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hulgas. Selgus, et kuigi projekt täielikult ei õnnestunud on osalenute arvates tegemist väärt 

ideega, millega tuleks kindlasti jätkata. Tulemustest selgus palju erinevaid kasutegureid 

üliõpilaste jaoks ning murekohti loodusturismi eriala ettevõtluspraktikaga seonduvalt. 

Intervjuude analüüsis on välja toodud ettepanekud projekti arendamiseks.   

 

 

Märksõnad: praktiline õpe, ettevõtlikkus, üliõpilased 

 

 

  



3 
 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Anett Nurm Specialty: Nature based tourism 

Title: A case study of "Letsgolahemaa" practice base created by the nature tourism 

students 

Pages: 61 Figures: 0 Tables: 2 Appendixes: 3 

Department: The Chair of Biodiversity and Nature Tourism 

Field of research: Social geography (S230) 

Supervisors: Tarmo Pilving, MSc 

Place and date: Estonian University of Life Sciences 2018 

 

Due to the increasing growth of the tourism industry, attention has been brought to the 

necessity of practical study. The aim of this bachelor’s thesis was to examine the importance 

of practical study and its effect to students’ entrepreneurial intentions. Author conducted 13 

interviews, with different target groups who were involved in the „Letsgolahemaa“ project. 

The study revealed that although the project didn’t turn out as planned, it was still a valuable 

experience that should be continued in the future. Results revealed a lot of different benefits 

for students and concerns with  nature based tourism internship. In the analysis  of 

interviews suggestions for development of the project are brought out.  

 

 

 

Keywords: practical study, entrepreneurship, students 

 

  



4 
 

SISUKORD 
SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE ........................................................................................ 7 

1.1. Praktiline õpe .............................................................................................................. 7 

1.2. Praktika vajalikkus ...................................................................................................... 8 

1.3. Ettevõtlikkus ............................................................................................................... 8 

1.4. „Letsgolahemaa“ projekti tutvustus ............................................................................ 9 

1.4.1. Eesmärk ja idee .................................................................................................... 9 

1.4.2. Asukoht .............................................................................................................. 10 

1.4.3. Sihtgrupp ............................................................................................................ 10 

1.4.4. Tööjõud .............................................................................................................. 11 

1.4.5. Turundus............................................................................................................. 11 

1.5. Projektide „Letsgolahemaa“ ja „TRIP“ võrdlus ....................................................... 12 

2. MATERJAL JA METOODIKA ...................................................................................... 14 

3. TULEMUSED ................................................................................................................. 15 

3.1. Üliõpilased ................................................................................................................ 15 

3.1.1. Ettevalmistus ...................................................................................................... 15 

3.1.2. Olevik ................................................................................................................. 21 

3.1.3. Tulevik ............................................................................................................... 23 

3.2. Ülikool ...................................................................................................................... 27 

3.2.1. Ettevalmistus ...................................................................................................... 27 

3.2.2. Tulevik ............................................................................................................... 30 

3.3. Kogukond .................................................................................................................. 35 

3.3.1. Ettevalmistus ...................................................................................................... 35 

3.3.2. Tulevik ............................................................................................................... 36 

4. ARUTELU JA JÄRELDUSED INTERVJUUDE VASTUSTEST ................................ 39 

4.1. Tabeli (Tabel 2) ja intervjuu tulemuste kokkuvõte ................................................... 39 

4.2 Autori hinnang ja ettepanekud projektile ................................................................... 49 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 51 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 52 

LISAD ................................................................................................................................. 54 

Lisa 1. Üliõpilaste intervjuu küsimused .......................................................................... 55 

Lisa 2. Akadeemiliste töötajate intervjuu küsimused ...................................................... 57 

Lisa 3. Kogukonna liikmete intervjuu küsimused ........................................................... 59 

Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta ............................................. 61 

 
  



5 
 

 

SISSEJUHATUS 

 

Turismist on saanud aegade jooksul maailma üks kiiremini kasvav ja suurim majandusharu 

[7]. Turismisektori, kui ühe suurima tööandja, pideva suurenemise läbi on saanud olulisi 

mõjutusi ka tööturg. Nõudlus kogenuma ja kvalifitseerituma tööjõu järgi kasvab üha enam. 

Koolides ja kõrgharidusasutustes väljakujunenud haridusprogrammide massilise arengu 

tulemusena on positiivses suunas ümber kujunemas levinud arvamus, et turismisektori 

tööjõud on piiratud juhtimis- ja ettevõtlusoskustega ning tegemist on madalama 

haridustasemega inimestega [8].  

 

Turismiõppe väljakujunemine erialaks toimus 1980ndatel. Selleks ajaks oli turismist saanud 

õiguspärane erialasuund ning valdkonnaõpet teostati paljudes maailma ülikoolides, ühelt 

poolt osaliselt seotuna erinevate õppekavade programmidega (sotsioloogia, ärindus, 

geograafia), teiselt poolt nimetustega „Turismiõpe“ ja „Turismi juhtimine“ täiesti iseseisva 

õppekavana/osakonnana [13]. 

 

Lähtudes turismisektori suurusest ja turismi mitmekülgsusest, on hakatud üha rohkem 

tähelepanu pöörama praktilise õppe vajalikkusele. Kõrge konkurentsi tõttu ja võttes arvesse 

tänapäeva klienti, tehnoloogiat ja muutuvaid trende, on tulevase tööjõu koolitamisel üha 

olulisem pöörata tähelepanu ettevõtlikkusele ja innovatsioonile. Kõrgharidusasutustes 

pakutava praktilise õppe negatiivse küljena märgatakse üha enam nõutava praktika ja 

turismisektoris vajaminevate oskuste vahelist lõhet, kuid tänu erinevatele programmidele ja 

uutele praktikatele väheneb see pidevalt [8]. 

 

Käesolev bakalaureusetöö üldeesmärgiks on uurida praktilise õppe vajalikkust ja sellest 

saadavat kasu, praktilise õppe jätkusuutlikkust ning tudengiettevõtlikkuse edu.  

 

Bakalaureusetöö käigus uuri tudengiettevõtlikkust projekti „Letsgolahemaa“ näitel ning 

hinnati projekti vajalikkust ja selle mõju tudengiettevõtlikkusele. Töö autor kasutas 

kvalitatiivset uurimismeetodit ja viis selle teostamiseks läbi 13 intervjuud projektis 

osalenutega, jaotades nad erinevates sihtgruppideks. Bakalaureusetöö koostamisel on 
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kasutatud ajakohast ja erialast teaduskirjandust ning töös on rakendatud numbrilist 

viitamissüsteemi.  

Teoreetiline osa keskendub praktilise õppe kasumlikkusele, selle jätkusuutlikkusele ja 

mõjule üliõpilaste hulgas loodusturismivaldkonnas ettevõtlikkusega tegelemiseks. Lisaks on 

kirjeldatud „Letsgolahemaa“ projekti ning võrreldud seda ka projektiga „TRIP“. Metoodika 

osas analüüsitakse üliõpilaste algatusel loodud praktikabaasi „Letsgolahemaa“ ülesehitust ja 

projekti tulemit, võttes arvesse kolme sihtgrupi arvamust: projektis osalenud Eesti 

Maaülikooli loodusturismi eriala bakalaureuseastme üliõpilased, projektiga kokku puutunud 

Eesti Maaülikooli akadeemilise personali liikmed ja projektiga seotud Lahemaa rahvuspargi 

kogukonna liikmed. Arutelu osas analüüsitakse intervjuude vastuseid ning antakse projektile 

nii sihtgruppide, kui ka autoripoolne hinnang. 

 

Töö autor avaldab tänu oma juhendajale - Tarmo Pilvingule, suure toetuse ja abi eest lõputöö 

valmimisel ning kõikidele intervjueeritutele leitud aja ja suure panuse eest valminud 

bakalaureusetöösse.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Praktiline õpe 

 

Tänapäeva maailmas on keeruline leida tööd tuginedes üksnes kõrgkoolis omandatud 

headele akadeemilistele tulemustele. See on kindlasti oluline osa haridusest, kuid üha enam 

hakatakse väärtustama ka õppe praktilisemat poolt [5]. Üliõpilase haridustee ei ole enam 

rajatud pelgalt klassiruumis omandatud teadmistele vaid on sümbioosis nende kogemusliku 

rakendamisega [2]. Mitmete riikide majanduses ja sotsiaalkultuuris omab olulist rolli turism 

ja turismiharidus, et säilitada ja kindlustada säästvat turismi [3].  

 

Haridusteadlased leiavad, et traditsioonilise õpetamise kõrval on parimaks variandiks läbi 

töö kogemuste omandamine. John Dewey, ameerika filosoof, psühholoog ja haridusreformi 

edendaja [14], on väitnud, et praktiliste kogemuste omandamise juures on oluliseks faktoriks 

üliõpilaste õppimise motivatsioon, mille tase sõltub sellest, kuidas nad tajuvad õpitu 

sobitumist reaalsesse keskkonda ning kas neil on võimalik seda ka näha ka läbi mõne 

kokkupuute väljaspool klassiruumi [2]. Kuigi ta uskus kogemuste omandamisse ja läbi 

nende õppimisse, jäi ta siiski realistlikuks ja tunnistas, et iga kogemus ei pruugi alati 

kasumlik olla [12]. 

 

Kogenuma ja harituma tööjõu väljakoolitamise vajalikkuse tõttu on praktikaprogrammide 

populaarsuse kasv ja nende rakendamine olnud märgatavas tõusus [8]. Üliõpilaste 

teoreetilised teadmised ning nende katsetamine ja kombineerimine praktiliselt, on 

võimalused, mida saab rakendada praktikas või juhendatud töökogemusel [4]. David A. 

Kolb [16], Ameerika haridusteoreetik, kelle fookus on eksperimentaalsel õppimisel,  selgitab 

oma teoorias, kuidas toimub teadmiste hankimine ja nende suunamine läbi praktika. Iga 

inimese unikaalsus tuleb välja ka selles, kuidas omandatakse teadmisi ning kuidas saadud 

informatsioon säilitatakse, David A. Kolb leiab, et just nendel põhjustel ongi vajalik 

õpetamisel kasutada erinevaid õpetamisviise, eriti neid, mis on oma olemuselt seotud 

praktilise kogemusega. [2] 
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1.2. Praktika vajalikkus 

 

Külalislahkuse ja turismisektoris tuleb käsitleda teenuse kvaliteeti ja teenusepakkujat koos, 

kuna teenindustööstustes on töötajad osa tootest ning kogu sektor on rajatud üles 

inimsooritusele. Ülevaate saamine sektoris töötamise kohta ning läbi praktiliste kogemuste 

uute oskuste ja kontaktide saavutamine, on ühed põhilised kasutegurid 

praktikaprogrammides osalemisel. Sektoris valitsevatest probleemidest ülevaate saamine, 

võib olla suureks kasuteguriks klassiruumis õpitu ja töö käigus kogetu eristamisel [6]. 

See millisesse ettevõttesse üliõpilane praktikat sooritama läheb ja milliseks kujuneb sealt 

saadud kogemus, mõjutab paljuski tuleviku töö valikut külalislahkuse ja turismisektoris. 

Üliõpilane võib saada kindluse peale kõrgharidustee lõpetamist, antud sektoris töötamiseks 

ning saavutada praktika läbimisel üleüldine tööga seonduv rahulolu [1]. 

  

Praktika väljatöötamisel on oluline arvestada põhjustega, miks üliõpilased valisid karjääri 

külalislahkuse- ja turismisektoris. Positiivne näitaja Türgis läbiviidud uuringu alusel on see, 

et üle poolte üliõpilastest valisid sektoris eriala omal soovil, ilma väliste mõjutusteta. 

Enamus valinutest on erialaga täielikult rahul ja pooled vastanutest usuvad, et hakkavad 

tulevikus turismivaldkonnas tööle [3]. Innovatiivsete ja valdkonna nõudlusele vastavate 

praktikamudelite loomine saab toimida vaid sektoris tegutsevate ettevõtete ja 

kõrgharidusasutuste koostööl. Ettevõtted pakuvad ajakohase ülevaate valdkonnas toimuvast, 

ning sellest, milline võiks olla potentsiaalne töötaja. Kõrgharidusasutuste ülesandeks on 

pakkuda võimalikult kvaliteetset haridust ja siduda teoreetilist osa praktilise kogemusega. 

[8]. Mitmete riikide majanduses ja sotsiaalkultuuris omab olulist rolli turism ja 

turismiharidus, et säilitada ja kindlustada säästvat turismi. Üliõpilaste karjäärivaliku 

mõistmine külalislahkuse ja turismisektoris on oluline praktiliste kursuste ja õppekavade 

väljatöötamisel [3].  

 
 
 
 

1.3. Ettevõtlikkus  

 

Viimaste kümnendite jooksul on ettevõtlus- ja haridusprogrammide arv kasvanud 

märgatavalt ja tänaseks viiakse neid läbi enamustes kõrgkoolides üle maailma. 
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Ettevõtlusprogrammide ja kursuste eesmärgiks on pakkuda konteksti, kus õpilased saavad 

abi oskuste ja käitumismustrite omandamisel, mis aitavad pakkuda ettevõttesse väärtust. 

Ettevõtlusprogrammide üheks eesmärgiks on parendada individuaalseid iseloomujooni, et 

edendada ettevõtluskultuuri, valmistades seeläbi ette mitte ainult ettevõtjaid, kes hakkavad 

iseendale tööandjaks ja on firma omanikud, vaid ka neid, kes oskavad töötajana areneda 

ettevõtluse ja innovatsiooni suunas ning viia edasi ettevõtlikku käitumismustrit [8]. 

Peamised iseloomujooned, mis on iseloomulikud ettevõtlikkusele suunatud inimesele-  

kõrge saavutamise soov, uskumus, et suudetakse mõjutada oma ettevõtmiste tulemusi, 

keskmiselt riskialtim ning kõrge enesekindluse ja innovatsiooni tase. Üks oluline mõjutaja 

on pere. Need inimesed, kelle perekonnas on tegeletud ettevõtlikkusega on suurema 

tõenäosusega ise ka ettevõtlikkuse poole kalduvad [10].  

Selleks, et lõpetanud ei jääks lihtsalt ettevõtetes töötama vaid hakkaksid iseseisvateks 

ettevõtjateks, tuleb pöörata tähelepanu nende tunnetuslikele oskustele nagu näiteks 

aktiivsuse pooldamine, loomingulisus, juhtimisoskus. Parandada tuleb ka atribuute, 

tehnikaid ja kogemusi, et valmistada õpilasi ette tööturuks. Hetkel on praktika ebaefektiivne 

– vaja on uut lähenemist [8].  

Pidevalt ettevõtlikkusele suunatud programme paremaks muutes kasvab üha enam need 

läbinud üliõpilaste hulgas motivatsioon tulevikus ettevõtlikkusega tegelemiseks [9]. 

 

 

1.4. „Letsgolahemaa“ projekti tutvustus 

 

1.4.1. Eesmärk ja idee 

 

„Letsgolahemaa“ projekt loodi Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala üliõpilaste poolt 

eesmärkidega: 

 luua praktikaväljund Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala üliõpilastele; 

 siduda omavahel loodus-, kultuuriväärtuste- ja kogukonnaturism; 

 vormida üliõpilaste entusiasmi ja õpitut kogukonnaga koostööks; 

 turundada Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala; 
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 koguda infot sihtrühma (2-5 liikmeline grupp) huvide kaardistamiseks.  

Ideeks oli luua praktikabaas Lahemaale Viinistule perioodiks mai-september 2017. aastal. 

Praktikabaasi tegevuses vähemalt 80 tundi kaasa lööval Eesti Maaülikooli üliõpilasel oli 

võimalus seeläbi saada bakalaureuseõppes ettenähtud ainepunktid praktika eest 

turismiettevõttes.  

Algse ideena oli klientidel võimalik valida kahte tüüpi eelnevalt ettevalmistatud paketi 

vahel: 

1. Lühike tasuta pakett - sisaldas endas ühte loodusturismi või kultuuriväärtuslikku 

sihtpunkti ja tutvumist ühe teenusepakkujaga/kogukonnaliikmega; 

2. Pikk tasuline pakett - sisaldas endas kolme loodusturismi ja/või kultuuriväärtuslikku 

sihtpunkti ja põhjalikumat tutvumist kahe teenusepakkujaga/kogukonnaliikmega.  

 
 

1.4.2. Asukoht 

 

Asukohaks valiti Lahemaa rahvuspargis asuv Viinistu küla, mis on kujunenud üheks 

populaarseimaks külastuskohaks Lahemaal. Hr Jaan Manitski on  sinna seadnud sisse oma 

Eesti kunstnike töödest koosneva erakogu ja ehitanud turismi toetava infrastruktuuri 

(toitlustus- ja majutusasutus). Praktikabaas ise asub Viinistu küla keskväljaku ääres, endise 

külakaupluse ruumides. Strateegiliselt sai praktikabaasi asukoht valitud külastajate 

reisimarsruudile.  

 

 

1.4.3. Sihtgrupp 

 

Sihtgrupi väljaselgitamisel lähtuti Lahemaa rahvuspargis läbiviidud külastajauuringutest - 

2010. a Lahemaa külastajauuring ja 2014. a Lahemaa teabepunkti külastajauuring. 

Uuringutest selgus, et 64% (2010.a Lahemaa külastajauuring) inimestest eelistab külastada 

Lahemaa rahvusparki kuni 5-liikmelises grupis, 59% (mõlemad uuringud) külastajate jaoks 

on Lahemaa rahvuspargi näol tegemist ainsa sihtpunktiga ja 77% (2014.a Lahemaa 

teabepunkti külastajauuring) eelistab piirkonnaga tutvuda kasutades transpordivahendina 

sõiduautot. [15] 

Lähtuvalt uuringutest saadud infost koostati turuanalüüs: 
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1. loodus-, kultuuriväärtuste- ja kogukonnaturismi vahendamine väikestele 

tarbijagruppidele (2-5 inimest); 

2. Lahemaa, oma tiheda külastatavuse ja loodusväärtustega, on väga hea valik 

asukohana ja loob parimad eeldused püsitatud eesmärkide saavutamiseks; 

3. piirkonda külastav turist eelistab reisida oma transpordivahendiga, seega ei pakutud 

transporditeenust, vaid plaaniti saata soovi korral turiste nende enda sõiduvahendis 

või pakkuda jalgsi- või jalgrattaretke varianti.  

 

 

1.4.4. Tööjõud 

 

Projekti meeskond koosnes 100% vabatahtlikest üliõpilastest. Palka üliõpilastele ei makstud, 

kompenseeriti üliõpilaste transpordi- ja toidukulud. Tegevustoetus tuli Eesti Maaülikoolilt.  

Selleks, et soovitada pakette ja vajadusel saata pakette tarbida soovivaid turiste, oli 

igapäevaselt vajalik vähemalt kahe üliõpilase (turismihooaja tipphetke nädalavahetustel 

kolme) kohalolek.  

Algidee järgi oli üliõpilaste põhitegevuseks praktikabaasi tegevuse tutvustamine, 

küsitlusankeedi täitmine, pakettide pakkumine, tuuride jaoks vajaminev organiseerimistöö 

ja soovi korral turistide saatmine nende külastusel. Kohustusteks oli praktikabaasi ruumide 

korrashoid ja heaperemehelik ümberkäimine praktikabaasi varadega.  

 
 

1.4.5. Turundus 

 

Turundusplaanide tegemisel sai põhirõhk pandud praktikabaasi silmapaistvamaks 

muutmisele. Algselt planeeriti toota baasile viitav bänner majaseinal (teostati), tuulelipud 

maja ees (ei teostatud) ning temaatilised aknakleebised (ei teostatud). Kõigile prakikabaasi 

liikmetele sai tehtud ühised särgid, mille kandmine oli praktika käigus kohustuslik. 

Turundustegevust viidi läbi ka sotsiaalmeedias: Facebook, Instagram, blogi. Eelkõige 

sooviti reklaamiga populariseerida teemaviite “#letsgolahemaa” kasutamist, mis pidi 

ühendama kõiki „Letsgolahemaa“ poolt loodud sotsiaalmeedia kanaleid. 
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1.5. Projektide „Letsgolahemaa“ ja „TRIP“ võrdlus 

 

Austraalias Queenslandi ülikoolis loodi turismi-, külalislahkuse- ja ürituskorralduse 

üliõpilastele võimalus omandada traditsioonilisest praktikavariandist erinev kogemus. Loodi 

programm nimega „TRIP“ (Tourism Regional Immersion Program). Järgnevas tabelis 

(Tabel 1.) on välja toodud kahe projekti sarnasused ja erinevused. 

 

Tabel 1. Projektide „Letsgolahemaa“ ja „TRIP“ võrdlus. 

Projekti nimetus „Letsgolahemaa“ „TRIP“ (Tourism Regional 

Immersion Program) 

Projekti eesmärk Alternatiivne lahendus 

traditsioonilisele 

praktikaprogrammile, 

pakkumaks reaalset erialast 

kogemust 

Alternatiivne lahendus 

traditsioonilisele 

praktikaprogrammile, 

pakkumaks reaalset erialast 

kogemust 

Projektis osalev üliõpilane Kohalikud üliõpilased Kohalikud ja välisüliõpilased 

Rahaline kasu Üliõpilased ei saa tehtud töö 

eest tasu vaid neile 

kompenseeritakse tegevuse 

käigus tekkinud kulud 

(majutus, toidukorrad, 

transport ja ligipääs 

olemasolevatele ressurssidele) 

Üliõpilased ei saa tehtud töö 

eest tasu vaid neile 

kompenseeritakse tegevuse 

käigus tekkinud kulud 

(majutus, toidukorrad, 

transport ja ligipääs 

olemasolevatele ressurssidele) 

Suunatus Sihtkohale, mitte ettevõttele Sihtkohale, mitte ettevõttele 

Panustatud aeg Viibides projektiga seonduvalt 

sihtpaigas 24/7, miinimum 80 

praktikatundi 

Viibides projektiga seonduvalt 

sihtpaigas 24/7, 10 päeva 

Grupi suurus Meeskond; 12 üliõpilast Meeskond; 34 (21 

välisüliõpilast ja 13 kohalikku) 

Koostöö Kogukonnaga ja ülikooliga Valitsus, 

mittetulundusühingud, 

äriettevõtted 

Projekti jätkusuutlikkus Loomulikul teel arenev 

programm, mis sõltub osaliste 

muutlikest vajadustest, 

prioriteetidest ja 

loomingulisest 

Loomulikul teel arenev 

programm, mis sõltub osaliste 

muutlikest vajadustest, 

prioriteetidest ja 

loomingulisest 

 

Projektis osalemise 

motivaatorid 

Asukoht, inimesed, praktika 

läbimine, erialapraktika 

paremaks muutmine 

Uus koht, uued inimesed, 

üldisem kättesaadavus 

turismivaldkonnale 

Sihtgrupp, kellele hüvanguks 

projekt on suunatud 

Kogukond Kogukond  
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Veakohad  Kogukond ei mõistnud 

tegevuse eesmärki 

 Juhtimise ja delegeerimise 

ebaõnnestumine 

 Mentorluse puudumine 

 Sisu mõtestamine vajab 

arendamist 

 Eelnev info projekti 

ülesehituse ja 

tööülesannete kohta - 

puudulik 

 Kogukond ei mõistnud 

tegevuse eesmärki 

 Rollijaotuse ja ülesannete 

eesmärgistamise 

ebaõnnestumine 

 Mentorluse puudumine 

 Sisu mõtestamine vajab 

arendamist 

 Eelnev info projekti 

ülesehituse ja 

tööülesannete kohta - 

puudulik 

Eelnev info projekti 

ülesehituse ja tööülesannete 

kohta 

Puudulik Puudulik  

 
 

Mõlema projekti eesmärk ja loomine sai alguse traditsioonilisele praktikaprogrammile 

alternatviise lahenduse otsimisest ja soovist luua innovatiivne lahendus reaalse erialase 

kogemuse pakkumiseks. Kõik „Letsgolahemaa“ projektis osalenud olid Eesti päritouluga 

üliõpilased, „TRIP“ projektis aga ühinesid omavahel kohalikud- ja välisüliõpilased. Sellest 

tulenevalt erinesid vähesel määral intervjueeritavate vastused „TRIP-is“. Ühise nägemusena 

oli suunatud tegevus kogukonna hüvanguks ja keskendus teatud piirkonnale, mitte 

ettevõttele. Üliõpilased viibisid kohapeal 24/7 vaid selle erinevusega, et „Letsgolahemaa“ 

projektis oli vaja sooritada kolme kuu jooksul miinimum 80 praktikatundi, kui „TRIP-is“ oli 

vajalik läbida 10-päevane programm. Kummaski ettevõtmises ei saanud üliõpilased 

tasustatud oma tehtud töö eest, küll aga kompenseeriti neile tekkinud kulud. Gruppide 

suuruseid võrreldes oli TRIP-i osalenute arv peaaegu kolm korda suurem („Letsgolahemaa“ 

12, „TRIP“ 34). Jätkusuutlikkuse ja idee edasi kandmise osas ollakse mõlemaid programme 

analüüsides arusaamal, et see saab eksisteerida vaid loomulikul teel arenemise, osaliste 

muutlike vajadusetega arvestamise ning nende prioriteete ja loomingulisust arvesse võttes. 

Asukoht, inimesed, praktika läbimine ja turismivaldkonnast parema ülevaate saamine, olid 

peamised motivaatorid, miks projektis osaleti. Hilisema analüüsikäigu selgusid ka mõned 

veakohad: 

 kogukonna segadus seoses tegevuse eesmärgiga; 

 juhtimise ja delegeerimise ebaõnnestumine; 

 mentorluse puudumine; 

 rollijaotus ja ülesannete eesmärgistamise ebaõnnestumine; 

 sisu mõtestatus; 

 puudulik info projektile eelnevalt seoses ülesehituse ja tööülesannetega [4]. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Antud uurimuses on kasutatud kvalitatiivse uurimistöö põhimõtet. Kuna tegemist on 

juhtumiuuringuga, pidas autor parimaks meetodiks intervjueerimist. Juhtumiuuringud 

põhinevad indiviidide kogemustel seoses mingi sündmuse või protsessiga ning autor 

sooviski saada ülevaadet ja hinnangut „Letsgolahemaa“ projektile.  

 

Uuringu koostamiseks viidi läbi 13 intervjuud ja intervjueeritavad jagati kolmeks 

sihtgrupiks: Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala bakalaureuse astme I ja II kursuse 

üliõpilased (8), Eesti Maaülikooli ja loodusturismi erialaga seotud akadeemiline personal (3) 

ja Lahemaa rahvuspargis elavad kogukonna inimesed (2). Üliõpilaste hulgas toimus 

omakorda alajaotus: üliõpilased, kes olid projekti eestvedajad/algatajad (3) ning üliõpilased, 

kes olid projekti toimimisse kaasatud (5).  

 

Valituks osutusid intervjueeritavad ühe valimi alusel, mille kriteeriumiks oli, et neil on 

seotus „Letsgolahemaa“ projektiga. 

 

Küsimused koostati eesmärgiga muuta intervjueeritavate jaoks projekti lahkamine 

lihtsamaks ja selleks, et luua konkreetne struktuur, mille abil on hiljem võimalik saadud 

vastuseid analüüsida, omavahel võrrelda ja hilisemaid järeldusi teha. Intervjuud toimusid 

näost näkku vesteldes ja keskmiselt oli ühe intervjuu pikkuseks 1-1,5 tundi.  

Kõigi kolme sihtgrupi intervjuud erinesid teatud määral küsimuse sõnastuse ja küsimustiku 

pikkuse osas. Üliõpilaste intervjuud koosnesid 33-st küsimusest, Eesti Maaülikooli 

akadeemilise personaali intervjuud koosnesid 23-st küsimusest ja Lahemaa rahvuspargi 

kogukonna inimeste intervjuud koosnesid 18-st küsimusest. Küsimuste analüüsil järgiti 

ajajoone formaati ja arvamuste analüüs liigub ettevalmistusperioodist tüveliku ideedeni 

välja.  
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3. TULEMUSED 

 

Selles peatükis on analüüsitud intervjuude tulemusi sihtgruppide kaupa. Sihtgruppideks on 

üliõpilased, ülikool ja kogukond.  

 

 

3.1. Üliõpilased 

 

Projektis osalenud üliõpilaste grupi sees toimus jaotumine: üliõpilased, kes olid projekti 

eestvedajad/algatajad (3) ning üliõpilased, kes olid projekti toimimisse kaasatud (5). Projekti 

algatajad alustasid tööd juba novembris. Projektis osalenud kaasati projekti tegevusse 

veebruaris. Lähtuvalt jaotumisest on märgata erinevusi intervjueeritavate vahel projekti idee 

ja elluviimise osas. Projekti eestvedajatel on parem arusaam projektist ka seetõttu, et nemad 

olid sellega seotud pikema perioodi vältel. Projekti toimimisse kaasatud üliõpilaste 

vastustest tuleb välja palju teadmatust ja segadust.  

 

Järgnevates alapunktides on teemade kaupa analüüsitud üliõpilaste vastuseid ja toodud välja 

erinevused ning sarnasused nii üldiselt, kui ka eelnimetatud jaotumise kaupa. Kuna tegemist 

on anonüümsete intervjuudega, siis on märgistatud intervjueeritavad erinevate tähtedega: 

projekti eestvedajad ehk Üliõpilane X, Üliõpilane Y, Üliõpilane Z ja projektis osalenud ehk 

Üliõpilane A, Üliõpilane B, Üliõpilane C, Üliõpilane E.  

 
 

3.1.1. Ettevalmistus  

 

„Letsgolahemaa“ projekti näol oli tegemist täiesti uudse lähenemisega. Keegi polnud varem 

Eesti Maaülikoolis ettevõttesse praktikale minemise asemel loonud omale täiesti uut 

praktikavõimalust. Innovatsioon, uudne lähenemine ja isetegemisvõimalus - need on 

märksõnad, mille tõttu tundsid üliõpilased, et antud projekti loomine oli nende jaoks vajalik.  

 



16 
 

Põhjuseid, miks projektiga liituda oli mitmeid:  

a) 3 üliõpilase jaoks oli oluline saada erialast kogemust ja teha ära ühtlasi ka ainekava 

läbimiseks ettenähtud praktika. Leiti, et see on positiivne, kui ülikooli poolt tuleb 

praktika läbimiseks pakkumine ja projektis osalenud üliõpilane tunneb, et esimesel 

aastal praktika läbimine on suureks eeliseks, kuna teisel õppeaastal õppekoormus 

kasvab ja vaja on läbida erinevate õppeainete raames praktikume.   

b) Antud praktika kasuks otsustamisel mängis suurt rolli ka asukoht ja 

inimesed/seltskond. Juba esimesel külastusel tekkis üliõpilastel seotus Viinistu 

külaga ja võimalus luua midagi täiesti uut koostöös erialakaaslastega.  

c) Üliõpilane Y liitus projektiga soovist muuta loodusturismi eriala praktikasüsteemi 

paremaks: „Tahtsin asju teistmoodi teha. Vaadates teisi erialasid, kuidas 

erialapraktika ei haaku erialaga ja tehakse valesid asju vales kohas, tekkis küsimus 

- kus on probleem?  Kas õppijas või õpetamises?(---) Tahtsin muuta meie eriala 

paremaks ja praktikat loogilisemaks.“ 

 

Kõik üliõpilased võtsid osa kõikidest korraldatud talgutest, mida toimus kevadperioodil 

kaks, ning samuti läbisid kõik ettenähtud 80 praktikatundi. Pooltel osalenutel jäi tunne, et 

nad ei teinud projekti perioodil piisavalt ja oleksid pidanud töösse rohkem panustama. Kaks 

üliõpilast jäid arvamusele, et nende panus mõttearenduse ja sisulise osa väljatöötamisel 

polnud samuti piisav. Kolme üliõpilase arvates jäi nende põhiline panus just sisulise osa 

välja töötamisse ja hiljem muutusid passiivsemaks. Üliõpilaste hulgas leidus ka neid, kes 

jäid oma panusega rahule ning oskasid välja tuua konkreetseid näiteid: Üliõpilane Y: „Mina 

olin see, kes võttis üle selle sotisaalmeedia poole - postitasin Instagrami palju pilte, et meie 

# jõuaks ringlusesse ja jääks inimestele silma.“ ja Üliõpilane E: „Panus, mille üle ma uhke 

ka olen, on see, et tegin meile suure infopunktisildi ja tervitusplakati, millel oli kirjas 

erinevates keeltes „TERE TULEMAST“. Tundus, et see tõmbas inimeste pilku.“ 

Üldiselt tundub, et kuna ei suudetud projektiga leida kindlat ja konkreetset suunda, siis jäi 

ka üliõpilaste isiklik panus pigem tagasihoidlikuks.  

 

Kogemuse vajalikkuse kohta uurides selgus intervjuudest, et üliõpilased kõik tundsid, kuidas 

tegemist oli vajaliku kogemusega. Leidus üliõpilasi, kelle jaoks oli projekt esmakordne 

erialane töökogemusega ja 6 üliõpilast said kinnitust, et soovivad tulevikus 

loodusturismialase tööga tegelema hakata. Toodi välja, et antud kogemus avardas silmaringi, 

pakkus uusi ideid ja lähenemisi. Ühe üliõpilase jaoks laienes loodusturismi tähendus: 
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„Kindlasti laiendas projekt loodusturismi tähendust minu jaoks Seda tööpõldu, mis mul võib 

olla ja lähendas sellega. Andis uusi mõtteid just oma tuleviku tööpõllu osas ja avardas minu 

teadmisi võimaluste osas loodusturismis just tänu sellele, et ma sain seal sees olla. (---) Üks 

asi on see, et kui saad loodusturismi õppetöö vormis, tekivad ühed mõtted aga olles seal 

sees, see avardab teistmoodi.“ Intervjuudest jäi läbivalt kõlama suur lisandväärtus selle näol, 

et tegemist polnud juba toimiva ettevõttega vaid sai ise kõike nullist luua ja katsetada.   

 

Projekti ettevalmistus perioodil kokku toimusid kahed talgud, mis intervjueeritavate arvates 

olid tulemuslikud. Nende käigus sai üles ehitatud praktikabaasi hoone ja teostatud kõik 

sellega kaasnevad tööd. Sellest siiski ei piisanud, 6 üliõpilase arvamusel jäi ettevalmistuse 

osa puudulikuks. Sisuline töö ei olnud piisav, alguse entusiasm oli küll suur, kuid maikuus 

langes aktiivsus märgatavalt ning tegevus muutus passiivseks. Üliõpilane A: „Kui lühidalt 

ja kiirelt öelda, siis mulle tundus, et kevadel oli see plaan ja mõte ilusam, kui ta suvel välja 

joonistus.“   

 

Eriti tundsid ettevalmistuse osas vajakajäämisi projektis osalenud üliõpilased ning välja 

toodi ka mõned punktid mille osas taheti suuremat teadlikkust:  

a) Kogukonnaliikmete kontaktandmed ja suurem koostöö nendega. Üliõpilane A: „Ma 

arvan, et väga paljud probleemid ka maailmas taanduvad kommunikatsioonile ja 

ettevalmistusele. (---) Ma oleks tahtnud seda üldisemat pilti sinna ümber, infot, mis 

oli tuumikgrupil, neid kontakte ja seda üldpilti, kus me asume Lahemaa 

turismimaastikul võrreldes teiste turismiettevõtjate või teiste loodusega seotud 

teenusepakkujate maastikul.“; 

b) Täpsem tööülesannete selgitus. Üliõpilane E: „Plaanid polnud paigas. Kui mina 

läksin praktikale, siis tekkis tunne, et ma ei teadnud, mida teha. Ettekirjutusi polnud, 

see oli enda otsustada, mis seal baasis täpsemalt teha tahad. Oleks võinud kokku 

panna mingi tegevusplaani või juhendi moodi asja.“;  

c) Otsustusvabaduse suurus. Üliõpilastel oli teadmatus selle osas, kui palju nad võivad 

iseseisvalt uusi ideid katsetada ja rakendada.  

 

Tänu ise proovimisele ja tegutsemisvabadusele leidis 5 üliõpilast, et algne idee oli küll väga 

hea, kuid hilisem teostus jäi siiski nõrgaks ja arenguruumi on veel kõvasti. Vaid ühe 

intervjueeritava silmis oli tegemist algusest lõpuni hästi teostatud projektiga. 
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„Letsgolahemaa“ projekti läbikukkumiseks lugeda ei saa, sest selle juures loetleti 

õnnestunuks erinevaid aspekte:  

a) Eelkõige projekti ära tegemist ja toimima saamist (4 vastanut). Loodusturismi eriala 

sai omale praktikabaasi ja seeläbi suudeti ka ülikooliga koostööd arendada. Sellest 

lähtuvalt nägid üliõpilased, millised piiramatud võimalused on tegelikult 

maaülikoolis tegutsemiseks.; 

b) Asukohta ja seda, et saavutati Jaan Manitskiga kokkulepe praktikabaasi ruumide 

kasutamiseks (2 vastanut).; 

c) Sotisaalmeedia loome ringlusesse minek ehk teemaviite „#letsgolahemaa“ levimine 

omal käel.  Inimesed kastutasid teemaviidet Lahemaal tehtud ja sotsiaalmeediasse 

laetud piltide pealkirjades.;   

d) Kohalike seas usalduse tekitamine läbi eeltöö. Kohalike tegevusi sai külastatud ja 

esimene kontakt loodud.; 

e) Eriala populariseerimine ja maine tõstmine.  

 

„Letsgolahemaa“ ebaõnnestumiste peale mõeldes, toodi välja järgnevaid mõtteid: 

a) Vastustest selgus, et juba ettevalmistusperioodil nägid paljud probleemi juhtimises. 

Üliõpilane Y tõi välja: „Me ei arutanud kaks kursust omavahel, mis oli halb. Meie 

(II kursus) oli rohkem kaasatud ja arutasime loengute pausidel, aga esimene kursus 

jäi tahaplaanile.“ Kahe kursuse omavaheline arutelu jäi puudulikuks ja 

esmakursuslased olid infosulus. Puudus keegi konkreetne, kes ülesandeid ja käske 

jagaks. Väga palju puudujääke taandus ebaõnnestunud juhtimisele ja 

delegeerimisele. Nende puudumise tõttu ei saadud toimima üliõpilaste omavahelist 

koostööd, puudus nii ülesannete jaotus, kui ka tegevusplaan. 

b) Puudulikust juhtimisest lähtuvalt valitses projektis osalenud üliõpilaste hulgas 

teadmatus ja seetõttu ei omanud nad kogu projektist ka tervikpilti. Kartuses 

teadmatusest eksida, ei leitud julgust ka proovida projekti omapoolse panusega 

erinevatest külgedest edasi arendada. Kaks vastajat tundsid, et ei saanud rakendada 

oma täit potentsiaali sel suvel ja oleksid soovinud individuaalselt rohkem panustada. 

c)  Toodi ka välja, et juriidilise keha puudumine sai takistuseks nii turistidega 

töötamisel, kui ka kogukonnaga suhete loomisel. Üliõpilane B ilmestab juriidilise 

keha puudumist järgnevalt: „Ma arvan, et ametlik pool ebaõnnestus, et me ei saanud 

kogukonnaliikmetele midagi pakkuda. Meil olid olemas meened, aga me ei julgenud 

neid müüa.“  
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d) Ebaõnnestunuks loeti ka hilisema kokkuvõtte ja järelduste tegemise puudumist. 

Projekt jäi õhku rippuma ja lõpplahenduseni ei jõutud.  

 

Lisaks juba eelnevas lõigus välja tulnud probleemkohtadele, leidsid intervjueeritavad, et 

„Letsgolahemaa“ projekti elluviimist Lahemaa piirkonnas mõjutasid veel mitmed aspektid:  

a) Vastustest selgus, et üks suurimaid möödapanekuid oli esimeseks aastaks seatud liiga 

suured plaanid ja eesmärgid. Korraga võeti ette liiga palju ja ajanappuse tõttu ei 

jõutud paljut realiseerida. 

b) Ei osatud arvestada, et igapäevategevuste kõrvalt on keeruline kõike planeeritut 

kolme kuuga ellu viia ning et mõlema kursuse üliõpilastel oli erinevate ainete raames 

vaja läbida suvised praktikumid. Sellest tulenevalt ei olnud võimalik alustada 

projektiga varem kui juuli alguses, mis tähendas juba 30. kaotatud päeva. Üliõpilane 

A tõi välja probleemi, mis eelkõige mõjutas projekti elluviimist: „Teema oli ikkagi 

see, et koos oli kaks sõna, mis kokku ei käi - vabatahtlikkus ja suvi. Kevadel 

saavutasime väga hea taseme nii ettevalmistuse kui ka liikmetega. Kuidas seda kõike 

hoida, ongi kõikide vabatahtlike ettevõtmiste võtmekoht ja keerukaim mure.“ Leidus 

vähe neid projektis osalenuid, kes panustasid rohkem, kui ettenähtud 80 tundi.  

c) Kõik intervjueeritud üliõpilased olid üksmeelel, et teenuse pakkumine ja 

kogukonnaga koostöö jäi juriidilise keha mitte loomise taha. Praktikabaasi tegevus 

sarnanes turismiinfokeskusele ning tegevus jäi mõnevõrra nähtamatuks ja taandus 

vaatluspraktikale.  

 

Koormuse jaotumisest rääkides läksid üliõpilaste arvamused lahku: 

a) Ühelt poolt jäädi seisukohale, et suve jooksul jaotus koormus ühtlaselt, 

miinimumtundide arv sai täidetud ja graafik oli hästi paigas. Sellest tulenevalt tõdeti, 

et kuna tegemist on vabatahtlikkuse alusel toimiva projektiga, ei ole võimalik inimesi 

sundida rohkem panustama, kui nad soovivad.  

b) Teiselt poolt arvati, et koormus jaotus suve jooksul ebavõrdselt, kuna osa 

üliõpilastest veetis Lahemaal 2 kuud ja osa vaid ettenähtud praktikatundide arvu (80 

tundi).  

c) Üksmeelele jäädi iga ühe enda panuse osas - kõigil oli võimalus panustada täpselt nii 

palju, kui nad said ja tahtsid.  
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Üliõpilased jõudsid konsensusele rollide jaotumise osas. Üliõpilane B suhtus rollide 

jaotamisse järgnevalt: „Ma ei näe, et rollid peaksid olema jaotatud aga ma leian, et peaksid 

olema ülesanded, et oleks see kohapeal veedetud aeg paremini jaotatud ja sisustatud. Kui 

mingid asjad vajavad tegemist, siis need oleksidki aktuaalsed ja tegemises.“ Ühiselt jäädi 

seisukohale, et kindlasti peab olema keegi, kes kogu protsessi koordineerib ja juhendab. 

Toodi välja, et see ei pea olema üks inimene, vaid tuumikgrupp, kes omab üldpilti ning oskab 

teisi ülesannete juures vajadusel suunata ja juhendada.  

 

Enamiku üliõpilaste arvamusel jäi kogukonna roll „Letsgolahemaa“ projektis sel aastal 

väikseks. Olemasolev potentsiaal jäi kasutamata ja eestvedajate poolt kaasamine on vähene. 

Leiti, et ettevalmistusperioodil oli suhtlus hea, kuid praktikabaasi avamisest alates, suvisel 

perioodil, hakkas see ära vajuma. Kogukonnal endal huvi tegutseda eksisteeris, kuid 

üliõpilased ei osanud sellest kuidagi kinni hakata. Tihedam koostöö säilis vaid 3 

kogukonnaliikmega. Üks projektis osalenu jäi aga seisukohale, et kogukonna tegevusse 

kaasamine oli piisav ja saavutati kõik vajalikud kontaktid.  

 

Kogukonna kaasamise osas erinevatel etappidel jõuti üldisele järeldusele, et mõnes etapis jäi 

asi kindlasti puudulikuks. Kolm üliõpilast oli veendumusel, et kaasamine polnud piisav, kuid 

tõdeti, et ettevalmistusperioodil oli suhtlust kogukonnaga kindlasti rohkem. Leiti, et alguses 

sai takistuseks omavaheline kaugus. Üliõpilased olid hõivatud koolitööga Tartus ja 

kohalikud oma tegevustega Lahemaal, Üliõpilane Y: „Seda (kaasamist) oleks võinud olla 

palju rohkem aga samas on ka arusaadav, kuna Lahemaa oli kaugel, siis tudengitel oli 

keerukas teha seda õppetöö kõrvalt.“ Seega võib järelda, et ideede genereerimisfaas jäi 

puhtalt üliõpilaste ja ülikoolipõhiseks. Talgute ajal läks suhtlus kogukonnaga tihedamaks, 

kuid suve saabudes vajus jällegi ära. Samas tõdeti, et kuna projekti tegevuse hulk ei olnud 

ülemäära suur, sai kaasatud kogukonda täpselt nii palju, kui tegevust jätkus. Kõik projektid 

olid ülesrajatud kogukonna inimestega koostööks. 

 

Suurte plaanidega sai paika pandud ka praktikabaasi turundus, mis keskendus eelkõige  

sotsiaalmeediakanalitele (blogi, Facebook, Instagram). Kuna ükski üliõpilane polnud 

turunduse alal ekspert, sai üsna ruttu selgeks, et kõigi kanalite sisuga täitmine on keeruline 

ja ajakulukas. Samas leiti ka, et tulenevalt kogenematusest ja projekti väiksusest, oli 

algatuseks turundust piisavalt ja kui oleks olnud rohkem tegevust, oleks ka rohkem 

kajastatud. Kohapeal praktiseerides jõuti arusaamale, et väga suure osa klientuurist 
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moodustab juhuslik möödasõitja, kes ei ole praktikabaasi tegevusega sotsiaalmeedia 

vahendusel kokku puutunud. Sotsiaalmeedia näol oli tegemist väga suurele sihtgrupile 

turundamisega ning Üliõpilane B leidis, et praktikabaasi nähtavaks tegemisel oleks pidanud 

keskenduma väiksemale ja konkreetsemale sihtgrupile - juhuslikud möödujad: „Just see 

väisilme on selle projekti juures suure rõhuga. Alguses arvasin, et enamus rõhk lasub 

sotsiaalmeedial aga nagu me nägime, siis enamus inimesi sõidab mööda ja ei tule 

planeeritult. Ehk siis esmamulje välisilme näol on väga oluline.“ Ka paljude üliõpilaste 

vastustest tuli välja, et lahendus peitub praktikabaasi välisilme paremaks ja nähtavamaks 

muutmises.  

 

 

3.1.2. Olevik 

 

Loodusturismi eriala ettevõtluspraktika on vaja läbida kõigil bakalaureuseastme üliõpilastel 

teise õppeaasta ehk neljanda semestri lõpuks. Projektis osalenud tõid lähtuvalt oma 

kogemusest välja mõned murekohad loodusturismi eriala praktikas.  

a) Projektis osalenud teise aasta üliõpilastel tekkis segadus seoses õppeainega 

„Ettevõtluspraktika PK.0467“, mis on loodusturismi eriala õppekavas alles 

kolmanda õppeaasta alguses ehk viiendal semestril. Üliõpilaste arvamus on, et antud 

aine peaks olema teise õppeaasta kevadsemestril enne praktikale minekut ning tuleks 

täpsemalt lahti seletada ülikooli ootused selle suhtes. 

b) Seoses ettevõtluspraktikaga toob Üliõpilane C välja veel ühe murekohana 

kontakttunni puudumise: „Ülikoolpoolne infopuudulikkus, kuskil peaks olema selline 

kontakttund vastutavate õppejõududega, kus räägitakse otsast lõpuni ära, mida 

ülikool meilt ootab. Öeldaks, et see praktika peab olema tehtud lõpetamiseks ja 

ülikooli kodulehelt saab informatsiooni aga ikkagi võiksid õppejõud võtta selle kaks 

tundi ja kõigile pulkadeks lahti seletada, millised võimalused meil on ja seeläbi 

ennetada tekkivaid probleeme ja küsimusi.“ Kontakttundi soovitakse ka seetõttu, et 

eriala on lai ja fookust on keeruline leida, millisesse ettevõttesse minna või millist 

praktikat läbida. 

c) Üliõpilasi tuleks suunata praktikale juba esimese aasta lõpus ja toetada ideede 

vabadust, julgustades neid ise ettevõtlust katsetama. Esimese aasta üliõpilastel on 
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tõenäolisemalt tahtmist ja aega rohkem tegutseda „Letsgolahemaale“ sarnaste 

projektidega. 

 

„Letsgolahemaa“ projekti algse idee toimima saamisel leiavad üliõpilased, et tegemist oleks 

arvestatava praktika variandiga. Intervjueeritavad nõustusid, et kui projekt oleks toimima 

saanud nii, nagu algselt planeeritud ja klientidega kokkupuude oleks suurem olnud, oleks 

projekti näol tegemist väga hea praktika variandiga. Projektis oli olemas loodusturismi 

tulevikutöös vajaminev:  

1. koostöö ja suhtlus nii kogukonna, kui ka klientidega;  

2. projekti käimalükkamise ja töös hoidmise vastutus; 

3. pikk ettevalmistusperiood; 

4. turunduslik ning majanduslik pool.  

 

Loodusturismi valdkonnas tegutsemise motivatsiooni hinnates, enne ja pärast projektis 

osalemist märgati positiivset mõju. Üliõpilased jõudsid üksmeelele, et: 

a) varasemalt eksisteerinud tahe loodusturismi valdkonnas tegutseda kasvas; 

b) julgus katsetada ja riskida kasvas; 

c) motivatsiooni tõus oli märgatav.  

Lisaks tõid erinevad üliõpilased välja, et nähes kohalikke kogukonna inimesi tutvustamas 

oma kodukohta, tekkis ka isiklik soov kunagi samal viisil omaenda kodukohta tutvustada. 

Üliõpilane C väljendas seda järgnevalt: „Jah, kindlasti ta suurendas. Juba see käimine seal, 

need ekskursioonid, mida kohalikud meile tegid, olid minu jaoks nii väärtuslikud. Üks asi on 

see, kui ma ise lähen näiteks rändrahnu juurde ja uurin selle kohta raamatust, aga hoopis 

teine see, kui kohalik annab seda kõike emotsiooniga edasi ja räägib oma loo taha. Juba 

nende inimeste nägemine, et kui südamega nad oma tööd teevad, motiveeris ja andis 

teadmise, et olen õiget asja õppima tulnud ja tahaksin ka kunagi osata oma kodukohta sel 

viisil tutvustada.“ 

 

Projektist saadud kasu oli üliõpilaste jaoks väga laiahaardeline. Kõige kasumlikumaks 

osutus ettevalmistusperiood, mille eksimustest ja möödapanekutest oli palju õppida: 

a) Eelkõige ajaplaneerimisoskuste proovile panek. Tagasivaatavalt leiavad üliõpilased, 

et maikuu kaotamist oli võimalik ette ennustada ja seda projekti koostamisel arvesse 

võtta, kuid miskipärast jäi see märkamatuks ja muutis tegutsemisaja lühemaks.   
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b) Rollide jaotamise osas said kõige suurema õppetunni eestvedajad - kui tekkis hetk, 

et ise enam ei jõudnud/suutnud, oleks pidanud vastutust jagama või delegeerima, 

seda aga ei toimund ja projektis saabus paigalseis.  

 

Projekt tervikuna andis hea ülevaate tulevikutööst ning oli kasvulavaks uutele ideedele: 

c) Kaks üliõpilast leidis, et antud projektis osalemine andis hea võimaluse õppimaks 

tundma tuleviku konkurente ja potentsiaalseid koostööpartnereid - Üliõpilane X: 

„Kindlasti ka parem ülevaade oma erialakaaslastest, kellega tulevikus koostööd teha 

ja õppida tundma oma nö konkurente.“  

d) Kolme inimese jaoks oli suureks väärtuseks „Letsgolahemaa“ projekti juures ka koha 

valik ning seal elavate inimeste tundma õppimine.  

e) Otseselt erialaga seotud kogemustest toodi välja veel infopunkti/müügitöö kogemus 

ja inglise eriala keele praktiseerimise võimalus. 

 

Projektis osalenud tunnevad „Letsgolahemaa“ projektiga tugevat sidet ja sellest kujunenud 

kuvand on ka positiivne. Toodi välja, et tegemist ei ole pelgalt projektiga vaid innovaatilise 

ideega, mis annab võimaluse katsetada ja luua midagi enda jaoks. Üliõpilase Y kuvand 

hõlmab ka kõigi teiste üliõpilaste väljatoodut: „Kui ma räägin projektist või Lahemaast, siis 

ma kuvan seda nii, nagu ma ise seda sel suvel nägin. Leian, et „Letsgolahemaa“ on nii palju 

muud, kui lihtsalt projekt. See on midagi, mis ühendab inimesi, loob uusi tutvusi, uusi 

võimalusi ja pakub looduselamust. Seal aeg jääb mingis mõttes seisma - Lahemaa 5 minutit 

on tavalisest pikemad. Võimalus aega maha võtta. Lahemaa pakub kõike - peidetud pärleid 

täis.“ 

 

 

3.1.3. Tulevik 

 

„Letsgolahemaa“ projektiga jätkamise osas on kõik intervjueeritavad üksmeelel - kindlasti 

tuleks jätkata. Suur eeltöö on tehtud:  

a) Valmis on saanud praktikabaasi hoone. Sellesse ei tule enam nii suurt ressurssi 

panustada. 

b) Kogukonnaga on loodud side ja kontaktid. Järgmisel korral on juba lihtsam 

kogukonda sulanduda.  



24 
 

c) Ülikooli poolt on moraalne toetus olemas ja usutakse, et leidub ka uusi üliõpilasi, kes 

on projektis osalemisest huvitatud. Jätkusuutlikkuse osas ollakse veendumusel, et see 

sõltub väga paljuski uutest üliõpilastest ja nende huvist projektiga jätkata. Kui on 

läbimõeldud tegevus, seatud kindlad ja selged eesmärgid, muutub projekt ise 

kutsuvaks ja inimestel tekib vabatahtlik soov projektiga liituda 

 

Projektist tagasivaatavalt rääkides tekkis üliõpilastel ka uusi mõtteid: 

a) Mitmel korral pakuti, et igapäevaselt praktikabaasi lahtioleku asemel võiks proovida 

korraldada projekti sessioonide kaudu, plaaniliste projektide kaupa. Sel viisil oleks 

lihtsam tervikut hoomata ja ka reklaami oleks kergem teha.  

b) Tegevus tuleks selgemini eesmärgistada ja tegutseda läbimõeldumalt sisu osas. Kuna 

enam pole vaja praktikabaasi maja ülesehitamisega vaeva näha, tuleks keskenduda 

kogukonnaga töö arendamisele.  

c) Tuleks küsida rohkem nõu nii ülikooli kui ka kogukonna poolsete mentorite käest. 

See aitaks vältida näiteks probleemide tekkimist ja tekkinud probleemkohad saaksid 

tõenäoliselt ka kergemini lahendatud.  

d) Projekti võiks kaasata ka teiste erialade üliõpilasi. Näiteks tõi Üliõpilane C välja: 

„Ma arvan, et kui kaasata teiste erialade tudengeid, siis võiks sellest väga suur asi 

välja kasvada. Äkki tõesti oleks sel suvel mõistlik kaasata majandustudengid või 

keegi, kes südamega sellist asja (juriidilise keha loomine) tahaks teha. Et vähemalt 

nii palju, kui mina tean, siis meie kursuselt väga kedagi ei huvita need asjad. Ja kui 

keegi ei ole sellest väga huvitatud, jah meil oli küll otsene vajadus, aga näha oli, et 

need asjad ei liigu sellisel juhul väga kiiresti.“ See pakuks praktikat ka teistele 

erialadele ja võimaldaks jaotada ülesandeid/tegevusi haridusele vastavamalt.  

 

Praktikabaasi ja ülikooli omavahelise seotuse osas näevad üliõpilased, et eelkõige lasub see 

toetusel, esimestel aastatel nii rahalisel, kui ka hoiaku mõttes.  

a) Ülikool oleks kursis praktikabaasi tegevusega, et abistada tekkivate probleemide 

lahendamisel.  

b) Oluline oleks, et esitataks omapoolsed nõudmised üliõpilastele ja praktikale, läbi 

mille oleks praktika ametlikult aktsepteeritav.  

c) Üliõpilased leiavad, et igal juhul peaks projekti juures olema vähemalt üks 

ülikoolipoolne mentor. Mentori(te) ülesandeks oleks probleemi märkamise korral 

soovituste tegemine, isiklike erialaste kogemustega abistamine, vajalikul hetkel 
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suunamine ja avatus abi küsimisele. Samas olid ka seisukohal, et mentorlust ei tohiks 

olla ka liiga palju, et üliõpilastel tekiks tunne, et neid kontrollitakse üleliia palju ning 

võimalus ise katsetamiseks ja kogemiseks kaob.  

d) Samuti tuuakse välja, et projekti kuvandis peaks selgelt kajastuma seotus 

maaülikooliga: „Võiks olla seotud, siis kasvab ka maaülikooli tuntus ning inimesed 

teavad arvestada, millise taustaga ja haridusega oleme.“ Kui projekt on mõnest 

aspektist ülikooliga seotud, kasvab projekti jätkusuutlikkus ja ka reklaami on 

rohkem.  

 

Kui mõelda „Letsgolahemaa“ peale, kui loodusturismi eriala potentsiaalse peamise 

praktikavariandi peale, siis jäävad üliõpilased seisukohale, et tegemist võiks olla esimese 

soovitusega õppejõudude poolt. Kuna üliõpilased on erinevad ning kõigi soovid ja 

nägemused ei kattu, peaks siiski ka säilima valikuvabadus. Leiti, et projekti on võimalik 

kohandada ja vormida igal aastal vastavalt inimestele ja ideedele ning tegemist ei ole 

kindlasti projektiga, mis muutub igavaks või üksluiseks. Projekt annab üliõpilastele hea 

võimaluse oma idee nullist ülesehitamiseks.  

 

Tudengiettevõtete arenemine reaalseteks loodusturismi ettevõteteks oleneb täielikult 

projektis osalevatest inimestest. Motiveeritus ja ideed tulevad üliõpilastelt endalt ja kindlasti 

kasvatavad sellised projektid ettevõtlikkust üliõpilaste seas. Tudengiettevõtlus annab 

võimaluse katsetamiseks ja eksimiseks ning loob ka kontaktid, mille abi on tulevikus lihtsam 

isikliku ettevõtlusega tegelema hakata. Projekt on väga hea võimalus arusaamaks, kuidas 

näeb välja oma ettevõtte loomine, milliseid takistusi tuleb ette ja kuidas neid on võimalik 

ületada.  

 

Projekti kuludele ja tuludele peale vaadates on üliõpilased veendumusel, et tulevikus peaks 

projekt ennast ise ära majandama. Leitakse, et selleks tuleks luua juriidiline keha, mis teeb 

kogu rahaga ümberkäimise protsessi legaalseks. Variantidena pakuti välja 

mittetulundusühingut ja seltsingut. Juriidilise keha loomine on hea õppimise võimalus ja 

sinna tuleks kaasata kõiki projektis osalevaid üliõpilasi, et võimalikult paljud saaksid selle 

alase kogemuse. Antud mõtte koondab hästi Üliõpilane A: „Projektipõhiselt on see lihtsam 

ja jällegi ma näen, et MTÜ on see kõige lihtsam ja loogilisem variant. See ka motiveerib 

asja selgemalt läbi mõtlema ja tekivad kindlamad vormid. Meie edasine töö on lihtsam, kui 

see on rohkem läbi mõeldud ja ei tuleks rabistades ning kõik osalejad on kaasatud. Kõigil 
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on võimalus, ei pea, aga on võimalus esitada omapoolne arvamus.“ Ideaalis saadakse kulud 

nulli ja jääb ka midagi reservi, mille abil uusi projekte teostada. Lahendus oleks kas läbi 

toodete ja teenuste müügi või sponsorluse abil. Ise ära majandavat projekti on küll raskem 

saavutada ja esialgu on see üliõpilastele liiga suur kohustus, kuid samas toodi välja, et see 

motiveerib tegevusplaani detailsemalt ja paremini läbi mõtlema.  

 

Kogukonnaliikmete panustatud aja väärtusesse panemise ja selle tasustamise osas jäid 

üliõpilased seisukohale, et kulutatud aeg peaks kindlasti saama tasustatud. Toodi ka välja, et 

palju sõltub panuse suurusest ja inimesest endast, alati ei pea olema tasu rahaline, pakkuda 

võib ka abi või vastu panust kogukonnaliikme tegevusse. 

 

 

Kogukonna poolse panuse osas projekti, toodi välja erinevaid seisukohti: 

a) Kogukond peaks eelkõige keskenduma iseenda või oma toote huvitavaks tegemisele 

ja selle kõige juures ka autentsuse säilitamisele: „Ma arvan, et nad peavad oma toote 

huvitavaks tegema. Ma ei näe, et nad peaksid väga palju muud tegema. (---) Ma 

arvan, et seeläbi säilib autentsus, kui kogukond pakub vaid seda tahet näidata, mida 

nad teevad ja millega nad toimetavad.“  

b) Intervjuudest selgus, et üliõpilased ootavad kogukonnalt eelkõige avatust ja usaldust, 

kuid mõistavad, et need ei teki kahe kuuga.  

c) Kogukonnapoolne panus oleks panustada projekti tegevusse oma aega ja piirkonna 

kohta käivate teadmiste abil.   

d) Tagasiside üliõpilaste tegevusele on oluline ja aitab vältida mitte teadlikult 

kogukonna kahjustamist. Kogukond võiks selgelt väljendada omapoolseid ootuseid 

ja tuua välja koostööpunkte. Üliõpilased leiavad, et antud projekt saab toimida vaid 

vastastikuse koostöö ja soovituste jagamise abil.  

 

Üliõpilaste värsked vaatenurgad ja õhin on kindlasti kogukonna ettevõtlust soodustavad 

faktorid. Samas on alati olemas ka oht kahjustada kogukonda, Üliõpilane A selgitab 

järgnevalt: „Seal ongi suur oht ka kahjustada. Selles mõttes, et palju me esimesel aastal ikka 

seda turistide massisuurendame aga me võime sassi lüüa kogukonna ja nende eelneva 

võrgustiku, et kui tulevad uued inimesed ja hakkavad seal korraldama. Aga mulle tundub, et 

teadvustasime endale seda riski ja sai õige nurga alt, piisavalt pehmelt, piisavalt kaasavalt, 

piisavalt rahulikult lähenetud.“ 
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Kogukonna jaoks on oluline mõista, et kogu projektist saadav kasu on esmajoones suunatud 

kogukonna hüvanguks. Projekti algidee ongi turistide poolt maha jäetava raha suunamine 

kogukonda ja koha tuntuse tõstmine. „Letsgolahemaa“ annab hea võimaluse ja inspireerib 

kogukonnaliikmeid eneseturunduse valdkonnas ning julgustab uute ideede nimel tegutsema.   

 

Asukoha osas jäädakse ühtsele seisukohale, et rahvuspargid on igati sobivad selliste 

projektide läbiviimiseks. Alustamine on rahvuspargis lihtsam, sest tegemist on arenenud 

turismipiirkonnaga, olemas on turismiasjaliste võrgustik, turistid juba külastavad piirkonda, 

leidub palju vaatamisväärsusi ja mitmekesist loodust. 

 

Uute asukohtade peale mõeldes leitakse, et tegelikkuses on võimalik sellist projekti 

rakendada kus iganes. Minimaalselt võiks leiduda piirkonnas vaatamisväärsusi,  tõmbekohti 

ja inimesi kogukonnast, kes on valmis piirkonnas turismi arendamisse panustama. Lihtsam 

on muidugi teha seda kuskil turismipiirkonnas, kuhu turistid omal käel ka satuvad - 

suurlinnade läheduses, rahvusparkides, suuremates tõmbekeskustes. Välja toodi ka saared, 

kuna piiritletud alal on lihtsam luua tervikpilti ja müüa piirkonda paketina.   

 
 

3.2. Ülikool 

 

Ülikooli akadeemilise personali hulgast viidi läbi intervjuu kolme töötajaga: kahe elurikkuse 

ja loodusturismi õppetooli õppejõu ning ühe põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

juhtkonna töötajaga. Intervjueeritavate valimisel lähtus autor sellest, et neil oleks 

kokkupuude „Letsgolahemaa“ projektiga. Lähtuvalt intervjuude anonüümsusest nimetatakse 

intervjueeritavaid töö vältel järgmiselt: Intervjueeritav 1, Intervjueeritav 2 ja Intervjueeritav 

3.  

 
 

3.2.1. Ettevalmistus  

 

„Letsgolahemaa“ projekti kirjeldamiseks kasutatakse korduvalt sõna õhinapõhisus ja 

akadeemiline personaal kiidab algatuse igati heaks. Kohapeal käis kolmest intervjueeritavast 
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praktikabaasi külastamas kaks ja kõik küsitletud on seisukohal, kui „Letsgolahemaa“ idee 

algses versioonis toimima saada on tegemist 100% arvestatava praktikavariandiga.  

Esimesel aastal ei osatud suure tahtmise varjus kõiki probleeme ette näha - üliõpilastel 

omakeskis asi toimis, kuid väljapoole ei suudetud seda kuvada. Siiski kiidetakse algatust 

heaks ja Intervjueeritav 3 leiab, et antud praktikabaasi ideed võiks isegi kohandada teistele 

erialadele ülikoolis: „Kindlasti oli see väga positiivne, et üliõpilastel selline initsiatiiv tekkis 

ja teiseks, teada saada, mis sellest välja tuleb ja kas seda kogemust oleks võimalik rakendada 

ka teistele erialadele. Tasub analüüsida, kas seda saaks ka teistele erialadele rakendad, kui 

loodaks mingi üksus või juriidiline keha ning seejärel põllumajanduse- või keskkonna 

suunalist tegevust arendada.“  

 

Projekti teostuse suurimaks õnnestumiseks loeti seda, et projekt sai ära tehtud. Tihtipeale 

tekivad ideed, kuid teostuseni ei jõuta. „Letsgolahemaa“ projekt sai toimima tänu suurele 

tahtele ja kogu projekti pisidetailideni läbimõtlemisele. Intervjueeritav 2 leidis, et sellised 

tudengialgatused ei ole tavalised: „Selles mõttes, et tudengid natuke mõtlevad ja viitsivad 

väljaspool oma seda vaba aega ja kohustusi midagi teha, ei ole tavaline.“  

Alguse periood oli väga hea aga suvise perioodi saabudes hakkas asi ära vajuma. Kõikide 

seatud eesmärkide saavutamisest jäi kindlasti palju puudu, kuid üliõpilaste areng läbi 

projekti oli märgatav ja siinkohal arvab Intervjueeritav 2, et taolised tudengiettevõtmised 

peaksid olema kohustuslikud: „Aga kogu see asi õnnestus, sest see vunk ja teiepoolne 

läbimõeldus ning see tehniline teostus, et te tõesti seal messil käisite, pisiasjad olid 

läbimõeldud ja tohutu rühmasisene rollijaotus. See, kuidas te ise seeläbi kasvasite oli äge. 

Niisugused algatused peaksid olema kohustuslikud ning on vajalikud ja tarvilikud.“   

„Letsgolahemaa“ formaat (üliõpilased ise teevad kõike vabast tahtest, iseendale praktika 

loomine, kolm kuud kogukonnas ja tööpõllul praktiseerimist)  on küll suurepärane, kuid üks 

vastanutest leidis, et see ei rahulda kõiki üliõpilaste tänaseid vajadusi. Üliõpilased on igal 

aastal täiesti erinevad ja sama formaadiga edasiminek võib muutuda keerukaks, kuna sellised 

projektid ei toimi, kui need ei lähe edasi sisemise entusiasmi pealt. Selleks, et 

tudengiettevõtlikkus sellise kujul oleks jätkusuutlik, peaks ka ülikoolis tudengiettevõtlust 

suunama ja juhendama samasuguse õhinaga.  

Ettevalmistuse kohta väga palju ei teata ja hinnang sellele anti lõpptulemuse põhjal.. 

Esimesel aastal võttis akadeemiline personaal seisukoha, et väga palju ei sekkuta ja lasti 

üliõpilastel ise tegutseda. Intervjueeritavad tajusid, et abi väga palju ei tahetud küsida  ja 

nende otsus oli mitte sekkuda. Leiti, et enne suvist perioodi oli ettevalmistus parem, aega oli 
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rohkem ja projekt oli sel perioodil läbimõeldum. Positiivse näitena tõi Intervjueeritav 2 välja 

„Matkamess 2017“ osalemise: „Matkamessil nägin, et ettevalmistus oli tasemel. See mida 

ma nägin, millele kõigele oli mõeldud, et see oli minu meelest üliäge. See mida tegite koos 

ja oma leiutamisel oli väga hea.“ Lõpptulemuse järgi vaadates tõdeti siiski, et ettevalmistus 

ei olnud piisav - tehniline pool hea (üliõpilaste mobiliseerimine, praktikabaasi ülesehitus), 

metoodiline ja psühholoogiline puudulikud. Abi küsimine oleks siinkohal olnud hea 

lahendus, kuid üliõpilastele oli see sellisel kujul väga heaks õppetunniks. 

 

Sellel aastal kogukonna roll projektis veel välja ei kujunenud. Jäädi arvamusele, et kogemuse 

puudumise tõttu ei suudetud kogukonda protsessi kaasata. Positiivsena toodi välja, et suudeti 

kogukonnas kontakte luua ja seeläbi on minimaalne eeltöö tulevikuks tehtud. Intervjueeritav 

2 selgitas, kuidas kogukonna kaasamine ja nendega suhtlus on kogemuspõhine ning kuidas 

seal jäid üliõpilased hätta: „Kogukonna ja täiskasvanud inimestega tuleb osata suhelda, 

teooria seal ei aita, see on kogemuspõhine. Ma arvan, et teil seda kogemust ei olnud piisavalt 

või tähendab see ei olnud kollektiivne. See kõik oli teie jaoks liiga uus, kogu see 

eksperiment.“ Kogukonnaga suhtluse osas oskab akadeemiline personal kindlasti kogemuste 

pealt nõuandeid jagada. 

 

Kuna sel aastal ei suudetud projekti täies mahus käima saada ja sisu osa jäi väheseks, leiti, 

et üldises pildis tehti praktikabaasile piisavalt reklaami - pole mõtet üle turundada projekti, 

millel sisu nii palju pole. Arenemise osas toodi välja, et praktikabaasi välisilme oleks 

pidanud olema kõvasti silmapaistvam ja kutsuvam. Intervjueeritav 2 tõi välja, et kui ei oleks 

asukohta teadnud, siis poleks üles leidnud: „Praktikabaas oli väga tagasihoidlik, sellest ei 

olnud aru saada, et seal midagi toimub. Ma tulin, siis ma ikka otsisin. Lõpuks leidsin need 

sildid üles, kõik oli väga maitsekas ja väljapeetud, aga ütleme nii, et kui sa seda asja otsida 

ei osanud, siis sa seda ei leidnud.“ Sotsiaalmeediakanalid oli intervjueeritavate arust päris 

hästi kaetud ja meenete väljatöötamist peeti samuti väga heaks.  

 

Lahemaa piirkonnas projekti toimima saamist mõjutasid erinevad aspektid: 

a) Kindlasti see, et enamus üliõpilasi tuli Tartumaalt, seega kahe kuu graafikut oli päris 

keeruline täita. Kõik päevad said küll kaetud, kuid mõnel päeval viibis praktikabaasis 

vaid üks inimene. Kui üliõpilane on üksinda kohapeal, päris täpselt ei tea, mis tegema 

peab, on sattunud täiesti uude olukorda ja teeb seda kõike täiesti uues keskkonnas - 
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selge on see, et sellisest olukorrast ei saa toimuda arengut ja leiti, et paljuski jäi antud 

probleemi taha ka suutmatus kogukonda kaasata.  

b) Ei suudetud sobituda Lahemaa turismivõrgustikku, mis ühelt poolt võis olla 

kogukonna poolse konkurentsikartuse tõttu. Kardetakse, et tulevad võõrad ja 

tungivad nende tööpõllule. Teiselt poolt ka kogukonna sisemise vastuolulisuse tõttu. 

Lahemaal viibib suvisel perioodil nii püsielanikke kui ka suvitajaid, kes tihtipeale 

peavad ennast samuti kohalikeks. Reaalsuses on neil kahel grupil aga väga erinevad 

tahtmised ning sealt tekib ka kogukonnasisene vastuolu: „Lahemaa on üks selline 

huvitav kant, ta on natuke hajali ja suur ala, mis on Tallinnast tuleva turistide ja 

suvitajate suure koormuse all, kus päris alaliselt ja igipõliselt kohalolijate hulk on 

päris väike. Seepärast on ka need kohalike tahtmised väga vastuolulised.“  

Intervjueeritav 2 toob välja ka Lahemaa kogukonna inimeste iseloomust sõltuvaid 

mõjutegureid: „Kuna seal piirkonnas on ka palju suvekodude omanike ja inimesed 

on keskmisest haritumad ja jõukamad, siis tuleb osata nendega suhelda ja neile 

läheneda. See ei ole tavaline kogukond suvalises maapiirkonnas, see asub Tallinna 

lähedal ning on väga kapriisne ja pretensioonikas. Neil on oma arusaam 

üliõpilastest, turismist, privaatsusest ja seepärast on kogukond sellisele projektile 

ülivajalik.“ 

 

 

3.2.2. Tulevik 

 

Kui võrrelda „Letsgolahemaa“ projekti ja loodusturismi erialal nõutavat ettevõtluspraktikat, 

siis jäädakse veidi erinevatele seisukohtadele. Kaks intervjueeritavat jäävad arvamusele, et 

praktika kattub täielikult nõutavaga ja täidab oma eesmärki. Üks aga leidis, et sellisel kujul, 

nagu ta sel suvel eksisteeris, ei sobi projekt kindlasti eriala praktikat asendama. 

„Letsgolahemaa“ projekti puhul nähakse ka seda, et kui projektist oleks puudunud 

problemaatiline osa ja kõik oleks plaanipäraselt läinud, ei oleks üliõpilased saanud vajalikku 

ja õpetlikku kogemust. Üks intervjueeritavatest leiab aga, et projekt pakkus küll väga palju 

võimalusi, mis olid praktika jaoks ideaalsed, aga neid ei suudetud realiseerida, kuna 

juhendamine puudus: „Tegelikult saite seal igasugust praktikat, küsimus on selles, kas te 

realiseerisite kõik need võimalused, mis teil seal olid. Teil oleks ikkagi olnud vaja 
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juhendamist rohkem ja kohapeal, mitte nii, et te olete ja seal vaadake ise kuidas saate. Siis 

teeb igaüks täpselt omamoodi ja kes teab, kui palju üldse mõtestab oma tegevust.“  

 

Projekti toimima saamisel leitakse, et see võiks olla üks peamisi soovitusi üliõpilastele 

praktikakoha valikul. Samas toob Intervjueeritav 2 välja, et projekt peab vastama kõigi 

tudengite ootustele ja peab pakkuma võimalusi, mitte neid ära võtma. Sellest lähtuvalt 

nähakse „Letsgolahemaa“ praktikabaasi kui esmast soovitust, mitte kui ainsat võimalust. See 

on oluline säilitamaks üliõpilaste jaoks valikuvabadus. Erialapraktika jaoks peaks projekt 

olema koostöös õppejõududega rohkem läbimõeldud, et tegemist oleks EAP-de väärilise 

ainega. Projekti toimimist nähakse ülikooli alt ja sellega peaks kaasnema kindlasti 

juhendamine, et säiliks jätkusuutlikkus ja oleks võimalik seda ideed vastavalt huvidele 

uutele kursustele rakendada.  

 

„Letsgolahemaa“ kuvand on akadeemilise personali seisukohalt positiivne. Intervjueeritavad 

mainivad korduvalt, kuidas nad on antud projekti toonud positiivse näitena maaülikooli 

üliõpilaste ettevõtlikkusest. Intervjueeritav 3 sõnul on levinud projekt tuntus ja seal osalenud 

üliõpilaste üle tuntakse ülikoolisiseselt uhkust: „Ma olen paljudele rääkinud, kuidas see asi 

käis ja kui uskumatu on see, et tuleb kamp üliõpilasi ja selliste ideedega üles astub. Selles 

mõttes ma olen seda positiivset kuvandit levitanud küll. (---) oma võrgustikus ja ülikoolist 

väljaspool olen ma seda positiivset näidet toonud, et ei ole nii, et tudengid ei huvitu 

tänapäeval millestki ja on passiivsed ning käivad minimaalselt koolis. Hea, et üliõpilased 

võivad teha koos asju ja teha midagi praktilist ära. See kuvand on väga positiivne ja on mille 

pealt edasi minna, olen ise ka kuulnud positiivset vastukaja erinevatest kohtadest.“ 

 

Korduvalt lahendusena mainitud juhendamise osas leiavad intervjueeritavad, et mentorlust 

oleks üliõpilastel projekti käigus vaja nii ülikooli kui kogukonna poolt. Mentor aitaks kaasas 

sisulise poole loomisele ja nõustaks vajadusel kogemusepõhiselt. Intervjueeritav 3 leiab, et 

mentorluse abil oleks saanud projektis paljusi probleeme vältida: „Võibolla oleks esile 

tulnud probleemide (juriidilise keha loomine ja ettevõtluse pool) läbimõtlemine olnud 

rohkem paigas, kui oleks olnud selle suunalist juhendamist, et kuidas turismiettevõtet luua. 

Praktika hakkaks sellest peale, et teed kõik need etapid läbi, kuidas ettevõttele alus panna 

ja kuidas moodi nende arvetega majandamine ja kõik see käib.“ Samas tuuakse ka välja, et 

mentorlus ei tohiks olla liiga intensiivne, läbi mille kogu protsess muutuks juhendaja poolt 

dikteeritavaks. Üliõpilastele peab jääma võimalus ise katsetamiseks ja eksimiseks. 
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Projektiga tuleks jätkata ja ülikooli poolt on olemas valmidus ka selle suunamiseks. Ideaalis 

võiks antud projektile kõrvale luua õppeaine või väiksema projekt, mida juhib 

„Letsgolahemaa2 kasvandik, kes teab täpselt kui palju tegutsemist selline asi nõuab. Temast 

saaks käehoidja ja mentor, otseselt ise tegutsema ei peaks, aga oleks valmis, kui abi 

vajatakse.  

Intervjueeritav 2 leiab, et uues formaadis võiks „Letsgolahemaa“ olla projektipõhine ja 

tegevus rohkem mõtestatud ja analüüsitud: „ (---) mingisugune sisu loomine ja mingid 

sellised sisulised eesmärgid, päeva või mingi muu aja raames. Tuleks koostada 

mingisugused mõõdikud, kui saavutad siis on hästi, aga kui sa ka ei saavuta siis pole midagi, 

lihtalt siis pead analüüsima, et miks ei tulnud välja või miks ei õnnestunud. See ei ole karistus 

vaid see tuleb ära põhjendada, et see ongi see õppimise koht ja käib protsessi juurde.“ 

Loodusturismi eriala eeliseks võrreldes teiste erialadega on see, et saab veidi lihtsamalt 

proovida ja katsetada ettevõtlust ja seeläbi on paremad võimaluse ka jätkusuutlikkuseks.  

 

Juriidilise keha loomine on kahe intervjueeritava nägemuses kindlasti vajalik, kuid 

vastukaaluks on Intervjueeritav 1 seisukohal, et selle loomine ei mõistlik: „Mina olen 

igasuguste kehade vastu. (---) Projekti tegevus peaks toimima läbi ülikooli. See jällegi on 

teie otsustada, aga minu meelest igasugune selline asjade kehasse valamine ei lõppe alati 

hästi.“ Juriidilise keha pooldajad leiavad, et tegemist võiks olla mittetulundusühinguga ning 

keha eest vastutus ei tohiks olla ainult üliõpilastel. Juhatuse liikmete hulgas võiks olla nii 

üliõpilasi kui ka õppejõud. Juriidilise keha ülikooliga sidumine annab võimaluse kasutada 

seda ka teistel üliõpilastel projektide loomiseks. Iga aastaga muutuvad loodusturismi õppima 

tulevad noored üha asjalikumaks ja seeläbi säilib lootus, et sarnaste projektide loomise soov 

kasvab tulevikus.  

Projekti ise ära majandamine oleks küll suurepärane aga hetkel jäädakse seisukohale, et 

selleks on vaja väga head äriplaani ja tudengitele ei saa panna nii suurt vastutust. 

 

Kogukonnaliikmete tegevuse tasustamisest rääkides leiavad intervjueeritavad, et isiklik 

panustatud aeg tuleks tasustada. Samas leitakse ka, et kuna üliõpilased ei saa oma tegevuse 

eest tasustatud ja antud projekti puhul ei saa rääkida ka suurtest kasumitest, siis peaks olema 

tasustamine milleski muus kui rahas. Intervjueeritav 2 leiab, et see tuleks individuaalselt 

kogukonnaliikmete seas selgeks teha, kes millistel tingimustel on nõus kaasa lööma: „Ma 

arvan, et see tuleks endal projekti poolt läbi mõelda ja see tasustamise osa ära kombata. On 
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inimesi, kes ütlevad, et nad teevadki kõike ainult raha eest ja see on väga okei. Siis tuleb see 

teenusehind ära kombata ja siis teha selgeks, et kellele me maksame, kes on nõus tegema 

niisama ja kes soovib, et temaga hiljem tassikese teed jood ja suhtled.“ Inimene peab 

tundma, et tema aeg on väärtustatud.  

 

Kogukonna ettevõtluse mõjutamise osas leitakse, et projekt soodustab seda. Kogukonnal 

tekib võimalus realiseerida oma ettevõtluspotentsiaali, kui see tal on ja kui ei, siis sellele 

kinnitust saada. Läbi ettevõtlikkuse kasvu tekib usaldus ka projekti suhtes ja seeläbi kasvab 

ka tõenäosus kogukonna kaasalöömises. Intervjueeritavad leiavad, selleks, et kogukonnast 

midagi vastus saada tuleb esmalt sinna ka midagi panustada. Kogukonna osaks saamine ei 

ole kerge ja tuuakse välja, kuidas käib kogukonnaga töö: „Igas piirkonnas on kogukond 

erinev ja see kogukonnaga töötamine ei ole nii, et „Tere, mina siin!“ Tegelikkuses peab seda 

kogukonda tundma ja ennast sinna sisse sööma ning kindlasti on kogukonna puhul ka see, 

et austus ja lugupidamine tuleb ära teenida. Ehk siis sa pead sinna palju sisse panustama ja 

tõestama, et sa oled ohutu ja kasulik ning alles siis võetakse sind jutule. Kogukond peab 

aktsepteerima, et seal nö võõrad toimetavad ja nende jaoks peab see olema tore või vähemalt 

ohutu. Igal juhul peaksite sinna midagi juurde andma, kui tahate sealt midagi vastu saada.“ 

Kogukonda tuleb veenda, et see,  mis tudengid teevad on positiivne ja üliõpilastega koostöös 

on turistide suunamine kasumlikum. 

 

Tudengiettevõtete areng reaalseteks loodusturismi ettevõteteks sõltub üliõpilasest endast ja 

juhendamisest. Intervjueeritav 2 iseloomustab hästi, kuidas tudeng saab hea ülevaate 

toimuvast: „Tudeng saab aru, kuidas see protsess käib ja mis selle jaoks teha vaja on ja ta 

saabki aru reaalselt kui palju sellega on võimalik teenida ja siis sealt tekib ka arusaam, et 

tal on reaalselt võimalik ise oma aega planeerida ja panustada täpselt niipalju kui ta viitsib. 

Tekib kogemus ja tunne, et ta saab hakkama, tekib eduelamus. Hästi toimimisel võib see olla 

ideaalne ettevõtlusinkubaator.“ Hästi toimiv projekt on igati soodustav tudengiettevõtluse 

arendamiseks.  

 

Asukohana on rahvuspargis tegutsemise osas palju eeliseid: 

a) seal liigub tavalisest rohkem turiste; 

b) rahvuspargid on üldiselt ka rohkem turundatud; 

c) palju loodus- ja kogukonnaväärtust. 
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 Negatiivse aspektina toon Intervjueeritav 1 välja struktuuridega põrkumise: „(---) 

rahvuspargis on seda keerulisem teha, kui kusagil mujal. Sest seal juba on mingisugused 

struktuurid, millega te ka juba põrkusite. Kui te oleks seda teinud väljaspool rahvusparki, 

siis oleksite te võib-olla olnud rohkem teretulnud.“ 

 

Uute kohtadena nähakse väga palju võimalusi. Sellist projekti võib Eestis luua kus iganes, 

oluline on lihtsalt mingi tõmbekeskuse/objekti olemasolu. Samas võib tegemist olla ka veidi 

nurgatagusemate kohtadega, kus siiski rahvast liigub. Sellistes kohtades on oluline leida 

omale koostööpartnerid: „Sellistes kohtades tasub teha koostööd RMK, keskkonnaameti, 

loodusmaja jt. Me ei ole nende kui koostööpartnerite potentsiaali kasutanud ära õppetöös.“ 

Alati on võimalus ka kusagil täiesti nullist alustada, kuid sellise uue projektiga on see alguses 

keerukas.  
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3.3. Kogukond 

 

Lahemaa kogukonna liikmete hulgast valiti välja kaks kogukonnaliiget ja viidi nendega läbi 

intervjuud. Intervjueeritavad valiti selle järgi, et neil oleks seotus „Letsgolahemaa“ 

projektiga. Lähtuvalt intervjuude anonüümsusest nimetatakse intervjueeritavaid töö vältel 

järgmiselt Intervjueeritav 4 - projektis osalenud koostööpartner ja Intervjueeritav 5 - 

Lahemaa rahvuspargis aktiivne kogukonnaelu edendaja.  

 

 

3.3.1. Ettevalmistus 

 

Mõlemad kogukonnaliikmed olid projektiga seotud läbi avamisürituse ja mõne põgusa 

praktikabaasi külastuse. Üks intervjueeritavatest viis kevadiste talgute ajal läbi matka, mis 

tutvustas üliõpilastele praktikabaasi ümbrust. Projekti kaasata ja plaan koostööd teha oli 

üliõpilastel vaid ühega intervjueeritavatest, teine intervjueeritav on aktiivne kogukonna liige 

ja kohaliku elu edendaja ning seeläbi puutus ta „Letsgolahemaa“ projektiga kokku. 

  

Idee, kogukonna poolelt vaadatuna, tundus hea - võimaldada üliõpilastele praktika, luua 

Viinistule turismiinfopunkt ja seada fookus väiksematele turistigruppidele. Kohalikel aga 

projektist täit ülevaadet ja arusaama polnud ning kohati tekitas küsimusi, millega täpsemalt 

tegemist on ja milliseks asi lõpuks kujunes, kuid heaks kiideti mõte kaasata kogukonna 

inimesi.  

 

Teostuse osas kiidetakse indu ja pealehakkamist, kuid jäädi seisukohale, et idee oli hea, aga 

teostus jäi kehvaks. Intervjueeritav 5 selgitab, miks tema arvates see projekt ei kandnud oma 

rolli: „Kõige selle tulemusena, mulle kõrvalt vaadates tundub, et see ei kandnud oma rolli 

ja jäigi võib olla selliste logistiliste või argipäevaste asjade taha. Võib-olla ka see, et lihtsalt 

see põhimõte, et tulla ja olla, oli väga kihvt, aga ma usun, et te ise õppisite, et see sisu 

planeerimine jäi lahjaks.“ 

 

Ettevalmistusperioodi osas sai kaasa rääkida vaid Intervjueeritav 4, kuna Intervjueeritav 5-l 

suvele eelneva perioodiga kokkupuude puudus. Kuigi Intervjueeritaval 4-l oleks pidanud 
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olema suurem kokkupuude ettevalmistusega, jäi ta samuti seisukohale, et see osa on ka talle 

kauge.  

Intervjueeritavad leiavad, et puhtalt isiklikust kogemusest lähtudes ei olnud kogukond suvel 

projekti kaasatud. Intervjueeritav 5: „Nii laialt kogukonda kaasa ei suudetud haarata, et siia 

ta ei jõudnud (Kolgaküla). Sellest võib öelda, et see ei kandnud oma rolli aga ma saan aru, 

et mingi rahvaga oli suhtlust tihedamalt. Kui puhtalt ainult mina ja siit, siis mulle tundub, et 

ei olnud päris nii nagu oli mõeldud.“ 

 

Praktikabaasi turundust väga kõrgelt ei hinnatud. Facebooki postituste arv jäi väikseks, 

Instagram ei paistnud silma ja praktikabaasi välimus oleks võinud samuti ligitõmbavam olla. 

Intervjueeritav 5 tõi välja, et algul kohalikesse lehtedesse saamine oli positiivne ja aitas 

kohalike seas teadvust tõsta: „Alguses ikka saite kohalikesse lehtedesse ja see oli väga hea, 

sest see töötab meie kandis väga hästi. Tõenäoliselt selle kaudu kohalikud ikka teadsid mis 

toimus, aga puudu jäigi siis see, et mis lõpuks sai.“  

 

Lahemaa piirkonnas projekti mõjutavate teguritena toodi välja: 

a) Rahalised probleemid. Ei suudetud juriidilist keha luua ja mustalt rahade liigutamine ei 

tulnud kogukonnas kõne alla. 

b) Kogukonna usalduse saavutamine. Seda selgitab ilmekalt Intervjueeritav 5: „Kogukonna 

eestvedajana võin öelda, et kõik ikkagi algab ja lõppeb inimestest. See usaldus alguses on 

hästi oluline, et kui lihtsalt oleksite sadanud kuhugi Eestis, kus ei oleks kedagi tuttavat olnud, 

siis oleks raske olnud. Teistpidi, kohapealt õiged inimesed üles leida on ka keeruline.“ 

c) Kogenematuse osas leiab Intervjueeritav 5, et seal oli nii positiivseid kui negatiivseid 

külgi: „Pigem siis mõjutas seda asja ka see, et te jooksite energiast tühjaks või said 

vabatahtlikud otsa või mis iganes. Kogenematus samuti. Ühelt poolt mõjutas algaja 

entusiasm, aga teiselt poolt ka see kogenematus.“ 

 
 

3.3.2. Tulevik 

 

Mentorlusega leitakse, et see on ülikooli poolt olulisem, kui kogukonna poolt. Ülikool 

juhendab, kuidas luua kontakt kogukonnaga, mis on keeruline ja tundlik ülesanne. 

Intervjueeritav 4 leiab, et pigem peaks olema mentoriks kogukonnale, kuid seda on keerukas 

teostada: „Ma pigem arvan, et siin on vaja mentoriks olla kogukonnale. Just see sama, et 
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kohalik oleks nõus ka kampa lööma. Kogukonda tuleks kaasata, see eestlane on selline 

omaette hoidev. Aga see on jälle nii tundlik teema, kui ühe vale sõna ütled, siis tõmbad 

piltlikult kahe aasta tööle vee peale.“ Teise intervjueeritava arvamus on, et kui tegevust 

jätkata rahvuspargis, siis tuleks kaasata mõttetegevusse ka selle valitseja Keskkonnaamet. 

 

Uute ideedena nähakse, et praktikabaasis võiks rakendada turismiinfopunkti märgistust ja 

panustada reklaamiga kohalikele infotahvlitele: „Sinine I-täht ja teie puhul ma mõtleksin 

tahvlite peale. Teil ei olnud infotahvlitel külades midagi. Teie turist võiks olla selline, kes 

tuleb ja peab kinni seal tahvlite juures ja uurib. Lihtsamat turundust teha. (---) . See kulu, 

mis sellega kaasneb on ka nii olematu, et miks mitte kasutada.“ 

Positiivse näitena ja projekti ühte suuremat eesmärki täites, toob Intervjueeritav 5 välja, et 

on saanud inspiratsiooni üliõpilastest ja sooviks ka ise neid rakendada: „Pigem mul tekkis 

see mõte, et kui teil see asi ei jää tööle ja kui olete ise kusagil mujal rakkes, et ma võtaksin 

ja hakkaksin ise tegema praktikantidele midagi. See mida ma see suvi veel päris ei jõudnud 

siin Lahemaal tegema hakata, loodan, et järgmine suvi saan käima, selles ma näeksin 

tegelikult, et võiks proovida tudengeid ise rakendada.“ Projekti üks eesmärkidest oligi 

kogukonna elavdamine ja neile oma väärtusi teadvustada. 

 

Juriidilise keha vajalikkust peetakse kindlasti oluliseks. Intervjueeritav 5 toob välja, et 

mustalt raha kogukonnas liigutada ei tohiks: „Kõik raha peab käima läbi mingi juriidilise 

keha. Kui see ei saa olla maaülikool, siis see peab olema keegi teine. Niisama lihtsalt, et me 

võtame turistilt raha giidimise eest, et sellist asja ülikool ei tohiks õpetada. Praktika on ju 

ka õppimine.“ Leitakse, et kui valida keha, siis võiks selleks olla MTÜ, mille juhtimises saab 

kogukond tegev olla vaid siis, kui ollakse kindlad, et praktikabaas jääb kogukonda püsivalt. 

Ettepanekuna tuli uurida Viinistu külaseltsi MTÜ kasutamise kohta. Ülikoolipoolne roll 

oleks kontrollida, et üliõpilaste tegevus toimuks seaduspäraselt.  

 

Intervjueeritavad on ühisel seisukohal, et oma aja panustamise eest peaksid kogukonna 

liikmed saama tasustatud. Igaühe jaoks on see piir erinev, mida ollakse valmis tegema tasuta 

ja mida enam mitte aga ühiselt leitakse, et tasustatud saamine on oluline, kui panustatakse 

oma isiklikku aega.  

 

Kogukonnaga tuleks täielikult arvestada ja neile tuleks anda vabadus. Leitakse, et kogukond 

peaks saama ise valida, milles ta tahab osaleda ja milles mitte. Turundus ja tegevusplaan 
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peavad olema läbimõeldud, kuid Intervjueeritav 4 leiab, et kogukond vajab müügiga abi: 

„Ma arvan, et kogukonnast tulebki üliõpilastel leida selline väärtus, mida müüa. Ülikool 

loob võimaluse, üliõpilased müüvad ja meie oleme siis müüdavad. Et ega seal muud varianti 

ei ole. Teie poolt tuleks see teadmine, et mida te müüte ja kuidas te müüte. Kogukond ise ei 

saa aru, mida tal pakkuda on ja mis toimiks.“ Kui on asjad läbiräägitud ja mõeldakse 

protsessi käigus ka kogukonnale, siis ei nähta takistust, miks kogukond ei peaks olema 

motiveeritud antud projektis kaasalööma.  

 

Antud projekt puhul on võimalus, et see soodustab kogukonna ettevõtlust, kuid võib ka seda 

kahjustada. Reaalse ohuna näeb üks intervjueeritavatest kogukonda tungimist ja juba 

piirkonnas tegutsevatele giididele konkurentsi pakkumist. Tõenäolisemaks peetakse siiski 

soodustamist ja ideede saamist, mida tulevikus rakendada.  

 

Asukoha mõttes peetakse rahvusparki heaks valikuks, seal liigub juba turiste ja 

üliõpilastele on hea kogemus toimetada reeglistikuga alas. Kui rääkida potentsiaalsetest 

uutest kohtadest, leitakse, et see võib toimida igal pool, kus leidub loodust ja on võimalus 

teha turismi ning lisana toob Intervjueeritav 4 välja ka inimväärtuse: „Rahvuspark (---) ei 

muuda teie jaoks mitte midagi. See on lihtsalt ilus piirkond. Kui sul on inim- või 

loodusväärtus, siis ei ole vahet kus sa tegutsed.“ 
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4. ARUTELU JA JÄRELDUSED INTERVJUUDE 

VASTUSTEST 

 

Intervjuude kokkuvõttesse on koondatud kõigi intervjueeritud sihtgruppide vastustest 

väljatoodud olulisemad seisukohad ja need on vormistatud tabeli kujul (Tabel 2). 

 
 

4.1. Tabeli (Tabel 2) ja intervjuu tulemuste kokkuvõte 

 

Kõik kolm intervjueeritud sihtgruppi olid projekti suhtes positiivselt meelestatud ja pidasid 

ideed väga heaks. Üheks oluliseks elluviimise põhjuseks leiti olevat üliõpilaste õhin ja 

pealehakkamine. Alguse entusiasm aitas projekti käima lükata ja tõi kokku vajalikud 

osapooled.  

 

Esmapilgul tundus ettevalmistusperiood asjalik ja üliõpilastel jätkus tegutsemistahet. 

Suvisele perioodile lähemale liikudes hakkas üliõpilaste motivatsioon langema, ette tulid 

ülikooliõppe läbimiseks vajalikud tegevused ja ajapuudus. Ettevalmistusel suudeti projekti 

kaasata tööks vajalik arv üliõpilasi, luua kontakt mitme kogukonna liikmega ja tõestada 

ülikoolile projekti loomise vajalikkust. Praktilistest tegevustest sai saavutatud koostöölepe 

praktikabaasi omanikuga ruumide kasutamiseks, mis tegi võimalikuks selle renoveerimise. 

Ettevalmistusprotsessi käigus viidi läbi kahed talgud, millest võtsid osa kõik üliõpilased 

(vähemalt ühel). 

 

Teostuse osas leidsid sihtgrupid, et suureks positiivseks saavutuseks oli projekti käima 

lükkamine ja lõpuni vedamine. Asukohavalik õnnestus ning ülikooliõppe poolt vaadates 

suudeti populariseerida loodusturismi eriala.  

 

Intervjueeritavad jäid seisukohale, et praktilised tegevused sooritati hästi, kuid sisuline osa 

jäi tahaplaanile. Kevadperioodil ei suutnud üliõpilased fookust suunata projekti sisulise osa 

ettevalmistusele. Ajapuuduse tõttu tekkisid probleemid juhtimises ja ülesannete 
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delegeerimises. Akadeemiline personaal leidis, et sel suvel ei suutnud üliõpilased sobituda 

Lahemaa turismivõrgustikku ja probleemide ilmnemisel ei palutud abi vaid üritati ise 

hakkama saada, mis lõppkokkuvõttes ei õnnestunud. Kogukonnal tekkis projekti kohta väga 

palju küsimusi, millele vastuseid ei saadud.  

 

Esimese aasta kohta võeti liiga suured plaanid ja eesmärgid. Lahemaa piirkonnas mõjutasid 

projekti elluviimist, üliõpilaste seisukohalt, vabatahtlikkuse ja suve kooslus ning 

kogukonnapoolne konkurentsikartus. Akadeemiline personaal leidis, et üliõpilased olid 

täiesti uues keskkonnas, täiesti uute teadmistega ja tekkis aukartus kogukonna ees ning ei 

julgetud väga suurelt tegutseda. Kogukond leidis, et tulenevalt kogenematusest ei suudetud 

sel aastal saavutada üliõpilaste ja kohalike vahel usaldust täiel määral.  

Projekti reklaamise osas jäädi üldisele seisukohale, et võrreldes selle suuruse ja toimima 

saamisega oli turundamist piisavalt. Suuremate plaanide ja paremini toimima saamise puhul 

tuleks mõelda eelkõige praktikabaasi välisilme silmapaistvamaks muutmisele ja 

sotisaalmeediakanalite sisutootmise paremaks muutmisele.  

 

Kogukonna rolli osas jõuti järeldusele, et sel suvel see välja ei kujunenud. Kuna kogukond 

ei olnud protsessi piisavalt kaasatud ei suutnud üliõpilased sinna ka piisavalt hästi sulanduda. 

Tulevikku vaadates nähakse kogukonna rolli ja panusena oma toote või teenuse huvitavaks 

tegemist ja selle puhul autentsuse säilitamist. Kogukond leiab, et oluline on arvestad nendega 

100% ja igal ühel peaks projektis osalemisel säilima täielik vabadus tegutsemise osas. 

Intervjueeritud sihtgrupid leiavad, et „Letsgolahemaa“ projekt pigem soodustab kogukonna 

ettevõtlust.  

 

Juriidilise keha loomise vastu on vaid üks akadeemilise personali liige. Teiste osapoolte 

jaoks nähakse selle loomise vajalikkust ja kõige tõenäolisema vormina oleks tegemist 

mittetulundusühinguga. Ühine arusaam säilib ka kogukonna liikmete tasustamise osas. 

Kogukonna liige peaks saama tasustatud oma projekti panustatud aja eest, kuid samas 

nähakse ka, et tasu ei pea olema alati rahaline. See sõltub väga palju kogukonna liikme 

isiklikust soovist ja nägemusest.  

 

Mentorluse puhul nähakse suuremat rolli ülikoolil, kuid akadeemiline personaal leiab, et 

mingil määral oleks see vajalik ka kogukonna poolt. Mentorlus põhineks peamiselt nõu 

andmises ja probleemide korral lahenduste soovitamises. Oluline oleks, et üliõpilastel säiliks 
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isetegemisvõimalus ja saaks protsessi käigus katsetada ja eksida. Oluliseks peetakse seotust 

ülikooliga, läbi mille külastajad saaksid parema ülevaate üliõpilaste taustast ja 

haridustasemest.  

 

„Letsgolahemaa“ projekti täielikult toimima saamisel, ollakse kindlad, et tegemist on 

ideaalse praktika variandiga ja sellisel juhul oleks tegemist ülikoolipoolt suunatuna esimese 

praktikasoovitusega üliõpilastele.  Projekt peab vastama üliõpilaste ootustele ja säilima peab 

ka valikuvabadus, kui soovitakse teha praktikat mujal.  

 

Loodusturismi erialal nõutava praktika osas toovad üliõpilased välja murekohtadena liiga 

laia fookuse, mille vahel valida ja seetõttu tekib palju segadust, millisesse ettevõttesse 

praktikat tegema minna. Vajalikuks peetakse kontakttundi praktika eest vastutava 

õppejõuga, kes selgitaks enne praktikale minekut, millised on ootused üliõpilasele ja mida 

peaks üliõpilane praktika käigus omandama.   

 

Kõik intervjueeritavad leidsid, et tegemist on väärt algatusega ja sellega peaks kindlasti 

tulevikus jätkama, kuna suur eeltöö sai tehtud. Uute suundadena toodi välja järgmised ideed: 

1. hakata tegutsema projektipõhiselt ja viia praktikat läbi sessioonidena; 

2. kaasata teisi erialasid, kes annaksid oma erialast lähtuvate teadmiste ja kogemuste 

abi projektile lisandväärtuse; 

3. luua ettevõtlikkuse kasvatamiseks ja „Letsgolahemaale“ sarnaste projektide 

elluviimiseks eraldi õppeaine/programm, mille eestvedajaks oleks projektis osalenu; 

4. lisada praktikabaasile turismiinfopunkti märgistus;  

5. teha projektile reklaami ka kohalikus kogukonnas ja sotisaalmeedia väliselt,  

infotahvlite näol. 

Ühiselt nõustuti, et kogu tegevus peaks tulevikus olema eesmärgistatum ja sisu 

läbimõeldum.  

 

Üliõpilaste jaoks oli kindlasti tegemist vajaliku kogemusega ja nad tõid välja erinevaid 

kasutegureid: 

1. silmaringi avardumine; 

2. praktika sooritamine; 

3. tuleviku tööst tervikliku ülevaate saamine; 

4. erialane töökogemus; 
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5. ajaplaneerimis oskuse proovile panek; 

6. projekti nullist ülesehitamise kogemus; 

7. tuleviku koostööpartnerite ja konkurentide (erialakaaslaste) tundma õppimine. 

 

Üliõpilased leidsid, et tänu projektis osalemisele kasvas tahe tulevikus loodusturismi 

valdkonnas tegutsemiseks. Projekti puhul nähakse, et see soodustab ettevõtlikkust 

üliõpilaste seas, kuid tegutsemistahe ja ideed peavad siiski tulema üliõpilastelt endalt, et 

tegemist oleks jätkusuutliku algatusega.  

 

Kokkuvõttes oli osapooltel positiivne kuvand „Letsgolahemaa“ projektist ning oodatakse 

huviga selle uuesti käivitamist. 
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Tabel 2. Intervjuude koondatud tulemused. 

Teema Üliõpilased Ülikool Kogukond 

Projekti 

teostus 

 Idee oli hea, teostus nõrk 

 Praktikabaas sai valmis aga 

sisu osas oli ettevalmistus 

nõrk 

 Õnnestumised: projekti ära 

tegemine, eriala 

populariseerimine, asukoht, 

uudne lähenemine, 

isetegemisvõimalus 

 Ebaõnnestumised: probleemid 

juhtimises ja delegeerimises, 

juriidilise keha puudumine, 

ettevalmistus 

  

 Õhinapõhine 

 Tahtmine oli suur: alguse periood hea, 

hiljem vajus ära 

 Ei suudetud kõiki probleeme ette näha 

 Ei rahulda kõigi üliõpilaste tänaseid 

vajadusi 

 Õnnestumised: projekti ära tegemine 

 Ebaõnnestus: sobituda lähema 

turismivõrgustikku, ettevalmistus, ei 

küsitus abi 

 Idee hea, teostus nõrk 

 Kohati tekitas küsimusi, millele 

vastuseid ei saanud 

 Kiideti indu ja pealehakkamist 

 Ettevalmistusega väga kokkupuudet 

polnud 

Projekti 

mõjutajad 

Lahemaa 

piirkonnas 

 Esimese aasta koha liiga 

suured plaanid ja eesmärgid 

 Ajapuudus 

 Vabatahtlikkus ja suvi 

 Üliõpilased tulid Tartumaalt uude 

keskkonda 

 Kogukonnapoolne konkurentsikartus 

 Tahtmiste osas kogukonnasisene vastuolu 

 

 Rahalised probleemid - juriidiline 

keha 

 Kogukonna usalduse saamise raskus 

 Kogenematus  
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Teema Üliõpilased Ülikool Kogukond 

 Kogukonnapoolne 

konkurentsikartus 

 

Projekti 

turunduslik 

pool 

 Kui oleks olnud rohkem 

tegevust, oleks olnud rohkem 

kajastust 

 Sotsiaalmeediakanaleid oli 

liiga palju - ei suudetud sisu 

toota 

 Praktikabaasi välisilme oleks 

pidanud atraktiivsem olema 

 Isiklikult positiivne kuvand 

projektist 

 Miinimum oli olemas 

 Sotsiaalmeediakanalid (niipalju, kui 

kokkupuudet oli) olid kaetud  

 Praktikabaasi välisilme peaks olema 

silmapaistvam 

 Meenete väljatöötamine väga hea 

 Isiklikult positiivne kuvand projektist 

 Vähene 

 Facebookis vähe postitusi 

 Instagram ei paistnud silma 

 Baasi välimus ei olnud ligitõmbav 

 Algul kohalikes lehtedes lugu - see 

hea 

 Isiklikult positiivne kuvand projektist 
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Teema Üliõpilased Ülikool Kogukond 

Isiklik areng ja 

kasu 

 Vajalik kogemus 

 Uued ideed 

 Silmaringi avardumine 

 Praktika läbimine 

 Terviklik ülevaade eriala tööst 

 Ettevalmistus - nullist 

ülesehitamine 

 Tuleviku konkurentide ja 

koostööpartnerite tundma 

õppimine 

 Erialane töökogemus 

 Ajaplaneerimis oskuse 

proovile panek 

- - 

Projekti mõju 

loodusturismig

a tegelemisele 

 Tahe tulevikus loodusturismi 

valdkonnas tegutseda suurenes  

 Julgus katsetada ja riskida 

kasvas 

 Ülevaatlik erialane kogemus 

- - 
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Kogukonna 

roll 

 Sel suvel jäi roll väikseks 

 Potentsiaal jäi kasutamata 

 Ettevalmistus perioodil oli 

suhtlust rohkem aga üldiselt 

polnud kaasamine piisav 

 Kogukonnalt oodati avatust ja 

usaldust 

 Kogukonna panus projekti: 

oma toote või teenuse 

huvitavaks tegemine, 

autentsuse säilitamine, 

teadmised piirkonna osas, 

tagasiside üliõpilaste 

tegevusele. 

 Projekt soodustab kogukonna 

ettevõtlust 

 Kogukonna roll ei kujunenud välja 

 Kogukond polnud protsessi kaasatud 

 Kogukonda sulandumine osutus 

keeruliseks 

 Selleks, et kogukond panustaks, tuleb 

neile midagi vastu anda 

 Projekt soodustab kogukonna ettevõtlust 

 

 Kogukonna roll ei kujunenud välja 

 Kogukond ei olnud kaasatud (isiklik 

seisukoht) 

 Peab olema kogukonnaga täielik 

arvestamine 

 Kogukonnal peab tegevuse osas 

säilima täielik vabadus 

 Läbimõeldum tegevus koos 

kogukonnaga  

 Projekt võib nii soodustada, kui 

kahjustada kogukonna ettevõtlust 

(pigem soodustab) 
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Teema Üliõpilased Ülikool Kogukond 

Juriidiline 

keha ja 

kogukonna 

tasustamine 

 Juriidilise keha loomine on 

vajalik (MTÜ) 

 Projekt peaks ennast tulevikus 

ise ära majandama 

 Kogukonnaliige peaks projekti 

panustatud aja eest saama 

tasustatud aga mitte alati 

rahaliselt 

 Juriidilise keha vajalikkuses jäädakse 

eriarvamustele 

 Kasumist ei ole mõtet rääkida 

 Kogukonnaliige peaks panustatud aja eest 

saama tasustatud aga mitte alati rahaliselt 

 Juriidiline keha vajalik (MTÜ) 

 Kogukonnaliige peaks panustatud aja 

eest saama tasustatud aga mitte alati 

rahaliselt 

Ülikool ja 

mentorlus 

 Toetus - nii hoiak, kui rahaline 

 Seotus maaülikooliga 

 Mentorlus peaks olema 

(soovitamine ja nõustamine) 

 Mentorlus vajalik, nii ülikooli, kui ka 

kogukonna poolt 

 Üliõpilastele peab jääma katsetamise 

võimalus 

 Ülikooli poolt on mentorlus olulisem, 

kui kogukonna poolt 

 Kogukonnale tuleks ka mentoriks olla 

Praktika  Projekti idee toimima saamisel 

- kattub nõutava praktikaga 

100%  

 Kontakttunni puudumine 

 Lai fookus - keeruline õiget 

ettevõtet leida 

 Säilima peab valikuvabadus 

 Projekti idee toimima saamisel - kattub 

nõutava praktikaga 100% 

 Võimalusi ei realiseeritud 

 Peab vastama tudengite ootustele 

- 
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Projektiga 

jätkamine ja 

uued ideed 

 Tuleks jätkata 

 Suur eeltöö tehtud 

 Rahvusparkides tegutsemine 

lihtsam 

 Asukohaga katsetamine - 

vaatamisväärsused, 

tõmbekeskused, suurlinnade 

lähedus, saared 

 Projektipõhisus 

 Teiste erialade kaasamine 

 Eesmärgistatum tegevus ja 

läbimõeldum sisu 

 Tuleks jätkata 

 Rahvusparkides tegutsemine - palju 

eeliseid aga ka võimalik struktuuridega 

põrkumine 

 Asukohaga katsetamine - projekti võib 

rakendada kus iganes (tõmbekeskuse 

olemasolu vajalik) 

 Projektipõhisus 

 Projekti kohandamine teistele erialadele 

 Ülikool poolt ettevõtlikkusele suunamine 

- projekti kasvandikud juhendajaks 

 Projektile õpepaine loomine 

 Eesmärgistatum tegevus ja läbimõeldum 

sisu 

 Tuleks jätkata 

 Rahvusparkides tegutsemine lihtsam 

 Asukohaga katsetamine - projekti 

võib rakendada kus iganes 

(tõmbekeskuse olemasolu vajalik) 

 Turismiinfopunkti märgistus 

 Reklaam kohalikele infotahvlitele 

 Eesmärgistatum tegevus ja 

läbimõeldum sisu 

 

Tudengiettevõ

tted ja 

üliõpilaste 

ettevõtlikkuse 

kasv 

 Tudengiettevõtluseks 

arenemine  ja jätkusuutlikkus 

sõltub üliõpilasest 

 Motiveeritus ja ideed peavad 

tulema üliõpilaselt 

 Hea võimalus katsetamiseks ja 

eksimiseks 

 Tudengiettevõtluseks arenemine  ja 

jätkusuutlikkus sõltub üliõpilasest 

 Projekt soodustab ettevõtlikkust  

- 
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 Projekt soodustab 

ettevõtlikkust 
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4.2 Autori hinnang ja ettepanekud projektile  

 

Autori puhul on tegemist ühe projekti algatanud üliõpilasega ning ta tegi kaasa kogu 

ettevalmistusprotsessi ja viibis suvel 3 kuud Viinistul.  

 

Autor on seisukohal, et „Letsgolahemaa“ projekt oli tema jaoks arendav ja vajalik kogemus. 

See ei õnnestunud planeeritult, kuid õpetas läbi eksimuste veel rohkem. Üliõpilaste loodud 

praktikabaasi üheks eesmärgiks oligi anda võimalus katsetamiseks ja proovimiseks. Seal 

tehtud vead aitavad tulevikus oma ettevõtte loomisel olla edukam, ning vältida projektiga 

sarnaseid vigu. Üheks suurimaks kasuks loeb ta seda, et tänased projekti läbinud üliõpilased 

on teadlikumad loodusturismi valdkonnas ettevõtte loomisega kaasnevatest takistustest, 

mõistavad, et kogukonna kaasamine on keerukas ja nende usalduse saavutamine nõuab 

rohkelt aega ning nad omavad suuremat pilti erialasest tööst. Intervjueeritud üliõpilastega 

vesteldes märkas autor suurenenud ettevõtlikkuse taset ja ettevõtlikkuse suunal tekkinud 

julgust.  

 

Erialapraktika parendamine oli autori jaoks üks peamisi projekti loomise vajadusi. Tänane 

süsteem tekitab üliõpilastes segadust, fookus on liiga lai ja praktika saab sooritatud ka 

läbides minimaalne erialaga seonduv töökogemust. Eelkõige tuleks soosida selliste 

algatuste, nagu „Letsgolahemaa“ loomist ja sisendada üliõpilastele, et kõige parema 

ettevalmistuse tulevikuks saab midagi ise luues. Tänane „Ettevõtluspraktika PK.0467“ 

õppeaine ei täida oma täielikku eesmärki ja peaks olema suunatud suuremas osas üliõpilaste 

praktikaks ettevalmistamisele, ülikoolipoolsete nõudmiste selgitamisele ja ettevõttepoolse 

panuse hindamisele.  

 

Projekti uuesti käivitamisel tuleks pöörata rohkem tähelepanu ülikooli, kui mentori, 

vajalikkusele ja kogukonnale projekti eesmärki paremini selgitada. Autor nõustub 

intervjueeritutega, et „Letsgolahemaa“ projekti 100% toimima saamisel on tegemist 

arvestatava praktikavariandiga ning iga loodusturismi õppiv tudeng peaks saama sarnase 

kogemuse.  
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KOKKUVÕTE 

 

Turismisektori kiire arengu tulemusena muutub kõrgharidusasutustes üha olulisemaks 

praktilise õppe osakaal. Praktikaprogrammide koostamisel on vajalik nii turismisektori 

ettevõtjate, kui ka akadeemikute panus. Ühelt poolt antakse sisendit valdkonna 

hetkeolukorra kohta ja luuakse kuvand potentsiaalsest tuleviku töötajast, teiselt poolt on 

akadeemikute ülesandeks luua piisavalt tugev õppekava, mis valmistab ette üliõpilasi tööks 

turismisektoris.  

 

Praktilisest õppest saadud kogemused mõjutavad üliõpilasi märgatavalt. Saadud kogemuse 

põhjal teeb üliõpilane otsuse, kas asuda tööle valdkonna sektoris või mitte. Kogemust 

mõjutab eelkõige praktikal osalenute suhtlus ja kontaktid ettevõttega ning kogetud 

usaldusemäär. Kui üliõpilastele antakse rohkem kohustusi ja vastutust, siis toime tuleku 

korral on tõenäosus suurem, et asutakse tööle turismisektoris.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö käigus selgus, et „Letsgolahemaa“ projekti mõjul kasvas 

üliõpilaste hulgas märgatavalt ettevõtlikkuse tase. Antud projekt on hea näide sellest, kuidas 

isegi mitte toimiv projekt annab palju kogemusi ja võimalusi arenemiseks. „Letsgolahemaa“ 

vajalikkust peeti oluliseks ja jõuti veendumusele, et tegemist võiks olla jätkatava projektiga. 

Oluliseks peetakse põhjalikku ettevalmistust ülikooli poolt enne praktilise õppe läbimist. 

Tudengiettevõtlikkuse jätkusuutlikkuse puhul on võtmekohaks üliõpilaste isiklik 

motivatsioon ja uuenduslikud ideed. „Letsgolahemaale“ sarnased projektid saavad toimida 

vaid kõrge motivatsiooni ja õhinapõhisuse alusel.  
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Lisa 1. Üliõpilaste intervjuu küsimused 

 

1. Kuidas mõjutas projekt Sinu huvi tulevikus loodusturismiga tegelema hakata? Kas see 

kogemus oli vajalik? 

2. Milline oli Sinu panus projekti? 

3. Milline on Sinu arvamus projekti teostuse kohta? 

4. Mis õnnestus? Miks? 

5. Mis ebaõnnestus? Miks? 

6. Kuidas hindad koormuse jaotumist osalejate vahel suve jooksul? Mil määral oleks vajalik 

rollide jaotamine? 

7. Selgita lähemalt lahti, milline oli Sinu arvates kogukonna roll selles projektis? 

8. Kas kogukonna kaasamine projekti erinevates etappides oli piisav? Palun selgita. 

9. Milline oli Sinu jaoks sellise projekti loomise vajadus? 

10. Kuidas Sa hindaksid praktikabaasi turundust? 

11. Millised asjaolud mõjutasid „Letsgolahemaa“ projekti elluviimist? 

12. Milline oli Sinu arvates ettevalmistusperiood? Mis sai tehtud, mis oleks võinud 

paremini? Mis jäi puudu? 

13. Milliseks hindad oma tahet/motivatsiooni loodusturismiga tegelemiseks, enne ja pärast 

projektis osalemist? Kas projekt andis vajaliku tõuke ja sooviksid tulevikus loodusturismiga 

tegelema hakata? 

14. Millised on „Letsgolahemaa“ projektis osalenute arvates loodusturismi eriala praktikaga 

seonduvad suurimad probleemid? Milliseid soovitusi on Sul anda selle paremaks 

muutmiseks? 

15. Kuivõrd kattub „Letsgolahemaa“ projekt osalenute arvates loodusturismi tegeliku 

praktikaga? Kas tegemist on arvestatava praktika variandiga? 

16. Milline on Sinu projektist saadud kasu? 

17. Milline on Sinu kuvand „Letsgolahemaast“ ja kas Sa levitad seda? Põhjenda! 
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Lisa 1 järg 

 

18. Milliseid ideid on tekkinud seoses projektiga? Kuhu edasi areneda? 

19. Milline on sinu arvamus projektiga jätkamisest? Kas sellise projektiga peaks jätkama ja 

miks? Kas sellisel kujul tudengiettevõtlus on jätkusuutlik? 

20. Millisel määral oleks vajalik ülikooli poolne juhendamine/mentorlus, et säiliks tudengil 

võimalus ise katsetada/proovida? 

21. Milliseks hindad juriidilise keha vajalikkust projekti puhul? 

22. Milline peaks olema kogukonna roll? 

23. Milline võiks olla kogukonna poolne sisend ja väljund? Kuidas peaks kogukond olema 

kaasatud sellise projekti elluviimisel? 

24. Kas projektis osalev kogukonnaliige peaks saama tasustatud oma tegevuse eest? 

25. Kas rahvuspagid on sobivad kohad selliste projektide läbiviimiseks? Palun selgita. 

26. Millistes kohtades võiks veel selline projekt toimida? 

27. Kuidas võiks selline projekt mõjutada kogukonna ettevõtlust? Kas selline projekt võiks 

kahjustada/soodustada kogukonna ettevõtlust? 

28. Kuidas võiks saada kogukond sellistest projektidest kasu? 

29. Kas oleks mõeldav, et „Letsgolahemaa“  projekti toimima saamisel oleks see 

loodusturismi eriala peamine praktikavõimalus? 

30. Millisel määral peaks olema praktikabaas ülikooliga seotud? 

31. Milline on sinu arvamus, kas selline projekt peaks ennast tulevikus ise ära majandama? 

Selgita! Kuidas sa hindad selliste tudengiettevõtete jätkusuutlikust? 

32. Millistel tingimustel võiks sellistest tudengiettevõtetest välja kasvada päris loodusturismi 

ettevõtted? 

33. Kas sellised tudengiettevõtted võiksid kasvatada ettevõtlikust tudengite seas? Selgita. 
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Lisa 2. Akadeemiliste töötajate intervjuu küsimused 

 

1. Natuke endast. Mida te õpetate Maaülikoolis, teie seotud loodusturismi erialaga. Milline 

oli sinu panus projekti? 

2. Palun kirjeldage, kuidas Teile tundus möödunud suvel aset leidnud „Letsgolahemaa“ 

projekt? Ülikooli ja „Letsgolahemaa“ koostöö ning Lahemaa kogukonna ja 

„Letsgolahemaa“ koostöö? 

3. Selgita lähemalt lahti, milline oli sinu arvates kogukonna roll selles projektis? 

4. Milline on sinu arvamus projekti teostuse kohta? Mis õnnestus? Miks? Mis ebaõnnestus? 

Miks? 

5. Millised asjaolud mõjutasid „Letsgolahemaa“  projekti elluviimist Lahemaa piirkonnas? 

6. Kuidas sa hindaksid praktikabaasi turundust? 

7. Milline oli sinu arvates ettevalmistusperiood? Mis sai tehtud, mis oleks võinud paremini? 

Mis jäi puudu? 

8. Kuivõrd kattub „Letsgolahemaa“ projekt osalenute arvates loodusturismi tegeliku 

praktikaga? Kas tegemist on arvestatava praktika variandiga? 

9. Milliseid ideid on tekkinud seoses projektiga? Kuhu edasi areneda? Kas jätkata? Kas 

sellisel kujul tudengiettevõtlus on jätkusuutlik? 

10. Millisel määral oleks vajalik ülikooli poolne juhendamine/mentorlus, et säiliks tudengil 

võimalus ise katsetada/proovida? 

11. Milliseks hindad juriidilise keha vajalikkust projekti puhul? Kuidas jaotub vastutus 

sellise projekti toimimisel nii ülikooli, tudengite kui ka kogukonna vahel? Milline peaks see 

juriidiline keha olema?  

12. Milline võiks olla kogukonna roll? 

13. Milline võiks olla kogukonna poolne sisend? Kuidas peaks kogukond olema kaasatud 

sellise projekti elluviimisel? 

14. Kas projektis osalev kogukonnaliige peaks saama tasustatud oma tegevuse eest? 

15. Kas rahvuspargid on sobivad kohad selliste projektide läbiviimiseks? Palun selgita. 
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16. Millistes kohtades võiks veel selline projekt toimida? 

17. Kuidas võiks selline projekt mõjutada kogukonna ettevõtlust? Kas selline projekt võiks 

kahjustada/soodustada kogukonna ettevõtlust? Kuidas võiks kogukond toetada selliseid 

projekte? 

18. Kas oleks mõeldav, et „Letsgolahemaa“  projekti toimima saamisel oleks see 

loodusturismi eriala peamine praktikavõimalus? 

19. Millisel määral peaks olema praktikabaas ülikooliga seotud? 

20. Milline on sinu arvamus, kas selline projekt peaks ennast tulevikus ise ära majandama? 

Selgita!  

21. Milline on sinu kuvand „Letsgolahemaast“ ja kas sa levitad seda? Põhjenda! 

22. Millistel tingimustel võiks sellistest tudengiettevõtetest välja kasvada päris loodusturismi 

ettevõtted? 

23. Kas sellised tudengiettevõtted võiksid kasvatada ettevõtlikust tudengite seas? Selgita.  
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Lisa 3. Kogukonna liikmete intervjuu küsimused 

 

1. Natuke endast, milline on teie roll Viinistu/Lahemaa kogukonnas. Kas terve elu siin 

elanud? Millega tegelete?  

2. Milline oli teie selle suvine kokkupuude/koostöö antud projektiga?  

3. Palun kirjeldage, kuidas Teile tundus möödunud suvel aset leidnud „Letsgolahemaa“ 

projekt? Ülikooli ja „Letsgolahemaa“ koostöö ning Lahemaa kogukonna ja 

„Letsgolahemaa“ koostöö? 

4. Selgita lähemalt lahti, milline oli sinu arvates kogukonna roll selles projektis? 

5. Milline on sinu arvamus projekti teostuse kohta? Mis õnnestus? Miks? Mis ebaõnnestus? 

Miks? 

6. Milline oli sinu arvates ettevalmistusperiood? Mis sai tehtud, mis oleks võinud paremini? 

Mis jäi puudu? 

7. Millised asjaolud mõjutasid „Letsgolahemaa“ projekti elluviimist Lahemaa piirkonnas? 

8. Kuidas sa hindaksid praktikabaasi turundust? Turundust ka kogukonna sisse, teavitamine 

projekti toimumisest jm. 

9. Milliseid ideid on tekkinud seoses projektiga? Kuhu edasi areneda? Kas jätkata? Kas 

sellisel kujul tudengiettevõtlus on jätkusuutlik? 

10. Millisel määral oleks vajalik ülikooli ja kogukonna poolne juhendamine/mentorlus, et 

säiliks tudengil võimalus ise katsetada/proovida? 

12. Milliseks hindad juriidilise keha vajalikkust projekti puhul? Kuidas jaotub vastutus 

sellise projekti toimimisel nii ülikooli, tudengite kui ka kogukonna vahel? Milline peaks see 

juriidiline keha olema?  

13. Milline võiks olla kogukonna roll? 

14. Milline võiks olla kogukonna poolne sisend? Kuidas peaks kogukond olema kaasatud 

sellise projekti elluviimisel? Kuidas saaks kogukond aidata ja toetada selliseid ettevõtmisi? 

15. Milline on teie arvates kogukonna motivatsioon või tahe olla seotud selliste projektidega 

või olla huvitatud sellistest projektidest kogukonnas? 
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16. Kas projektis osalev kogukonnaliige peaks saama tasustatud oma tegevuse eest? 

17. Kas rahvuspargid on sobivad kohad selliste projektide läbiviimiseks? Palun selgita. 

18. Millistes kohtades võiks veel selline projekt toimida? 

19. Kuidas võiks selline projekt mõjutada kogukonna ettevõtlust? Kas selline projekt võiks 

kahjustada/soodustada kogukonna ettevõtlust?  
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