritage, as well as to discuss the values, 

gather and share the knowledge. 
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LISAD 
 
Lisa 1 Poolstruktureeritud intervjuu küsimused 
 
Küsimus Küsimuse eesmärk 

Kui kaua olete elanud Haanja-
maal? 

Vastuste grupeerimiseks. Et näha, kui põlised on meie 
pärandikandjad ja -vahendajad. Et näha, kas vastustes ja 
suhtumises on erinevusi sõltuvalt nn kohalikkuse astmest.  
Jaotus: * ei ela pidevalt koha peal, kuid oman siin kinnis-
vara * vähem kui 5 aastat * 5 – 20 aastat * üle 20 aasta * 
meie pere on siin elanud mitu põlve 

Mis on Teie jaoks Haanjamaa? 
Millist ala see hõlmab? Mis seda 
sümboliseerib? Mis on Haanjamaa 
identiteet, eripära/omapära? 

Eesmärk on näha, kuidas, millises ulatuses ja millises 
võtmes siinsed pärandi vahendajad/müüjad oma piirkonda 
ja selle eripära näevad 

PÄRAND  

Mis on Teie jaoks kultuuripärand? 
Kuidas pärand tekib? 

Eesmärk on saada teada, mida nähakse/tunnetatakse pä-
randina 

Mida see kultuuripärand Teie 
jaoks isiklikult tähendab? Kas/ja 
miks on see Teile oluline? 

Sellest sõltub kõige rohkem, mida ja kuidas ta edasi an-
nab. Kas ja kuidas ennast identifitseeritakse pärandi kau-
du. Kui oluliseks peetakse ise vanade tavade ja traditsioo-
nide järgimist, kogukonda kuulumist. Ja et miks see on 
oluline – austusest esivanemate vastu? 

Mis on Haanjamaa kultuuripärand 
(tegelikult, mitte ainult müügiks). 
Milliseid nähtusi, sündmusi, ob-
jekte Te peate siitkandi kõige sil-
mapaistvamateks väärtusteks kul-
tuuripärandi seisukohalt? Nimeta-
ge inimesi, keda peate siitkandi 
kõige silmapaistvamateks ja päde-
vamateks pärandikandja-
teks/asjatundjateks 

Eesmärk on näha, kuidas nad ise näevad ja tunnevad. Mil-
liseid nähtusi/ objekte ja inimesi hindavad. Huvitav, kas 
on erinevusi selles, mida/keda väärtustena nähakse sõltu-
valt sellest kui kaua siin elatud on. Et kas väljast tulnu pilk 
näeb teisiti kui seest vaatav. 

Kui heaks Te hindate kultuuripä-
randi ja pärandialaste teadmiste 
säilimist Haanjamaal? Kohalike 
inimeste sellealaseid teadmisi ja 
inimeste suhtumist sellesse, kom-
mete ja traditsioonide elujõulisust 
jm 

Kas on vahet erinevate vanusegruppide ja sellel, kui kaua 
vastaja on kohapeal elanud 

Milliseid kultuuripärandiga seotud 
oskusi ja teadmisi Te valdate? Mis 
teeb Teid eksperdiks, asjatund-
jaks? 

Kõik, kes midagi müüvad, pakuvad, etendavad, peavad ju 
sellel alal asjatundjad olema. Kes ise pole, see räägib sel-
lest, keda ta vahendab, naabri vanaema näiteks. 

Kust on pärit Teie pärandi alased 
teadmised? Kellelt ja kuidas Te 

Siin on kindlasti erinevused vastajate grupiti. Huvitav 
oleks teada peamisi allikaid. 
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need õppinud olete? 

Mis motiveerib Teid pärandit 
kandma, tutvustama, edasi andma? 

Kas variandid erinevad sõltuvalt vastajate taustast? Lugu-
pidamisest esivanemate vastu, uhkus ja soov tutvustada 
oma kogukonna eripära, soov müüa paremini oma toodet 

Mida Teie saaksite ära teha Teile 
olulise kultuuripärandi hoidmiseks 
ja säilitamiseks? 

Huvitab, mida inimesed abinõudena näevad. Ja selle kau-
du on näha, mida nad hoidmist ja säilitamist vajavaks 
peavad ja mille eest seda hoida tahavad – et mis nende 
meelest ähvardab 

TURISM  

Mis on Haanjamaa turismi kau-
bamärgid, lood ja ühised tunnus-
jooned (käesoleval ajal)? 

Huvitab, mida peale lume veel nähakse. Huvitab, kas on 
erinevusi erineva taustaga vastajate vaatenurkades, mida 
nad näevad. Kuidas nad seda turismi kaubamärgi osa just 
tajuvad. 

Mis on päranditurism? Mida Teie 
selle all mõistate? Näiteid Haan-
jamaalt 

Huvitab, kui kitsalt või laialt seda üldiselt nähakse? 

Kes on Haanjamaa päranditurismi 
sihtgrupp? Kelle jaoks me seda 
teeme? Keda me ootame oma kul-
tuuripärandist osa saama? Kellele 
see huvi pakub? Kes siin käivad? 

Sellest, keda me ootame, sõltub väga, kuidas ja mida me 
pakume 

Milline on Haanjamaa võimalus ja 
potentsiaal (päran-
di)turismisihtkoha aspektist vaada-
tuna? Kui eriline Haanjamaa on? 
Kas turismi saaks/võiks/peaks 
olema rohkem? Mingit teistsu-
gust? Millist (milliseid turiste, kui 
palju kuidas näeksite?) 

See ka huvitab, et kuidas seda kohta tajutakse. Ja et kuidas 
seda turismi arendamise võimalust siin nähakse. Ja kes kui 
palju võimalikuks peab. See on kaudselt osalt juba nagu 
sotsiaalse koormustaluvuse küsimus. Et kuidas ja kui palju 
turismi arendajate hinnangul kogukond turismi oma õue 
peal välja kannatab 

Millised on peamised ohud kultuu-
ripärandile, mis kaasnevad vaid 
turismitööstuse ja majanduslikke 
huve silmas pidava turismi aren-
dusega ja pärandistamisega? 

Kes milliseid ohtusid näeb 

Millised on turismi positiivsed 
mõjud kultuuripärandi väärtusta-
misele ja säilimisele? Mõni konk-
reetne näide? 

Kes, kas, mida näeb positiivset. Eriti huvitavad näited 

TURISMIGA SEOTUD ETTE-
VÕTE 

 

Kas Teil on (või olete mõelnud) 
turismiga seotud ettevõtlusele 
Haanjamaal? Nii otseselt kliente 
teenindav ettevõte kui ka turis-
miks/turistidele mõeldud toodan-
gut pakkuv ettevõte. 

No ma küsin nendelt, kes minu meelest juba tegelevad 
pärandi müümise/tootmisega. Aga kõik ei tee seda ettevõt-
te kaudu praegu. Ja võibolla ei näe, et toodavad turistile? 

Kui kaua olete selle ettevõtlusega 
tegelenud? 

* kavas lähiajal alustada, * vähem kui 5 aastat, * 5-10 
aastat, * üle 10 aasta 
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Kas kasutate oma teenustes/ too-
dangus kohalikku kultuuripäran-
dit? Mida konkreetselt? 

kirjeldavad oma lavastusi ja rõhuasetusi 

Kas Teie teenustes/toodangus on 
kultuuripärandi kasutamise osa 
muutunud võrreldes varasemaga 
(rohkem/vähem)? Millised muutu-
sed? Millal muutus? 

See on huvitav, kuidas viimasel ajal muudetakse suunda 
pärandi poole, võetakse appi atribuutikat, riideid, lugusid, 
tavasid jms. 
 

Kuidas näete oma ettevõtte tule-
vikku kultuuripärandi kasutamise 
seisukohalt? 

Tahaks rohkem esitleda kohalikku eripära. Tahaks teha 
koostööd kohalikku kultuuripärandi kandjate ja müüjate-
ga. Piirkonna kui terviku kuvandi tugevdamine jm. 

TAUST  

Naine/mees Eesmärk on näha, kas naised ja mehed näevad kultuuripä-
randi ja turismiga seonduvat erinevalt. Sh näit: vanemad 
kõrgharidusega naised või: mitmendat põlve kohapeal 
elavad mehed 

Haridus Eesmärk on näha, millise haridusega on kohalikud pärandi 
pakkujad + vastajate grupeerimiseks analüüsimisel * põ-
hiharidus, * keskharidus, * keskeri haridus, * kõrgharidus 

Vanus Analüüsimiseks vastajate grupeerimiseks * alla 40, * 40-
60, * üle 60 
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Lisa 2 Poolstruktueeritud intervjuude vastused  
 
Alljärgnevalt on esitatud poolstruktueeritud intervjuude vastused tervikuna koondatuna 
küsimuste kaupa. Vastuse taga sulgudes on intervjueeritu number vastavalt käesoleva töö 
lk 38 tabelis 1 toodud intervjueeritute nimekirjale.  
Intervjuude originaalmaterjalid on töö koostaja valduses.  
 
1. Kui kaua olete elanud Haanjamaal? 

 
Mitu põlve. (1) 
 
Haanja looduspargis, so uuringualal olen elanud 11 aastat. Kinnisvara on olnud siin 20 
aastat. Mu vanemad on mõlemad pärit Võrumaalt. Üles olen kasvanud Vastseliinas, mis on 
mu praegusest kodust 8 km kaugusel. (2) 
 
1990. a. maist. Ahti vanemad on mitmendat põlve Utsali külast. Minu isa ema on Zutsu 
külast. (3) 
 
Selista ehitus pidas enne Tamme turismitalu. Mingit sidet mul ega mu naisel enne Haanja-
maaga ei ole. Eesmärk oli Tallinnast ära tulla. Koha leidsin 2009.a. masu ajal kui kinnisva-
ra oli alla oma hinna. Juhuslikult leidsin kinnisvara portaalist. Kui kohapeal käisin, tundsin 
ära, et oma. Ülinormaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Varem arvasin, et Tartust ida ja lõuna 
poole ei tule. (4) 
 
Tulin jaanuar 1992. (5) 
 
Vanemad on pärit Haanjamaalt Trolla külast ja Hallimäe külast, see on Järveküla kandis. 
Sealt kolisid mu vanemad Viitinasse. Nii et ma olen juba seal Viitinas üles kasvanud. (6) 
 
Alates 1990.a.  Ise olen üles kasvanud Parksepas. Vanemad pärit Vasteliinast ja ... (7) 
 
9 a. Vanemad: ema Ruusmäelt, isa Tsiistrest, üles kasvanud Kääpal. (8) 
 
25 aastat vanaisa talus. Mitmendat põlve meie käes see talu. Üles olen kasvanud Kosel, aga 
suved kõik ka lapsepõlves siin vanaema juures. (9) 
 
Mitu põlve. Ma olen 5. põlv selles talus. Nogo küla on enamus ajast olnud Haanja vald. 
Nogopalu kalmistu on Haanja rahva kalmistu. (10) 
 
Selle kohaga olen seotud alates 1978.a. Kohapeal olen elanud 26 aastat. Selle majakoha 
ehitas minu naise isa aastatel 1908-1912. Naise suguvõsa on elanud siin mitu põlve. Ise 
olen pärit Rakvere kandist. (11) 
 
Mitu põlve. Ise olen 7. põlv Kaaratautsal, minu poeg on 8. põlv. Enne seda elasid mu esi-
vanemad Tautsa külas. (12) 
 
Minu isa on pärit Rõugest. Isa isa oli valla käskjalg. Ema on Luutsnikult pärit. Emapoolne 
vanaisa on Plaanilt. (13) 
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25 aastat. Mõlemad vanemad on pärit Tallinnast, kuid siitkandist on pärit mu isapoolne 
vanavanaema. Abikaasa aga on siitkandist – Setomaalt, Irboska kandist. Rõugesse sattusi-
me nii, et mu abikaasa lõpetas EPA ja suunati siiakanti tööle. Ta on Piho Aigari kursuse-
kaaslane. (14) 
 
Minu emapoolne suguvõsa on Haanja rahvas. Mu vanavanaema on Tuuljärve tagant pärit. 
Ema on mul Tartus koolis käinud ja elab Tallinnas.(15) 
 
 
2. Mis on Teie jaoks Haanjamaa? Millist ala see hõlmab? Mis seda sümboliseerib? 

Mis on Haanjamaa identiteet, eripära/omapära? (Mille järgi te otsustate, et siin on 

Haanjamaa, aga siin ei ole?) 

 
Elamisviis on siin loodusega rohkem seotud. Mõtteviis on sarnane. Inimene tunneb inime-
se ära. Minu lapsed on näiteks leidnud omale kaaslased, kes on pärit siitkandist. 
Vanade asjade, tavade ja kommete austamine, sellest pideme leidmine. (1) 
 
Haanjamaa tähendab ikka Haanja ja Rõuge valda. Aga osalt ka Vastseliina ja Misso valda. 
Otsustan reljeefi mägisuse järgi. Haanjamaa tuumikala on ikka Haanja ja Rõuge valdade 
mägine osa. Haanjamaad sümboliseerib reljeef, samuti klimaatiline eripära – lumi, talv, 
suvel väikejärved. Veel sümboliseerib võrukeelne maarahvas. (2) 
 
Kogukond. Künklik maastik. See on tunnetuslik. Rõuge ja Haanja vahel on piir. Rõuge 
omad on rikkamad ja nad ei tahtnud olla haanjalased. Nii Ahti isa kui ema on haanjalased. 
Esimese eesti ajal oli haanjamaal hästi tihe asustus. Enne oli Haanjas riigimõis. Häda-
aastatel ei võetud andameid riigi poolt. Siin oli tihe ja vilets. Haanikesed. Haani oli selle 
koha nimi vanasti. Välis-eestlaste kogumik. Seal põlati neid nagu setusid. Et karvased ja 
kaklesid. Et plaksi külas osad elasid ahjus. Osad vahetasid naisi. Olid kõik vaesed. Igas 
teises talus oli pill. Viiulid, kandled, orelid, lõõtsad. Inimesed oskasid mängida. Haanja 
inimesed on lahkemad ja südamlikud, mitte uhked. Riias ja Pihkvas käisid vooridega. (3) 
 

1. Üle 200 m ümp. joon. See on mingi müstiline piir. Pilt muutub, lumepiir ja... 
2. Haanja looduspark. Haanjamaa on minu jaoks looduspargi piirides. 
3. Vadsa küla oli ajalooliselt Haanaj all, ehkki praegu on Rõuge vallas. 
4. Hoonetüübid. Väikesed talud, pisikesed hooned.  

Kriiva talu oli see vanasti. Neid on siin pikalt olnud neid Kriivasid. (4) 
 
Piir on tunnetuslik. Pigem seotud mingi kõrgusjoonega, sümboliseerib ennekõike loodus. 
(5) 
 
Keel. Viitinas ei ole Haanja murret. Arhitektuur on ka erinev. Viitina oli ikka teine mõis. 
Ruusmäe on samuti teine mõis – arvan, et see erinevus on siit pärit. (6) 
 
Vaatan maastiku järgi. Võta vene aegne auto UAZ, pane koorem peale, kui 4. käiguga 
enam ei saa, siis on Haanjamaa. See on mentalideedi küsimus ja Haanjamaa on looduspark 
turismi, eriti välisturismi seisukohast. (7) 
 
Vana Haanimaa piirid – 15. sajandist pärit kaart. Plaani veel on Haanimaa, aga Ruusmäe 
pole. Vastseliina alla ulatub välja, Jeedasküla on ka sees. Rõuge kirik veel on Haanimaa. 
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Ruusmäe pool on teistsugused inimesed. Nagu kurjemad. Keelepiirid on ka olemas seal -hn 
lõpp sõnadel: kotohn. Säde Viive on Alvari ja Kalmeri onunaine, Trolla külas elab, on Sä-
de Janeki ema. Maailmapilt identifitseerib. Risttee peal on vana Vodi talu, kirjapilt Woddi, 
18.-19. saj. juba olemas. Vbl on mingi liivikeelne sõna, sest Liivi-eesti sõnastikus on see 
vodi sõna sees. (8) 
 
Künklik osa. Maastik määrab. Kuni Vastseliinani. On vahe, kas Haanjamaa või haanjama-
alane. Rõuge inimene muidugi end haanjamaalaseks ei pea, aga kas Rõuge asub Haanja-
maal, seda ma ei oska kindlalt öelda. (9) 
 
Mina otsustan ajaloo järgi, kas mingi koht asub Haanjamaal või ei. Ajalooliselt on Haan-
jamaal see Nogo küla. Rõuge alevikust teisele poole Haanjamaa ei ulatu. Haanjas mõisa ei 
olnud. Haanja on ajalooliselt tühi koht. Haanja sai keskusena alguse alles rahvamaja ehitu-
sest. Mis omakorda on seotud Munamäe torniga, mis tõi populaarsust sellele kohale. Mu-
namäe torn oli ka 1. Eesti vabariigi ajal turismimagnet. Minu isa oli Haanja rahvamaja ehi-
tusel tegev. Ja rõuge rahvamaja ehitusel ka. Ta oli aktivist. Rõuge rahvamaja tehti ennem, 
Haanja oma puhul osati juba kasutada Rõuges saadud kogemusi. Osati küsida ka riigilt 
raha. Seetõttu Haanja rahvamaja sai parem kui Rõuge oma. (10) 
 
Kagu-Eesti. Rõuge kihelkond. Omapäraks on ikka loodus. 7 järve maa, Vaheldusrikas 
maastik. Piirkonna omanäolisus on võrreldav Saaremaaga ja Lahemaaga. (11) 
 
Haanjamaa on üks osa Haanja kõrgustikust. Mitte terve kõrgustik. Haanjamaa piirideks on 
vanad ajaloolised piirid. Mina näen Haanjamaad sellistes piirides nagu siinsed inimesed 
ütlevad. Sümboliseerib Haanja keel. Maastikust tulenevad erinevad tegevused. Käsitööd 
tehakse siin palju. Haanja kandi inimesed on väga leidlikud. Ja tegelevad paljud mitme 
asjaga korraga. Pill käis pidudel käest kätte. See oli uhkuse asi seda hästi mängida osata. 
Pillimeest polnud vaja Haanjamaal pidule kutsuda, sest kõik oskasid mängida ja pille oli 
ka. (12) 
 
Haanjamaad tuntakse ikka Munamäe ja sellega seotud loo järgi. Kaugemalt tulijatele on 
koha identiteet ikka Haanjamaa. Ka Rõuge jaoks. (13) 
 
Ma pole selle üle mõelnud. Ma ise elan Rõuges, ei ütle, et Haanjamaal. See künklik ala, ma 
arvan, on Haanjamaa tunnus. Turistide jaoks on siinpool Tartut kõik üks suur Lõuna-Eesti, 
ma arvan. Nad vaatavad seda tervikuna. (14) 
 
Mäed, järved, keel, sellised külad. Kobarkülad. Ja loodus. Võibolla Munamäe sovhoosi ala 
on see Haanjamaa. Ruusmäe sovhoos on juba kõrval. Lmselt juba mõisa aeg on seda Haan-
jamaa piiri inimeste peas vorminud. Lumepiir on ka kindlasti näitaja. Maa oli siin vilets 
harimise seisukohast. (15) 
 
 
3. Mis on Teie jaoks kultuuripärand? Kuidas pärand tekib? Traditsioonid ja oskused, 

mis pärandatakse põlvest põlve. 

 
Pärand on see, mis me põlvest põlve oleme päranduseks saanud. Kõik on mõttes kinni. Ja 
teadmistes. Pärand on alati vaimne. Muidu on lihtsalt mingi kivi. Esemetel on tähtsus ai-
nult teadmistega seoses. Pärand on kogemused, oskused, teadmised, kombed, see, kuidas 
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me suhtume üksteisesse. Pärandilisi asju tihti ei räägita, see on enamasti tunnetatud tead-
mine. On näiteks pärand, mis tuleb perekonnaga kaasa. Tasandeid on palju. Pärimus on ka 
argipärand. Argipäeviti inimesed ei hooma, mis see pärand on. Võideldakse murdekeele 
eest jne. See on identiteedi küsimus. Et ise tunda ennast. (1) 
 
Kultuuripärand on midagi vanast kultuurist, mis on tänapäevani säilinud. Mida tänapäevani 
viljeletakse. Mida kasutatakse tänapäevani. Kuidas tekib? Kõige parem on ehe järjepide-
vus: selles talus on kogu aeg niiviisi tehtud. Kõik mida talus tehakse järjepidevalt ajast 
aega, on pärand. V.a. Viimase 20 aasta leiutised. Murutraktor ei ole pärand. (2) 
 
Pärand on iga inimese jaoks erinev. Mida ta väärtustab ja soovib kaasa viia. Pärand on nii 
suuline kui materiaalne , tunnetuslik. (3) 
 
Pärand= kultuur. Minevikus toimunud inimtegevus ja selle tagajärjel tekkinud asjad, tavad, 
kombed, mis on omased teatud kogukonnale, kihelkonnale , rahvale. Elamise viis= kultuur 
Harjumused, teadmised, tavad. (4) 
 
Pärand on praegusele põlvele kellegi poolt edasi antud teadmine, mis kestab edasi läbi põl-
vede. Nii tekibki. Kultuuripärandi mõiste selles tähenduses, mis küsid, on tekkinud alles 
viimasel ajal. Viimasel sajandil peeti selleks vanu laule jms (5) 
 
Pärand on sellised üritused ja vanad asjad, mis on eraldi välja toodud. 
Kuurits on üldse Venemaa poolt pärit püügiriist. Mujal Eestis pole teda tuntud. Kuurits oli 
rohkem jõe püügiriist tegelikult. Aga püüti järvedest ka. 
Pärand tekib nii, et keegi haibib mingi tavalise asja üles. Näiteks nagu heinaniitmine. Või 
saunas käimine, või see kuuritsapüük – see on küll vana jah. (6) 
 
Kõik, mida ma täna ja eile tegin on homme pärand. Lolluse ja pärandi vahel on piir päris 
habras. Sõltub kuidas Sa ise selle sees oled. Turisti ees ei tasu näidelda, tuleb olla nii nagu 
oled. Olen spetsialiseerunud töölaagritele. Mõnda tööd saaks teha efektiivsemalt, kuid ta-
han näidata kuidas seda tehti. Puude riita panemine on pärand. Seda on vaja kodus ka isal 
poja ja tütrega teha. Tööharjumuse annab kodu ja see määrab Sinu koha tööturul. Puute-
gemine on üks võimalus. Vabatahtlikud panevad puid riita, võtavad kartulit ja veavad sõn-
nikut. See on nii kõrge kultuuriväärtusega! See on avaldatud mainekates turismiajakirjades. 
Ma peaks püstihull olema kui ma sellise unikaalse tegevuse üksi ära teen. Selle eest maks-
takse. See on tööpärand. Inglased, prantslased ja jaapanlased on siin järjest töölaagrites 
kahe kolme nädala kaupa. Kuidas pärand tekib- pärandi teed ise. (7)  
 
Kohalik keel ja mõttelaad (8). 
 
Sellele paikkonnale omane eriline mõtteviis, elulaad, asjad. Nii, nagu nad hetkel on. 
See, mis on pärand, seda ei otsusta keegi teine peale nende, kes siin elavad. Kas ja kui pal-
ju nad tahavad seda presenteerida, see peaks samuti olema kohalike endi otsustada. 
Pärandiga on sageli seoses see, kui pakud lisaks kaubale ka emotsionaalse laengu. Ruus-
mäe mõisas on näiteks vilistlaste kelder. Siis see tekitab emotsionaalse laengu, kui ta leiab 
oma nimega õpiku, see vilistlane. See on ka pärand.  
Pärand on sageli seotud emotsiooniga. Paljud vanad asjad tekitavad seda. See võib tekkida 
mitte millestki väärtuslikust. Polegi vaja palju raha. Näiteks vanas koolipingis istumine, 
sellises nagu omal kooliajal oli, võib olla emotsioon. Kultuuripärand on palju emotsioonide 
ja mälestustega seotud. See on, mis seda võimendab ja ajas edasi kannab. (9) 
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Asjad on ka väärtused. Aga sa pead olema teadlik. Ilma teadmisteta pole (vanad) asjad 
midagi väärt. Pärand on kõik asjad ja teadmised kokku. Oskused ja suitsusaun, kangastel-
jed, kombed, elulood – kõik. Pärandi olemasolu ja see, mida peetakse pärandiks, sõltub 
pere poolt antud suhtumisest. No kuuritsapüük on ka pärand, jah. (10) 
 
Pärand on see rohkem kui 100 aastat vana hüdrotöökoja hoone oma seadmetega. 
Vanad tööriistad. See teadmine, kuidas vanasti tööd tehti on pärand. (11) 
 
Kultuur on kõik, mis kuulub inimeseks olemise juurde. Kõik – kuidas ollakse , elatakse. 
Kultuuripärand – mingi osa kultuurist aitab inimesel siin elada. Mis on vajalik teada, et siin 
hakkama saada – see ongi siitkandi kultuuripärand. (12) 
 
Kultuuripärand on kõik – hooned ja asjad, kõik – käitumine ja toit ja .. 
Minu tädi, isa õde tegeleb taimedega ja teab sellest palju. Ta on nagu nõid meil suguvõsas, 
teab mis mille vastu aitab. See on ikka elulaad see pärand. Käsitöö ka ja. (13) 
 
Traditsioonid ja oskused, mis pärandatakse põlvest põlve. Siinkandis on inimesed paiksed. 
Näiteks Tootsi külas on mitu pesakonda Tootse, kes teab mitmendat põlve nad seal juba 
on. Teistes külades on ka sama küla perekonnanimega inimesi. Siinkandis on hästi palju 
jäänud suulist pärimust, teadmisi, mida eelmine põlvkond edasi annab ja järgmine kasutab. 
Mu koostööpartner Vastseliina kandist Annika Piiris... - tema kannab ka toidupärandit ja ta 
on vähemalt kolmandat põlve nii isa kui ema poolt siin elanud. Tema lapsepõlve tegevus 
oligi olnud vanainimestel külas käimine ja aitas seal süüa teha. (14) 
 
Kõik mis kuulus vanaemade ja vanavanaemade tavapärasesse ellu, kombestikku. Vanaisa-
de omasse muidugi ka.(15) 
 
 

4. Mida see kultuuripärand Teie jaoks isiklikult tähendab? Kas/ja miks on see Teile 

oluline? Miks sa seda teed? 

 
See annab mulle elus pidet. Perest tuleb see pärand. Miks ma seda teen? See paneb mu mul 
silma särama. Mulle meeldib seda teha! Enda tarbeks tegime esialgu. Nüüd tunnen mis-
siooni, kuna olen 10 aastat süvitsi tegelenud sellega ja aru saanud, kui unikaalne see on. 
Iga asi, millega süvitsi tegeled, võtab kaasa. Suitsusaun annab mõtte võimaluse mis jooga 
või meditatsiooni. Tahan seda edasi anda. Mul ei ole korrakski tunnet, et mu lapsed seda ei 
tunne. Väline huvi on samuti suur. Siin tegeldakse nendega, kes tulevad ja nad saavad siit 
teadmisi. Ma väärtustan sellepärast pärandit, et a tunnen seda mõju ja väge. Väärtustuse 
tekitavad teadmised ja oma suhtumine. (1) 
 
Pärand on mulle oluline nostalgia tõttu. Enda nooruses tehtu. Miks ma seda teen? Paljud 
pärandiks liigituvad tegevused on siinses keskkonnas väga sobilikud. Ökonoomsed ja ots-
tarbekad otstarbekad. Vikatiga järsu perve niitmine on mõistlikum kui murutraktoriga enda 
kallakul pinnal ohtu seadmine. Pärandi tegevus võib olla ajakulukam, kuid see on sageli ka 
odavam. Samas kui kokkuvõttes aja kulu ja tasuvust arvestada ei tarvitse see siiski suure 
ajakulu tõttu kõige kasumlikum olla. Samas kui seda tegevust võtta hobina ja kvaliteetaja-
na, siis on sel jälle teine mõõde ja hind. Pärandiga tegelemise kaudu erinen massidest, 
masstoodangust. Erisuse pakkumise kaudu on võimalik ka teenida turismimajanduses. (2) 
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Läbi vanemate. Nemad on seda hinnaliseks pidanud. Tahaks seda edasi anda. Et teised 
maad saaksid meie olemusest teada. Et teistele tutvustada. Mu hing tunneb et tahan seda 
teha. See annab mulle midagi. Tagasisidest näen et see ka eristab mind teistest. Ma loodan 
et mu lapsed oskavad ka seda märgata ja näha ja edasi kanda. Teistes maades ma tahaksin 
ka nende juuri näha. Ameerikas sain päris indiaanlasega pilti teha. (3) 
 
Vadsa küla on välja surnud tegelikult. Meil oli varem Voroski küla, mis nüüd on liidetud 
Vadsa külaga ja moodustab sellest ühe eraldi sopi. Talusid pole järgi, mis oleks elus. Tsõõ-
riknurme on ainukene elus majapidamine peale meie. Erialaselt juba rahvatantsu kaudu 
olen seotud selgelt pärimusega seotud valdkonnaga nagu tantsupidu. Lapsepõlve mõjutu-
sed. Kurgja talumuuseumis töötas mu onu. Sealt kaudu on hakanud pärand mind huvitama. 
Sealt olen väärtustanud vanad talupojatarkused. Talu ei vaata ma kui hooneid vaid seda, 
kuidas see tervikuna on olnud. Haanjamaal annab maastik veel huvitavaid nüantse juurde 
talukohtadele. Nõukogude aeg on Eesti kultuurist üldiselt väga üle sõitnud. Haanjamaal on 
kolhoosipärand vähem mõjutanud, kuna maastik on selle ära kaitsnud – siin pole võimali-
kud suured maaparandusobjektid ja põllumassiivid. On jäänud alles talumaastik. (4) 
 
Minu jaoks tekitab keskkonna, mida ma naudin ja mille keskel ma olen. Suitsusauna nädal 
on minu jaoks tänaseks ennast ammendanud, selle eesmärk oli unesco nimekirja saamine. 
Püüdlikult kellelegi selle suitsusauna kombe tutvustamist ma vajalikuks ei pea. Algul oli 
huvi juba sellepärast, et nähe teisi suitsusaunu, teiste väljakujunenud kombestikke, et kui 
palju sellest varem omavahel ikka räägiti. Et kogukonnas arutati seda asja. Sealt jõuti aru-
saamisele, et igal saunal ongi oma nägu, pole päris ühtset kombestikku, mida aluseks võtta. 
See näitabki tegelikult selle suitsusauna kultuuri rikkust. Jaht on ka mingis mõttes pärandi-
line tegevus. Sõltub sellest, kus see seltskond paikneb,. Haanjamaal on jahiseltskond kogu-
konnapõhine ja kannab kohalikku pärandit. Eetika on küll üldjuhul igal pool sama. (5) 
 
Kasumlik see pole, see kuuritsapüügi võistlus. Nii et raha pärast me seda ei tee. Aga huvi-
lisi on palju. Esimene kuuritsapüügi võistlus oli 1998.a. Ta on ikka väga eriline oskus. Ja 
oskajaid on vähe. Kuuritsa tegijaid on vähe. Originaalne kuurits on ühest tükist kuuse juu-
rikas ja tüvi. Puurmani võistkonna mehed on teinud muuseumi eksponaadi järgi uue origi-
naalse kuuritsa. Võistlustel õpetatakse järjest uusi välja. Näiteks on Sakust kaks noorte 
poiste võistkonda, kelle esivanemad on siit pärit. (6) 
 
Peamine on müügiks. Turist teeb tööd, mina juhendan, sest muidu ei tule tulemust. Prant-
suse põllutöö kool tahab tulla siia praktikale. Prantsuse tööhõive amet. Kollane talumaja on 
30.-te aastate stiilis renoveeritud. Pakun ka elukeskkonda inimestele, kes tahavad elu üle 
järele mõelda ja enda elujärge jälle leida. Inglismaa töötutega on praegu läbirääkimised. (7) 
 
See tähtsustus minu jaoks, kui tulin siia mehele. Mu mehele oli see väga oluline. Lapsega 
hakkasin rääkima võru keeles, varem ma seda ei teinud. Kui Kirke läks lasteaeda, siis tek-
kis vajadus võrukeelse lasteaia järgi. Loodus on mulle hingelähedane. See on tervik: loo-
dus, mõttelaad, usk, elulaad. Ma olengi see. Mu mehele oli see väga oluline. Keele asi on 
nii huvitav, et keele kaudu säilibki mõttelaad. Osasid asju saabki ainult murdes väljendada. 
Isegi kui ütled: umbe hää, siis see tähendab nagu midagi rohkemat pisut muud kui lihtsalt 
väga hea. Paned hinge loodusele. Sa usud, et võid taimele liiga teha. (8) 
 
Mul on kogu aeg olnud kutse selle mõisa poole. Vist olin sellega seotud juba eelmises elus. 
Lui Niiloga arutasime bussis linna tööle käies, mis kõik võiks sellesse teha. 
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Ma olen alati olnud peale surutud lähenemise vastu. Unistused on vaja lendu lasta. Unis-
tustele rajatud ettevõtlus. Raha polegi nii suur väärtus, kui emotsionaalne kapital. See an-
nab sulle väe. (9) 
 
Ma olen siin elanud. Esivanemad on mulle sellest rääkinud. Järjepidevus oli neile oluline. 
Kuidas kantakse seda edasi. Pooled minu lood on mul isa räägitud. Nüüd räägin ise poega-
dele.(10) 
 
Tahan näidata, kuidas vanasti oli. 500 000 eesti krooni läks selle hüdrotöökoja renoveeri-
mine meie perele maksma. Kogumaksumus oli sellel projektil 3,4 miljonit krooni. Seda 
raha ma selle muuseumiga kunagi tagasi ei saa. Nii, et raha pärast ma seda ei tee. Aga mul 
on endal see asi nüüd korras ja olemas. Ja ma tahan seda näidata. Missioonitundest. (11) 
 
Kultuuripärand on ellujäämisstrateegia. See on minu jaoks oluline sellepärast, et siin hak-
kama saada. Mul on otstarbeks nii elada siin. Pärand on kogukonnas ühine ja see ühendab 
teiste inimestega. Mõistmine on hoopis teisel tasandil põlistel. (12) 
 
See tuleb enda seest. Seda meeldib mulle endale teha. Olen ise huvitatud sellest. Mulle 
tundub, et saan teha nii, et teised ka saaksid sellest osa. See ei ole ainult äri lugu, ehkki 
müügiks läheb ka jah. Oluline on minu jaoks see, et need oskused raisku ei läheks. Ja et see 
pärand säiliks. Et meie piirkonna omapära on see. Need on nagu juured. Ise ka ei saa aru, 
miks see mulle nii oluline on.Oled nagu kasvanud selle sees. 
Luutsnikul Palli külas olid mu emapoolsel vanaemal teljed kogu aeg üleval. Ja seal oli pal-
ju kerakesi, mis mulle lapsena meeldisid. Kui ma laps olin, siis ema mul käsitööd ei teinud, 
aga peale vanaema surma, siis hakkas tema nendel kuduma. Üppis külanaiste käest, sest 
varem ta polnud huvi tundnud. Mu hing nagu mõtles kogu aeg, et tahaks ka seda teha. See 
oli nii soe ja oma. Varem ei olnud aga aega. Nüüd on minu ema 2 aastat surnud. Ma õppi-
sin tema kõrvalt. Ja nagu oskasin kohe, olin palju näinud seda kõrvalt ka. Sellest on mul 
tulnudki pärandi vastu huvi ja soov teha selline koht, kus teised ka saaksid sellest osa.(13) 
 
Toitlustusasutuses on oluline eristumise pool. Mul pole mõtet siin pakkuda sööki, mida 
Tallinnas ka saab. Nad ei tule ju siit feta salatit otsima vaid kohalikku eripära. 
Teiseks on mulle oluline, et need asjad ei kaoks ära, need oskused. Kasvõi kotleti tegemine 
on tänapäeva lastel juba teadmata. Või lamba lahti lõikamine. Kui see oskus ära kaob, siis 
ei ole seda enam kuskilt võtta. Vähemalt ehedalt. Mu ämm sai 90 ja on kehva tervisega, 
seetõttu õppisin nüüd kiislat tegema tema käest näiteks.Tegelikult on võimalik neid tooteid 
tänapäevaga siduda. Neid vanu toite. Maitse-eelistused on muutunud ja päris samad asjad 
enam ei sobi. Ka toorained on muutunud.(14) 
 
See on hinges. See on meie elustiil. Küproki ajastu ei sobi meie hingelaadiga kokku. (15) 
 
 
5. Mis on Haanjamaa kultuuripärand (tegelikult, mitte ainult müügiks)? Milliseid 

nähtusi, sündmusi, objekte Te peate siitkandi kõige silmapaistvamateks väärtusteks 

kultuuripärandi seisukohalt? 

 
Haanjamaa peamised väärtused kultuuripärandi seisukohalt on pärandmaastikud, vanad 
talukohad, suhtlemine loodusega, suusatamise, jahi teema, vokid, käsitööd, muusikariistad 
toidud, söögikultuur (Torbi Milda – Torbi Jussi ema siin tuntud asjatundja), söögi tegemine 
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korilus, kalapüük jms. Kooskäimine, suitsusaun. Järved ja sood ja vee-elustik üldse (kalal 
käimine, laastukorviga püüti väikseid kalu enne kalale minekut söödaks) (1) 
 
Suure Munamäe torn on ka ju ajast aega järjepidev turismiobjekt. Ongi juba pärand oma 
ajalooga. Inimesed on valmis siin puhkama, kuna siin on omaette. Teistsugune kui muu 
Eesti – mäed, järved – maastik. Suhteline konservatiivsus, siin ei joosta kaasa kõigi moe-
röögatustega. Igast majapidamisest võib leida huvitavat vana kraami, kuna vanu asju pole 
hävitatud vaid on ajast aega ära pandud. Talgutraditsioon, rikkalik söögilaua komme. Küla-
listele pakkumine ja kaasa panemine külalise lahkudes. Teene-teene-vastu, mitte rahaline 
suhe omavahelises suhtlemises kogukonnas. Keelemurre pakub mujalt tulnutele huvi. Pä-
devad? Hollod. ... Ei tea neid. Suvaliselt kohalikult võid uurida, et ega sa ei tea seda või 
seda meest, kes oskab või teeb seda või toda, või kust saab seda või toda. Keegi ikka keda-
gi teab või oskab pakkuda Su probleemile mõne muu lahenduse – aga tee nii. (Pärandi) 
Asja populariseerimine ja maailma viimine on teine asi. Selle ala asjatundja on näiteks Eda 
Veeroja. Muidu, ega kohalik peremees ei lähe ju Eda käest nõu küsima, kuidas sauna kütta 
või ehitada. Aga kui on vaja seda väljapoole seletada, siis on küll Eda hea selles. Utsalid 
on turismiasjanduse gurud. On asjatundjad Haanjamaa eripära külalistele tutvustamises. (2) 
 
Maastik. Munamägi. Selle ajalugu. See oli kõrtsmiku oma. Keelemurre. Alvar Vodi- Üles 
kirjutanud Haanjamaa eepose Ilma sambast. Munamägi. Kaur tegi pesa. Samamoodi nagu 
Kreutzwald tegi Kalevipoja. Vodidel ja Sädedel on üks vanaisa. Alvar on üles kasvanud 
koos kahe vanaisaga. Alvari naine on Margiti ema Vennatütar. Alvarilt tuleks küsida. Rät-
sepa Aare- on loomapidaja. Kui Sul on kanapojad siis mis seosed Sul loodusega on. Kull 
valvab oma poegi. Rätsepa Aare tunneb kaevukohti ja soonte sügavust. Alvar loeb väga 
palju ja uurib. Haanimaa lugu Alvari ja Säde Janeku vanaisa Säde Elmar oli reemeister. 
Neil on kodus lapsekelk nagu regi. (3) 
 

1. Tänasel päeval on suitsusaun kindel sümbol. 
2. Säilinud sumbkülad, ehedad näited. Tänu maastikule on võimalik neid eemalt kün-

ka otsast näidata, et näe, küla on seal. 
3. Lisategevused, käsitöö oskused. Eriti ka meeste käsitöö oskused. 
4. Lumega seotud pärimus. 

Veejõu kasutamine, elektrijaamad, hüdrotöökoda, masinad, veskid (4) 
 
Keelemurre, keelepesa! Lasteaialastele kuhu käivad ka inimesed kaugemalt. Loodusega 
sõbrasuhtes toimiv põllumajandus. See on nende inimeste elustiil rohkem kui mingi teadlik 
mahedus vms. Põhjus kindel: väikesed kehvad põllulapid, suurt saaki pole. Pigem kasvata-
takse endale ja lähituttavatele, mitte massilistes tööstuslikes kogustes. Ja kes see tahab en-
nast ja oma tuttavaid mürgitada. Kombestiku koha pealt näiteks naiste videvikupidamine 
Saalusel tihtilugu peeti ja nad käisid ka külakorda. Aeti naistejutte, aga tarbiti ka natukene. 
Peamiselt mitte alkoholi vaid eetrit. Vahetati informatsiooni. 
Ma ei nimetaks pärandi asjatundjateks. Maa sool kindlasti on Hollo. Vodi Alvar. Just suh-
tumine loodusesse, metsa, valdavalt on minu jaoks maa soolaks need, kes on looduse usku. 
Haanjamehed ise peavad ennast uskmatuteks. Nad pole ka maausu toetajad, haanjamehed 
ei taha tunnistada kõiki ametlikke maausuliste kombeid. Haanja meestel on oma arusaam, 
mis on pigem tunnetuslik. Naistest ei oska kedagi eraldi esile tuua. Vanemad põlised nai-
sed teavad kõik seda pärandit. (5) 
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Munamägi on igal ajal olnud kõva sümbol. Esimesel Eesti ajal ka. Suitsusaun on hästi säi-
linud. Maastik. Palkmajade tegemine on pärandiline tegevus. Ruusmäe kandis see firma! 
(6) 
 
Maastikuväärtused. Aga Nursipalu! Ühes katlaservas teist suppi ei keeda. Nursipalu on 
markendingile kõva põnts. See kostab igale poole. Elulaad. Mõõdukas väikelooma pidami-
ne. Haiferi projekt. Loomade vahetus. Maastikumiljöö väärtus. Laastukatused. Saun ei ole 
müügiargument, sest keegi pole reeglina maailmast saunas käinud. Välisturistile ei mõju 
keelemurre ka palju. Asjatundja on ikka see, kes elab selles keskkonnas. Viin välismaalasi 
kohtuma inimestega, kus on tegelik elu ja tegelik lugu. Sapas Kalju , Planhofid, sõprade 
tuttavate juurde, kes tegelikult ei tegelegi turismiga. Järvekülas rootsi keskkonna tudengid 
võtsid veeproove. Kalle Trobeluts viis üliõpilased tedremängu vaatama. (7) 
 
Keelemurre, elulaad, usk – maausk. Looduse rütmi järgi elamine, pööripäevade pidamine. 
Teadmisi on uuritud ka raamatutest, arhiividest (rääkides kohalikest pädevatest eksperti-
dest). Rätsepa Aare mõttelaad meeldib mulle väga, tema tõekspidamised. Ta lüüb Trolla 
jaani masinaga laaste. Ta oskab väga palju töid. Hollo Agu – pädevus põllutööde alal. Ko-
gukonnas maksab Agu arvamus. Ei saagi aru, milleks meile üldse vallavanemat vaja on. 
Agul on see kõik nii läbi mõeldud, mida ta teeb. Ta hoolib ja tal on kõik mõtestatud. Väl-
lamägi on väga püha mägi. (8) 
 
Looduslik eripära kohe kindlasti. Suur Munamägi on ka pärand. Juba 1. vabariigi ajal käis 
siia kõvasti turiste. Ja seal müüdi piipusid ja muud käsitööd. Rogosi mõis on ka eripärane 
pärand, sest ta on kastellmõis, kindlusmõis. Keskajal oli siin klooster. Põhjuseks ilmselt 
piiri lähedus. Erinevad piirid siin eri aegade jooksul olnud. Rogosi mõis oli veega ümbrit-
setud. (9) 
 
Inimesed, need, kes mulle on olnud pärandi andjateks, need on juba surnud. (10) 
 
Töökorras veskeid Eestis eriti enam ei ole. Töötab veel ka Hellenurme veski. Eomõisa 
veski ja Nursi veski on veel siin, aga need ei tööta. Töökoda-muuseum. Vesioinas on teh-
tud aastal 1939.a., Johanson Jüri tegi 2005 veel teise. Pädevatest asjatundjatest – Valter 
Pajumets, Arengu endine direktor. Karin Laine. (11) 
 
Asustusmuster, kuidas talud paiknevad. Arhitektuur – vanad palkmajad, ehitamise võtted – 
teatakse ja kanduvad. Ühine kogukonna vaim, mis ühiste asjade ajamisel tuleb välja. Sil-
mapaistvamateks pärandikandjateks on vanemad kohalikud inimesed – Hollo Agu, Säde 
Valter, aga ka Alvar Vodi. Inimesed, kes siin elavad, tahavad end identifitseerida selle 
kaudu – meie Haanjamaal. Haanjamaa piiri asi. (12) 
 
Suitsusaun on siin praegu läbitöötatud hästi. Loodus, Ürgne puutumatu loodus. Metsmaa-
sikamoos! Et on nii palju neid! Korilus. Loodusega kooskõla. Elulood. Murdekeel – seda 
ikka räägitakse. Vastseliina linnus, Piusa koopad – need jäävad küll juba kaugemale, aga 
turisti jaoks on samas ringkonnas. (13) 
 
Keelemurre kindlasti. See, kuidas inimesed asjadest mõtlevad. See, kuidas mõtleb Tallinna 
inimene ja näiteks mu mehe suguvõsa. Palju rohkem mõeldakse siin ette. Siin sõltud sa 
palju rohkem loodusest. Põllumehed eelkõige, aga kõik muu elu ka. Puude tegemine ja 
kasvõi teede olud, koju pääseminegi. Minu Tallinnast tulnud vanemad näiteks ostavad küt-
tepuud üheks aastaks ja ei kogu varusid. Kõik igapäevased asjad mõeldakse siin rohkem 
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ette. Sul peab olema mingite elementaarsete asjade varu. Vähemalt kartulit ja porgandit. 
Käsitööoskus jt oskused. Kaia Kuut – mitu põlve kohalik samuti. Vana Kuut tegi ka hästi 
palju käsitööd. Korjamine. Nad ei lähe metsa mitte seenele vaid konkreetselt kuuseriisikaid 
või kukeseeni vms tooma. Mustikad, pohlad, murakad – lähevad ja võtavad sealt. Ta täp-
selt teab seal Põdrasoos, mis põõsa all see seen kasvab. Täpselt nii, nagu linnainimene lä-
heb aadressi peale kohale. Ta veel kasutab ja teeb sisse ja siis talv läbi sööb seda. (14) 
 
-  (15) 
 
 
6. Kui heaks Te hindate kultuuripärandi ja pärandialaste teadmiste säilimist 

Haanjamaal? Kohalike inimeste sellealaseid teadmisi ja inimeste suhtumist sellesse, 

kommete ja traditsioonide elujõulisust jm? 

 
Kultuuripärand ja pärandialased teadmised on Haanjamaal väga hästi säilinud. Vanad ini-
mesed tahavad rääkida, suhtumine pärandisse on hea ja lugupidav. Uuest sissekolinud 
põlvkonnast osa on väga päranditeadlikud. Püüavad aru saada ja leida endal ka seost selle-
ga. Peetsalu (?) Kui siia kolisin, arvasin, et inimesed elavad õnnelikult siin seetõttu, et neil 
on mingid kindlad tõekspidamised, mida nad järgivad. Ja et nende järgimine on mingi 
kood või võti õnne jaoks. (1) 
 
Hindan kohalike inimeste teadmisi väga heaks. Nad ei tea kõik kõike, aga igaüks teab mi-
dagi hästi ja üksteise käest saab ju küsida. Aga nad (kohalikud) ei tule selle peale, et see on 
midagi erilist enne, kui sellest kuskilt lehest loevad, et see on midagi haruldast. Pärandit ei 
eksponeerita, kuna seda ei peeta millekski haruldaseks üldiselt. See on nagu varjatud vaata 
et. Kombed ja traditsioonid on kindlasti elujõulisemad kui linnas. Mõned võivad asenduda 
teistega. Näiteks matusekombed on viimase 5-10 aastaga muutunud. Tuhastamisega seo-
ses. Kuid peielaua kombed ja hüvasti jätmine on ikka samad. (2) 
 
Need kellega mina kokku puutun, need väga hindavad. Ka külainimesed. Isegi need kes 
seda ei hinda ka kannavad. Veel on aga hakkab ka meelest minema. Need kes ise suusad 
tegid hakkavad ära surema. Isegi kui järgmised tahaksid, sügavamat pärandit võibolla ei 
teagi. Meie teeme jänestele heina. See on vana-aja tegemine, loomapidamine. See on hea 
tunne. Vikatiga niidame ette. (3) 
 
Tundub, et kogukonnas on osatud seda väärtustada. Traditsioonilised kogukonda siduvad 
asjad on siin elujõulised. Keelepesa! Rõuge on nii moodne ja progressiivne, et nemad seda 
pärandi asja nii välja ei too. Rohkem sport, haridus, roheline energia. Viimasel ajal on ko-
duloo uurimine ikka ka. Inimesi ma väga ei tea. Rõuge valla kodulehel on raamat Rõuge 
inimesed ja lood 20. sajandil. Kõik need autorid, kes seal on, on pärandi kandjad. (4) 
 
See sõltub inimesest: kes seda tahavad ja oluliseks peavad, nendel on need teadmised head, 
aga kes sellest ei hooli, neid ei saa ka sundida. (5) 
 
Haanjas rohkem tegeletakse selle pärandi hoidmisega. Viitinas pole see nii päevakorral. 
Pächter Jaak – saunamaa – pärandi tutvustamine. No linnaga võrreldes on pärandiline elu 
ikka paremini säilinud. Tänapäeval enam ei pelga keegi võru keeles kõnelda. Ja Võru kee-
les saab siinkandis ametiasutustes palju paremini oma asju ajada. Koha nähakse et kohalik 
ja oma ja ikka antakse ja tullakse vastu rohkem. (6) 
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Juba osatakse näha ja hoida. Linnu Mare tegi kõik selleks et säiliks. Pidas kõrtsi. Pärandile 
on pandud kõva pauk bürokraatiaga ja inimeste hoiakuga. Peeti häbiplekiks, kuni 
2000ndete aastate alguseni seda pärandit. 2000test hakkasid sellised väärtused hinda mi-
nema. Vana Aja Maja. Lood ja inimesed. Daamid Linnu Mare juurde ussiviina jooma. 
Tahtsid lugu ja ehedat elu näha. Taani käsitöö naised. Saali Leo tegi lusikaid ja nugasid. 
Sõgisel tuli ülejäänud kaup käsitöö poest tagasi, mis mõradega või vigane. Inimene ostabki 
lugu mitte asja. Pole oluline et pragu sees. Ta tahab osta Sinu tehtud asja. (7) 
 
Elulaadi viljeleb teadlikult väga kitsas kogukonna osa. Kuid see järjest laieneb. Haanja 
oleks juba ammu üks suur Otepää, kui siinsed inimesed ei oleks teistsugused. Nad alatead-
likult tegutsevad, nii et ise ei teagi seda. Uut ei võta Haanja inimene üldse vastu. Selle tõttu 
see pärand siin säilibki. Nad hoiavad vanast kinni. Pärandialased teadmised on head. Aian-
duse puhul vaadatakse kuuseisu. (8) 
 
Majandi ajal on inimesed palju vahetunud. Põliseid inimesi on siin vähe. Minu ema rääkis 
oma vanematest (mu emapoolne sugupuu on siin põline). Põlvkondade järjepidevus on 
paljus kaduma läinud. Neid, kes kasvataksid oma lapsi siia elama on vähe. Vanemad taha-
vad, et lapsed lähevad ära. Kiputakse häbenema seda väärtust, mis siin on. Ega murde-
keeltki ei räägita omavahel nii palju. Aga alateadvuses on see pärand ikka olemas. Rohkem 
kui pooled inimesed on Ruusmäe kandis vahetunud. Naised on võetud mujalt. Põlised su-
guvõsad on Taammid, Pildid. Praegu on paista tühik eespool. Kui oskad anda sellest elu-
paigast eripära, mis annab sulle jõudu. Seda tuleb lastele õpetada. See on elamise kunst, 
mis on ka pärand. Õpetada lastele igapäevast elamist loomulikuna. Keha ja hing nõuab 
seda, mis on ära unustatud, mida pole õpetatud. Miski ei sünni niisama. Kõigel on seos 
eelnevate põlvedega. Sellega , mida vanaema on öelnud. Seda on siis rohkem, kui käiakse 
läbi põlvkondade vahel. Kui põlvkonnad läbi ei käi, siis tundub, et see on totrus. (See pä-
rand, millest vanaema räägib). (9) 
 
Mõni minust vanem inimene pole kuulnudki nendest pärandilistest asjadest, kui nendega 
rääkida. Sõltub jällegi järjepidevusest see säilimine ja perest. Murde poolest. Mulle ei 
meeldi see, et Võru Instituut püüab võru keelt teha kirjakeeleks. Kõik kandid räägivad pi-
sut erinevalt seda keelt. See on meil säilinud kuskil sügavustes. See ei ole kirjakeel ja kir-
jakeeleks tegemine, standardiseerimine tapab selle elusa. (10) 
 
Omadega räägitakse ikka murdekeeles. (11) 
 
Keskmisest palju parem. Setust veidi väiksem. Sellest kõnelemine aitab teadmist ja ise-
teadmist tugevdada. Setudel on väga tugev see teadmine. 
Aga meil ka. Kui inimesed tulevad muusikat kuulama siia (kultuurimajja). Inimesed taha-
vad teada, kuidas siin oli. Vanemad inimesed tahavad seda rääkida – see tähendab, et ini-
mesed peavad seda oluliseks. Siin Haanjamaal on hästi põline rahvas. Küüditamist peaaegu 
ei olnud. Rahvas oli siin nii vaene. Ja hoidsid kokku – üksteist päästeti, kaebamist ei olnud. 
(12) 
 
On ikka tahes tahtmata säilineud. Ega inimesed iga päev ei teadvusta seda (pärandit), aga 
see ikka säilib. Keelemurre on ka päris hästi säilinud. Kui rääkida võru keeles, siis nad 
(kohalikud) räägivad võru keeles vastu. (13) 
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Need pärandialased teadmised on siin paremad, kui need välja käiakse. Kui inimest pare-
mini teadma saad, tuleb sealt väga sügavaid teadmisi välja, aga nad ise ei oska neid välja 
näidata ja teadvustada ja ise pakkuda oma teadmisi. Kui ei küsi neilt, siis nad surevadki ära 
oma teadmistega, nii et sa ei saa teadagi, mis ta teadis. Arvan jah, et kõik need pärandilised 
asjad on hästi säilinud siin võrreldes muu Eestiga. Talgutraditsioon on siinkandis hästi säi-
linud! (14) 
 
Mida kõrgem haridustase, seda rohkem hinnatakse kultuuripärandit siin. Kui on madalam 
haridustase, siis tahavad olla peenemad. Pärandilisi teadmisi on väga kõvasti säilinud 
VEEL. Püütakse aga olla peenemad ja võtta seda, mis tuleb väljast. Haridusest ja haridus-
tasemest oleneb see väärtustamine. Ja see on täiesti perekonniti näha erinevus. Paljud soo-
vivad oma lapsed siit välja saada. Oleneb, kellega kokku juhtuvad need lapsed, sellest sõl-
tuvad nende väärtushinnangud. (15) 
 
 
7. Milliseid kultuuripärandiga seotud oskusi ja teadmisi Te valdate? Mis teeb Teid 

eksperdiks, asjatundjaks? 

 
Minu pädevus on toit ja saun. Pean end sel alal eksperdiks. Samuti looduses elamise ja 
loodusega suhtlemise viis. (1) 
 
Korilus – seened, marjad, kõik metsa-annid.. kõike, mida metsast leiab. Jahimees ma ei 
ole. Eksperdiks teeb see, et olen eluaeg neid tegevusi teinud ja need pakuvad mulle huvi. 
Tean kohti. Tean kasvutingimusi. Mul on kogemused. Looduse vaatlemise oskus. Tean 
arvestada, kuidas loodus toimib. Pean ennast eksperdiks ka kohalike söökide alal. (2) 
 
Söögitegemine. Käsitöö kudumid. Teadmised piirkonna ajaloost. Küngaste nimesid. Oma 
perede ajalugusid. Saunas käimine. (3) 
 
Lumepärandi alal tahan end üles töötada. Looduses, maastikul olevat inimtegevuse jälge 
tahan osata näidata. Tantsu alane üldine kompetents on ka osalt pärandiga seotud. (4) 
 
Minu jaoks on need teadmised iseenesest mõistetavad. Järvede ja kalapüügi asjas, suitsu-
sauna asjas. Potiõllundus, ilma mürkideta. Üldse elulaad. Loodususu tõekspidamised. 
Homme on kärrai, Hollo juures. (5) 
 
Kuuritsapüük. Heinaniitmine, murdekeel, ehitustöö. Viitina külaselts on tehtud 1996. Kooli 
enam pole Viitinas ja nüüd on elu seal rohkem soikunud ka seltsiga. Koolimajas o nüüd 
raamatukogu ja lasteaed. Kui Metsa >Silvi oli direktor, sai see selts tehtud projekti rahade 
taotlemise jaoks. Ja saadi ka ja tehti ka seltsi kaudu laululava Järvesaarele, korvpalliplats, 
noortemaja katus. Töökohad läksid Viitinast ära, kui kool läks ära. Jaanisimman on ka selt-
si tegemine, mis on siin pidevalt jätkuv ja pärandiline. Simmanioskus ja pädevus on mul ka 
:) (6) 
 
Sauna kütmine. Tegelikel inimestel on tegelikud oskused. Meie inimesed häbenevad oma 
ehedat elu. Trolla Jaan. Hollo Ago on olnud alati dissitent. Noortele selle jamaga enam 
peale ei lähe. Koguaeg vastu tuult kusemine edasi ei vii. Omas ringkonnas on ta arvamus-
liider, aga jätkusuutlikuseks on vaja edasi minna. Väga palju on juhuseid kuidas turist on 
suunanud piirkonna arengut. Rätsepa toode on tänapäeva turismi tulevik. Mina massituris-
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miga ei tegele. Üks läti arst pidas oma viimase sünnipäeva Sapas kalju juures, et raputada 
koorekihti. (7) 
 
Ma olen keelepesa spetsialist. Keelemurre on see, mida valdan. Naiste pärandi asjad ka. 
Õpin praegu pärimusmeditsiini, kaaniteraapiat, saunapärandit. Massaaž, ravimtaimed, mõt-
lemine – kõik selline. Ma tegelen sellega mitte selleks, et seda müüa, vaid selleks, et see 
säiliks. Ja et nii on viisakas teha. (8) 
 
Kui uurid asju, saad rohkem teada, kui välja näitad. Saad teadmised, mille pealt saad välja 
näidata. Oluline on erinevaid asju teada, et saaks panna kokku erinevaid tervikuid oma 
teadmistest. Ma ei oska öelda, mida ma valdan, aga võin öelda, mida ma armastan: mõisa, 
käsitööd, loodust ... Me tutvustame mõisa. Mõisapulmad on perspektiiv. Rahvuslikud me-
nüüd, mis on traditsioonilised. Erinevates suguvõsades on oma lemmiktoidud, mis on välja 
kujunenud. Näiteks osadel suguvõsadel on sült see, mis peab kindlasti laua peal olema. Või 
kõrvitsasalat. Kartulisalat on oma positsioonid kaotanud. (9) 
 
Olen viiendat põlve siin koha peal elanud. Mu jaoks on selge kogu Haanja rahva ajalugu. 
Nogoküla on kobarküla. Kõigil on siin 20 ha maad, aga ühel on 40 ha. Kui hakati maad 
mõõtma, siis mõõdeti ühele topelt, kuna maamõõtja elas tolle pool mõõtmise ajal. Kõikide 
asjade taga on põhjused ja lood. (10) 
 

- (11) 
 

Muusika. Mul on Teppo lõõts. Haanja kohalikku muusikat on salvestatud alates 1950-test 
aastatest. Varasemaid salvestisi pole. Küll on aga Rõugest kõvasti ja Vastseliinast ka neid 
varasemaid. Haanja inimesed tunnevad Vastseliina omasid lähedasematena kui Rõuge 
omasid. (12) 
 
Kudumine. Mustrid. Püüan osata kohalikke mustreid. Kaltsuvaiba teema. Kanga kudumise 
lugu. Hingelähedane on mulle ka keraamika. Rumvolt teeb 1 x nädalas Rõuges keraamika 
ringi. Koolil on nüüd olemas põletusahi, saab lastega ka teha. Vanasti oli Rõuges palju poti 
tegemise kohti. Inimesed ise tegid, olid omad saviaugud. Vanad käsitöö teljed on kõik teh-
tud kohapeal kohalike meistrite poolt. Kõik on erinevad oma konstruktsioonidelt pisut. 
(13) 
 
Toit peamiselt. (14) 
 
Käsitöö, tikkimine. Minu vanaema oli rätsep, vanatädi oli käsitööline, kelle tikandeid ja 
heegeldusi saadeti lausa Soome. Vanaema käis õppimas Pihkvas ühe poola rätsepa juures. 
Tegi pulmakleite ja eesti sõjaväe jaoks ratsaväe mundreid algusest lõpuni Tartus eesti ajal. 
8. Kust on pärit Teie pärandi alased teadmised? Kellelt ja kuidas Te need õppinud 

olete? Kas Teile meenub mõne oskuse või teadmisega seoses mõni lugu? 

 
Isapoolse vanaisa õde Julie Raudsepp Kasarisast. Mu isapoolne vanaema suri, kui isa oli 
alles laps. Ta kasvatas minu isa ja tema kahte venda. Mulle oli nagu vanaema eest. Mu 
isapoolne suguvõsa on väga suur. Rosalie Rätt – sugulane, kes oli nagu natukene nõid. 
Suguvõsad käisid palju kokku – talgud, sünnipäevad, matused – iga kord ikka mitu päeva. 
Isa vend tuli Tallinnast kuuks ajaks oma lapsega külla. Käidi metsas ja kalal. Emapoolsest 
suguvõsast on pärit minu söögi värgid, kokkamised. Mu ema oli väga hea ja nõutud kokk. 
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Viimase paarikümne aasta jooksul arhiividest uurinud nende asjade kohta, mida tahan ja-
gada. (1) 
 
Pärandiga seotud teadmised on pärit perekonnast. Isegi võib öelda, et suguvõsast. Sest ter-
ve suguvõsa omas erinevaid teadmisi ja traditsioone. Minu lapsepõlves tuldi isapoolse va-
naema sünnipäevale juba eelmine päev kohale. Mindi koos kalale ja seenele, teinekord 
toodi vähki. Ühine söökide valmistamine, oli koduõlut. Isapoolne suguvõsa käis regulaar-
selt korra aastas vanaema sünnipäeval koos, ca 40 inimest. Magati lakas. Saun oli alati. Eks 
need Võrumaa kombed on sarnased igal pool – me ei olnud otseselt Haanjamaal, vanaema 
elas Tsolgo lähedal. Tegu oli augusti lõpu ajaga, kus oli saada igasugu saadusi, mida korja-
ta, valmistada ja lauale panna. Nüüdsel ajal olen toidu tegemise vastu lisaks huvi tundnud. 
Vaatan internetist, kokaraamatutest ja katsetan. See pole alati kõik pärand, mida ma proo-
vin ja teen. (2) 
 
Esivanematelt. Mõlemalt vanaemalt. Vanaema rääkis oma vanaisast. Kuidas ta läks laenu 
võttes haamri alla. Ja püüdis ennast üles puua. Nägi ümberringi lendavaid sädemeid, nagu 
kuradeid. Aga õnneks ta leiti enne kui hilja. Ja hiljem lahenes ka see võlgade asi. Enese-
tapp on kuraditega seotud. Päästmist Sul ei ole. Vanaema vanaisa käskis kõigile järgneva-
tele põlvedele seda edasi rääkida. Et alati on homne päev. Ise olen uurinud kursustel Mall 
Hiiemäe. Igasugu koolitustel. (3) 
 
Suheldes kohalikega. Päranditurismi koolitus. Sünergia. Kirjandus. Uurin järjest edasi. 
Vanaisa õpetas vikatiga niitma ja luiskama. Ja ahju kütma ja puid tegema. (4) 
 
Elad-käid silmad lahti, jääb külge. Ise ka mõtled. Suitsusaunad on kõik individuaalsed. Ei 
saagi midagi mingit dogmat aluseks võtta. (5) 
 
Kodust, naabrid, teised inimesed. Viitina sovhoosis oli näiteks sepp, kellelt sai õppida. 
Mäeots Aini isa ja Lehiste Riho olid esimene kuuritsapüügi võistkond, kellelt teised said 
õppida. Vaiba kudumine – ema kudus. Teljed on nüüd mu õe käes, kes teeb nüüd edasi 
Tartumaal seda. Viitinas on ka teljed üleval. Ja Rõuge käsitöö selts – Veski Liia peab seda. 
Ja Annika Kevvai. Seal on ka teljed ja käsitöö läheb turistidele. Rõuge maanaiste selts. 
Pähn Raimond tegi rahvariidevöösid. (6) 
 
Turismi juurde tulin nii: meie pakkusime klantsi aga nemad tahavad tegelikku elu. UAZi 
ehitamist õppisin isa kõrval. Olin 5 aastane. Samuti inimestega suhtlemist. Asjaajamist 
õppisin, naistepäevaks tulpide viimist. Villa külas õppisin naabritelt. Ummelk Eevalt. Kulli 
asja. Soka Sulev. Jääger Eevald. Nende kõrvalt õppisin kogukonnas elamist. Tahtsin saada 
haanja meheks. Nemad on mu omaks võtnud ja andeks andud. (7) 
 
Mind on õpetanud kohalik kogukond. Pärimusmeditsiini õpin Krautmani terviseakadee-
mias. Alar Krautman. Ka ise olen uurinud. Isa ravib mul kätega. Isa vaatas ka veesooni. Ta 
oskab palju seltskonnalaule, oli pulmaisa. Aga ma ei tea, kas see on pärand. Mu isa pere oli 
hästi usklik, isa vanemad. Ema oli pigem pagan. Luisu Anneli on mu emapoolne tädi. Elab 
Ruusmäel mu ema lapsepõlvekodus. Ekspertidest Säde Viive ja Kapi Merike. Sauna ja 
söögi asjad Haani naiste hulgas. Krista Näkk on ka Haani naanõ, ehkki ta on sisse rännanu. 
See, keda huvitab, õpib selgeks. Omaks saavad siin need, kes painduvad kogukonna järgi 
ja on selle omaks võtnud, selle pärandi siin. Ja kes pole tulnud seda muutma. (8) 
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See (need teadmised) on saadud eluga kaasa, kui oled siin keskkonnas elanud. Vanad lau-
lud. Vanaema laulis kirikulaule. Ema laulis ka palju. Pähnamägi. Meie talu maadest käis 
majandi ajal melioratsioon üle ja seda mäge ei ole enam. Neid mälestusi ei saa enam edasi 
anda. Seal kasvas suur pihklakapuu, kus mitu põlve lapsi otsas tegi kõik asjad ära. Ma 
proovisin seal suitsu teha. (9) 
 
Isa käest. Eelnevate põlvede käest. Oma vanus ja kogemus ja nägemine on ka juba olemas. 
Ma mäletan siinkandis veel selliseid maju, kus polnud korstent. Tautsa teed minna, karjääri 
eesotsast Võru poole, kus elab Järvpõld, tema koha lõpus oli Pigi-Edgari suitsumaja. Ilma 
korstnata. Ta oli harjunud nii elama. Ta oli must ja nõgine sellest elust, teda kutsutigi Pigi-
Edgariks.Isa oli mul orkestri juht siin aastaid. (10)  
 
Naise isa suri 1986.a, ema 2005.a. Naise isa töötas selle veskiga kogu aeg. Olen seda näi-
nud kõrvalt, kuidas see käib. Johansonid, Grossmanid. (11) 
 
Pärimusmuusika ja muusika alased teadmised on eelkõige Viljandi kultuurikolledžist. 
Vanaisal oli kastitäis laulikuid. Ja teine kastitäis linte. Vanu laule olen kuulnud vanaemalt. 
(12) 
 
Tädi Ainolt taimedest. Emalt, veel rohkem vanaemalt. Ümberringi inimestelt. Ikka ju suht-
led ja tunned huvi. Kindakirja teema. Mu klassiõde on palju arhiivides käinud. Karmen 
Küngas, elab Kasaritsas. Ta tegi rahvariided omale ja käis rahvariiete tegemise kursustel. 
Sellepärast uuris. Tal on rahvariiete õmbleja paberid. Mulgi kuub on olnud pärit algselt 
Rõuge kihelkonnast. Hiljem mulgid võtsid selle üle ja tegid kuulsaks. Nüüd ongi mulgi 
kuub selle nimi, sama fassongiga , mis enne juba oli Rõuges. (13) 
 
Perekonnast see mul eriti tulnud ei ole. Sõbrannalt ja ämmalt olen õppinud. Seasoolikate 
puhastamist ja seatapmist üldse ja selliseid asju õppisin ämmalt. Ämm on mul hästi jõukast 
perest pärit. Irboskast, see jäi nüüd Venemaale see koht ja nende metsad ja kõik. Kõik ta-
lupidamise asjad, rehepeksumasinad ja traktorid olid neil olemas. Aga ämm oli 11 aastane, 
kui tal ema ära suri, nii et ta pidi seal varakult palju rabama ja küsida polnud tal kelleltki 
või pärimust saada. Ise olen ka uurinud. Aliide Tannbaumi raamat on hästi tänuväärne. See 
on üks esimene Eesti naine, kes hakkas retsepte välja andma. Neid täpselt ei saa tänapäeval 
järgida, sest ühikud ja toorained jm on muutunud, ka maitsed on muutunud. Ma kombinee-
rin ja katsetan nendega. Olen ka googeldanud ja mujalt otsinud erinevatel teemadel. (14) 
 
Vanaema, vanavanaema (15) 
 
 
9. Mis motiveerib Teid pärandit kandma, tutvustama, edasi andma? 

 
Soov tutvustada eripära. Tahan näidata ehedat. Kuna olen reisikorraldajana töötanud. Tean, 
et inimesed tahavad näha teise inimese sisemaailma. Tegelik elu näitab selle rahva ole-
must. Tahan seda näidata. Kombed. Pakuti sööki, et külalised oleks sinu poolel. (piiriäärse 
elanikkonna tava). Samuti ei minda külla tühjade kätega kunagi. Perenaisel on alati põll ja 
rätt. (1) 
 
Mind motiveerib pärandit vahendama kaasatulijate aja sisustamise soov. Tahan neile mi-
dagi huvitavat pakkuda, millest nad ise on huvitatud. Tunnen heameelt, kui nemad on ra-
hul. Paljas mööda sood tuiamine on vähem huvitav kui ikka mingi saagi otsimine. Sohu ei 
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lähe ju mingit sporti tegema või ekstreemsust otsima, vaid ikka tarbe pärast. Kui ühtegi 
jõhvikat ei saa, siis on minu meelest asi nurjunud. Mind motiveerib see, kui minuga kaasa 
tulnud inimesed saavad elamuse ja saagi, mis valmistab neile rõõmu. (2) 
 
Et mu lapsed elaksid selle keskel. Joonistan tähtpäevade pilte laudadele. Nt Kapsamaarja-
päev, et jääks meelde. Et ka külalised saaksid teada. Meil on vanade rahvakalendripäevade 
mäng. Nagu viktoriin autasustamisega. Tahan seda edasi kanda. Meil on püürhäll, soome 
kelk, saan, Et need oleksid näha. (3) 
 
Ma tahan lastele anda identiteedi. Tahan, et lapsed oleks mingi kohaga seotud. Tahan rahu 
ja vaikust. Ei taha kuulda linna helisid. Kuskil pole kergem. Igal ajal omad mured. Tööd 
peab nagunii tegema. Pigem näen vaeva tükikese Eestimaa korras hoidmisega. Sel juhul 
rabelen rohkem maa heaks. MAA just. Talupoja mõttes. Hoian oma 6 ha korras,. Et üks 
elupaik säiliks meie külas. Turism on üks maal elamise viis. Muidu see ei säiliks, elu siin. 
(4) 
 
Ma tunnen end pärandkultuuri keskkonnas hästi ja seetõttu hoolin ka sellest (5) 
 
Poegade jaoks (6) 
 
Motiveerib võimalus selle sees veel ise nagu olla. Välismaa tööjõud teeb mu lambale lat-
taia. (7) 
 
Soov seda säilitada ja selle järgi elada. Mulle meeldib siinne terve eluviis, terve keskkond. 
Stressivaba ja loomulik. (8) 
 
See on mulle huvitav. Ta rikastab igapäevaelu. Kuni sinnani, et kaasaegsetele lollustele 
teist moodi vaadata. Ja üldse elule. (9) 
 
Poolega iseendast olen turismiäris. Saunamaa on prooviks täpselt originaalsed. Proovin just 
saada ehtsat. Eesti saun on meie saun, mis on 60-tel ehitatud ja ta on praegu ka nii, nagu ta 
mu lapsepõlves oli. Eesmärk on näidata, kuidas elu käis siinkandis. (10) 
 

- (11) 
 
Kust tuli mõte? Minu klassivend Kreutzwaldi koolist Indrek Mäesalu mängis lõõtsa. Nädal 
enne keskkooli lõpetamist sõitis ennast surnuks. Vahetult enne seda salvestas plaadi oma 
mängitud lugudega „Kandles“. Maru häirima jäi. Et see nii pooleli tal jäi. Ja.. Siis hakka-
sin. Vanaema õpetas mulle akordioni. Siis lõõtsa. Siis läksin õppima Viljandi kultuurikol-
ledžisse lõõtsa. Ruusamäe Elmar on ka mind mõjutanud. Geenides ei ole musikaalsus. See 
on harjutamise asi. Ja tahe. (12) 
 
Mida iganes sa ka ei tee, pead teadma ajalugu. Kui sa lugu ei tea, pole asjal mõtet. Sa ei 
teagi siis õieti, mida sa teed. Ma teen seda kaasa antud uudishimust. (13) 
 
Ma muud ei oska. Poisid on mul suured. Mul on neli poega. Praegu neil palju huvi pärandi 
vastu ei ole. Aga meeste oskused on neil kõik olemas, need on mu ämma talust saadud. See 
on järjepidev katkestuseta talumajapidamine, kust mu abikaasa pärit on. Poisid on mul siin 
Rõuges üles kasvanud. Üks läks Tallinnasse tehnikaülikooli a jäi peale lõpetamist sinna. 
Teised kaks tegutsevad siin tänavakividega. Kõige noorem lõpetab kooli alles sel aastal. 
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Tööoskused, talutööd, metsas puid lõigata, remondid ja kõik on neil selged. Kahel on juba 
pered ka. Naised on mõlemal Tartust. (14) 
 
Pärandiline asi on tervislik, maitsev, hingelähedane mulle. Väle: ega teisiti siin hakkama ei 
saa. Turistide poolt tahetakse ka just etnot. Meie oleme küproki ajast üle hüpanud, see jäi 
meil vahele. Küprok on nagu kunstlill päris lille kõrval. (15) 
 
 
10. Mida Teie saaksite ära teha Teile olulise kultuuripärandi hoidmiseks ja 

säilitamiseks? 

 
Suitsusauna või toiduasjade näide. Pärandilised asjad püsivad siis, kui inimesed näevad 
sellel mõtet. Tuleb tunda ja väärtustada, et säiliks. Tuleb istuda koos ja rääkida nendest 
asjadest. Oluline on rääkida ja väärtustada ja märgata. Tuleb rääkida oma perede lugusid 
üksteisele. Pärandiline eluviis on aeglane ja kallis. Haanjasse tuleb huvilisi järjest juurde. 
See on väga hea koht elamiseks! Peame veel kindlamalt otsustama, et see päranditurism on 
meie tee. (1) 
 
Pärandit ähvardab kõige rohkem see, et järgmised põlvkonnad kardavad loodust ja ei julge 
saadusi korjata, vaid lähevad poodi, et see on turvalisem. Kas ei tunne saadusi või ei tunne 
huvi. Või tundub tüütu. Nendega on lihtsam asju ajada, kes on juba korra metsas käinud. 
Enda osa näengi siin selles, et neid, kel huvi on, metsa viia (või need ka, kes tulevad kaasa 
kambavaimust), et neid metsa viia ja tekitada neile selline elamus, et neil tekiks edaspidi-
seks huvi ja teadmine. Näide: inimesed, kes käisid meil murakal, otsisid nüüd oma kodu 
ligidal ka murakakoha üles ja on nüüd suured murakakorjajad, kusjuures enne nad ei tul-
nud selle pealegi, et murakale metsa minna. (2) 
 
Püüame ise edasi kanda. (3) 
 
Hoian oma tüki korras. Maastikupärandit. Panna teised ka. Laiem eesmärk on vaadata piir-
konda tervikuna. Tahaksin, et Haanjamaa kuidagi eristuks. Potentsiaal on siin kordades 
suurem. Ühistegevus ja propageerimine. Usun ühistulisse tegevusse, sest see on muudel 
aladel ju edu toonud. Ühiselt. (4) 
 
Ma ju elan selle järgi ja sellega ma ju säilitangi ja kui ma need tõekspidamised oma lastele 
ja külalistele ja tuttavatele selgeks teen siis sellega ka. Näiteks lapsed käivad saunas ja 
kasvatavad mahedalt. (5) 
 
 
Kui edasi kanda, siis ei sure välja. Tuleks raamat kirjutada. Mul on kaks väikest poega ja 
üks suurem. Igal aastal panen laste jaoks kartuli maha, et nad näeksid ja õpiksid maatööd. 
Kanad on meil ka, muid loomi ei ole. Taluturg, mis Haanjast tuli, läks Rõuges hästi käima, 
kuna siin on palju mujalt tulnud rahvast, kel omal peenraid ja loomi pole. Mul poisid kaup-
levad seal turul munadega ja aiasaadustega. Seeläbi näevad ise ka kohe, et kes teeb, see 
saab. Rõuge valla edu ongi järjepidevuses. Vallavalitsus on kasvanud kohalikest noortest. 
Kohalikud noored edendavad elu. Hoiavad kodukohta. (6) 
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Mõistlikult filter olla. Kohe tekivad nõuandjad, et kuidas teha. Mõni ütleb et pane küproki-
ga. Rohkem tuleks sõprade ja tuttavatega. Traditsioonid kodudesse. Vahetud suhted ini-
mestega. Lastele. (7) 
 
Selle järgi elada. Ise pead seda koos perega tähtsaks pidama. Sa pead teadma, kust sa tuled. 
Kui lapsed lähevad maailma, on hea, kui lapsele on antud teadmine, kuhu ta kuulub ja mi-
da ta pühaks peab. Need noored tahavad siit ära siis , kui nad ei ole uhked selle üle. (8) 
 
Selleks, et mõis head energiat kannaks, on vaja siia inimesi ja tegevusi, mis seda energiat 
juurde annavad. Rahvamass Pisa tornis võtab sealt energia ära. Iga samm maksab. Kõik on 
raha peal väljas. Suveniirid, mustad kauba pakkujad. Koht võib olla ükskõik kui püha, aga 
seda õiget tunnet, energiat seal pole. Ta ei pakugi midagi nii. Energiat annab tagasi nau-
ding, mida ma sellest kohast saan. See on siin mõisa juures ka nii. Mina saaksingi siin ära 
teha energia hoidmist. Rogosi mõisale on ka juba olemas kommertsideed, mis tõmbaks 
selle tühjaks ja kaotaks siinse pärandi. A la Lottemaa. Minu eesmärk on anda siia tulnud 
inimestele idee, kuidas pärandiga edasi minna. Mina näen, et saan anda inimestele ideed, 
kuidas pärandilt lihtsate vahenditega ellu anda. (siin ta mõtles kohalikke ja seda, et näiteks 
oma lapsepõlveaegses koolipingis istumine on elamus, et pole palju vaja. See ei maksagi, 
aga on emotsioon). (9) 
 
Edasi rääkida. Mul käib siin palju rahvast. Saan rääkida. 1,5 tundi. (10) 
 
Oht on selles, et oskajad surevad ära ja ei teagi enam lapsed ja lapselapsed. Poeg on mul 38 
aastane ja Tallinnas hea koha peal. Tema ei tule siia enne, kui lapsed on koolitatud. 20 aas-
ta pärast ehk. Mina olen 78. Järgmised põlved ei võta pärandit üle. Hüdrotöökoja me-
hhanisme mu naine oskab ja poeg ka oskab. (11) 
  
Lihtsalt tahan tegeleda sellega, mis mulle meeldib. See on sama,mis arvutimänguga mõnel 
teisel – ma tunnen sellest kaifi. Saan oma rolli täita kogukonnas. See on minule oluline. Ja 
kasulik ka – see on mu kaup. Näiteks kartulid pillimängu vastu jne. (12) 
 
Mina näen oma osa (saan pärandit hoida) käsitööd tutvustades. Võimaldada inimestel, kel-
lel omal pole võimalik, sellega tegeleda. Palju inimesi on julgustades ja kutsudes saanud 
selle tegevuse juurde. Et leviks see huvi selle käsitöö vastu laiemalt. (13) 
 
Ise teha ja loota, et säilib. Seda (toidupärandit) ohustavad mu meelest meeletult meie mõt-
tetud seadused. Näiteks Mänglid ja Veerojad oma juustu ja sinki mulle kohvikusse müüa ei 
saa! Oleks vajalik teha seadustesse erandid sellistele päranditoitudele!!! Ma ikkagi kasutan 
seda, kuid ma ei saa seda oma tugevusena välja mängida, sest muidu tuleb äkki mõni kont-
roll ja saab teada, et kasutan kohalikku toodangut. Kolotsi talu kitsed. Mees on olnud ki-
rurg, nüüd teevad ka juustu. (14) 
Oleme juba teinud. Kui siia tulime, korjasime küla pealt vanu asju – mööblit, seinapalke, 
ehitusmaterjali, voodrilaudu, vanu hooneid. Tõime siia külla prügikastid. Sõdisime selle 
vastu, et ei viidaks metsa alla. Suhtumist oleme muutnud siin. Aeg muudab inimesi ka. 
Suhka külas on 3 toimivat suitsu praegu. 1951 oli jaanipäeval olnud siin külas suur tule-
kahju, kus 1/3 küla põles maha. Kunagi on olnud majapidamisi siin külas 20 ringis. (15) 
 
 
11. Mis on Haanjamaa turismi kaubamärgid, lood ja ühised tunnusjooned (käesoleval 

ajal)? 
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Keel, Käsitöö. Toit, toidusuveniir. Elamisviis, isetegemine, kõigega hakkama saamine 
kokku hoidmine, talgud, üksteisele andmine siin on palju lugusid, legende argielu (1) 
 
Massispordi üritused: Haanja maraton, autorallid, jalgratta võistlused (Haanja 100), Lu-
meilves, orienteerumised, kuuritsapüügi võistlus, Rõuge paadiralli, hobustega ratsamatk 
(kestvussõit). Päranditurism on nishi-asi, see toimub vaikselt ja pole massiline. Rahvamuu-
sika. Mul puudub ülevaade, kui edukad ja menukad on siinsed pärandi üritused. Kui suurt 
kõlapinda need omavad. Massiüritused on valdavalt viimase 20 aasta jooksul kaubamär-
giks saanud. Neis on mõningaid pärandi elemente. Näiteks käsitsi heina niitmise võistlus, 
suitsusauna nädal. (2) 
 
Suitsusaun. Küsitakse kas teil suitsusaun on. Üle 20 aasta tagasi küsiti juba suitsusauna. 
See on Haanja imidž. Pärandit nagu rohkem hoitakse siin. Isegi massiasja inimesed saavad 
aru et nad on portselani poes. Keel samuti. Maastik. Järvekesed ja künkad. Munamägi on 
ka teada. Leso on ka kindlasti pärand. Ilma lesota ei ole kellelgi elamist. Naturaalsemat elu 
tahavad näha ka inimesed kes tulevad siia. Maa elu, suitsuliha ja muu algupärane toit. 20 
aasta jooksul on võibolla 3 ebameeldivad külalised käinud. (3) 
 
Kõige kõigemad objektid. Munamäe torn. Väga laiale sihtgrupile läheb korda. Kõige kõr-
gemas kohas käimine. Rõuge ürgorg ja seal olevad järved. Rõuge suurjärv – kõige süga-
vam järv. Kuidas seda tooteks teha? Vaja oleks, et ta seda ise tunnetaks. Maastik üldiselt. 
Hinni kanjon. Vällamägi, et looduslik. Ehe looduse rada. Väga unikaalse võimalusega 
kõrgmäestiku matkarada. Kõige kõrgem. Üritused muidugi. Haanja maraton. Kurgjärve 
spordibaas – 50 aastat ajalugu. Kes on siin kunagi laagris olnud, tulevad hiljem ise tagasi. 
Kurgjärve spordibaasi ajaloo kohta on ka raamat välja antud. Tallinna Nõmme spordiklubi 
filiaal on see tegelikult. (4) 
 
Sõltub turistist. Teadliku turisti jaoks ongi elulaad ja loodus ka muidugi. Statistika järgi on 
kindlasti spordiga seotud massiturismi kõige rohekm. Need ka kes viiakse Munamäe torni. 
(5) 
 
Munamäe torn, suitsusaun, Ööbikuorg, Haanja maraton, paadiralli, kuuritsapüük, heinanii-
duvõistlus, talvine Rõuge purakas – kalapüük jäält, ralli, autokross, veoautokross, rattama-
raton. Ja muidugi lumi. (6) 
 
Vaskna talu. Palju külastajaid tulevad talude peale konkreetselt. Minu turistidel jääb ema-
musel Munamäel käimata. Pole aega. Allas Jaan leidis giidina alati tegelikke kohti, mida 
näidata. Minu turistid ei teagi Munamäest midagi. Prantsuse turistid teadsid oma käsiraa-
matu järgi Hinni kanjoni matkarada, Munamägi, Valgamaal mingit lahingukohta, mis oli 
seotud prantslastega. Nendele pakun sellel rajal. Kui turist leiab seose ja panuse, mille osa 
turist saab olla. (Siin vist oli juttu, et prantslased tegid matkarajale purde, see oli nende 
panus selle raja heaks.) Nüüd oli juttu aknapragude kinni kleepimisest, keegi näitas oma 
lapselapsele, et neil kodus ka vanasti tehti nii, kui tema laps oli. Iga inimene tõi paralleeli, 
et mida nemad noorena tegid. Turistil on meie juures võimalus näidata lastelastele seda, 
mis vanasti oli. See on nostalgia, mida ma müün. Mis on kaubamärk, see sõltub sellest, kes 
pakub! Vanad UAZid ja traktorid on vägev nostalgia. (7) 
 
Munamägi, Suitsusauna nädal. Loodus, pärand, matkarajad. Suitsuliha. Tarmo Noorma ja 
Anu Taul ei ole kohaliku muusikapärandi esindajad. (8) 
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Munamägi. Loodus. Rogosi mõis nii väga ei paista, kuna Munamägi jääb ette. Me ei vajagi 
masse. Need, kes meid leiavad, kannavad meid rohkem. See võtab rohkem aega, aga annab 
nii meile kui neile tagasi rohkem. (siin ta mõtles pärandiga seotud individuaalsemat turis-
mi, mitte bussitäit turiste). (9) 
 
Mulle siia tulevad kultuuri pärast. Tulevad peredega, mitme perega. (10) 
 

- (11) 
 

Mina tuleksin kui oleksin turist looduse ja inimeste pärast. Matkarajad, jalgrattaga sõidak-
sin läbi külade ja vaataksin, kuidas inimesed elavad. Kui lähed kellelegi külla, et mis nad 
söövad. Mille pärast nad päriselt tulevad – mul pole õrna aimugi. Peole tulevad nad siia 
sellepärast, et siin on ägedad peod. Miks ägedad – sest siin teatakse, kuidas pidu pidada! 
(12) 
 
Talvel kindlasti lumi. Kui lund pole on turismitalud tühjad. Siia tullakse ikka lumega seo-
ses talveperioodil. Suvel matkarajad. Kohad. Ajalooliselt väljakujunenud kohad, kus 
käiakse, nagu Munamäe torn ja Ööbikuorg. Palju võimalusi on välja töötamata. Eesti sei-
sukohalt võrreldes on Munamäe torn ja ööbikuorg ikka nii tuntud kohad. (13) 
 
Omapärane keel. Loodus künklik. Traditsioonid. Pole suuri ettevõtteid. Pisikesed turismi-
talud, kus saavad turistid paremini sidet nende turismitalude peredega. Munamäe pärast 
tulevad viimasel ajal rohkem lätlased. Munamägi pidi läti eeposega kuidagi seotud olema. 
(14) 
 
Loodus, rahu, omapära. Maastik, teed. Paljud külalised, kelle juured on olnud kunagi siin, 
tahavad kuulda seda keelt. Noori huvitab see keel ka , tudengeid näiteks. Samas on kauba-
märgiks kindlasti ka Baltimaade kõrgeim punkt. Külaliste tagasisidest olen kuulnud võru 
keele kohta. Ja mõned isegi küsivad, et kas te võru keelt räägite. Talvel on lumi oluline. 
Külalistest igas suuremas seltskonnas on keegi, kes on Võrumaalt pärit. 
 (15) 
 
 
12. Mis on päranditurism? Mida Teie selle all mõistate? Näiteid Haanjamaalt 

 
- (1)  

 
Päranditurism on see, mille kohta on tõendeid, et nii siin tehti, millegi sellise esitlemine. Ja 
turistid tegelevad sellega, vaatavad ja õpivad seda. Kõige parem, kui on säilinud järjepide-
vana see asi, mida esitletakse. See võib olla ükskõik mis asi, see pärand ja selle pealt teh-
tud turism. Põhiliselt mingi tootmise või tegevuse näitamine, mis siin on tavapärane või on 
seda olnud varem. Näited: Heinaniitmise võistlus Plaanil. Viitina kuurits. Neid nishe on 
võimalik leida. Päranditurism on see, kui keegi sõidab kuskilt mujalt siia kohale, et näha 
siin mingit pärandi asja, mida ta mujalt ei saa, või leiab toimuva ürituse muul põhjusel siia 
sõites. Et selle läbi oma vaba aega veeta. (2) 
 
Suhka. Mooska, Jõeniidu- loomakasvatus ja kooguga kaev, Vaskna, Anneli, Mare Lind- 
Simmanid, selgeltnägija hoidised ja ravimtaimed, Mootorratta muuseum, Kaldemäe hostel- 
Aivar ja Ellen Kuus. Haanjamaad tuntakse ikka Vällamäe järgi. Jaanimäe turismitalu va-
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nemad inimesed. Mai Kallastu, Margit soovitab. Kavandi turismitalu. Liina Laars ja Väino 
Palu. Tamme turismitalu. Ööbikuoru Villa. Noorma Tarmo on kohalik. Anu Taul pärand-
muusika õpetaja. Juta Armstrong käsitööring. Tal isa pärit siit. Ta kannab seda ... (3) 
 
Mooska oma suitsusauna nädalaga. Viitina kuurits, heinaniitmise võistlus. Rõuge purakas 
– täna mitte eriti, aga võiks rohkem olla. Rõuge paadiralli pole ka pärand. Hüdrotöökoda !! 
Haanja maraton on ka pärandiline üritus, 42 aastat ajalugu. (4) 
 
Eda Veerojal on pärandturism, see mis tema teeb. Vaskna turismitalu on laias laastus tava-
line, aga suunavad edasi pärandile. Välel on ka suitsusaun, hobused, Piho Aigar on ise täis 
haanjakas, tantsumängu selts ikka on päranditurism. Viitina kuurits samuti. Plaani mehed 
tõmbavad noota Kraami Sulev ja Torbi Juss. Plaani järves – see on ehe. Viitina kuurits läks 
kommertsiks, Heinaniidu võistlus samamoodi. Kohalike jaoks on need üritused maha käi-
nud. Suitsusauna nädalaga ka sama. Selle vastu ei olegi midagi teha muud,kui õigel ajal ära 
lõpetada, enne kui kohalikele vastikuks läheb see kommerts. Aga ei lõpetata, kuna see on 
kellegi ajaoks eelkõige reklaam ja äriidee ja seda ei saa neile pahaks panna. (5) 
 
Hollo sead. Kurgjärve spordibaas... ? (6) 
 
Linnu Mare pakkus ja pakub. Tal on saun ka. Kogu meie kompott-turismi sees on piisavalt 
pärandit veel. Pärandit võiks muidugi rohkem olla igas asjas. Ahti Utsal seisis selle eest, et 
maratoni rada oleks pikemalt sees, et inimesed saaksid talvel külast külla suusatada. Ongi 
Ahti Utsal, Hollo Agu. Kui inimene paneb ennast tooteks ja hinna kehtestab, siis on asi 
läbi. Siin kohas kaobki ehedus ja tekib etendus. Ma viin turistid Hollo juurde ostjatena 
(leib, jahu) ja sigu vaatama, mitte mingile etendusele pärandi kohta. Päranditurism. Rahva-
tantsu üritusi on pärandi (ja turismi) raames korraldatud. Kohalikud rahvatantsijad ei tule 
vaatama teiste maade kultuuri. Ega oma näitama. Kuivõrd selline grupp on üldse pärand? 
(7) 
 
Eriti ei tegeletagi siin selle päranditurismiga mu meelest. Pruttidel on ka suitsusaun ja nad 
viivad külalisi sinna. Matkarajad – pärandmaastik ju...? (8) 
 
Peaaegu kõik on päranditurism. Mingil hetkel. Isegi Haanja maraton on. (9) 
 
Hollo – naturaalne. Neid võiks rohkem olla. Ilma ajaloota tilu-lilu üritused on kiire kuulsu-
se saamise peal. See ei ole pärand. Ka paadiralli ja kalapüügi võistlus ei ole või saunaralli – 
need on kiire kasu üritused. (10) 
 

- (11) 
 

Noh näiteks see kui vaadatakse, kuidas elatakse kuskil kohal. Näiteks lepid kolme taluga 
kokku: Matkad, vaatad mägesid, siis jõuad teise kohta, sööd seal, kolmandasse lähed sauna 
jne. Kõik kohapealsed saavad kopika. See peab olema kõik ehtne, ei tohi nö hakata „setut 
mängima“ (so etendama mingit erilist haanja inimest vms). Arvan, et meie kandi inimesed 
hea meelega võtaksid ja näitaksid oma elu. Hollo Agut huvitab see, et inimesed ei võõr-
duks loodusest. Ta tahab seda edasi anda. Kõik tahavad. /.../ Tants, pillimäng ka – naised, 
kui vaja lähevad esinevad kellele vaja. Kui turist tuleb, on oluline, et kasu poleks sellest 
ainult turismitalunikule vaid kõigile kogukonnas. See mida see turismitalunik müüb, see 
pärand ja maastikuvaated on nagunii ju kogukonna tehtud. Näiteks Haanja maraton on ko-
gukonna üritus. Kogukonna tehtud ilma palgata. Tulu jääb Haanja suusaklubile. Kõik toi-
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dud ja asjad on kohapealt. Kulu makstakse kinni, kartulid ja nii, aga töö on vabatahtlik, 
igasugu hakkimine jm.“ (12) 
 
Päranditurismiga on Rõuge pool kehva lugu, sest kõik turismiettevõtted on tundnud, et 
sellega ei ole nagu väga hästi. Jaanus Mark on vallas selle eest vastutav. Hetkel idagi ei 
arene selles suunas. Saunamaa on pärandiga seotud, seal on erinevate maade pärand. 
Ööbikuoru villa propageerib kohalikku toitu. Mirjami toidud! Kodune apteek Saarsilla 
talus. Mirjami toidud on pärand! (13) 
 
Eda Veeroja, Mooska talu – suitsusaun ja sink Annika Kevvai, Saunamaa, Kuuritsapüük, 
Hüdrotöökoda-muuseum, Leiva tegemine – Hartsmäe talu, Hollod. (14) 
 
See seostub mul kohe näiteks söögiga. Ja arhitektuur ka. Näiteks Rogosi mõis. Ja elustiil – 
näiteks meie siin Suhkal. Me teeme ka palju ahjutoite. Vaabid – Kriisa turismitalust. Põhi-
häärber on nendel väga kift. Ja Kriisade pärand on nendel väga hoitud. Vana on säilitatud. 
Vastseliina linnusevaremed on ehk ka päranditurism? Aga see jääb Haanjamaast juba kõr-
vale. Hollod on väga ehedad. Hollo Agu. Aga nad pole turistidega tegelejad. (15) 
 
 
13. Kes on Haanjamaa päranditurismi sihtgrupp? Kelle jaoks me seda teeme? Keda 

me ootame oma kultuuripärandist osa saama? Kellele see huvi pakub? Kes siin 

käivad? 

 
Kõige lähem sihtgrupp on see, kellel on siin juured, kes on siit läinud. Neid on palju. Pä-
randiturism töötab palju nostalgial. Otsitakse seda, mis oli lapsepõlves. Tihti tuleb kolm 
põlve. Püütakse näidata lastelastele. Grupid satuvad pooljuhuslikult. Välismaalaste hulgas 
on enamus väga sihipäraselt suitsusauna või liha peale tulnud. Saunasõprade grupid on 
käinud Soomest, Kanadast. Toiduturistid on täiesti olemas. Tulevad need, keda huvitab 
pärand. (1) 
 
Aega veetvad inimesed. Muidu puhkajad. Tõenäoliselt nad kõik ei ole mingid erilised pä-
randihuvilised. Või huvi on, aga see pole neil mingi hobi. Näiteks, nad ei tegele ise heina 
käsitsi niitmisega, kuid huvi on. Mina ootan neid, kes oleks toredad inimesed ja maksaks 
selle eest, mida ma pakun, raha. Mulle meeldib, kui ma saan neile midagi uut ja huvitavat 
pakkuda. Kui saan neile näidata, kuidas meil siin on. (2) 
 
Kui inimene üldse pole oodanud mingit pärandit. Ta tuleb ja tal silmad lähevad lahti ja 
SÄRAMA! Ma ei dikteeri ette milline ta peab olema. Kui ta tuleb ja ma temani jõuan. Ma 
ei välista kedagi. Isegi bussituriste. Siis ma tunnen et olen midagi teinud ja midagi andnud. 
(3) 
 
Loodushuvilised kultuuritaustaga inimesed. Ajaloo huvilised. Ökoinimesed. Olenemata 
rahvusest. Kultuur, ajalugu ja loodus on siin käsikäes. Oma lastele mõeldes kütan iga päev 
kahte ahju. Ahju on vaja ka puid teha. (4) 
 
Üks asi on see kui nende tõekspidamiste järgi elatakse ja teine asi on turism. Kõik need 
üritused mida tehakse pärandi alal, hakkavad lõpuks endale vastu töötama. Ja muutuvad 
palaganiks. Klient on seinast seina, aga üldjuhul elamuste otsijad kes soovivad midagi uut 
kogeda, Ja need välismaalased, keda keda huvitab siseelu Eestis. (5) 
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Tuttavate tuttavad. Need, kes on siit pärit, Need, kes teavad, need tunnevad huvi. Tõrva 
meesansambel küsib kuuritsapüügil esinemas juba mitmendat aastat. Vanemad mehed. Üks 
on siit pärit ja biomeedikumis töötanud. (6) 
 
Alates lätlastest üle kogu maailma. See, kes tuleb ja tahab näha meie maad. Koostöö sot-
siaalmeedias on suur potentsiaal. Laikimine. Välisturgudele eraldi müüma minek on mõtte-
tu. Aga nende, kes tulevad, nende hoidmine ja nende kaudu laienemine on tee. Tulevad 
uuesti ja toovad uusi kaasa. Ja lähevad rohkem laiali oma infoga. (7) 
 
Bussituriste ei taha. Pigem perekondi, et lapsed näevad. Pärimusmeditsiini turistid on need, 
kes sellesse usuvad ja sellest abi saavad. Max 5-6 turisti korraga. Pärandituristiga on vaja 
individuaalselt tegeleda. (8) 
 
Pärandturismi objektid võiks olla koolide õppebaasideks. See võiks olla koolides kohe ko-
hustuslik. Õppimine emotsiooni kaudu. Süvendatult. Toidud, tööd, keskkond. See on Su 
enda kodumaa. See peaks olema lastele kohustuslik teada ja selgeks teha. Loomad, omava-
heline suhtlemine, kõik. Pärandinautijad võivad tulla ükskõik mis üritusele, isegi pulmad ja 
ükskõik mis ürituse käigus. Meil pole vaja grupiturismi, turiste, kes külmade silmadega siit 
läbi sõidutatakse. Kes huvi ei tunne. Need ajaksidki asja kommertsiks. Ja ületaksid talu-
vuspiiri. Nad rikuksid teistel ka elamuse ära. Me ei oota siia külalisi, kes tulevad maale 
otsima Manhattenit. Kui tahad ööklubi, mine suurlinna. (9) 
 
Pered, kes avastavad Eestimaad. Väljastpoolt Eestit kultuurihuvilised. Mujalt tulnud on 
huvitatud ka meie ajaloost. Nostalgia on see, mis müüb ka. Köötsi Riina (10) 
 
Turistid, kes meie kämpingus ööbivad. Need on põhiliselt pered. Bussiekskursioonid – 
soomlased, lätlased, venelased. Klassiekskursioonid. Isegi Tallinnast tulevad. Mõnel aastal 
on käinud kuni 11 klassiekskursiooni. Viimastel aastatel on olnud 2-4. Sest lapsevanemad 
peavad reisid ise maksma ja kõigil ei ole raha nii pikaks reisiks. (11) 
 
Need, kes tahavad teada, kuidas inimesed siin elavad ja milline on loodus. (12) 
 
Kunstikuuri seisukohast – bussiekskursioonid reeglina ei käi. Peamiselt ikka autodega su-
vel Eestis ringi sõitvad Eesti pered. Meie kunstikuuris on sees vana lõhn. Meie külalised on 
öelnud, et meil vanaema juures lõhnas ka kuuris samamoodi. Lõhn on see, mis kõnetab. Et 
nagu vanaema kuur. Noorusaja mälestused. Me müüme emotsiooni, nostalgiat. Vi-
nüülplaadimängijal tulevad vanad lood. Inimesed saavad meil ise muusikat valida ja plaate 
kuulata. Näitavad oma lastele, et meil oli ka nii kodus. Need pered ongi päranditurismi 
sihtgrupp. Need asjad kõnetavad meie oma, eesti inimesi. Ka noorema põlvkonna juures on 
vanad asjad ja popid. Ka noori kõnetavad juured. Mõned on väga teadlikud. (13) 
 
Suvel on meie kohvikus palju suvitajaid, kes siin suvitavad ja süüa teha ei viitsi või pole 
võimalust. Need on püsikliendid. Vanu lagunenud maju siinkandis ei ole. Need võetakse 
kõik suvilateks. Võrreldes 2000.a. Algusega on kadunud suured sõpruskonnad. Sõprus-
konnad on nüüd verinoored, nii 17.a. Peamiselt on meie kliendid ikka pered, ja paar peret 
koos. Aga ka Võrust käivad. (14) 
 
Palju ka välismaalased. Prantslastele ja ameeriklastele sobib Haanjamaa elu hästi. Väle 
ütleb, et talle ka sobib Prantsusmaa maaelu näiteks, et see tundub lähedane. Kodumaalt 
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tulevad siia need, keda huvitab loodus. Paljud tänapäeva inimesed kardavad loodust. Ja 
isegi vaikust kardavad. Venelastele, suurlinna venelastele ka istub see elu siin. Ja tallinna 
intelligentsile ka istub suitsusaun. Keskeas mehed käivad suitsusaunas tunde mõnuga. Ja 
tulevad uuesti. On gruppe, kes tulevadki oma seminari siia pidama just suitsusauna pärast. 
Venelased on praegu poliitika pärast tagasi tõmmanud. Sel talvel oli palju sünnipäevade 
pidajaid. (15) 
 
 
14. Milline on Haanjamaa võimalus ja potentsiaal (pärandi)turismisihtkoha aspektist 

vaadatuna? Kui eriline Haanjamaa on? Kas turismi saaks/võiks/peaks olema 

rohkem? Mingit teistsugust? Millist (milliseid turiste, kui palju kuidas näeksite?) 

 
Turismi areng on meil olnud piisavalt aeglane, me pole asja turki pannud ja me oleme saa-
nud kasvada koos sellega. Juurde mahub, eriti tühjadel hooaegadel. Näiteks sauna nädalaga 
jõuaks ... Väikesemahuline argieluga sarnane autentne elu on meie päranditurismi võim-
alus. Mitte üle tootestatud. Oma nish on meil leitud ja Haanja on eriline piisavalt. Arengu-
ruumi on: Käsitöö asjad, Vabadussõja teema, koriluse teema, .. Teemasid, mille pealt too-
det ehitada on tohutult. Murdekeel, kohanimed murdekeelsed. Siin on päranditurism juba 
ennast õigustanud. Inimesed matkivad üksteist. Otepääl on vene ajast peale teine imidzh. 
Meil on imidzh õige. Kui seda hoida suudame, on asi hea. Kogukonna kandevõime sõltub 
sellest, kui palju kogukond sellest kasu saab. 
Oleks hea, kui ka võistlustel (autorallid, ratsutamine, orienteerumine, laskesuusatamine, 
suusamaraton, jooksukrossid, rollerid) – kõigel mis siin toimub, peaks olema pärandi-
kriuks juures ja kogukond läbi selle rohkem kaasatud. 
Et kogukond saaks oma traditsioonilisest toimetamisest ära elada. (1) 
 
Haanjamaa on väga eriline, sellist teist ei ole. Päranditurismi seisukohast võibolla siin saab 
mõningaid tegevusi paremini teha kui mujal. Tugev eripära näiteks on käänuline tee. Pä-
randiturismi arendamise võimalusi on tasase kapa-kohilaga võrreldes kindlasti rohkem. 
Turismi mahuks küll rohkem siia. Kõige perspektiivikam turismi liik on ikkagi sport siin. 
Jalgratas, mis iganes. Piisavalt katsumusi siinsetel maastikel, teedel. Võibolla annab selle-
ga mingit pärandit siduda? Eesti ajal öeldi, et Haanjamaa on Eestimaa Shveits. Isegi tii-
sikuse haiged toodi siia ravile suvel, et siin on kuivem õhk. Omal ajal müüdi Haanjamaad 
selle jutuga, et see on haigete raviks hea koht. Võibolla sellistel pisikestel rahus ja vaikuses 
toimivatel sanatooriumitel oleks turgu. Mina näen Haanjamaa potentsiaali rahus ja vaiku-
ses. Panna inimene metsa järve äärde. Iga järve äärde saab panna ühe, mitte rohkem – siin 
ongi taluvuspiir ja mahutavus. Suurlinna inimese jaoks on rahu ja vaikus suur asi. Siin nad 
on mingis teises tundes. Arenguruumi on turismil veel palju. Siia mahuks kohaliku kogu-
konna poolest palju rohkem, kui hästi paigutada. Kõik on nii eraldatud siin, et kui enda õue 
peale ei tulda, siis ei häiri. (2) 
 
Majutuskohtade arv pole mingit läve ületanud. Meil ei ole ühtegi hotelli. Isegi Haanja 
maratoni ajal ei ületa. Siia mahuks veel turismitalusid. Turismitalud on ju nii väikesear-
vulised. Shveitsis on palju rohkem ja ka ei häiri. Potentsiaali on kõvasti. Võimalusi on to-
hutult! Ruusmäe tee ääres on ühed lambakasvatajad. Inimestel on kõige vastu huvi. Potent-
siaali peaks olema turismiasutustel ja nendel teenusepakkujatel. Koostöö ja partnerid. 
Arenguruumi on. Pakettide puhul on see käibemaks probleemiks. (3) 
 



114 
  

Potentsiaali on rohkem kui me täna kasutame. Turism ei saa olla nii eesmärk omaette. Pi-
gem kui abivahend, et me suudaksime siin maal elada nii, nagu me tahame. Potentsiaali on 
koostöös. Üksteise tooteid turustama. Usun naturaalmajandusse tänapäevases võtmes – see 
on potentsiaal. Kui me suudame ükskõik millise inimese väljastpoolt sisse tuua, on see 
raha, mille ta jätab, meie raha. Peame selle turu siia tekitama. Et igaüks suudaks talle pak-
kuda parimat. Peaks rohkem spetsialiseeruma. Igaüks leidku oma nish. Siia võiks tulla veel 
inimesi, kes tahavad tulla ja teha. Rõuges on hulga inimesi, kes on tulnud täiesti lambist 
Tallinnast. Ei peaks ka seda nii väga pelgama. Sihiteadlikumalt peaks leidma omanikke 
ripakil seisvatele talukohtadele. Mahuks veel kõvasti. Võiks peaaegu igaüks. Iga pere võiks 
olla väike ettevõtja, kes leiab mingi oma oskuse. Igaüks tegeleb millegagi ja pakub midagi 
ja kõik koos pakume tervikut. (4) 
 
Küllalt hell maastik siin, palju massituristi vastu ei võta. Teadlik turist leiab ise üles. Eri-
line on Haanjamaa, selles suhtes on meil siin kõva potentsiaal, aga kui keegi tahab 
konkreetselt turismi vallas kaasa lüüa ja mingit toodet teha, siis olemasoleva turismitalude 
võrgustiku baasil – mitmekesisemalt, mitte rohkemalt – siin on potentsiaal. KLIIMA on 
eripära!!! Lumi. (5) 
 
No üksvahe igaüks mõtles, et ehitaks hotelli. Enda õue peale! ( :) ) Järveküla kanti 
ehitatakse suvilaid. Kinnisvara arendus. Need muidu jalapuhkajad on selles mõttes 
negatiivse mõjuga, et nemad ei tea pärandist midagi. Aga panevad eramaa silte ja tõkkeid. 
Jahimeeste seltsis pole kohalike inimestega mingeid probleeme, kuid nende jalapuhkajate-
ga on pidev häda. Suvilaomanike maa on kadunud maa. Nad pole kogukonna osa. Olaf 
Herman – tema vanaema oli mõisateenija ja vanaisa oli sepp. Võttis tagasi Viitina südames 
asuva kompleksi: meierei, laut jt hooned. (6) 
 
Kampaania käigus elamuse saamine on minu jaoks küsitav. See ei loo sidet. Siia alla käib 
ka suitsusauna nädal ja heinaniidu võistlus. Pärandimomente saaks muidu isegi massiüri-
tustele sisse viia veel palju. Maratonil näiteks on vaja Nuka Harri putka uks lahti teha. Juba 
see suusatõrva lõhn on pärand ja kõik, mis seal sees on samuti. Kõvvõr kõrts oli pärimus. 
Kuid suri välja seoses suusakeskuse söögikohaga. Euroraha eest tehtud asi solkis turgu. 
Suusapärand. Asi saab alguse suhtumisest. Käin oma välisturistidega koolis, lasteaias, sot-
siaalhoolekandes. Näitan lastele jaapanlasi ja kõiki hõimurahvaid. Nemad esinevad lastele. 
Haanja kool algul ei leidnud aega ega võimalust minu turistide jaoks, Rõuge kool leidis 
kohe. Ära kasutamata võimalusi ja potentsiaali on väga palju. Kõvasti. Kõike mahuks palju 
rohkem. Haanja mehe turismitalu näide - Mahub siis, kui suudad selle kogukonda sobitada 
ja ära mahutada Haanjamehe turismitalu ei sobitu. See on nagu Rock al Mare. See on roh-
kem massiturism. Samas see on ka pärand. Ja maksuraha liigutab tegelikult just selline 
turist. Haanja eripära. Ei ütleks et nii väga kui me siin arvame. Eestimaal on eripära mujal 
ka. Sõltub, mida tahad vaadata. Ja näidata! Väga eriline ma ei ütleks. Sõltub sellest, mida 
ma näitan! Sõltub endast see erilisus. Vello Kikas teeb hobumatku. Peatus Linnu Mare 
juures. Madis Jürgen kirjutas sellest hobuste ajakirjas. (7) 
 
Ta on ikka väga eriline, see Haanjamaa. Me oleme teda erilisena hoidnud. Hajaasustus 
näiteks. Kindlasti mahuks turismi siia rohkem. Kuid pead individuaalselt tegelema igaühe-
ga. Turistid saaks viia sauna, pärimusmeditsiin, seenele, marjule .... Massituriste ei taha. 
Tahame neid, kes tunnevad huvi. (8) 
 
Inimressursi poolest on väike. Neid, kes teeksid, on vähe. Ja need juba teevad. Mida siin 
teha annab, selles mõttes on kõvasti potentsiaali. Piibud, kübarad, vokid. Teha mida kan-



115 
  

nab. Xxx hulka. Heinakuhjas magamist. Kuhjade sättimine. Ehalkäimise maraton. Noorte 
romantikapakett. Turismitalud peaks olema meil rohkem spetsialiseerunud. See jääb ini-
meste taha. Inimene, kes midagi pakub, peab olema ise huviline ja kiiksuga. Peab tegelema 
millegi huvitavaga. Oluline on see energia, mida sa annad. Et tunned oma tööd. Sa pead 
sellesse uskuma, mida sa teed. Ja mida sa armastad. (9) 
 
Väikesed ettevõtted. Ma arvan küll, et siin on potentsiaali. Esimene turismi arendamise 
laine on meil siit üle ära käinud. Nüüd hakkavad ettevõtjad rohkem mõtlema, kuidas pak-
kuda emotsiooni. Mahuks veel kõvasti jah. Õnneks on pakkujad juba taibanud, mis läheb. 
(10) 
 
Eripära on olemas. Lambakasvataja, hobusekasvataja on siin. Kurvits. Seitse järve. Pächte-
ri Saunamaa. (11) 
 
Päranditurismil on suured arenguvõimalused siin. Päranditurism pakuks tööd. Samas see 
on ainult nagu üks väike osa siinsete inimeste tööst. Aga see aitaks ellu jääda. Siinsed ini-
mesed on harjunud ära elamiseks tegema mitmeid erinevaid asju. Päranditurism võiks olla 
üks, mida muude asjade vahel mõnikord aegajalt teha. Ja see tõstab nende endi hinnangut 
oma piirkonna vastu. (12) 
 
On ikka (eriline). Siseturism. Praegu võrreldes muu Eestiga ikka eristume. Suvel kunsti-
kuuris rahvas räägib, et käime ikka korra aastas Lõuna -Eestis ära. Kliima on ka siin ju 
muu Eestiga võrreldes erinev. Mahub ikka rohkem (turismi siia). Võiksid olla sellised ava-
tud kohad. Et igaühe juures võiks olla töökohad näha, kus keegi töötab. Näiteks keraamik, 
mesinik, ükskõik mis ala tegutseja võiks oma tööd näidata. Kasvõi peenraid võiks näidata. 
Kohti majutuseks on palju rohkem vaja. Selline kogukonna elulaad on siin. Kasvatame 
jäneseid. Turustame neid Mirjami toitlustuspaketis või Ööbikuoru villas. Kui on soov, siis 
tapame nende jaoks. (13) 
 
Talvel võiks absoluutselt rohkem olla. Suvel meil siin on praktiliselt täis. Suvel Annika ja 
Kaia on mul siin abiks olnud. 2000.-te alguses oli massiturismi tunduvalt rohkem. Välis-
maalasi – sakslased, prantslased, itaallased, venelased – on järjest rohkem. Haanjamaa on 
praegu Saaremaa ja Setumaaga võrreldes selgelt nõrgema kuvandiga. Kuid potentsiaal on 
siin olemas. Aga see tuleks üles leida ja välja mängida. Arvan et päranditurism kohapeal ja 
naabreid ei häiri. Naabrid pole siin nii tihedalt ja mäed on ju vahel. Pigem käivad närvidele 
suurüritused siin, nagu paadiralli Rõuges jt. Päranditurism ei häiri kedagi. Mina tunnen 
puudust inimestest, kes mulle köögivilja kasvataksid. Heal juhul saan talvekartuli koha-
pealt, aga selle ka suurettevõtja käest. Köögivilja otsin turult, aga hea meelega ostaksin 
kohapealt. (14) 
 

-  (15) 
 
 
15. Millised on peamised ohud kultuuripärandile, mis kaasnevad vaid turismitööstuse 

ja majanduslikke huve silmas pidava turismi arendusega ja pärandistamisega? 

 
Ohuks on ülelavastamine. Peame püüdma jääda argielu juurde ja iseendaks. Turg sordib 
välja võltsid sukerdajad. Massiturismiks sobib laiatarbe kaup. Ma ei karda, et tulevad uued, 
kes pärandit ja kombeid ei tea ja surgivad selle ära. (1) 
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See kes pärandit ise tarvitab, see seda tavaliselt müügiks ei paku ja selle tõttu pärand säilib. 
Mina ohtu ei näe selles ka, kui keegi pärandit müües mingeid imelikke etendusi teeb. No ei 
näe ohtu. Siin ei tohi olla ettekirjutusi, müügu kuidas tahavad. (2) 
 
Oht on et kellegi meelest pole see nii tõeline. Ma ei näe muud ohtu. Koht peab niipalju 
vastu võtma et ta seda piiri ei ületa. Ei ole kandepinda, et ei ole kuskil majutuda ja süüa. 
Suitsusauna nädala ajal ootused on suured aga kõik on juba täis. Edaspidine oht võib olla, 
et kohalike inimeste privaatsus võib saada ületatud. Alati on võimalik läbirääkida. Ei tohi 
minna massiga peale. Ei tohigi kasutada kedagi ära. Meie võtnud neid asju... .(3) 
 
Näen ohtu, et kui piirkond aktiviseerub ja võimalust nähakse, tulevad inimesed, kes näe-
vad, et siin on teenimise koht ja asuvad tegutsema kui investorid. Suure rahaga ja teevad 
müügi eesmärgil siia midagi, mis ei sobigi siia. Siin võiks olla veel karmimad nõuded ette-
võtlusvabadusele. Et ei saaks teha seda, mis konteksti ei sobi. Suur raha võib rikkuda. Suur 
raha on oht. Meie potentsiaal on ikkagi tervik. Kui tulevad asjad, mis on tervikusse sobi-
matud. Näiteks sibulatee on väga kontrastidele üles ehitatud. Eri kultuurid jne. (4) 
 
Liiga suured massiürituse ei sobi siia, Sel juhul turist ei saa teadagi seda, mis siit saada on. 
Turist ei saa teadagi, mida ta teada ei saa. (5) 
 
Peamine oht on liiga palju turismi – läheb liiga lihtsaks ära. Iga asi läheb käest ära, kui 
liiga suurelt teed. (6) 
 
Ohtu ei näe. Mitte mingit. (7) 
 
Kõige suurem oht on see, et hakatakse valesti müüma seda pärandit. Et muutub laadaks ja 
palaganiks see pärand. Iga perekond peab suitsusauna nädalal, et tutvustavad pärandit ja 
eripära nii, nagu see tegelikult on. Pärandi säilimise seisukohast on oluline see, et tuleb olla 
enda näo järgi. Mitte eeldama seda, mida turist võiks tahta ja oodata ja proovida siis selline 
olla. Tuleb olla uhke selle üle, mis meil on. Negatiivne mõju – kas me tahame siin elada ise 
nagu turistid? Aga nagu turismiobjektid? (8) 
 
Kommertsiks minek. Iga hinna eest maksimum kasum. Kohalikud ei usu sellesse. Kohali-
kud võõranduvad. Palju neid kohalikke on, kes tahavad. Turismi tehes annad energiat ära. 
Aga võid saada ka. (9) 
 
Oht on see, kui ei suudeta säilitada vana. Tekib kiusatus hakata moondama äri nimel. See 
on oht. (10) 
 
Oht on selles, et oskajad surevad ära ja ei teagi enam lapsed ja lapselapsed. Poeg on mul 38 
aastane ja Tallinnas hea koha peal. Tema ei tule siia enne, kui lapsed on koolitatud. 20 aas-
ta pärast ehk. Mina olen 78. Järgmised põlved ei võta pärandit üle. Hüdrotöökoja mehha-
nisme mu naine oskab ja poeg ka oskab. (11) 
 
Oht on see, kui see muutuks põhiliseks elatusallikaks. Siis kui hakkad mängima seda elu-
laadi, siis on jama. (12) 
 
Oht võib olla see, et kui sa seda müüma hakkad, püüad müügi nimel seda ilustada ja see 
muutub kommertsiks. Ja see kaotab oma väärtuse, kuna poogitakse juurde asju, mis liht-
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sustavad tootmist ja asi muutub jamaks. Looduse poolest on oht, et loodust tallavad või 
reostavad. Et see ei muutuks rikutuks. (13) 
 
See, et ta võib minna kommertsiks. Kui liiga palju turiste käib, muutub see kaubaks ja ku-
lub ära, see pärand. (14) 
 
Millised ohud kaasnevad pärandile? Meil on palju füüsilisi asju, vanu triikraudu jm väik-
semat pärandit läinud kaduma, turistidega kaasa. Pärandit tuleb võtta rahulikult. Muidu 
ülepaisutaine tekitab juba naeruvääristamist, see naeruvääristab juba pärandit ja kahjustab 
seda seeläbi. Uno Laht on öelnud kuskil: üleväetamine on kahekordne kahi. (15) 
 
 
16. Millised on turismi positiivsed mõjud kultuuripärandi väärtustamisele ja 

säilimisele? Mõni konkreetne näide? 

 
Kohaliku elamisviisi võimaldaja on päranditurist. Ma ei suudaks iial endale seda suitsuliha 
lubada, kui mul ei oleks ostjaid. Üks positiivsus loob teist positiivsust. Kui turist väärtustab 
seda, mida talle pakutakse, siis inimene väärtustab seda, mida mida tal pakkuda on. Kui 
kasvõi turismi eesmärgil pärandilisi tegevusi tehakse, siis üks põlvkond jälle on päästetud. 
Nende lapsed kasvavad jälle selle teadmisega üles, et kuidas see käib. Leibade küpsetamise 
näide. Kui hakati presidendi proua poolt seda populariseerima, läks koduse leiva küpseta-
mine ikka väga moodi ja kogu põlvkond ja nende lapsed ka oskavad seda jälle. (1) 
 
Inimesed ei suhtu halvasti turismi, sest seoses sellega on siin huvitavaid inimesi, tuntust, 
raha. Positiivne näide, et siin kodus on midagi väärtuslikku, mis seob siinse paikkonnaga 
näiteks tulevasi põlvi. Seob inimesi mingilgi määral. Positiivne on ka, et seoses turismiga 
ehitatakse, tulevad rahad. Turism kindlustab inimeste olemasolu maal ja seeläbi ka pärandi 
säilimise. Muidu inimesed koliksid mujale või sureksid välja. Sissetulek annab võimaluse 
pärandit hoida. (2) 
 
Paikkonna kuvand on jäädavalt pärandlik ja huvitav. Inimesed tulevad siia kui erilisse koh-
ta. Tuleb anda.. (3) 
 
Iga asja säilimise esimene eeldus on selle teadvustamine. Kõigepealt iseendale. Heina 
niitmine on töövõte. Siin peaks olema võimalus õppida ja proovida. Õppisin Kurgjal niit-
ma. Vanaisa õpetas. Tegeleda sellega rohkem. Minu jaoks on põhilised oskused, mida 
võiks vähemalt teada ja osata. Ahju kütmine puude tegemine. (4) 
 

- (5) 
 

Teadmiste noortele edasi andmine on positiivne. Iga talu teeb nüüd suitsusauna, kel on, 
sest see on moes. (6) 
 
Kasu näen selles, et noored hakkavad rohkem väärtustama oma kodukohta. Investeerivad 
oma kodu (alles) hoidmisesse. Just kuuluvustunne on vaja lastele anda. (7) 
 
Me saame ilma selle pärandita ja murdekeeleta ja suitsusaunata ka elada, aga kui me selle-
ga ei tegele, siis me oleme selle võrra vaesemad. Päranditurismi positiivne mõju on, et seda 
tutvustades ja pakkudes me oleme selle üle uhked, ja meie lapsed ka. (8) 
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Tõmbab kaasa ja paneb liikuma. Seisma jäänud energia saab liikuma. Vanu asju peabki 
aegajalt ümber tõstma, siis nad hakkavad elama. (9) 
 
See pärand ongi meie kandi turismi-ettevõtja leib.(10) 
 
Pärandi turismiks tegemine minu meelest seda ei kahjusta. Pigem saavadki kõik teada, mis 
see on ja oskajaid on rohkem. Tekib huvi asja vastu, kui rohkem teada saadakse. (11) 
 
Päranditurism tõstab inimeste eneseväärtust ja uhkust oma piirkonna vastu. Päranditurismi 
positiivne mõju on kindlasti oluliselt suurem kui negatiivne. (12) 
 
Positiivne on, et inimene ise hakkab väärtustama oma eripära. Ta näeb, et see on väärtus. 
Neid ei tule juurde neid asju, mis on vanad! (13) 
 
Positiivne on, et sel juhul teda väärtustatakse, seda ei unustata ära. Ja ta säilib. Sel juhul ta 
toob ju sissetulekut ja võimaldab ära elada. See säilitaks selle rahvakillu eripära siinkandis. 
Praegu on väga suur oht, et see kant jookseb rahvast tühjaks. (14) 
 
Ma arvan, et turism siin niipalju midagi ei mõjuta. Haanjamaa suhtes niipalju mitte. See on 
pigem sisemiste väärtushinnangute küsimus, see pärandi asi. Pärandi omamine tõstab 
iseenda väärtust, aga mitte turismi pärast minu arust. Eesti inimene vajab juuri. Nad on siin 
uhked oma päritolu üle. Isegi Hitler pidas eestlastest lugu, et neil oli oma sisemine talutun-
ne. (Loen praegu Hiltleri sekretäri mälestusi, seal seisis see). Et oma kodu korras hoida. 
Põline põlvest põlve väärikus. Siinsed inimesed teavad oma juuri ja peavad seda oluliseks. 
Seda on näha ka surnuaedadel. Vanal eesti ajal oli talumajandus ikka väga võimsalt toimiv, 
see talutunne just. (15) 
  



 
 

Lisa 3 Haanjamaa turismiettevõtete kodulehtede analüüs 
Tabel 3. Haanjamaa turismiettevõtete kodulehtede analüüs 
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Kõik kokku 37 7 22 10 6 18 3 5 16 10 22 12 4 9 8 10 12 10 7 4 3 19 11 13 3 9 

Haanja vald 19 2 11 6 2 10 3 2 4 6 9 9 3 3 3 7 7 1 6 2 1 12 0 5 1 7 
Haanjamehe talu  Haanja 

                         
Haanja küla puhkemaja (Milla) Haanja 

                         
Jaanimäe turismitalu  Haanja 

                         
Jõeniidu puhkemaja  Haanja 

                         
Kaldemäe turismitalu Haanja 

                         
Kavadi turismitalu puhkemaja  Haanja 

                         
Puhkemaja “MI SANN” Haanja 

                         
Orelimeister Kriisa Puhkemaja  Haanja 

                         
Plaani Lodge Haanja 

                         
Rogosi mõisa külalistemaja  Haanja 

                         
Suhka turismitalu  Haanja 

                         
Vaskna turismitalu Haanja 

                         
Vällamäe talu puhkemaja Haanja 

                         
Mooska talu Haanja 

                         
Ulgumaa OÜ Haanja 

                         
Haanja puhke- ja spordikeskus Haanja 

                         
Torni kohvik  Haanja 

                         
Suure Muna kohvik Haanja 

                         
Pubi Finiš Haanja 
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Tabel 3 (jätkub). Haamjamaa turismiettevõtete kodulehtede analüüs 
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Kõik kokku 37 7 22 10 6 18 3 5 16 10 22 12 4 9 8 10 12 10 7 4 3 19 11 13 3 9 
Rõuge vald 17 4 10 4 4 7 0 3 11 4 12 3 1 5 4 2 5 8 0 1 1 6 11 8 2 2 
Kanarbiku turismitalu  Rõuge 

                         
Mäe turismitalu Rõuge 

                         
Ööbikuoru Puhkekeskus Rõuge 

                         
Kurgjärve Spordibaas  Rõuge 

                         
Nogo Turismitalu  Rõuge 

                         
Ööbikuoru Villa  Rõuge 

                         
Tindioru turismitalu Rõuge 

                         
Ala-Rõuge külalistemaja Rõuge 

                         
Rõuge Suurjärve külalis-
temaja Rõuge 

                         
Koke külalistemaja Rõuge 

                         
Eha talu puhkemaja Rõuge 

                         
Kiidi turismitalu Rõuge 

                         
Tamme puhkemaja Rõuge 

                         
Kurvitsa puhkemaja  Rõuge 

                         
Viitina puhkemaja  Rõuge 

                         
Saarsilla talu kohvik Rõuge 

                         
Kunstikuur Rõuge 

                         
Võru vald 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Kütiioru puhkekeskus Võru 

                         


