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Tänapäeva kiire elutempo juures on väga oluline leida aega ühisteks perekondlikeks 

tegevusteks. Pereturismi toodete arendamisel on oluline teada, millised on sihtrühma huvid 

ja vajadused vaba aja veetmiseks. Varasemad pereturismi uuringud ei ole keskendunud 

konkreetselt eelkooliealiste lastega sihtgrupi vajadustele ja Jõgevamaa pereturismi 

võimalustele.   

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada Jõgevamaa võimalused vaba aja 

sisustamiseks eelkooliealiste lastega perede seas, lähtudes rekreatiivsetest ja turismiga seotud 

tegevustest. 

Uurimuse teostamiseks viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus eelkooliealiste lastega vaba aega 

veetvate täisealiste seas. Küsitlusest selgunud külastatavamatel Jõgeva valla loodusobjektidel 

ja matkaradadel viidi läbi testkülastus ja paikvaatlus.  

Pereliikmed peavad omavahelisi ühistegevusi väga tähtsaks. Looduses vaba aja veetmine 

eelkooliealiste lastega on väga oluline. Populaarsemaks külastuskeskkonnaks on kodukoha 

lähedane park või territoorium. Kõige enam on Jõgeva maakonnas puudus lastele suunatud 

aktiivsete tegevuste võimalusest ja perekondlikest üritustest. Jõgevamaa kitsaskohaks on 

vajaliku informatsiooni piisav ja lihtne kättesaadavus. 

Saadud tulemused perekondliku ühistegevuse ja lapsesõbraliku turismitoote aspektidest 

sarnanesid eelnevate analoogsete uuringutulemustega. Magistritöö on abistavaks materjaliks 

Jõgeva Vallavalitsusele turismistrateegia pereturismi peatüki koostamisel. Jätku-uuringuks 

on soovitav uurida parema ülevaate saamiseks suurperede eelistusi, soovitusi ja hinnanguid 

vaba aja veetmisel. 
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At today´s fast pace of life it´s essential to find time for family activities. To develop family 

tourism products, it is necessary to know the interests and needs of the target group for leisure. 

Previous family tourism research hasn´t focused specifically on the needs of the target group 

with preschool children and the opportunities for family tourism in Jõgeva County. 

The aim of this master´s thesis is to find out the possibilities of Jõgeva County for leisure 

activities among families with preschool children, based on recreational and tourism-related 

activities.  

To conduct the study, a web-based questionnaire was conducted among adults who spend free 

time with preschool children. A test visit and on-site inspection were conducted on the most 

visited natural objects and hiking trails of Jõgeva County. 

Family members great importance to joint activities. Spending time in nature with preschool 

children is imperative. The most popular places for visitors are nearby parks and other areas. 

In Jõgeva County, opportunities for active pastimes aimed at children and families lacklustre. 

The problematic aspect of Jõgeva County is the availability and quality of information.  

The family activities and child-friendly tourism products results were similar to previous 

studies. The master´s thesis is a helpful material for the Jõgeva Parish Government in 

compiling the family tourism chapter of the tourism strategy. For further research, it is 

recommended to study the preferences, recommendations and assessments of large families 

in their free time in order to get a better overview. 
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SISSEJUHATUS  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, millised on Jõgevamaa võimalused vaba aja 

sisustamiseks lastega perede seas, lähtudes rekreatiivsetest ja turismiga seotud tegevustest. 

Pereturistiks selle töö kontekstis peetakse eelkooliealiste lastega vaba aega veetvaid seltskondi.  

Teostatud magistritöö on abistavaks materjaliks Jõgeva Vallavalitsusele turismistrateegia 

pereturismi osa koostamisel. Nimetatud töö pakub kohalikule omavalitsusele väga suurt huvi. 

Eesti Riiklik Turismiarengukava sätestab, et Eesti konkurentsivõime kasvatamiseks 

turismisihtkohana on strateegilisteks tegevussuundadeks piirkondlike turismitoodete 

arendamine. Jätkusuutliku turismi eelduseks on säästva turismi põhimõtetest lähtumine. Oluline 

on lähtuda külastaja teekonnast, mis peab olema kvaliteetne, külalislahke ja turvaline igas 

vanuses inimesele (Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020:5). Lisaks öeldakse 

dokumendis, et Eesti kui reisisihtkoha potentsiaali arvestades on otstarbekas peale  

kultuuriturismi, terviseturismi ja loodusturismi arendamisele keskenduda ka pereturismile. 

Pereturismi uute toodete ja teenuste arendamisel on vajalik järgida, et need pakuvad huvitavaid 

tegevusi igas vanuses lastele. (Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020:17, 22) 

Jõgeva valla arengukavas 2018-2028 on eesmärkidena sätestatud prioriteetseteks 

arendustegevusteks mitmed turismisuunitlusega tegevused. Jõgeva vald on tuntud ja hinnatud 

turismisihtkoht, mis on atraktiivne oma kultuuripärandi ja looduskeskkonnaga. Tänu 

mitmekesistele puhkevõimalustele ja heatasemelisele teenindusele on turistidel soov piirkonda 

külastada ja tagasi tulla. Lisaks on teave Jõgeva valla turismiobjektide ja -toodete kohta kergesti 

kättesaadav ja ajakohane. (Jõgeva valla arengukava 2018-2028:26) 

Jõgevamaal on pakkuda külastajatele mitmekülgset ja kauni maastikuga loodust. Jõgevamaal 

on mitmeid spetsiaalselt lastega peredele rajatud turismiobjekte. Tänu hajaasustusele on Jõgeva 

maakonnas võimalik pakkuda rahulikku puhkust igas vanuses külalistele kas siis 

turismiteenustest osa saamiseks või rekreatiivseks tegevuseks.  
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Eesmärgist lähtuvalt on käesolevas töös püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 esitada ülevaade teemavaldkonna teoreetilistest käsitlustest; 

 kirjeldada tänapäeva erinevaid peremudeleid; 

 selgitada puhkuse planeerimise otsustusprotsessi; 

 kirjeldada kliendi teekonda ja lapsesõbralikku turismitoodet; 

 läbi viia uuring eelkooliealiste lastega vaba aega veetvate perede hulgas, et selgitada 

välja; 

o millised on perede vaba aja veetmise eelistused ja eesmärgid ning populaarsemad 

külastusobjektid; 

o millised on Jõgevamaa teenuste, sündmuste ja objektide kitsaskohad ja 

arenguvõimalused; 

 teostada objektidel testkülastus ja anda hinnang nende lapsesõbralikkusele; 

 koostada uuringust lähtuvalt arendusettepanekud Jõgeva Vallavalitsusele. 

Magistritöö teema seab ülesse järgnevad küsimused: Kui olulised on perekondlikud 

ühistegevused? Millised on perekondlike ühistegevuste eesmärgid? Milliseid piirkondi ning 

objekte enim lastega külastatakse? Millised aspektid on pereturistidele erinevate turismiga 

seotud ja rekreatiivsete tegevuste puhul vajalikud? Millised on Jõgevamaa objektide ja 

aktiivsete puhkevõimaluste kitsaskohad lastega külastajate jaoks? 

Eelpool välja toodud küsimustele püüti vastust saada lastega perede seas läbi viidud 

ankeetküsitluse abiga. Lisaks teostati ankeetküsitluses väljatoodud Jõgeva valla 

populaarsematel loodusobjektidel ja matkaradadel paikvaatlus ja testkülastus, et hinnata 

millised on nende kitsaskohad.  

Töö teoreetilise osa koostamisel peeti vajalikuks kirjeldada otsustusprotsessi ja selgitada välja, 

kuidas kujuneb kliendi teekond ja millised on peresõbraliku turismitoote eripärad. Lisaks 

peetakse oluliseks kirjeldada tänapäeva ühiskonnas eksisteerivaid peremudeleid ja seeläbi 

pereturismi olulisust ning laste vanusest tulenevat erisust. Pereturismi kõige olulisemaks 

aspektiks on laste vajaduste ja iseärasuste mõistmine ning perekonnaliikmete ühistegevuste 
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vajalikkuse teadvustamine. Lisaks on kirjeldatud laste seisukohast mängu olulisust ja 

rekreatsiooni üldist vajadust.  

Magistritöö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk on jaotatud kuute alapeatükki, kus on 

kirjeldatud töös vajalikke käsitlusi teoreetiliste allikate abiga. Teises peatükis on välja toodud 

magistritöö materjal ja metoodika. Kolmas peatükk on jaotatud lähtuvalt uurimistulemuste 

jaotusest 4 alapeatükki. Neljandas peatükis on välja toodud tulemuste arutelu ja järeldused ning 

autoripoolsed arendusettepanekud.  

 

  



8 
 

 

 

1 TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1 Puhkusereis ja otsustusprotsess 

 

Käesolevas alapeatükis on kirjeldatud turismi kui nähtust. Lisaks on välja toodud, millised 

tegurid mõjutavad puhkuse otsustusprotsessi. Veel on kirjeldatud reisiotsuste teostamise etappe. 

Viimasena on selgitatud pereturistide sihtgrupiga seotud turismi alaliike. 

Turism on sotsiaalne nähtus, mis soodustab külastajate liikumist soovitud reisisihtkohta, kus on 

piirkonnale omased kunstilised või looduslikud faktorid (Fonseca 2012). Turismisihtkoht on 

füüsiline ruum, kus külastajal on võimalik viibida kauem kui üks päev (UNWTO 2019). 

Sihtkoha valikul hinnatakse väga huvipakkuva piirkonna mainet, turvalisust ja eripära. 

Oluliseks on mitmekülgsete pakutavate tegevuste võimalus (Qiu et al. 2018).  

Sihtkoha turismipotentsiaal koosneb kõikvõimalikest vaatamisväärsustest ning olemasolevatest 

turismi- ja tugiteenustest (Ghete 2016). Turistil peab olema võimalus tutvuda kõikvõimalike 

erinevate sihtkoha atraktsioonidega, nii looduslike kui ka tehislike väärtustega (Dwyer et al. 

2009). Sihtkohtades ei käida ainuüksi nende paikade nägemiseks, vaid see annab võimaluse 

saada uusi teadmisi ja kogemusi maailmast, kus inimesed elavad (Norman 2013).  

Lisaks turismisihtkohta puudutavatele teguritele mõjutavad puhkusereisi otsustusprotsessi 

isiklikud psühholoogilised aspektid. Sisemisteks mõjutajateks on inimese isiklikud hoiakud, 

motivatsioon, uskumused ja eesmärgid (Sirakaya 2005). Mõjuteguritest lähtuvalt liigituvad 

puhkusereisi motivaatorid tõmbe- ja tõuketeguriteks. Inimesi „tõukavad“ reisima nende soovid 

ning atraktiivsed turismisihtkohad omakorda „tõmbavad“ turiste puhkust veetma (Qiu et al. 

2018).  
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Lähtuvalt turisti isiklikest soovidest ja reisimise eesmärkidest koosneb turismiotsuste tegemine 

mitmetest järgnevatest etappidest: 

 reisiotsuse vastuvõtmine; 

 puhkuse eesmärkide püstitamine; 

 erinevate sihtkohtade ja sealsete objektide genereerimine valikute tegemiseks; 

 vajaliku teabe otsimine valitud piirkonna ja alternatiivsete võimalike valikute kohta; 

 saadud informatsiooni põhjal mitmete meelepäraste sihtpunktide hulgast lõpliku valiku 

tegemine; 

 tagasiside sihtkohale ja järgmiste otsuste tegemine. (Sirakaya 2005) 

Lähtuvalt kirjeldatud turismiotsuste protsessist on siinkohal vajalik välja tuua, millistesse 

sihtgruppidesse võivad lastega pered kuuluda.  

Turism on kiiresti muutuv ning trendidest väga sõltuv majandusvaldkond, mistõttu on 

pakutavate elamuste hulk muutunud mitmekesisemaks (Pilving 2018). Lähtuvalt külastajate 

huvidest ja motiividest jaguneb turism mitmeks erinevaks alaliigiks. Koosviibimistele 

orienteeritud turism on suunatud eelkõige sugulaste külastamiseks. Kultuuriturismi ehk 

õppeturismi eesmärgiks on uute teadmiste ja oskuste omandamine. (Siimon 1996: 51-52). 

Keskkonnateadlikkuse järjepidevast kasvust tingituna tekib aina suurem huvi ökoturismi ja 

loodusturismi järele (Eesti ja…2020:2). Seiklusturismi puhul on turisti sooviks kogeda 

füüsiliselt aktiivseid sportliku iseloomuga tegevusi. Nimetatud võimalus pakub uudseid, 

harjumatuid ja ettearvamatuid kogemusi. Turist saab siinkohal ise vastavalt soovile aktiivselt 

osaleda ja oma tulemust mõjutada (Ardel 2004).   

Reisimise eesmärgid ja isiklikud eelistused on kõikidel turistidel erinevad. Lähtuvalt külastaja 

soovist, saab pereturisti liigitada kõikvõimalike erinevate turismiliikide sihtgrupi alla. 

Olenemata pereturisti vaba aja veetmise viisist sihtkohas, on oluline, et konkreetne tegevus 

pakuks huvi ja tegevust kõikidele pereliikmetele.  
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1.2 Klienditeekond ja lapsesõbralik turismitoode  

 

Käesolevas alapeatükis on välja toodud, millistest teguritest koosneb klienditeekond ning 

millised on lapsesõbraliku turismitoote eripärad.  

Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) defineerib turismitoodet kui toodet, mis hõlmab 

endas materiaalsete ja mittemateriaalsete väärtuste kogumit kindla turismisihtkoha kohta. 

Nimetatud väärtusteks on looduslikud, kultuurilised ja inimeste abiga loodud ressursid, 

vaatamisväärsused, rajatised, teenused ning aktiivsed tegevused. (UNWTO 2020). Turismis 

tekivad kliendi kogemused ja emotsioonid turismisihtkoha väärtuste kaudu ning 

teenusepakkujatega omavaheliste kokkupuutumiste vahendusel. Nimetatud kohtumised 

toimuvad kogu klienditeekonnal, alates reisieelsest perioodist kuni turismielamuse saamiseni ja 

kogemuse järgse etapini (Yachin 2018). 

Külastajale tervikliku positiivse turismiteekonna pakkumine on väga oluliseks tendentsiks. 

Klienditeekond (customer journey) tähendab kvaliteedi teekonda (quality journey) või 

teeninduse täiuslikkuse teekonda (service excellence journey) (Muru, Timmo 2010). Tähtis on 

järgida, et turismiatraktsioonid teekonnal oleks igas vanuses ja erivajadustega inimestele 

ligipääsetavad. Kogu turisti teekond peab olema külalislahke, turvaline ja kvaliteetne (Eesti 

Riiklik Turismiarengukava 2014-2020: 3). On kindel, et vähene piirkondlik aktiivsete tegevuste 

võimalus vähendab külastussoovi ja mõjutab negatiivselt väljasõidu pikkust ning kogu kliendi 

teekonda (Ardel 2004). Täpsustavalt on joonisena välja toodud, millised detailid kujundavad 

külastaja teekonda (vt joonis 1 lk 11). 

Lapsesõbralik sihtkoht aitab lastega perede külastatavust suurendada (Schänzel, Yeoman 2015). 

Lapsesõbraliku turismitoote arendamisel on põhirõhk suunatud emotsioonidele. Pakutava 

turismitoote keskmes peab olema laste rahulolu ja tegevused kogu perele. Väga olulisel kohal 

on uute teadmiste ja mitmekülgsete tegevuste pakkumine (Peresõbraliku turismitoote…2013).  

Pereturistide jaoks on turvaline keskkond laste aktiivseteks tegevusteks väga tähtis. Lisaks 

lõõgastumisele ja ühistegevustele on oluline, et vanemad saavad tegeleda ka enda huvidega 

(Schänzel, Yeoman 2015). Tähtis on arvestada kõikide inimete vajadustega (Peresõbraliku 

turismitoote…2013).  
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Joonis 1. Külastaja teekond. Allikas: Eesti Riiklik Turismistrateegia 2014-2020. Autori 

kohandatud. 

Eesti turismiettevõtete peresõbralikkuse uuringu tulemustest selgus, et kuni 2 aastaste laste 

puhul on eelkõige nii majutus- kui ka toitlustusasutustes vajalik väikelastele mõeldud inventar. 

3-6 aastaste laste puhul on lisaks inventarile veel olulisteks teguriteks erimenüü võimalus ning 

mänguväljakute ja mängunurkade olemasolu. Muuseumide ja aktiivse puhkuse puhul on vajalik 

pakkuda spetsiaalseid lastele suunatud lisateenuseid (Eesti Turismiettevõtete peresõbralikkuse 

uuring 2009). Kõikide teenusepakkujate puhul on lisaksväärtuseks lapsesõbralikud ja 

motiveeritud töötajad. Reklaami jaoks on oluline luua sihtkohas vähemalt üks koht, mis tekitab 

pildistamise ja sotsiaalmeedias jagamise vajaduse (Atraktsioonide äri…2018). 

Mida kvaliteetsemad ja peresõbralikumad on nimetatud teenusepakkujad, seda tõenäolisem on 

pereturisti pikem peatumine sihtkohas. Peresõbralikud majutusasutused annavad võimaluse 

lastega mugavalt majutuda ja pikemat puhkust nautida. Lisaks sellele peavad sihtkohas olema 

võimalikult mitmekülgsed huvigruppidele suunatud pakkumised. 

Tehnikaseadmetel on suur mõju turismireisi planeerimisel ja läbiviimisel. Mobiiltelefonid 

annavad võimaluse ilma giidita või läbiviijata osaleda väljatöötatud aktiivsetes tegevustes. 

Nutikas turism muutub ülemaailmselt tänapäeva turismimajanduses aina populaarsemaks 

turismilahenduseks (Naramski, Herman 2019). Nutilahendused aitavad kaasa atraktiivsuse 

tõstmisele erinevate innovaatiliste suundumusega sihtkohas. Euroopas arendatakse 

Turundustegevused

Transpordiühendused

Kohalik kogukond 
ja keskkond

Turismiteenused 
ja -tooted

Atraktsioonid 
ja sündmused
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turismielamuste rikastamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks lõppkasutajale suunatud 

mobiilirakendusi (Gretzel 2015). 

Tänu innovaatilistele lahendustele saavad pereturistid erinevates turismivaldkondades pakutud 

teenuseid individuaalselt kasutada võimalikult erinevatel ajavahemikel. 

 

 

1.3 Pereturism ja pereturisti eelistused 

 

Käesolevas magistritöös peetakse pereturistiks kõiki täisealiseid, kes soovivad vaba aega veeta 

eelkooliealiste lastega. Täpsustavalt loetakse antud töös täiskasvanute alla vanemaid, 

vanavanemaid, onusid-tädisid, täisealisi õdesid-vendi ning teisi sugulasi ja lähedasi.  

Siinkohal on oluline välja tuua pereturismi definitsioon. Pereturismi mõistet kirjeldatakse kui 

turismiliiki, mille toodete arendamisel ja külastuselamuse pakkumisel tuleb arvestada erinevates 

vanuserühmades lastega perekondade puhkuseveetmise vajaduste ja huvidega (Peresõbraliku 

turismitoote…2013). Euroopas läbi viidud uuringutest on selgunud, et umbes 30-40% 

puhkusereisidest tehakse koos lastega (Pereturismi valdkonna…2016). Perekondlik puhkus 

aitab kaasa perekondade ühtekuuluvuse edendamisele, perekondlike sidemete säilitamisele ja 

uute peremälestuste loomisele (Schänzel, Yeoman 2015). Perepuhkus peab sisaldama endas 

kõikidele pereliikmetele rahuldust pakkuvaid tegevusi (Pomfret 2019). 

Pereturismi sihtrühma moodustavad: 

 kuni 15 aastaste lastega reisivad vanemad; 

 perekonna erinevatest generatsioonidest koos reisivad liikmed; 

 lastelastega reisivad vanavanemad; 

 teised pere-sõprusringkonnaga üheskoos reisivad lapsed ja täiskasvanud. (Pereturismi 

valdkonna…2016) 
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Puhkuse läbiviimiseks on pereturistidel mitmeid erinevaid motiive (Jamal et al. 2019). Motiiv 

on sisemine tegur, mis paneb inimese midagi tundma ja seeläbi suunab tema käitumist ja 

valikuid. Reisimotiivi määratletakse kui isikliku vaba aja veetmise vajaduse täitmist 

(Ingkadijaya 2018). Uuringutest on selgunud, et motiivideks on üldjuhul soov lõõgastuda, 

osaleda füüsiliselt aktiivsetel ja seikluslikel tegevustel ning saada juurde uusi kogemusi ja 

teadmisi. Lisaks on motiivideks perekondlik ühistegevus ning igapäeva rutiinist välja saamine 

(Jamal et al. 2019). Vanematel ja lastel on perepuhkusel viibides erinevad motiivid. Seetõttu 

tuleb meeles pidada, et pereturismi pakkumisel on ealistest eelistustest olenemata väga tähtis 

kõikide pereliikmete heaolu (Pomfest 2019). 

Perepuhkus mõjub positiivselt omavahelistele suhetele ja suhtlemisele. Kiire elutempo jätab 

ühise vaba aja veetmise võimaluse pigem tagaplaanile. 

Lähtuvalt reisimotiividest on pereturistid muutumas seiklusturismis aina olulisemaks 

huvigrupiks (Pomfret 2019). Peamisteks sihtkohtadeks on suured ja tuntud teemapargid, 

suuremad linnad rohkete vaatamisväärsustega või maapiirkonnad aktiivse tegevuse ja imelise 

loodusega (Pereturismi valdkonna…2016). Seiklusturistide huviks on sisulised, erakordsed, 

uued ja põnevad kogemused, mis aitavad kaasa uute teadmiste ja oskuste omandamisele. 

Vastavalt võimekusest osaletakse kas „pehmetel“ või „kõvadel“ seikluslikel tegevustel. 

Lähtuvalt sellest aspektist sobivad väikeste lastega pered suurepäraselt seiklusturistide 

sihtgruppi (Pomfest 2019). 

Seikluslike ja aktiivsete tegevustega seonduvad ka mitmed teemapargid. Need on huvipakkuvad 

eelkõige lastega vaba aega veetvatele peredele. Lähtuvalt sellest on oluline selgitada täpsemalt 

teemaparkide olemust ja vajalikkust. 

Eestis peetakse teemaparkideks looduskeskusi, muuseumevõi loomaparke, kus korraldatakse 

lisaks tavapärasele tegevustele regulaarselt erinevaid sündmusi. Teemapargid pakuvad 

külastajatele rohkelt võimalusi pargis viibimise ajal midagi õppida (Aunin, Kool 2002). 

Teemapargid on mõeldud külastaja emotsioonide haldamiseks, et panna neid rohkem teenuseid 

tarbima (Lindgren et al. 2015). Üha enam luuakse kasvava ühiskondliku keskkonnaalase 

teadlikkuse tõttu keskkonna- ja keskkonnakaitsealaseid parke. Jõgevamaal on välja toodud 2002 
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aastal teemaparkidena Saare ürdiaed ning Luua arboreetum (Aunin, Kool 2002). Jõgevamaale 

väga lähedal asuv pereturistide seas populaarne teemapark on Elistvere Loomapark.  

Lähtuvalt eelpool kirjeldatud pereturistide looduslikust maapiirkonna eelistustest, on oluline 

siinkohal välja tuua loodusturismi täpsem kirjeldus. 

Uuringud on näidanud, et loodusturism on üheks kiiremini arenevaks turismisuunaks. 

Loodusturism aitab kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamisele (Arslan 2019). 

Loodusel põhinevaks turismiks on loodus pakutavaks ressursiks (Kuresoo 2010). Peamiseks 

reisimotivatsiooniks on looduslikult atraktiivsetes paikades viibimine. Loodusturism on väga 

mitmekesine turismivorm paljude põnevate valikutega – aktiivsed ja sportlikud seiklused, 

looduse ja liikide vaatlemine ja tundma õppimine, matkamine, telkimine ning looduskeskkonnas 

lähedastega vaba aja veetmine (Pilving 2018). 

Kiire elutempo tõttu jääb perekondlik ühine vaba aja veetmine tihtipeale pigem tagaplaanile 

(Noll 2013). Perepuhkus mõjub positiivselt omavahelistele suhetele olenemata perekondliku 

puhkuse läbiviimise motiividest ning pereliikmete arvust (Sthapit, Björk 2017). Mida rohkem 

leitakse aega ühisteks väljasõitudeks või vaba aja veetmiseks, seda positiivsem on kodune 

õhkkond kõikide pereliikmete vahel (Abiks RAK…2005). Järgnevalt on välja toodud, millised 

on üldjuhul pereturistide eelistused puhkusereisil olles.  

Perepuhkuse eesmärgiks on puhata igapäevastest majapidamistöödest ning võtta üheskoos ette 

midagi huvitavat ja seikluslikku. Eelkõige on  vajadus privaatsuse järele ja soov olla koos 

pereliikmetega (Abiks RAK…2005). Peresisestest huvidest lähtuvalt eelistatakse nii valmis 

pakettreise kui ka iseseisvalt korraldatud puhkusereise (Pomfest 2019). Pereturistid otsivad vaba 

aja veetmisel kõige enam lapsesõbralikke võimalusi (Abiks RAK…2005). 

Pereturistid viibivad kodust eemal olles teatud mõttes kõige enam „kodus“. Siinkohal tuleb 

selgitada, et puhkusereisil käituvad turistid eelkõige oma igapäevaste harjumuste järgi (Sthapit, 

Björk 2017). Puhkusel olles on pereturistidel soov pakkuda lastele uusi kogemusi ja teadmisi. 

Nad on eelkõige puhkusereisijad, kes otsivad lõbutsemis- ja lõõgastumisvõimalusi (Abiks 

RAK…2005). 
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Läbiviidud uuringutest on selgunud, et populaarsemateks perekondlikeks reisimise 

eesmärkideks on sugulaste või tuttavate külastamine. Kõige vähem ühiselt külastatavateks 

tegevusteks on sportimine, teatrikülastus, ühised mängud või muuseumide külastamine (Lapse 

osalemine…2015). Perekondlike väljasõitude kõige vähem oluline põhjus on kodusest rutiinist 

pääsemine. Pigem minnakse pereliikmetega ühist kvaliteetaega veetma omavahelise suhtlemise 

ja peresidemete tugevdamise eesmärgil (Sthapit, Björk 2017). Laste soovidest lähtuvad 

ühistegevused eeldavad kogu perekonna liikmete aktiivset osalust: reisimine, sportimine, ühised 

mängud ja väljasõidud (Lapse osalemine…2015). 

Antud alapeatükis selgus, et pereturistidel on reisimiseks väga mitmekülgsed ja erinevad 

eesmärgid. Lähtuvalt pereturistide eripärast saab neid käsitleda kõikvõimalike erinevate 

turismiliikide sihtgrupina.  

 

 

1.4 Perekonna olemus ja laste ealised iseärasused 

  

Selles alapeatükis defineeritakse perekonna mõistet ning selgitatakse välja, millised on 

tänapäeva ühiskonnas eksisteerivad peremudelid. Peremudelite kirjeldamine aitab mõista kui 

palju on erinevaid võimalusi pereturistide sihtgrupi määratlemiseks. Kõikide pereturistide puhul 

ei ole tegemist ühesuguste huvidega perekondlike kollektiividega.    

Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib mõistet perekond kui abielupaari koos järglaste ja 

lähisugulastega, kes kuuluvad leibkonda (EKSS). Perekonda kuuluvad pereliikmed, kes jagavad 

omavahel kohustusi ja sissetulekut. Perekond põhineb armastusel, omavahelisel toetusel ja 

hoolitsusel (Families in…2019). Tänapäeval kasutatakse sõna „perekond“  nii, nagu oleks sellel 

vaid üksainus üldine tähendus. Silme ette kangastub pilt kahest kodus eri soost lapsevanemast 

ja kahest lapsest. Võimalik, et samasse raami surutakse ka lähedal elavad vanavanemad, kes 

oma lapselapsi jumaldavad. Selliseid perekondi peetakse „normaalseteks“, kuigi paljude 

inimeste jaoks on tegelikkus teistsugune (Asen 1999: 8).  



16 
 

Ülemaailmsest uuringust on selgunud, et lastega perekonna moodustavad umbes neli igast 

kümnest leibkonnast. Täpsustavalt on see kogu ühiskonnas eksisteerivatest peremudelitest 38% 

(Families in…2019). Järgnevas tabelis on välja toodud, milline on piirkonnapõhiselt lastega 

peremudelite protsentuaalne jaotus.   

Tabel 1. Peremudelite protsentuaalne jaotus Euroopa tasandil. Allikas: UN Women 2019. Autori 

kohandatud. 
 

Peremudel Ülemaailmne  

osakaal 
Protsendiline osakaal piirkonnapõhiselt 

Peremudel 

vanemate ja 

lastega 

38%  Euroopa ja Põhja-Ameerika 25% 

 Sahara-tagune Aafrika 35% 

 Ida-Aasia 36% 

 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 39% 

 Kesk- ja Lõuna-Aasia 47% 

 Põhja-Aafrika ja Lääne-Aasia 59% 

Kombineeritud 

peremudel koos 

vanavanematega 

27%  Euroopa ja Põhja-Ameerika 10% 

 Sahara-tagune Aafrika 32% 

 Ida-Aasia 28% 

 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 24% 

 Kesk- ja Lõuna-Aasia 32% 

 Põhja-Aafrika ja Lääne-Aasia 17% 

Üksikvanemaga 

peremudel 
8%  Euroopa ja Põhja-Ameerika 9% 

 Sahara-tagune Aafrika 10% 

 Ida-Aasia 6% 

 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 11% 

 Kesk- ja Lõuna-Aasia 6% 

 Põhja-Aafrika ja Lääne-Aasia 8% 

 

Järgnevalt on lahti mõtestatud peremudelid, mis koosnevad lastest ja vanematest, siinkohal 

arvesse võttes ka kasuvanemaid.  

Traditsiooniline peremudel on mitmekesistumas (Mängel 2014). Perekonna aluseks olev abielu 

on muutumas vähem stabiilsemaks (Zhang 2020). Eesti inimeste teadvuses on vabaabielu 
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samavääriline kooseluvorm kui abielu (Mängel 2014). Teadlaste hinnangul on ema, isa ja 

lastega perekonnad standardmudeliks (Bello et al. 2018).  

Ühiskonnas on üksikvanemaga perede osakaal kiirelt kasvavas faasis (Mängel 2014). 

Üksikvanemaga perekonnas kasvatab lapsi vaid üks vanem. On võimalik, et nende majanduslik 

võimekus on teistest peremudelist madalam. Võib juhtuda, et üksikvanemad saavad oma 

järglastega koos vähem vaba aega veeta (Zhang 2020). Lähtuvalt ülemaailmsetes uuringutest 

(vt Tabel 1) on üksikvanemaga perekondi õnneks teistest peremudelitest vähem, kuid siiski 

märkimisväärselt suure osakaaluga (Women in…2019). 

Kasuperekond on perekonnavorm, kus üks vanematest osaleb elukaaslase laste kasvatamisel, 

kuigi ise ei ole nende lastega vereseidemete kaudu seotud (Perrier 1998). Veel on kasupere 

puhul variant, et täiskasvanud on uude perekonda kaasa toonud lapsed eelmisest suhtest. Nii 

tekivad poolõdede ja poolvendade sidemed (Sanner et al. 2020).  

Lisaks peremudelitele, mis koosneb lastest ja vanematest, on olemas peremudel, kuhu on 

kaasatud ka muud sugulased.  

Kombineeritud peremudelis moodustavad ühise leibkonna kolm põlvkonda – vanavanemad, 

vanemad ja lapsed. Sellises peremudelis on laste kasvatamise roll nii vanematel kui ka 

vanavanematel (Akhtar et al. 2017). Üldjuhul on vanemate töö tõttu väikelaste hooldamine ja 

hoidmine sel ajal leibkonda kuuluvate vanavanemate ülesanne (Women in…2019).  Selline 

peremudel mõjub positiivselt laste ja vanavanemate vaimsele tervisele (Patil 2018).  

Laste vanus on väga oluline määraja. Eelkooliealistel lastel on perereisil väga erinevad 

nõudmised. Sihtkoha arendamisel ja teenuste parendamisel on majanduslikult oluline lähtuda 

laste ealistest vajadustest (Schänzel, Yeoman 2015). Järgnev loetelu kirjeldab laste vanusest 

tingitud iseärasusi, millega tuleb lastele suunatud tegevuste planeerimisel arvestada.  

Kuni 3 aastased lapsed: 

 Vajab täiskasvanute abi teabe hulga tasakaalustamiseks ja reguleerimiseks; 

 vajab pidevat järelevalvet; 

 täiskasvanu õhutab last tegevustele, juhib valikuid ja nende täitmist; 
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 tegevused on lihtsad, ilma liigsete asjadeta; 

 tegevuse planeerimisel ja organiseerimisel vajab täiskasvanu abi; 

 tähelepanuvõime lühiajaline ja ebapüsiv; 

 huvi tekitamiseks on vajalik tugevaid ja silmatorkavaid stiimuleid (eredavärvilised, 

ebatavalised ja ootamatud esemed või helid ning nende omadused); 

 Suur isetegemise soov 

 Tegevus on suunatud enda ja keskkonna vahelistele seostele. 

Lapsed vanuses 4-6: 

 Pidev liikumine ja tegevus; 

 Suur soov uute teadmiste järele; 

 Neljas eluaasta on kõige suurem mänguiga; 

 Ei vaja oma tegevustes otsest juhendamist; 

 Valmis iseseisvateks tegevusteks; 

 Olulisel kohal rolli- ja võistlusmängud ning loovtegevus; 

 Tegevused on püsivamad; 

 Vajalik on tunnustus, tähelepanu, kiitus ja toetus; 

 Täiskasvanute juuresoleku vajadus on individuaalne. (Kulderknup 2009) 

Pereturiside puhul on oluline järgida, et kõik pereliikmed tunneksid ennast hästi. Siinkohal on 

oluline arvestada, milline on nende perekondlik mudel ehk kui mitmest lapsest ja täiskasvanust 

nende perekondlik turismigrupp moodustub. Lisaks on tähtis pöörata tähelepanu laste ealistele 

võimetele.  
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1.5 Perekondlikud ühistegevused 

 

Järgnevalt on välja toodud, miks on perekondlikud ühistegevused olulised.  

Ühistegevuseks nimetatakse sellist inimeste omavahelist koostööd, mille kaudu tagatakse 

kõikide osalejate vajaduste rahuldamine (Leetsar 2001). Muutuvatest peremudelitest olenemata 

on ühised tegevused ja perereisid perekondliku heaolu jaoks väga olulised (Lehto et al 2009). 

Kõik ühisesse leibkonda kuuluvad liikmed tegutsevad perekonnas lisaks isiklikele huvidele ka 

ühiste huvide täitmise eesmärgil (Leetsar 2001).  

Tänapäeva kiire elurütmi juures on muutunud perekondlikud väljasõidud vajalikuks tegevuseks  

(Lehto et al 2009). Väga oluline on leida pereliikmete omavahelisteks tegevusteks ühist aega 

(Noll 2013). Ühistegevustel tagab perekondlike traditsioonide tekkimise oskuste ja teadmiste 

jagamine väärtustest ning ajaloost. Vanemate põlvkondade poolt toimub nooremate 

pereliikmete kasvatamine läbi oma kogemuste (Pomfest 2019). Ameerika ühendriikides läbi 

viidud uuringust selgus, et 86% perepuhkusel käijatest on kindlad, et ühine vaba aja veetmine 

on olulisel kohal pere tervise, heaolu ja omavaheliste suhete hoidmisel. Teadlased on selgitanud, 

et ühised vaba aja veetmise võimalused aitavad kehtestada ja hoida piire perekondlikes suhetes 

(Lehto et al 2009).  

Perekondlike väljasõitude ja ühistegevuste peamised motiivid on perekonnaliikmete tervise 

parendamine, perekondliku heaolu tagamine ning ühiste kogemuste saamine. Aktiivsetel 

tegevustel osalemine pakub mitmekülgseid võimalusi pereliikmete omavaheliseks paremaks 

sotsialiseerumiseks (Pomfest 2019). Nendeks tegevusteks võivad olla rekreatiivne jalutuskäik, 

mängulised tegevused, ühisüritused, sportlik tegevus või muu kõikidele liikmetele rahuldust 

pakkuv tegevus. Oluline on, et see viiakse läbi üheskoos (Noll 2013). 

Kõige positiivsemad elamused puhkusel tekivad kombineerides omavahel neli vajalikku 

põhimõtet – meelelahutus, uued teadmised, vaheldus igapäeva rutiinist ning esteetika (Pomfret 

2019). Lastega ühise aja jagamine on olulisem ja nende jaoks väärtuslikum kui materiaalsed 

hüved. Ühised tegevused loovad lapsele positiivse eneseväärikustunde (Sletten 2017). 
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Uuringustest on selgunud, et laste jaoks on ühistel tegevustel olulisel kohal uudsed, lõbusad, 

põnevad ning ergutavad tegevused. Välja on toodud orienteerumisoskuste parendamine läbi 

mänguliste tegevuste. Lapsed tunnevad esialgu ebakindlust uute tegevuste proovimisel, kuid 

hiljem pakub nimetatud tegevus neile kõige enam positiivseid emotsioone (Pomfret 2019).  

Rahulik pereelu tähendab aja maha võtmist isiklike vajaduste üle järele mõtlemiseks. Oluline 

on endale selgeks teha oma vajadused nii inimesena kui ka pereliikmena. Pereliikmetel tuleb 

leida rõõmu ja ühtekuuluvustunnet ning iseennast teadvustada. Nimetatud tunded peavad olema 

ühiste kogemuste lahutamatud osad (Noll 2013: 17). Lapsed kasvavad nii kiiresti, et ühine 

perekondlik ajaveetmine on suurepärane võimalus oma lapse paremaks tundmaõppimiseks 

(Sletten 2017). Oluline on rahulik, ühtekuuluv ja rõõmsam pereelu nii praegu kui ka 

mitmekümne aasta pärast (Noll 2013: 17). 

Perekondlikud ühistegevused on vajalikud ühiste mälestuste loomiseks ning perekondliku 

ühtekuuluvustunde loomiseks. Ühistegevused väljaspool igapäevaseid rutiinseid toimetusi 

aitavad pereliikmetel üksteist paremini mõista ja tundma õppida.  

 

 

1.6 Mängu olulisus ja rekreatsioon 

 

Käesolevas peatükis on selgitatud laste mänguliste tegevuste vajalikkust. Oluline on selgitada 

mänguliste tegevuste arenguvõimalusi.  

Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib mõistet mäng, kui tegevust, mida harrastatakse 

meelelahutuseks, lõbustuseks või tegevusrõõmuks (EKSS). Mäng on väikelapse põhivajadus 

(Tuuling 2009). Mängimine aitab kaasa mitmel võimalusel lapse arengule – areneb loovus, 

kujutlusvõime ja enesehinnang (Joaquim et al. 2018). Mängu aluseks on eelkõige lapse 

perekond (Tuuling 2009). 
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Mängulisel tegevusel on tähtis roll füüsilisele, sotsiaalsele, vaimsele, emotsionaalsele, 

esteetilisele ja eetilisele arengule:  

 Füüsilise arengu käigus tugevnevad ja arenevad lihased, paraneb silma ja käe 

koordinatsioon ning rahuldub liikumisaktiivsuse vajadus.  

 Sotsiaalse arengu poolelt areneb lapse koostöövõime ja suhtlusoskus eakaaslastega. 

Lisaks omandatakse uusi sotsiaalseid käitumismalle.  

 Emotsionaalne areng aitab kaasa positiivsete emotsioonide omastamisele ja 

talletamisele.  

 Vaimse arengu käigus areneb sõnavara ja kõne arusaam.  

 Esteetiline areng täpsustab taju ning arendab kunstilisi oskus. Lisaks aitab kaasa 

olemasolevate teadmiste ja oskuste kasutamisele ning uute omandamisele ja 

rakendamisele.  

 Eetilise arengu poolelt omandab laps õigeid käitumisnorme ja õpib neid kasutama 

(Tuuling 2009). 

Mäng on mitmekülgne tegevus vaba aja sisustamiseks. See on oluline isiklike teadmiste ja 

oskuste kontrollimiseks ning uute kogemuste saamiseks. Mängulistel lahendustel on oluline roll 

rekreatiivses tegevuses. Järgnevalt on selgitatud, mis on rekreatsioon ning millistes tingimustes 

on rekreatiivne tegevus võimalik.  

Rekreatsiooni on defineeritud järgnevalt: virgestus, töövõime ja tervise taastamine looduses 

aktiivse puhkuse abil (EKSS). Rekreatiivsete tegevuste võimalus sõltub avalike alade 

olemasolust. Täpsemalt mõeldakse avalike alade all puhkealasid, tervise- ja matkaradasid ning 

parke (Siimon 1996: 51-52). Rekreatiivne tegevus võib liigituda loodusturismi (Kuresoo 2010) 

ja puhketurismi alla (Siimon 1996: 51-52). 

Kaarel Zilmer on kirjutanud rekreatsiooni kohta, et see on üksi või ühiselt tehtav vabatahtlik ja 

meeldiv tegevus. Rekreatsioonile iseloomulikuks tunnuseks on isiklik arusaam tegevuse 

vajalikkusest (2012). Rekreatsiooni peetakse vaba aega sisutavaks tegevuseks, mille eesmärgiks 

on vaimne või füüsiline taastumine (Kuresoo 2010). Rekreatiivsed tegevused aitavad kaasa 

intensiivsemale pereliikmete omavahelisele suhtlemisele. Rekreatiivse tegevuse käigus jäävad 

tagaplaanile igapäevasest sotsiaalsest ühiskonnast kaasnevad kohustused (West et al 2009). 
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Täpsemalt saab rekreatiivseteks tegevusteks pidada matkadel käimist, looduses mängude 

mängimist või grillimist. (Sthapit, Björk 2017) 

Rekreatiivsed tegevused aitavad perekondlikult ilma suurema ettevalmistuseta igapäevarutiinist 

välja saada ja pereliikmetega kvaliteetselt aega veeta.  
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada Jõgeva maakonna võimalused 

ja kitsaskohad vaba aja veetmisel lastega perede seas.  Antud töö raames oli lastega perekonnaks 

määratletud eelkooliealiste lastega vaba aega veetvad täiskasvanud. Eelkooliealistel lastel on 

vanusest tulenevalt rohkem erisusi, millele on lapsesõbralikkuse seisukohalt vajalik 

turismiteenuste ja -objektide juures tähelepanu pöörata. 

Töös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, mis on sobilik lõputöö teemast ja eesmärgist 

lähtuvalt. Sellele uurimismeetodile on omane struktureeritud küsimuste kasutamine ning seeläbi 

saadud andmete arvuline argumenteerimine, kirjeldamine ja võrdlemine (Uus 2007).  Uuringu 

läbiviimiseks koostati teoreetilistele käsitlustele tuginedes internetipõhine küsitlus. Küsitluse 

abil sooviti teada saada, kui olulised on perede jaoks ühistegevused väljaspool kodust keskkonda 

ning mis milliseid keskkondi enim külastatakse.  

Küsitluse abil sooviti välja selgitada ühistegevuste olulisust, pereliikmete eesmärke ning 

piirkondlike eelistusi vaba aja veetmisel. Lisaks sooviti teada saada kodusest keskkonnast 

väljaspool vaba aja veetmise sagedust ning laste lemmiktegevusi. Tähtis oli selgitada, millised 

teenused ja mugavused on eelkooliealiste lastega peredele vaba aega veetes olulised. 

Küsitlusega saadud tulemused aitavad kaasa võimalike pereturismi toodete ning teenuste 

parendamisele ning arendamisele sihtkohas.   

Veel sooviti ankeetküsitlusega teada saada eelkooliealiste lastega külastajate hinnanguid ja 

parendusettepanekuid Jõgevamaa loodusobjektide, matkaradade, muuseumite, aktiivse puhkuse 

võimaluste, sündmuste, toitlustusettevõtete ja majutusettevõtete kohta. Jõgeva maakonnas 

olemasolevate turismiobjektid ja ettevõtted leiti turismiinfot käsitlevatelt veebilehekülgedelt 

www.puhkaeestis.ee ja www.visitjogeva.com.  

Uuringu läbiviimiseks kasutati andmekogumismeetodina veebipõhist küsitlusankeeti (Lisa 1). 

Selle koostamiseks kasutati docs.google.com küsitlustarkvara. Ankeetküsitlusele võisid vastata 

http://www.puhkaeestis.ee/
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kõik soovijad, mis tähendab, et elukohajärgset piirangut vastajatele ei olnud. Küsitlusele oli 

sihtgrupil võimalus vastata ajavahemikus 21.jaanuar 2020 – 21.veebruar 2020. Ankeetküsitluses 

oli kokku 44 küsimust, millest 12 olid avatud vastustega. Avatud küsimused olid seotud 

arendusettepanekutega. Ülejäänud küsimused olid kinnised ehk valikvastustega.  

Küsitlus viidi läbi lumepallivalimi meetodiga, kuna antud sihtgrupi uurimisel ei olnud võimalik 

üldkogumit kindlaks määratleta. Küsitlus jagati võimalikule sihtgrupile sotsiaalmeedia 

Facebook vahendusel ning informatiivse kirjana Jõgevamaa lasteaedade kontaktisikute 

meiliaadressitele. Kontaktandmed saadi Jõgeva maakonna valdade veebilehekülgedelt. 

Sotsiaalmeedias postitati küsitluse link isiklikule sotsiaalmeedia kontole, kus oli võimalik 

sihtgruppi kuuluvatel inimestel küsitlusele vastata. Vastajad omakorda jagasid seda enda 

tuttavate ja sõpradega. Selle tulemusel hakkas küsitlus veebikeskkonnas edasi levima. 

Küsitlusele vastas antud perioodi jooksul kokku 137 respondenti. Ankeetküsitlustest saadud 

tulemusi töödeldi tabelarvutusprogrammiga Microsoft Excel.  
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3 TULEMUSED 

 

3.1 Tulemused lastega perede vaba aja veetmise kohta  

 

Kokku vastas etteantud aja jooksul ankeetküsitlusele 137 respondenti. Vastajad olid vanuses 21-

72 eluaastat. Kõige enam vastasid ankeetküsitlusele nooremad vastajad vanuses kuni 40 

eluaastat. Vanuse järgi jaotus kõige suurem vastajate osakaal vanusevahemikule 30-39 eluaastat 

(vt joonis 2).  

   

Joonis 2. Pereturismi küsitlusele vastanute osakaal vanuse järgi (n=137).  

Esmalt sooviti küsitlusega teada saada eelkooliealiste laste arvu küsitlusele vastaja perekonnas. 

Kõige suurema osakaalu vastajatest (59,1%) moodustasid perekonnad, kus kasvab üks 

eelkooliealine laps (vt joonis 3). Kahe eelkooliealise lapsega perekondade vastused moodustasid 

kokku 33,6%. Kolme eelkooliealise lapsega perede osakaal oli 4,4%. Nii nelja kui ka viie ja 

enama lapsega perede osakaal oli 1,5% ehk kaks perekonda. 
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Joonis 3. Eelkooliealiste laste arv küsitlusele vastanud peredes (n=137). 

 

Kõige enam oli vastajate seas perekondi, kelle eelkooliealised lapsed on kolmeaastased (vt 

joonis 4). Seejärel olid enim esinevateks laste vanusteks võrdselt 5 ja 6 eluaastat. 

 

Joonis 4. Eelkooliealiste laste vanuseline jaotus küsitlusele vastanud peredes (n=137) 

 

Teostatud uuringus osalejad elavad enamjaolt Jõgeva maakonnas – 96 vastanut (70,1%). Lisaks 

on respondente Tartumaalt (12), Lääne-Virumaalt (9), Pärnumaalt (5), Harjumaalt (5), 

Viljandimaalt (4), Hiiumaalt (2), Raplamaalt (2) ja Järvamaalt (2). Jõgevamaal elavate vastajate 

seast moodustasid enamuse Jõgeva valla elanikud – 74 vastajat, kes moodustasid koguarvust 

77,1%. Mustvee (10,4%) ja Põltsamaa (12,5%) vallast oli vastajaid peaaegu võrdselt.  
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Perekondlikule ühistegevusele suunatud küsimusega sooviti teada saada, kui olulised on perede 

jaoks vaba aega sisustavad ühistegevused väljaspool kodust keskkonda. Hinnangu sai anda 

skaalal üks kuni viis. Number üks määratles hinnangut „ei ole üldse olulised“ ja number viis 

hinnangut „väga olulised“. Ühistegevuse olulisust hinnati skaalal hinnanguga „väga olulised“ 

86 vastaja poolt, mis protsentuaalselt moodustab 62.8% kõikidest vastajatest. Hinnangu „pigem 

oluline“ andsid kokku 40 (29,2%) respondendi ja hinnangu kolm ehk „nii ja naa“ 10 (7,3%) 

respondenti. Üks vastaja ei pea perekondlike ühistegevusi oluliseks (vt joonis 5).  

 

Joonis 5. Pereturismi küsitlusele vastanute hinnang perekondlike ühistegevuste olulisusele (n=137).  

  

Vaba aja veetmise eesmärkide välja selgitamiseks oli vastustes 4 võimalikku varianti. Vastajad 

said valida mitu neile sobilikku eesmärki. Lisaks oli võimalik kõikidel vastanutel täiendada 

nimetatud eesmärke vastavalt isiklikele eelistustele. Populaarsemaks eesmärgiks osutus 

looduses viibimine, mida märgiti 119 (86,9%) vastaja poolt. Järgnevateks eesmärkidest oli 

lähedaste külastamine ja uute teadmiste ja oskuste omandamine (vt joonis 6). Kõige väiksema 

osakaaluga vaba aja veetmise põhjuseks oli rekreatiivne eesmärk, mida valiti 53 (38,7%) korral. 

Kaheksal korral lisati vastajate poolt eesmärgiks mängulised tegevused kodusest keskkonnast 

väljaspool. Veel lisati vastajate poolt nimetatud eesmärkidena meelelahutus, silmaringi 

laiendamine, puhkus, loodusläheduse säilitamine ning rahvamatkadel osalemine, 

urbaniseerumisega võitlemine, lõbutsemine, keskkonnavahetus ja lõõgastus.  

1

10

40

86

Ei ole üldse oluline

Nii ja naa

Pigem oluline

Väga oluline

Vastajate arv

P
er

ek
o
n

d
li

k
e 

ü
h

is
te

g
ev

u
st

e 

h
in

n
an

g



28 
 

  

 

Joonis 6. Pereturismi küsitlusele vastanute arvamus vaba aja veetmise eesmärkidest kodusest keskkonnast 

väljaspool (n=137). 

 

Vaba aja veetmise eelistuse välja selgitamiseks oli küsitluses välja toodud neli võimalikku 

piirkonda, mida oli võimalik kaardistada valikutega „mitte kunagi“, „harva“ ja „sageli“. Kodu 

lähedase pargi või territooriumi külastamisel oli populaarsemaks valikuks „sageli“. Vastanute 

poolt märgiti nimetatud 98 korral moodustades nimetatud eelistuse koguvastustest 71,5%. 

Kodumaakonna atraktsiooni või objekti külastamisel märgiti külastust „harva“ 71 korral 

(51,9%) ja „sageli“ 63 korral (46%). Naabermaakonna või mõne kaugema maakonna objekti 

või atraktsiooni külastamisel oli ülekaalukaks eelistuseks 103 (75,2%) perekonna poolt valik 

„harva“ (vt joonis 7).  
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Joonis 7. Pereturismi küsitlusele vastanute piirkondlikud eelistused  lastega vaba aja veetmisel (n=137). 

 

Vaba vastusena oli võimalike respondentidel välja tuua, millised on nende laste 

lemmiktegevused ühisel vaba aja veetmisel kodusest keskkonnast väljaspool. Suurel hulgal 

märgiti erinevaid aktiivseid tegevusi -  ujumine (mainiti 28 korda), sportlikud tegevused (22 

korda), matkamine (17 korda), rattasõit (10 korda), suusatamine (6 korda), ronimine (7 korda), 

pallimängud (5 korda), mänguväljakud (20 korda) ning seiklusrajad (12 korda). Vastajate poolt 

toodi veel meelepäraste tegevustena välja ühiseid meisterdamisi (6 korda) ja mängulisi tegevusi 

(10 korda). Loodusega seotud tegevustena kaardistati lemmiktegevusteks looduskeskkonnaga 

tutvumist (12 korda) – liikuvaid ja harivaid tegevusi pargis, metsas või matkaradadel ning 

erinevate võimalustena taimede ja loomadega tutvumist.  

Vaba aja veetmise tavapäraseks pikkuseks märgiti 68 korral kuni 1 päev, mis moodustab 

koguvastajatest 49,7%. 44 korda märgiti mõni tund ning 14 vastaja poolt on üldjuhul puhkuse 

pikkuseks 2-3 päeva. Lisaks toodi välja, et siiski sõltub see vaba aja veetmise sisust ja 

külastatavast piirkonnast. Lähipiirkonna külastamisel on tavaliselt vaba aja veetmise pikkuseks 

1 päev (mainiti 2 korda), kaugema sihtkoha külastamiseks arvestatakse kuni 3 päeva (mainiti 3 

korda).  

Eelkooliealiste lastega vaba aja veetmisel on populaarsem vaba aja veetmise tihedus 2-3 korda 

kuus (vt joonis 8). Nimetatud varianti valis 45 vastanutest, moodustades koguarvust 32,8%. 

Järgnevaks vaba aja veetmise kestvuseks oli üks kord nädalas. Enamjaolt selline puhkeaja 
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pikkus on 30 (21,9%) perekonnal. Kõige vähem vastanuid, täpsemalt 3 perekonda (2,2%), 

käivad vaba aega veetmas iga päev. 13 (9,5%) perekonda veedavad vaba aega harvem kui üks 

kord kuus.  

 

Joonis 8. Pereturismi küsitlusele vastanute harjumused eelkooliealiste lastega ühise vaba aja veetmise osas 

kodusest keskkonnast eemal. (n=137). 

 

Järgneva küsimusega sooviti teada saada, millised teenused ja mugavused on eelkooliealiste 

lastega kodust väljas viibides olulised (vt joonis 9). Viitade olemasolu vajadus sõltub 73 (53,3%) 

vastaja arvates pigem olukorrast ning 55 (40,2%) arvates on väga oluline. Autoga ligipääsetavus 

on 80 (58,4%) respondendi arvamusel väga oluline mugavus. Lapsevankriga ligipääsetavuse 

vajadus on sõltuv pigem vastavast olukorrast. Siinkohal hindasid oluliseks mugavuseks 

nimetatud võimalust väikelastega vaba aega veetvad vanemad ja „pole oluline“ märkisid 

lapsevanemad, kelle jaoks ei ole lapsega liikumiseks lapsevanker enam vajalik.  

Jalgrattatee olemasolu vajadus on 70 (51,1%) vastaja arvates olukorrast sõltuv ning 47 (34,3%) 

respondendi hinnangul pigem mitte oluline. Puhkeala vajadus looduses sõltub 66 (48,2%) 

küsitletava arvates pigem loodusobjekti asukohast ning 63 (46%) arvates on tegemist siiski 

olulise mugavusega. 91 (66,4%) vastajat leiavad, et varjualune ja WC loodusobjektide juures 

on väga oluline. 73 (53,3%) küsitletava arvates sõltub toitlustusteenuse vajadus lähtuvalt 

konkreetsest situatsioonist ning 54 ( 39,4%) arvates on olukorrast tingitud lastenurga olemasolu 
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vajalikkus. 49 (35,8%) vastaja arvates on laste mängunurk toitlustusasutuses väga oluline ning 

34 (24,8%) leiavad, et see ei ole oluline mugavus.  

Hariva sisuga ja interaktiivsed infotahvlid on olulised vastavalt konkreetse turismiobjekti 

seisukohalt 77 (56,2%) respondendi arvates. 48 (35%) küsitletavat leiavad, et nimetatud 

infotahvlid on väga oluline mugavus. Lasteala vajalikkus sündmustel on 72 (52,5%) vastaja 

arvamusel tingitud pigem konkreetsest olukorrast ning 50 (36,5%) arvavad, et on pigem oluline. 

75 (54,7%) respondenti leiavad, et aktiivsete ühistegevuste võimalus on väga oluline. 58 

(42,3%) vastajat leiavad, et pigem on nimetatud teenuse olulisus olukorrast sõltuv.  

 

  

Joonis 9. Pereturismi küsitlusele vastanute hinnang teenuste ja mugavuste olulisusest kodusest keskkonnast 

eemal (n=137). 

 

Küsimusele, mis võiks looduses, sündmustel või objektidel lastega viibides veel olemas olla, 

lisasid omapoolseid ettepanekuid kokku 47 vastajat, mis moodustas koguvastajatest 34,3%. 

Mitmel korral toodi välja, et prügikastide (mainiti 4 korda), istekohtade (4 korda) ja 

grillimispaikade (3 korda) olemasolu puhkealadel ning loodusobjektide läheduses on väga 

vajalik. Tihedama külastusega loodusobjektidel oleks vajalik joogivee saamise võimalus ning 

lisaks kätepesu võimalus (mainiti 2 korda). Mõne vastaja poolt lisati, et infotahvleid/kaarte 

lähedal asuvate vaatamisväärsustega võiks võimalusel rohkemate turismiobjektide juures 

olemas olla (mainiti 2 korda). Mitmed vastajad tõid suureks puuduseks mänguväljakute või 
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ronimisatraktsioonide puudumise (toodi välja 8 korda). Infotahvlite kohta märgiti, et need võiks 

olla lastele atraktiivsete küsimus-vastus võimalusena. Veel peaks infotahvlite teksti juures 

olema atraktiivsed teemakohased pildid (2 korda). Lisaks võiksid tahvlid sisaldada legende ja 

muistendeid konkreetsete objektide kohta. Võimalusel võiks korrastada veeäärsed alad 

võimaliku puhkekoha loomisena vaba aja veetmiseks (2 korda). Rohkem võiks turismiobjektide 

juures olla aktiivsete tegevuste ja seikluslike mängude võimalusi (3 korda).  

Sündmuste puhul märgiti, et rohkem peaks olema imetamistelke või selleks mõeldud privaatseid 

ja mugavaid nurgataguseid (2 korda) . Lisaks mainiti, et liiga vähe on sündmustel tegevusi just 

1-2 aastastele lastele. Ürituste osas lisati, et suitsetajale peab looma eraldatud kõrvalise ala, et 

vältida ja vähendada suitsetavaid külastajaid teiste inimeste keskel. Nii sise- kui väliõhu üritustel 

võiksid korraldajad pakkuda pakihoiu või riidehoiu teenust, mis muudaksid lastega liikumise 

mugavamaks ja nauditavamaks. Asulate vahelised kergliiklusteed loovad ligipääsetavuse ja 

külastusvõimaluse paremaks, tänu sellele tekib parem ja turvalisem võimalus lastega 

jalgratastega lähedal asuvaid turismiobjekte külastada.  

137 vastajast 92% (126) on külastanud vaba aja veetmise eesmärgil lastega Jõgeva maakonda. 

Koguvastajatest 8% (11) pole veel Jõgeva maakonda külastanud. Eitavalt vastanud 

respondendid lisasid täpsustavalt, et ei ole leidnud põhjust, miks Jõgeva maakonda lastega 

külastada. Välja toodi, et Jõgevamaal pole seda atraktiivset tõmbenumbrit, mis lastega peresid 

siia teistest maakondadest meelitaksid. Veel märgiti, et piirkonna kohta on vähe reklaami või 

pole vajalik info potentsiaalsete külastajateni jõudnud. Turismiinfokanalid on samuti sihtkoha 

põhiselt liiga vähese ja mitte eriti atraktiivse informatsiooniga. 

 

 

3.2 Lapsesõbralikkust tõstvad aspektid 

 

Vastajatel paluti hinnata, millised lapsesõbralikkust määravad mugavused ja teenused peaksid 

loodusobjektide juures olemas olema (joonis 10). 65 (47,4%) küsitletava hinnangul on 

suunaviitade vajalikkus pigem oluline ehk teisisõnu tingitud konkreetsest objekti asukohast. 62 
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(45,3%) vastajat arvasid, et suunaviidad on olenemata asukohast vajalikud. Autoga 

ligipääsetavus loodusobjektidele ja parklasse on vajalik 75 (54,7%) vastaja arvates ning 58 

(42,3%) hindasid nimetatud mugavust pigem oluliseks, mis on lähtuvalt konkreetse objekti 

asukohast sõltuv mugavus. Lapsevankriga ligipääsetavuse ja võimaliku liikumise vajalikkuses 

on kindlad  64 (46,7%) respondenti. 48 (35%) arvavad, et see on pigem oluline ning 25 (18,3%) 

vastajat leidsid, et selline mugavus loodusobjektide puhul ei ole vajalik. Vastustest selgus, et 

jalgrattatee olemasolu niivõrd loodusobjekti lapsesõbralikkust ei mõjuta. WC ja prügikastide 

olemasolu loodusobjektide läheduses on hinnanud vajalikuks 104 (75,9%) vastajat. 76 (55,5%) 

respondenti arvavad, et puhkealad objektide vahetus läheduses on vajalikud ning 55 (40,2%) 

vastaja hinnangul on need pigem olulised mugavusvõimalused. Aktiivseid tegevusi 

loodusobjektide teenustena peavad vajalikuks 65 (47,5%) ning oluliseks 66 (48,2%) vastajat. 

Hariva sisuga või interaktiivsete tahvlite vajalikkust hindavad 55 (40,2%) vastajat, 71 (51,8%) 

arvates on need pigem olulised.  

 

Joonis 10. Pereturismi käsitlusele vastanute hinnang lapsesõbralikkusest lähtudes teenuste ja mugavuste olulisusele 

loodusobjektidel (n=137). 

 

Küsimusele, millised tegurid muudavad matkarajad lapsesõbralikuks vaba aja veetmise kohaks, 

saadi järgnevad tulemused. Vastajate arvamusel on autoga ligipääsetavus ning parkla olemasolu 

ja suunavad teeviidad vajaliku tegurid (joonis 11). Vajalikuks hindasid nimetatud võimalusi 

vastavalt 75 (54,8%) ja 71 (51,9%) respondenti. Raja turvalisust hindasid vajalikuks 137 
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vastajast 110 (80,3%) ning raja korrasolek on vajalik 103 (75,2%) vastaja hinnangul. Siinkohal 

täpsemalt laudtee ning korralik pinnakate rajal. Lapsevankriga liikumise võimalust pidasid 

vajalikuks 57 (41,6%) vastajat ning 51 (37,2%) arvasid, et see võimalus on pigem oluline, kuid 

mitte vajalik. WC ja prügikastid matkarajal või selle vahetus läheduses on vajalikud 95 (69,4%) 

vastaja arvates ning puhkekohad 70 (51,1%) arvates. Jalgrattatee vajadust matkarajale hindasid 

66 (48,2%) respondenti, et see on pigem oluline ning 46 (33,6%) arvasid, et see pole oluline. 

Hariva sisuga ja interaktiivsete infotahvlite kohta arvasid 77 (56,2%) inimest, et need on pigem 

olulised. 55 (40,2%) leidsid, et infotahvlid on vajalikud.  

  

Joonis 11. Pereturismi käsitlusele vastanute hinnang lapsesõbralikkusest lähtudes teenuste ja mugavuste olulisusele 

matkaradadel (n=137). 

Muuseumide lapsesõbralikkuse koha pealt toodi välja, et kõige olulisem on perepileti olemasolu 

ning erisoodustus suurperedele (Joonis 12). Nimetatud olulisi aspekte hindasid vajalikuks 

vastavalt 109 (79,6%) ja 108 (78,8%) vastajat. Vajalikuks peeti ka aktiivse tegevuse seisukohalt 

79 (57,7%) respondendi hinnangul teemaüritusi peredele ja 81 (59,1%) vastaja arvates 

mänguliste tegevuste võimalust. Aktiivsete tegevuste võimalused külastajatele on 67 (48,9%) 

vastaja arvates pigem olulised ja 63 (45,9%) arvates vajalikud. Lisaks on vajalik muuseumi 

juurde autoga ligipääsetavus ja parkla 85 (62,1%) respondendi arvamusel ning lapsevankriga 

liikumisvõimalus 61 (44,5%) vastaja arvates. Suunavad teeviidad muuseumi juurde on 68 

(49,6%) respondendi hinnangul pigem olulised ja 56 (40,9%) arvates vajalikud.  
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Joonis 12. Pereturismi käsitlusele vastanute hinnang lapsesõbralikkusest lähtudes teenuste ja mugavuste olulisusest 

muuseumitel (n=137). 
 

Sündmuste puhul lapsesõbralikkust tõstvateks teguriteks hinnati 104 (75,9%) respondendi poolt 

perepileti olemasolu ning 107 (78,1%) arvates on vajalik erisoodustuse võimalus suurperedele 

(joonis 13). 92 (67,2%) vastaja hinnangul on sündmustel vajalikud aktiivsete tegevuste võimalus 

lastele. Vajalik on 84 (61,3%) respondendi arvamusel lapsevankriga liikumine ning 82 (59,9%) 

vastaja hinnangul autoga ligipääsetavus ja parkla olemasolu. Eraldatud mänguala hindasid 

pigem oluliseks 60 (43,8%) ja vajalikuks 63 (46%) vastajat. Beebipesa olemasolu on pigem 

oluline 58 (42,3%) ja vajalik 55 (40,1%) respondendi arvates. Lastehoidjatega tasuline lastehoid 

sündmustel on pigem oluline 52 (38%) inimese arvates ning pole oluline 67 (48,9%) vastaja 

hinnangul.  
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Joonis 13. Pereturismi käsitlusele vastanute hinnang peresõbralikkusest lähtudes teenuste ja mugavuste olulilusele 

sündmustel (n=137). 

 

 

3.3 Hinnang Jõgevamaa sündmuste, muuseumite ja ettevõtete 

lapsesõbralikkusele 

 

Jõgevamaa sündmuste, muuseumite, toitlustusasutuste ja majutusettevõtete lapsesõbralikkust  

sai hinnata skaalal 1-5, kus 1 tähistas varianti „ei ole lapsesõbralikud“ ja hinnang 5 „väga 

lapsesõbralikud“. Kõikidest vastajatest 49 (35,8%) Jõgevamaa muuseumide lapsesõbralikkusele 

hinnangut ei andnud. Jõgevamaa muuseumid on kuue respondendi arvates väga lapsesõbralikud 

(joonis 14). Hinnangut 1 ehk „pole üldse lapsesõbralikud“ ei andnud ükski küsimusele vastaja. 

Kõige populaarsemaks hindeks kujunes 3, mille märkisid 46 (33,6%) respondenti. Nimetatud 

hinnang näitab pigem neutraalsust. Täpsemalt mõtestatakse hinnangut 3 nii, et see ei näita, et 

muuseumis oleks eraldi lastele suunatud tegevusi ja võimalusi ning samas ei ole raskendatud 

lastega muuseumi külastamine. Lisaks ei teki külastades tunnet, et pereturistid ei ole sinna 

oodatud. Hinnangut 4, mis on määratletud kui pigem lapsesõbralik, on andnud 33 (24,1%) 

vastajat.  
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Joonis 14. Pereturismi käsitlusele vastanute hinnang Jõgevamaa muuseumide, sündmuste, toitlustus- ja 
majutusasutuste lapsesõbralikkusele (n=137). 

 

Sündmuste lapsesõbralikkust hindasid kokku 111 (81,1%) vastajat (vt joonis 14). 

Respondentide poolt Jõgevamaal toimuvate sündmustele hinnangut „ ei ole lapsesõbralikud“ ei 

antud. Kõige enam hinnati nimetatud sündmuste lapsesõbralikkust hindega 4 ehk „pigem 

lapsesõbralikud“. 4 vastaja poolt anti sündmustele hinne 2, ehk „pigem ei ole lapsesõbralikud“.  

Jõgevamaa toitlustusasutuste lapsesõbralikkuse hinnangule jätsid vastamata 23 (16,8%) 

respondenti. Enim anti toitlustusettevõtetele hinnet 3, kokku 50 (36,5%) vastaja poolt (joonis 

14). 2 (1,5%) respondendi arvamusel pole toitlustusasutused üldse lapsesõbralikud ning 9 

(6,6%) hinnangul vastupidiselt väga lapsesõbralikud. Hinnangu 4, täpsemalt „pigem 

lapsesõbralikud“, andsid oma arvamusel 40 (29,2%) vastajat.  

Majutusasutuste lapsesõbralikkusele hinnangule 70 (51,1%) respondenti ei vastanud. Kõige 

rohkem anti majutusasutustele hinnang 3, mis pigem näitab, et majutusasutus on 

lapsesõbralikkuse seisukohalt lähtuvalt neutraalne (joonis 14). Antud hinnangu andsid 38 

(27,7%) vastajat. Hinde 5 ehk „väga lapsesõbralikud“ andsid 3 (2,2%) vastajat ja 17 (12,4%) 

respondenti andsid hinnanguks 4 ehk „pigem lapsesõbralikud“.  

Küsimusele, millised objektid või sündmused on eriti sobilikud lastega külastamiseks, toodi 

vastajate poolt näiteid nii Jõgeva maakonnast kui ka väljaspool maakonda asuvatest 

turismiobjektidest. Mitmel korral mainiti sobivate külastusobjektidena Jõgevamaa vahetus 
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läheduses asuvat Elistvere loomaparki ja Vudila mängumaad. Lisati veel atraktiivsete 

muuseumitena Maanteemuuseum ja Jääaja keskus. Sündmustena on väga peresõbralik 

üleriigiline Avatud Talude päev või erinevad linnapäevad ning kohvikute päevad.  

Jõgeva maakonna objektidest toodi välja mitmel korral Kuremaa ujula ja supelrand, 

sündmustest mainiti enim Jõgeva linnas toimuvat jääpurika festivali, linnapäeva ja 

kohvikutepäeva. Veel mainiti mitmel korral Põltsamaa lossipäevi ja lastekaitsepäeva 

tähistamist. Looduslikest vaba aja veetmise võimalustest lisati olemasolevatele lisaks Laiuse 

lossivaremed ja Sadala aleviku lähedal toimunud muinasjututegelaste näitus. 

 

 

3.4 Jõgevamaa objektide, sündmuste ja ettevõtete külastatavus küsitlusele 

vastajate seas 

 

Järgnevalt sooviti küsitluse abil teada saada, milliseid Jõgevamaa loodusobjekte, matkaradasid, 

sündmuseid, aktiivse puhkuse pakkujaid, toitlustusettevõtteid ning majutusasutusi on vastajad 

eelkooliealiste lastega külastanud.  

Iga loodusobjekti kohta on välja toodud, mitu vastajat on nimetatud sihtkohta külastanud (vt 

Tabel 4 Lisa 2). Vastustest selgus, et populaarsemad on Kassinurme linnamägi ja hiis, Endla 

looduskaitseala ja Kuremaa mõisa park. 21 (15,3%) respondenti ei olnud nimetatud 

loodusobjektidest veel ühtegi külastanud.  

Järgnevas tabelis on kirjas Jõgeva valla populaarsemate loodusobjektide testkülastuse ja 

paikvaatluse tulemused. Tabeli koostamisel lähtuti küsitluses välja toodud respondentide 

hinnanguid objektidel vajalikest mugavustest ja teenustest.   
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Tabel 2. Paikvaatluse ja testkülastuse tulemused Jõgeva valla populaarsematel loodusobjektidel 

Objekt 
Kassinurme linnamägi ja 

hiis 
Endla looduskaitseala 

Kuremaa mõisa 

park 

Olemasolevad 

mugavused/ 

teenused 

WC ja prügikastid, 

puhkeala ja grillimisplats, 

korralik autoparkla, 

lapsevankriga liikumine, 

aktiivsed tegevused 

(külakiik, linnus, 

matkarada),  

suunavad teeviidad 

WC ja prügikastid, 

puhkeala ja 

grillimisplats, 

autoparkla, 

lapsevankriga 

liikumine,  

suunavad teeviidad, 

püsinäitus hariva 

infoga 

vahetus läheduses 

WC, prügikastid, 

istumispingid, 

läheduses 

puhkeala 

grillimiskohaga, 

autoparkla, viidad 

Kitsaskohad 

Vähe aktiivsed tegevusi, 

infotahvlid, lühiajaline 

viibimine väheste 

tegevuste tõttu 

Aktiivsed tegevused 

puhkeala läheduses 

Aktiivsed 

tegevused lastele, 

harivad 

infotahvlid,  

laste kiire 

tüdimus 

Kassinurme linnamäe puhul on tegemist sihtkohaga, kus vaba aja veetmine eelkooliealiste 

lastega on pigem lühiajaline väheste aktiivsete tegevuste tõttu. Kuremaa mõisa park on suur ja 

lastega on võimalik seal vaba aega veeta. Kahjuks ei ole pargis ühegi taime ega puuliigi juures 

õpetliku sisuga infotahvleid, mis muudaks pargis aja veetmise põnevamaks ja harivamaks. Laste 

kiire tüdimuste tõttu jääb pargis vaba aja veetmine lühikeseks, kuna puuduvad põnevad ja aega 

sisustavad tegevused.  

Lastega matkaradade külastatavusest lähtudes on vastajate seas kõige populaarsemaks Endla 

järve matkarada (vt Tabel 5 Lisa 3). Nimetatud matkarada on külastatud 52 (38%) respondendi 

poolt. Järgneval kohal on Kassinurme linnamäel asuv Kassinurme õpperada, mida on 137 

vastajast külastanud 46 (33,6%). Järgneb 28 (20,4%) vastaja poolt külastatud Saare järve 

õpperada. Saadud tulemused näitavad, et Jõgevamaa kaks populaarsemat matkarada asuvad 

populaarsemate loodusobjektide alas (vt Tabel 4 Lisa 2).  

Järgnevalt on tabelis välja toodud Jõgeva valla matkaradade testkülastuse ja paikvaatluse 

tulemused. Tabeli koostamisel lähtuti küsitluses välja toodud vastajate hinnanguid matkaradadel 

olulistest teenustest ja mugavustest.   
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Tabel 3. Paikvaatluse ja testkülastuste tulemused Jõgeva valla matkaradadel 

Objekt 
Kassinurme  

õpperada 

Endla järve  

matkarada 

Männikjärve 

õpperada 

Männikjärve 

matkarada 

Olemasolevad 

mugavused/ 

teenused 

Korralik 

autoparkla, 

korralik 

pinnas, 

WC 

Puhkekohad, 

autoparkla, 

WC ja 

prügikastid 

Autoparkla, 

teeviidad, 

korralik pinnas, 

puhkekohad 

laudteel, WC, 

korralik laudtee 

Autoparkla, 

teeviidad, 

korralik pinnas, 

raja märgistus 

Kitsaskohad 

Suunavad 

teeviidad,  

hariva sisuga 

infotahvlid,  

lapsevankriga 

liikumine 

Suunavad 

teeviidad,  

lapsevankriga 

liikumine, 

infotahvlid,  

raja korrashoid 

Kitsas laudtee 

rabas,  

infotahvlid,  

lapsevankriga 

liikumine,  

Infotahvlid, 

lapsevankriga 

liikumine, WC 

 

Endla järve matkaraja alguspunkti oli testkülastuse läbiviimiseks väga raske leida. Kohale jõuti 

tänu juhendamistele. Suunavaid teeviitasid sihtpunkti kohalejõudmiseks perekonnaliikmeid ei 

leidnud. Veetaseme tõusu tõttu oli Endla järve matkarada osaliselt keeruline läbida. 

Männikjärve matkaraja lühikese pikkuse ja hea pinnase tõttu oli väikelastega rada mugav läbida. 

Lisaks ei olnud testkülastust läbiviies vajadust puhkekohtade järele.  

Lastega muuseumite külastamise küsimusega sooviti teada saada, millised on Jõgevamaa enim 

külastatavamad muuseumid. Põltsamaa vallast on küsitlusankeedis 2 muuseumi. 18 (13,2%) 

vastajat on külastatud Põltsamaa muuseumi. Põltsamaa toidumuuseumis on käinud 7 (5,1%) 

respondendi. Mustvee vallas on populaarseim Avinurme muuseumrong, kus on vaba aega 

veetnud 19 (13,9%) respondenti.  

Jõgeva vallas populaarsem muuseum on Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnamuuseum, mida on 

kõikidest vastajatest külastanud peaaegu pooled, täpsemalt 67 (48,9%). Järgmisena on 

külastatavaim Kuremaa Veski, kus on eelkooliealiste lastega  viibinud 32 (23,4%) vastajat. 

Edasi jaotusid Jõgeva vallas asuvate muuseumite külastus vastajate arvust tingitult järgnevalt – 
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Betti Alveri muuseum 27 (19,7%), Jõgewa muuseum 21 (15,3%), Paduvere talumuuseum 18 

(13,2%), Siimusti savitööstus 15 (10,9%)  ja Laiuse Õlemuuseum 12 (8,8%).  

Ankeetküsitluses välja toodud väikelastele sobilike aktiivse puhkuse võimalustest osutus Jõgeva 

vallas populaarsemaks Kuremaa alevik supelranna ning Ujula ja mini-spaga. (vt Tabel 6 Lisa 

4). Supelranda on kõikidest vastanutest külastanud 86 (62,8%) ning Kuremaa Ujulat ja mini-

spad 80 (58,4%) respondenti. Järgnev külastatav piirkond on Kassinurme linnamägi ja linnus, 

kus on aktiivse puhkuse võimalusena külastanud 60 (43,8%) vastanut. Mustvee valla 

populaarsemaks aktiivse puhkuse võimaluseks vastajate seas osutus kõikidest vastajatest 34 

(24,8%) perekonna poolt külastatud Raadna rand Peipsi järve ääres ning järgnevalt 13 (9,5%) 

respondendi poolt külastatud Krati seikluspark. Põltsamaa valla enim külastatud kohad olid 

Sarapiku talu maisilabürint ning Kuningamäe terviserajad, kus mõlemat aktiivse puhkuse 

võimalust on külastatud 13 (9,5%) respondenti poolt. 22 (16,1%) vastajat pole kasutanud 

väikelastega ühtegi Jõgevamaal aktiivse puhkuse pakkumise võimalust. 

Küsimusele, kas Jõgeva maakonnas on aktiivse puhkuse võimalusi väikelastele piisavalt, 

jagunesid vastused enam-vähem võrdselt. Vastuse „Ei“ märkisid 42 (30,7%) ning „jah“ 34 

(24,8%) vastajat. 62 vastajat (44,5%) ei osanud aktiivse puhkuse võimaluste piisavust hinnata.  

Kõikidest vastajatest 19 (13,9%) ei ole veel Jõgeva maakonnas külastanud ühtegi sündmust. 

Mustvee valla külastatumaks sündmuseks vastajate seas oli Mustvee linnapäevad, mida on 

lastega külastatud 46 (33,6%) vastaja poolt (vt Tabel 8 Lisa 6). Teisteks külastatavamateks 

sündmusteks on Avinurmes toimuv tünnilaat ning Kasepääl korraldatav Kalevipoja kala- ja 

veefestival.  

Põltsamaa vallas oli taaskord veebiandmete põhjal leitav 3 sündmust, mida oleks sobilik 

külastada eelkooliealiste lastega. Populaarsemaks Põltsamaa valla üritusteks on Põltsamaal 

toimuvad lossipäevad ja kohvikutepäev, mida on külastatud 33 (24,1%) vastaja poolt. Jõgeva 

valla populaarsemaks sündmuseks on Palamuse alevikus toimuv Paunvere väljanäitus ja laat, 

mida on külastanud kõikidest vastajatest 84 (61,3%) respondenti (Tabel 8 Lisa 6). Järgnevalt on 

vastajate seas külastatavamaks ürituseks Jõgeva linnapäevad. 
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20 (14,6%) vastajat ei ole külastanud ühtegi Jõgeva maakonnas asuvat toitlustusasutust. 

Vastajate seas populaarseimaks toitlustusasutuseks Mustvee vallas osutus Restoran Ankur, mida 

on külastanud 14 (10,2%) respondenti. Lisaks on külastatumateks Avinurme puiduaida kohvik 

ning Peipsi teemaja (vt Tabel 9 Lisa 7). Põltsamaa valla enim külastatud toitlustusasutuseks 

osutus Kohvik Rivaal, kus on kõikidest vastajatest oma aega veetnud 33 (24,1%) respondenti 

(Tabel 9 Lisa 7). Külastatavuselt järgnevateks toitlustusasutuseks osutusid Hullava Naise pubi 

ja Puhu-Risti söögimaja. 

Jõgeva valla populaarseimaks toitlustusasutuseks respondentide seas on Jõgeva linnas asuv 

Kohvik Panther, mida on külastanud kõikidest vastajatest 87 (63,5%) . Järgnev toitlustusettevõte 

on Kuremaa Ujula kohvik, mida on külastatud 72 (52,6%) vastaja poolt. Kõige vähem on 

külastatud Palamuse alevikus kohvikut Teele, Tõnissoni söögituba ning Jõgeva alevikus asuvat 

restot LAUT (Tabel 9 Lisa 7).  

Küsimusele, kas Jõgeva maakonnas on piisavalt toitlustusasutusi, vastasid „Jah“ 77 (56,2%) 

respondenti. Arvamuse „Ei“ andsid küsimusele 23 (16,8%) vastajat. Hinnangu „ei oska öelda“ 

andsid 37 (27%) vastajat. 76 (55,5%) respondenti ei ole külastanud ühtegi Jõgevamaa 

majutusasutust.  

Jõgeva valla populaarsemaks majutusasutuseks vastajate seas oli Kuremaa järve kaldal asuv 

Udu talu, mida on külastanud 37 (27%) vastajat. Järgneval kohal oli Kuremaa Ujula 

külalisemaja ja seejärel Mokko maahotell (vt Tabel 10 Lisa 8). Nimetatuid oli külastatud 

vastavalt 13 (9,5%) ja 9 (6,6%) respondendi poolt.  

Põltsamaa valla majutusasutustest on kõige enam vastajate seas külastatud Tammemäe jahimaja 

ja Kursi jahilossi. Mõlemat ettevõtet on külastatud 5 (3,6%) vastaja poolt. Mustvee valla kõige 

külastatavamaks selgus vastuste põhjal Voore külalistemaja, mida on külastanud 22 (16,1%) 

vastajat (Tabel 10 Lisa 8).  

Küsimusele, kas Jõgeva maakonnas on majutusettevõtteid piisavalt, ei osanud üle poolte 

vastajatest omapoolset hinnangut anda, täpsemalt 69 (50,4%) respondenti. 47 vastajat ehk 

34,3% on veendumusel, et Jõgevamaal on majutusasutusi piisavalt ning 21 (15,3%) respondendi 

hinnangul võiks nimetatud ettevõtteid veel olla.  
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3.5 Pereturismi küsitlusele vastanute parendusettepanekud 

 

Parendusettepanekute lisamine erinevatele objektidele, sündmustele või ettevõtetele ei olnud 

vastajatele kohustuslik.  

Omapoolseid parendusettepanekuid loodusobjektidele tõi välja 137 vastajast 13 (9,5%). 

Jõgevamaa matkaradadele lisas ettepanekuid 8 (5,9%) respondenti. Muuseumidele 

parendusettepanekute tegemise võimalust kasutas 9 (6,6%) vastajat. Aktiivse puhkuse 

võimaluste suurendamiseks lisasid omapoolseid parendusettepanekuid 16 (11,7%) vastajat. 

Sündmuste kohta tõid välja ettepanekuid kõikidest vastajatest 11 (8,1%) respondenti. 

Parendusettepanekuid toitlustusasutustele jagasid 24 (17,5%) vastajat. Majutusettevõtetele 

andsid omapoolsed parendusettepanekuid 8 (5,8%) respondenti. 

Nii loodusobjektide, matkaradade, muuseumide kui ka sündmuste puhul toodi negatiivse 

aspektina välja kohati puudulik ja kättesaadav reklaam. Infot leiab eelkõige konkreetse objekti 

kohta juhiseid otsides. Muuseumite kohta märgiti ära, et leidub muuseumeid, kus puudub 

informatsioon, mis päevadel ja kellaaegadel on see külastajatele avatud. Selline informatsioon 

selgub tihtipeale sihtkohta kohale jõudes. Kirjeldatud olukord tekitab pigem ebameeldiva 

kogemuse ja teisel korral sama objekti külastamise soov on kaheldav.  

Informatsiooni kättesaadavust puudutava parendusettepanekuna pakuti välja 

turismiinfovoldikute jagamise võimalust külastatavates kohtades. Täpsustavateks näideteks 

lasteaiad, kultuuriasutused või toidupoed. Veel lisati, et informatsiooni võiks edastada 

meililistide kaudu lastevanematele lasteaia juhtkonna abiga või levitada aktiivsemalt 

sotsiaalmeedia vahendusel. Konkreetse näitena sündmuse reklaami kohta toodi välja Jõgeva 

linnas toimuv jääpurika festival, kus vastaja on soovinud nimetatud sündmust mitmed korrad 

külastada aga informatsioon üritusest jõuab soovijani alles peale toimumist. 

Järgnevalt on kirjeldatud respondentide poolseid mõtteid loodusobjektide parendamise kohta. 

Puhkevõimalusena on oluline, et oleks olemas pikniku pidamiseks varjualusega laud ja toolid 
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ning võimalusel lõkkeplatsi olemasolu. Iga objekti juures peab olema prügikast ning oluline 

oleks ka tualeti kasutamise võimalus. „Puhke- ja telkimiskohtadel võiks olemas olla 

elektrikontaktide võimalus“.  

„Loodusobjektid vajavad järjepidevat hooldust – muru niitmine, vajadusel lume lükkamine. 

Ligipääsuradadel ja parklates tuleb võimalusel kasutada looduslike ja pinnast kaitsvat katet 

(näiteks multš)“. „Kassinurme linnamäel asuvad objektid vajavad renoveerimist. Kassinurme 

mägedes võiks olla suunavad viidad Õlemuuseumisse, Jõgewa muuseumisse ja Loov Energia 

keraamikakotta, siis on kõigil tegevust“. Välja toodi, et internetist aktiivseid tegevusi otsides, 

pole loodusobjekte just kõige lihtsam leida. „Hetkel on küsitluses väljatoodud objektid „kuidagi 

kuivad“ ja pigem üheülbalised“.  

„Loodusobjektidel võiks olla loomi, linde ja taimi tutvustavad infotahvlid. Infotahvlid peavad 

olema harivad, kuid samas ka mängulised (Kas teadsid, et …)“. Mängulistena saavad olla 

küsimused-vastused faktidega infotahvlid. Välja on toodud, et „Kassinurme linnamäel on liiga 

vähe infotahvleid ning suures ja liigirikkas Kuremaa mõisapargis puuduvad need üldse“. 

Infotahvlite vajalikkust lisati ka matkaradade parendusettepanekute juures. „Matkaradade 

juures võiks olla rohkem harivaid ja atraktiivseid infotahvleid, mis peaksid olema 

mitmekeelsed“. 

Aktiivsete tegevustena on välja toodud ideedena „pargis või metsaradadel kasutada 

kohapealset jalgrattarendi teenust või iseseisvalt turvalise trossisõidu võimalus laugematel 

orgudel ja nõlvadel“. Mänguliste tegevustena on lisatud orienteerumismäng või niinimetatud 

„aarete jaht“ loodusobjektide juures, mis lisavad lastele põnevust, kuid on samas ka harivad. 

Mängulisust lisaksid erinevad onnid või kujud ning atraktiivsed mänguväljakud.  

Mitmel korral kõikide parendusettepanekute puhul toodi välja, et olemasolevad mänguväljakud 

peaksid olema turvalises korras ja prügivabad. Lisaks mainiti, et olemasolevad mänguväljakud 

ei ole atraktiivsed ning sobilikud igas vanuses lastele. Mänguväljakute laiendamise ettepaneku 

tõid välja 6 respondenti. Parendusettepanekuna mainiti loodusobjektide juurde vahvate ja 

üllatavate liikumisvahendite rajamist. Täpsustavalt kiiged, õuejõusaalid, ronimisatraktsioonid, 

mis ei vaja eraldi igapäevast tööjõudu vaid ainult seadmete hooldust.  
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Matkaradade turvalisuse kohapealt toodi välja, et ohutuse tagamiseks võiks radade järskudel 

nõlvadel olla käsipuud. „Lume ja vihmaga on need ohtlikud, eriti kui liikumine toimub koos 

väikelastega“ ning „Matkarajad, selles osas, kus on laudtee, võiksid olla laiemad, et oleks 

võimalik liikuda ka lapsevankriga“.  

Muuseumide kohta lisasid respondendid, et võiks toimuda rohkem lastele ja peredele suunatud 

töötubasid või teemapäevi. Sündmuste juures toodi samuti mitme vastaja poolt välja, et 

vajalikud oleks ka õpitoad ning mängulised juhendatud tegevused peredele. Rohkem tuleb 

korraldada vabaõhuüritustena toimuvaid perepäevi või peredele suunatud aktiivsete mänguliste 

tegevustega sündmuseid. Jõgeva maakonnas on selleks mitmeid võimalikke kohti. Hetkel 

annavad vaba aja veetmiste võimalusel väga palju juurde külades toimuvad külapäevad ja muud 

kogukonda siduvad üritused. Üldjuhul toimuvad sellised üritused suvekuudel, mistõttu oleks 

oluline korraldada pereüritusi ka hooajavälisteks perioodideks. 

Lastel peaks muuseumis olema aktiivset avastamist, mis tähendab, et ei tohiks tekkida igavus 

esimese 10 minuti jooksul. Lisaks võiks olla võimalus osasid eksponaate katsuda. Eelkõige 

seetõttu, et „väljapanekute puudutamine on muuseumides keelatud, aga lastel on tihtipeale soov 

kõik asjad käega järgi proovida“. Sellest tingitult oleks hea, et on olemas mingi arv eksponaate, 

mis ongi mõeldud lastele mängimiseks ja proovimiseks. Teisalt võiks olla vastavalt muuseumi 

sisule loodud teemakohased mängud või käelised tegevused.  

Väikeste lastega on tihtipeale liikumine raskendatud just seetõttu, et „madalatel tasapindadel 

on väikesed esemed tihedalt kokku pandud ja seetõttu tekib oht liikudes neid maha ajada ja katki 

teha“. „Mugavust ja lapsesõbralikkust tõstaks mähkimislaua olemasolu WC või võimalusel 

vähemalt suurem tasapind väikelastega vajalikuks toimetamiseks“.  

Sündmuste osas täiendati, et oluline on lastele suunatud tegevuste asukoht. „Laste atraktsioonid 

ja aktiivsed tegevused võiksid asuda enne maiustuste müügiletti“. Lisaks veel on sündmuste 

korraldamisel oluline parendada suurpere piletisüsteemi. Positiivne on sündmuste ja aktiivsete 

tegevuste pakkujate omavaheline koostöö. Näitena on välja toodud Kuremaa külaseltsi 

korraldatud matkad, kus osalejad saavad peale matka Kuremaa ujula ja mini-spas soodsama 

hinnaga puhata.  
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Aktiivse vaba aja veetmise väga heaks näitena toodi välja Valga linna kergliiklustee. „See on 

turvaline, pikk ja piisava laiusega, kuhu mahuvad nii jalutajad, rulluisutajad kui ka muud 

tervisesportlased“. Tee kõrval asuvad erineva raskusastmega välised jõusaalid ja 

ronimisatraktsioonid. Lisaks on kergliiklustee vahetus läheduses palliplatsid, istumiskohad ja 

varjualused pikniku pidamiseks.  

Toitlustusasutuste parendusettepanekutena märgiti kõige olulisemaks mitme vastaja poolt  

korraliku laste mängunurka (mainiti 15 korda), kus lapsed saaksid toitu oodates oma aega veeta. 

„Lastenurgad võiksid olla suvisel ajal ka võimalusel toitlustusasutuse õuealal, sest enamikes 

toitlustusasutustes on võimalik süüa ka õues“. Näitena toodi välja kohvik Ateljee vahva 

suvehooajal hoovis asuv mänguala.  

Teise märkusena toodi välja, et „väga olulised on laste söögitoolid, mis muudaksid väikelastega 

toitlustusteenuse nautimise mugavamaks kogu perele“. Võimalusel peavad söögitoolid olema 

klientidele nähtavas kohas. „Toitlustusasutuste lahtiolekuajad on suhteliselt sarnased 

konkurentide omadega, mistõttu on tekkinud tendents, kus peale tavapärast tööaega ning 

nädalavahetustel on toitlustusvõimalusi väga vähe“. Siinkohal on arvestatud just Jõgeva vallas 

asuvaid ettevõtteid.  

Lisaks lahtiolekuaegadele mainiti mitmel korral, et menüüd võiksid ühe valla ettevõtetel olla 

pigem mõningase erinevusega (toodi välja 3 vastaja poolt). „Hetkel on olukord, kus puuduvad 

niiöelda omanäolised toitlustusasutused, vaid kõik on pigem „pubilaadsed“. Menüüd üldiselt ei 

paku mitmekülgset tervislikku valikut, vaid on pigem kitsalt orienteeritud“. Veel võiks olla 

toitlustusasutustel paindlikud menüüd, mis annaksid võimaluse kombineerida lastemenüüd ja 

tavamenüüd. Ühe võimalusena võiks olla ka pop-up toitlustajad nendes sihtkohtades, kus 

peredega nädalavahetustel rohkem suundutakse vaba aega veetma.  

Välja toodi lapsesõbralike majutusettevõtetena Udu talu majutuskompleks ja Voore 

külalistemaja. Kursi jahilossi kohta mainiti olematut teenusekvaliteeti, mis ei ole vastavuses 

kõrgete hindadega. „Hetkel on olukord pigem selline, kus majutuse valikuid on vähe ning 

tingimused on pigem kesised. Enamus majutusasutusi on tavalised ega ei eristu üldpildist“.  
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Välisturisti jaoks on majutusasutuste koha pealt Jõgeva maakonnas väga tagasihoidlik tase. 

„Vajalik oleks ristturundus vähemalt neljas keeles“. Täpsemalt muuseum suunaks aktiivse 

puhkuse pakkujate, giidide, kultuurimälestiste või sündmuste juurde. Samamoodi peab 

nimetatud info ja turismisoovitused olema kättesaadavad majutusasutustes ning vastupidi 

turismiobjektide juures informatsioon kõikide ööbimisvõimaluste kohta. 
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4 ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Käesoleva magistritöö ülesandeks oli välja selgitada, millised on Jõgevamaa võimalused vaba 

aja veetmise sihtkohana eelkooliealiste lastega peredeles. Objektide ja sündmuste loetelu 

koostamisel tugineti veebiportaalide www.puhkaeestis.ee ja www.visitjogeva.com andmetele. 

Eesmärgi täitmiseks koostati ankeetküsitlus (vt Lisa 1), millele said vastata soovi korral kõik 

täisealised inimesed, kes veedavad vaba aega eelkooliealiste lastega. 

Veebileheküljelt www.visitjogeva.com andmeid kogudes, leiti, et Jõgeva maakonna objektide 

kohta informatsiooni otsimine ei ole turistile kergelt kättesaadav. Ainuüksi looduslikke 

külastuskohti kaardistades selgus, et kõik objektid ei ole veebilehelt leitavad. Valiku „lastega 

koos“ all oli leitav ainult 1 muuseum, kuigi tegelikult on palju rohkem objekte, mis nimetatud 

valiku alla sobiksid. Matkamise valiku puhul tõdeti, et kõik Jõgevamaa matkarajad ei ole 

veebilehele märgitud. Matkaraja valikutest oli puudu Kassinurme õpperada ja Jõemõisa 

matkarada. Kassinurme linnamägi oli leitav teema „Varemed/Kalmistu“ alt. Siinkohal võib 

järeldada, et lastega külastusobjekte otsides, jäetakse selline valikuvariant pigem tähelepanuta. 

Saadud tulemuste põhjal võib öelda, et info veebilehel ei ole piisav ning objekte ei ole mugav 

olemasolevate valikute järgi otsida. Veebileht www.visitjogeva.com oleks vaja informatsiooni 

kättesaadavuseks kohandada rohkem külastajasõbralikuks. Külastaja teekonnast (Eesti Riiklik 

Turismistrateegia 2014-2020) lähtuvalt on selgelt uuringu tulemustest läbivalt aru saada, et kõik 

teekonna osad peavad olema kergelt huvilistele kättesaadavad ning teenused ja atraktsioonid 

peavad olema mitmekülgsed ja külastajate eesmärkidest lähtuvalt atraktiivsed.  

Eelnevatest uuringutest on selgunud, et info otsimine ja selle põhjal valikute tegemine on üks 

puhkuse planeerimise etappidest (Sirakaya 2005: 815-832). Seetõttu on oluline, et vajalik 

informatsioon oleks asjakohane ja atraktiivne. Uuringutulemustest selgus, et väga suureks 

kitsaskohaks Jõgeva maakonna objektide ja sündmuste puhul on informatsiooni piisav ja lihtne 

kättesaadavus. Siinkohal tuuakse võimaliku ettepanekuna välja luua perede eraldi veebileht või 
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olemasolevale maakonna veebilehele alaliik „lastega Jõgevamaal“, kuhu on koondatud kõik 

sihtgrupile mõeldud reklaam, atraktiivsete tegevuste võimalus, objektide loend ja vajalik 

informatsioon ning kirjeldus.  

Teoreetilises ülevaates kajastatud uuringust lähtuvalt, koosneb pereturisti sihtgrupp erinevate 

omavaheliste sidemetega, erinevas vanuses lastest ja täisealistest inimestest (Pereturismi 

valdkonna…2016). Magistritöös läbiviidud uuringus laste arvu kohta selgus, et mõne üksiku 

vastaja perekonnas on eelkooliealiste laste arv 5 ja enam. Selline tulemus oli aimatav, sest viie 

ja enama eelkooliealiste lastega peresid on kindlasti palju vähem, kui 1 või 2 eelkooliealise 

lapsega perekondi.  

Selline tulemus võis tuleneda asjaolust, et vastaja märkis ära kõikide laste arvu perekonnas, 

mitte ainult eelkooliealiste laste arvu. Teise võimalusena võis siinkohal olla tegemist liitpere 

peremudeliga. Teoreetilises ülevaates kajastatud mitmetest uuringutest selgus, et tänapäeva 

ühiskonnas eksisteerib erinevaid lastega peremudeleid (vt lk 15). Täiendavalt soovitatakse 

uurida suurperede eelistusi, soovitusi ja hinnanguid vaba aja veetmisel, et saada paremat 

ülevaadet, millised on sellise perekonna vajadused vaba aja veetmisel. 

Küsitluse tulemustest selgus, et üldjuhul peavad perekonnaliikmed omavahelisi ühistegevusi 

väga tähtsaks. Teoreetilises ülevaates kajastatud uuringutes kinnitati perekondlike ühistegevuste 

vajalikkust (Lehto et al 2009) ning selgus, et eelkõige aitab pereliikmetega vaba aja veetmine 

kaasa peresuhete tugevdamisele (Sthapit, Björk 2017). Nagu kirjeldas Pomfest (2019) oma 

uuringutulemustest lastele meelepärastest vanematega ühistest vaba aja veetmise võimalutest, 

kattusid need käesolevas magistritöös saadud  tulemustega. Lisaks kinnitasid eelnevad 

uurimistulemused, et väga palju käiakse kodusest keskkonnast väljaspool lähedaste külastamise 

eesmärgiga (Lapse osalemine…2015). 

Vastanute hinnangust selgus, et looduses vaba aja veetmise võimalus on väga oluline. 

Populaarsemaks keskkonnaks osutus eelkooliealiste lastega peredel eelkõige kodukoha 

lähedane park või territoorium. Eelnevad uuringud on kinnitanud, et puhkuse veetmise 

otsustusprotsessi mõjutavad inimeste isiklikud eesmärgid (Sirakaya 2005: 815-832). Siinkohal 

saab järeldada, et eelkooliealiste lastega vaba aja veetmisel on sihtkoha valikul isiklikuks 

eesmärgiks pigem vaba aega veeta võimalikult kodulähedasel objektil või territooriumil. Saadud 
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tulemuste põhjal saab järeldada, et turismiobjektide hindamisel tuleb kohalike elanike 

tähelepanekuid ja ettepanekuid (vt alapeatükk 3.4 lk 39-42) olulisel määral arvestada, kuna 

nemad on sihtkohtade põhilisemad külastajad.  

Toetudes varasematele uuringutele (Peresõbraliku turismitoote…2013), kleidis ka käesolevas 

uuringus kinnitust asjaolu, et lapsesõbralikkuse puhul on oluline arvestada kõikide külastajate 

vajadustega ning lisaks tuleb pakkuda tegevusi kõikidele pereliikmetele. Nii loodusobjektide 

kui ka matkaradade kohta saadud tulemustest selgus, et lastega külastajate jaoks on väga 

oluliseks lisaväärtuseks puhkevõimalused istumiskohtadega. Lisaks on looduses lastega vaba 

aega veetes tähtis prügikastide olemasolu. Sihtkoha lapsesõbralikkuse väärtust tõstab WC 

võimalus.  

Matkaradade lapsesõbralikkust mõjutab kõige enam raja läbitavus ja turvalisus. Raskemalt 

läbitavad matkarajad pole mõeldud väikelastega matkamiseks. Siinkohal on oluline, kui raja 

alguses on märgitud raja raskusaste. Lisaks võiks olla kirjeldatud matkaraja kate – pinnaskate 

ning laudtee. Ka eelnevad uurimused kinnitavad (Qiu et al. 2018), et eelkõige on objektidel 

oluline turvalisus, mitmekülgsus ja eripära. Mitmekülgsust ja eripära mainisid mitmed 

respondendid ka välja toodud ettepanekutes (vt 3.4 lk 39-42) erinevate turismiobjektide kohta.  

Läbiviidud uuringutulemustest ja respondentide lisatud parendusettepanekutest selgus, et 

lisaväärtust loodusobjektide juures tõstavad aktiivsete tegevuste võimalus ning hariva sisuga 

ning interaktiivsed infotahvlid. Siinkohal võib luua aktiivsete tegevuste võimaluseks 

tehnikaseadmete abi loodavaid aktiivseid või mängulisi tegevusi. Teoreetilises ülevaates 

kajastatud uuringust selgus (Gretzel 2015: 179-188), et nutiturism on aina populaarsemaks 

muutuv turismilahendus, mida saaks atraktiivsete lahendustena erinevatel objektidel rakendada.  

Küsitlusest saadud vastuste põhjal saab järeldada, et mängulised tegevused nii sise- kui ka 

välitingimustes on potentsiaalsed turismiteenused pereturistidele pakkumiseks. Eelnevad 

uuringud on kirjeldanud (Tuuling 2009) mänguliste tegevuste vajalikkust lastele. Küsitluste 
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tulemustest selgunud laste lemmiktegevusi arvesse võttes on võimalik piirkonda luua peredele 

suunatud teenuseid, mis rikastaksid lastega vaba aja veetmise võimalusi.  

Loodusobjektide ja matkaradade kohta respondentide välja toodud parendusettepanekutest saab 

järeldada, et eelkõige soovitakse korralike puhkevõimalusi ja aktiivseid ning harivaid tegevusi 

sihtkohtade juures. Eelnevad uuringu on kinnitanud, et aktiivsete tegevuste loomise puhul on 

oluline järgida laste ealisi iseärasusi (Kulderknup 2009). Respondendid peavad mõlemal juhul 

oluliseks hariva sisuga ja atraktiivseid infotahvleid. Sellest tulemusest saab järeldada, et ühisel 

vaba aja veetmisel on vanemate jaoks oluliseks uute teadmiste omandamine. Sama tegurit on 

kinnitanud ka eelnevalt läbiviidud uuringud (Peresõbraliku turismitoote…2013). 

Külastatavate matkaradade ja loodusobjektide tulemustele tuginedes saab järeldada, et Jõgeva 

valla populaarsemad looduslikud sihtkohad on Endla looduskaitseala, Kassinurme linnamägi ja 

hiis ning Kuremaa alevik. Oluliseks aspektiks on see, et Kuremaa piirkond on pereturistide seas 

suvehooajal tänu avalikule rannale maakonna populaarseks külastuspiirkonnaks. Saadud 

tulemustest saab järeldada, et põhjuseks on Kuremaa aleviku eelis mitmekülgse vaba aja 

veetmise võimalusena. Nagu kirjeldati teistes uuringutes rekreatiivseid tegevusi (Sthapit, Björk 

2017) ja selle piirkonnapõhiseid võimalusi (Siimon 1996: 51-52), saab järeldada magistritöös 

läbviidud uuringust, et populaarsed on need sihtkohad, kus lisaks aktiivsele vaba aja veetmisele 

on võimalik ka rekreatiivne tegevus.  

Uuringutulemustest selgub, et viisakas parkimine, viitade ning WC olemasolu on tänapäeval 

objektide juures iseenesest mõistetavad tegurid. Siinkohal ei tuleks pidada arutelu, ka neid on 

vaja rajada või mitte. Kui on soov Jõgeva maakonda meelitada lastega peresid hea elukeskkonna 

ja lapsesõbralikkusega ning tähtis on perekonna heaolutunne, ei saa nimetatud tegurid olla 

kokkuhoiu kohaks.   

Eelnevatest uuringutest on selgunud, et seikluslike eesmärkidega pereturistidel on üheks 

peamiseks sihtkohaks teemapargid (Pereturismi valdkonna…2016). Ühe võimaliku 

arendusettepanekuna tuuakse magistritöö koostaja poolt välja pereturistidele suunatud 

teemapark – Jõgeva valla „Aktiivne Looduse Teemapark“. Jõgeva valla suureks looduslikuks 

turismipotentsiaaliks on keset maakonna keskust asuv liigirikas Piiri park. Teemapark võib 

sisaldada aktiivse tegevusena madalseiklusrada ning lisaks on harivad infotahvlid pargi 
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taimestiku, elustiku ja maapinna kihtide kohta. Lisaks asub Piiri pargi vahetus läheduses valla 

haldusesse kuuluv endine Linnaraamatukogu kahekordne hoone suurte avarate ruumidega. 

Nimetatud hoonet saab kasutada pereturistidele kui ka teistele huvigruppidele suunatud 

teemapargi juurde kuuluva loomekeskusena. Seal saab teostada erinevaid teemakohaseid 

üritusi. Looduspargis saab läbi viia giidituure või loodusainete raames õuesõppe tunde.  

Muuseumite ja sündmuste peresõbralikkuse tulemustest saab järeldada, et tasuliste pakutavate 

teenuste puhul on kõige tähtsamad aspektid seotud rahaliste teguritega. Selle põhjal selgub, et 

lastega vaba aega veetvad kohalikud inimesed on üpris hinnatundlikud. Tulemustest on selgelt 

näha, et rahaline kulu on olulisem, kui lastele aktiivsete tegevuste pakkumine. 

Aktiivsed ja mängulised tegevused muuseumis rikastavad muuseumi programmi ja tekitavad 

perede seas soovi edaspidi muuseumis vaba aega veeta. Sama parendusettepaneku on välja 

toonud ka uuringu küsitlusele vastajad. Varasemalt teostatud uuringutes on kajastatud, et 

mängulised tegevused on eelkooliealistele lastele peamiseks õppimisvõimaluseks (Suherman et 

al 2019) ning nimetatud tegevuste loomisel ja läbiviimisel tuleb lähtuda lapse ealisest 

võimekusest (Kulderknup 2009). Tähtis on see aspekt, et pereturistid valivad oma külastatavad 

objektid eelkõige lastele suunatud tegevuste järgi. Muuseumitel on oluline mingitel päevadel 

oma tegevused suunata eelkooliealistele lastele, et külastajate arvu pereturistide abil sel viisil 

suurendada. Ühe võimalusena saab korraldada perekondlike üritusi rahvakalendritähtpäevade 

kohta. 

Läbi viidud uuringust selgub, et üks muuseum on perede poolt oluliselt rohkem külastatud, kui 

teised (vt Tabel 6 Lisa 4). Uuringutulemustele tuginedes on mõislik luua maakonnasisene ühtne 

külastuspakett mõne muuseumiga või kogu muuseumeid hõlmav „Jõgevamaa külastusmäng 

peredele“. Viimase puhul oleks vajalik välja töötada üks kompaktne mänguvihik külastusmängu 

läbiviimiseks. 

Kuna 70.1% küsitlusele vastanutest on Jõgevamaa elanikud, võib selle põhjal järeldada, et 

maakonna turismiobjektidele antud hinnangud on kogemuste põhised. Küsitlusele vastamisel ja 

parendusettepanekuid lisades on lähtutud siiski Jõgevamaa turismiobjektide tugevustest ja 

nõrkustest.  
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Eelkooliealiste lastega aktiivse puhkuse pakkujate teenuste kirjeldustest on näha, et konkreetset 

füüsilist aktiivset tegevust pakuvad Mustvee vallas Krati Seikluspark ja Põltsamaa vallas 

Sarapiku Maisilabürint. vaatlustest ja küsitlusest tulenevalt ilmnes, et Jõgeva valla 

populaarsematel objektitel tuleb oma vaba aja sisustamiseks perekeskmes ise aktiivseid tegevusi 

organiseerida ja välja mõelda. Supelranda külastatakse eelkõige suvehooajal ujumise eesmärgil, 

kuid sellest olenemata on võimalik rannaaladel väljaspool kõrghooaega pakkuda peredele 

teemakohaseid üritusi või muid seikluslikke ja aktiivseid tegevusi.  

Jõgeva maakonnas on võrreldes naabermaakondadega väikelastele suunatud tegevusi ja 

sündmusi pigem liiga vähe. Tulemustest järeldub, et konkreetselt Jõgeva vallas puudub 

aktiivsete ja mänguliste tegevuste võimalus siseruumides ning seikluslike tegevuste võimalus 

välitingimustes on samuti kesine. Selgus, et on väga oluline, et piirkonnas oleks kõikidele 

külastajatele piisavalt aktiivseid tegevusi. Sama on välja toodud Ardeli (2004) poolt ning lisaks 

mõjutavad nimetatud tegevused tugevalt kogu kliendi teekonda.  

Toitlustus- ja majutusettevõtete külastuses ei saa olla kindel, et kõiki ettevõtteid on külastatud 

koos eelkooliealiste lastega. Sellegipoolest võib arvata, et majutus- ja toitlustusasutuste 

lapsesõbralikkust on hinnatud õigete tegurite alusel. Vastajate arvust Jõgevamaa 

majutusettevõtete peresõbralikkuse kohta saab järeldada, et kohalikud lastega väga oma 

piirkonna majutusettevõtteid ei külasta. Peresõbralikkusega enamus hinnangu andjad 

majutusettevõtete puhul rahul ei ole. Toitlustusasutustele on andnud hinnangu rohkem vastajaid. 

Tulemustest saab järeldada, et lastega on erinevates toitlustusasutustes rohkem söömas käidud. 

Üldisel hinnangul on toitlustusasutused Jõgevamaal pigem lapsesõbralikud. Nimetatud 

ettevõtete näol on kliendi teekonnal tegemist sihtkohta toetatavate turismiteenustega. Seetõttu 

on tähtis, et need oleksid kättesaadavad ja igas vanuses kliendi vajaduste ja soovide täitmisele 

suunatud. Nagu selgus lapsesõbraliku turismitoote kohta läbiviidud uuringus (Schänzel, 

Yeoman 2015), sai kinnitust, et pereturistidel on oluline sihtkohas lapsesõbralikud teenused.  

Võrreldes Põltsamaa ja Mustvee vallaga on Jõgeva vallas 3 korda rohkem toitlustusettevõtteid 

(vt Tabel 9 Lisa 7). Ettepanekutes lisati, et toitlustusettevõtted on kõik sarnased ning selgelt 

eristuvad valikud pigem puuduvad. Lapsesõbralikkusest on kõige olulised väikelaste 

söögitoolid, mängunurk ja laste menüü, mida on välja toodud ka eelnevatest läbiviidu 

uuringutest (Eesti Turismiettevõtete peresõbralikkuse uuring 2009). 
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Kodusest keskkonnast väljaspool vaba aja veetmise sageduse tulemustega on täiendavalt 

soovitav välja selgitada, mis faktorid Jõgeva maakonnas aitaksid vaba aja veetmise võimalusi 

suurendada. Lisaks tasub välja selgitada, mis tegurid aitaksid kaasa külastatavuse kasvule. 

Uuringutulemustest selgus, et lapsesõbralikkuse aspektist on teenused ja mugavused pigem 

olulised või sõltub nende vajalikkus lähtuvalt konkreetsest objektist ja teenusest. Konkreetsema 

tulemuse saamiseks on vaja uurida põhjalikumalt nimetatud mugavuste ja teenuste olulisust 

objektipõhiselt. Väga olulisteks mugavusteks eelkooliealiste lastega vaba aja veetmisel on 

autoga ligipääsetavus, varjualuse ja WC olemasolu ning aktiivsete ühistegevuste võimalus.  

Ülerahvastatud sündmusena toodi välja kõige enam Paunvere väljanäitust ja laata ning 

Avinurme tünnilaata. Palamuse laada kohta lisati, et tegemist on küll traditsioonilise ja 

kultuuriloolise taustaga sündmusega, kuid müügiala on niivõrd suure osatähtsusega ja liiga 

suurel alal. Seetõttu on laadal tegemist pigem järjepideva trügimisega ja lastega osalemine on 

pigem väsitav kui tore vaba aja veetmise võimalus. Veel toodi välja, et müügiala laululava 

kõrval tekitab ostlejate pidevat sagimist ja kaob võimalus rahulikult kultuuriprogrammi nautida. 

Küsitlusele vastanute hinnangul on väga olulisteks kohtadeks lastega vaba aja veetmisel 

erinevad matkarajad, seikluspargid, tervisekeskused, parkides jalutamine, organiseeritud 

loodusmatkad või muud looduslikud puhkamisvõimalused. Huvi pakuvad pereturistidele need 

kohad, kus on aktiivseid tegevusi ja samas on lastel võimalik turvaliselt ringi liikuda ning joosta. 

Siia juurde käivad ka mitmed erinevad perepäevad.  

Lähtuvalt saadud uuringutulemustest, respondentide parendusettepanekutest ja testkülastusest 

enim külastatud objektidel saab järeldada, et hetkel vajavad Jõgevamaa objektid suures osas 

peresõbralikumaks muutmist. Suurimaks kitsaskohaks sihtkohtadel on eelkõige vähene 

atraktiivsus ja minimaalne lastele suunatud aktiivsete ühistegevuste võimalus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tänapäeva kiire elutempo juures on väga oluline leida aega perekondlikeks koosviibimisteks ja 

ühiseks vaba aja veetmiseks. Perekesksel vaba aja veetmisel on oluline tähtsus pereliikmete 

omavaheliste sidemete tugevdamisel. Uurides eelkooliealiste lastega vaba aja veetmist 

väljaspool kodust keskkonda, on oluline teada selliste perede eelistusi selliste tegevuste 

kavandamisel ja sihtkohtade valikul. Lisaks on tähtis mõista  milliseid aspekte eelkooliealiste 

lastega pered erinevate objektide juures vajalikuks peavad.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised on Jõgevamaa võimalused vaba 

aja veetmise sihtkohana eelkooliealiste lastega perede seas. Töö on abistavaks materjaliks 

Jõgeva Vallavalitsusele turismistrateegia pereturismi peatüki koostamisel.  

Teoreetilises käsitluses kirjeldati reisimise otsustusprotsessi ja lapsesõbraliku turismitoote 

eripära. Lisaks selgitati pereturisti eelistusi, tänapäeva ühiskonnas eksisteerivaid lastega 

peremudeleid. Lisaks kirjeldati perekonna olemust ja ühistegevuste vajalikkust. Sellest 

tulenevalt toodi välja eelkooliealiste laste vanusest tingitud iseärasused ning selgitati laste 

seisukohalt mängu olulisust ja rekreatsiooni vajalikkust.  

Magistritöö tulemuste järgi hindavad pereliikmed omavahelisi ühistegevusi väga oluliseks. 

Pereliikmetel on enim ühiseks vaba aja veetmise eesmärgiks looduses viibimine. Kõige enam 

leitakse ühist aega 2-3 korda kuus. Vaba aja veetmisel eelistavad väikelastega perekonnad 

eelkõige kodu lähedal asuvat parki või territooriumi. Lastega perede hinnangul on väga 

olulisteks teenusteks ja mugavusteks looduslikel objektidel varjualuse ja WC olemasolu, autoga 

ligipääsetavus ning aktiivsete ühistegevuste võimalus. 

Jõgevamaa lapsesõbralikkuse seisukohalt on kõige suuremaks kitsaskohaks vähesed aktiivsete 

ühistegevuste võimalused. Vajalik on olemasolevaid sihtkohti muuta atraktiivsemaks lastele 

suunatud aktiivsete tegevuste abil. Suureks kitsaskohaks on sihtgrupile kergelt kättesaadav 
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reklaam ja informatsioon. Vajalik on parendada veebikanalitest leitavat ja sihtgrupile 

kättesaadavat informatsiooni.  

Täiendavateks uuringuteks on soovitav läbi viia heaolu-uuring suuperede hulgas, et saada teada, 

millised on nende vajadused, eelistused ja ettepanekud. Lisaks võiks objektipõhiselt uurida 

täiendavalt konkreetseid kohaliku sihtgrupi ettepanekuid.  
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"Jõgevamaa potentsiaal rekreatiivsete ja turismiga seotud tegevuste sihtkohana pereturistide 

seas". Töö teostamine pakub huvi Jõgeva Vallavalitsusele. Magistritöö aitab kaasa 

turismistrateegia pereturismi osa koostamisele. 

Uurimuse läbiviimiseks vajan Teie abi. Vastamine on anonüümne ning vastuseid kasutatakse 

ainult käesoleva uurimuse teostamiseks. Küsimustiku täitmine võtab aega 20-25 minutit. Tänan 

Teid, et leiate aega vastamiseks! Ootan küsitlusele vastust kõigilt, kes käivad kuni 

eelkooliealiste lastega vaba aja veetmise eesmärgil kodust väljas. Vastama sobivad vanemad, 

vanavanemad, onud-tädid, täisealised vennad/õed või lapsehoidjad.  

Küsitluste lõpus on soovijatel võimalus "osaleda 30-eurose Kuremaa ujula mini-spa kinkekaardi 

loosimises". Selle jaoks on vaja küsitluse lõpus märkida oma e-posti aadress.  

  

Mitu eelkooliealist last/lapselast on Teie peres?* 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 ja enam 

Mis vanuses on Teie pere eelkooliealised lapsed/lapselapsed?* 

Mis maakonnas Te elate?* 

o Harjumaa 

o Hiiumaa 

o Ida-Virumaa 

o Jõgevamaa 

o Järvamaa 

o Läänemaa 

o Lääne-Virumaa 

o Põlvamaa 

o Pärnumaa 

o Raplamaa 
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o Saaremaa 

o Tartumaa 

o Valgamaa 

o Viljandimaa 

o Võrumaa 

Kui elate Jõgevamaal, palun täpsustage piirkond. 

o Jõgeva vald 

o Mustvee vald 

o Põltsamaa vald 

Teie vanus* 

_________ 

Kui olulised on Teie jaoks pere ühistegevused väljaspool kodu?* 

o 1 „Ei ole üldse olulised“ 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 „Väga olulised“ 

Mis eesmärkidel lähete lastega/lastelastega kodusest keskkonnast välja vaba aega veetma? 

Võite valida mitu varianti. * 

o Looduses viibimine 

o Rekreatsioon ehk virgestus 

o Lähedaste külastamine 

o Uute teadmiste ja oskuste omandamine 

o Muu: 

Kui lähete lastega/lastelastega kodust välja, siis milliseid piirkondi eelistate?* 

Mitte kunagi Harva Sageli 

Kodu lähedane park või territoorium            o       o     o 

Maakonna piires atraktsioon või objekt           o       o     o 

Naabermaakonna objekt või atraktsioon                o       o     o 

Mõne kaugema maakonna objekt või atraktsioon            o       o     o 

Millised on Teie laste/lastelaste lemmiktegevused ühisel vaba aja veetmisel?* 

_____________________________________________________________ 
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Kui pikalt tavaliselt viibite lastega/lastelastega kodust eemal?* 

o Mõni tund 

o Kuni 1 päev 

o 2-3 päeva 

o Muu: 

Kui tihti käite lastega/lastelastega kodust eemal ühise vaba aja veetmise eesmärgil?* 

o Iga päev 

o Mitu korda nädalas 

o Kord nädalas 

o 2-3 korda kuus 

o 1 kord kuus 

o Harvem 

Kui oluline on Teile perega kodust väljas olles järgmised teenused ja mugavused?* 

Pole oluline Oleneb olukorrast Väga oluline 

Viitade olemasolu            o         o               o  

Autoga ligipääsetavus/parkla               o          o               o 

Lapsevankriga ligipääsetavus               o                    o           o 

Jalgrattatee                o          o            o 

Puhkeala looduses viibides            o          o           o 

Varjualune ja WC loodusobjektide juures   o           o            o 

Toitlustusteenuse olemasolu               o         o           o 

Lastenurk toitlustusasutuses                 o         o           o 

Hariva sisuga/interaktiivsed infotahvlid     o         o           o 

Lasteala sündmustel               o         o           o 

Aktiivsete ühistegevuste võimalus         o          o              o 

 

Mis võiks Teie arvates lastega/lastelastega kodust väljas olles looduses, sündmustel või 

objektidel veel olemas olla? 

______________________________________________________________________ 
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Kas olete perega vaba aja veetmise eesmärgil külastanud Jõgeva maakonda?* 

o Jah 

o Ei 

Kui vastasite eelmisele küsimusele "Ei", siis palun põhjendage.  

__________________________________________________ 

Milliseid Jõgevamaa loodusobjekte olete lastega/lastelastega külastanud?* 

o Luua Metsanduskooli arboreetum 

o Luua mõisa park 

o Kuremaa mõisa park 

o Puurmani mõisa park 

o Saare mõisa park 

o Kassinurme linnamägi ja hiis 

o Ehavere linnamägi 

o Linnutaja linnamägi 

o Otissaare linnamägi 

o Endla looduskaitseala 

o Laiuse siniallikas 

o Saare ürdiaed 

o Põltsamaa roosiaed 

o Sõpruse park 

o Ei ole veel ühtegi külastanud 

Palun hinnake, mis tegurid muudavad loodusobjektid lastesõbralikuks?* 

Pole oluline Pigem oluline Vajalik 

Suunavad teeviidad                o                o      o 

Autoga ligipääsetav/parkla               o                o      o 

Võimalik liikuda lapsevankriga          o                o      o 

WC ja prügikastid                 o                o      o 

Puhkeala                     o                o      o 

Jalgrattatee                 o                o      o 

Aktiivsete tegevuste võimalus               o                o      o 

Hariva sisuga/interaktiivsed infotahvlid         o                o      o 

Võimalusel lisage loodusobjektidele omapoolseid parendusettepanekuid. 

__________________________________________________________ 
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Milliseid matkaradasid olete Jõgevamaal lastega/lastelastega külastanud?* 

o Männikjärve õppe- ja matkarada 

o Endla järve matkarada 

o Kassinurme õpperada 

o Tammeluha matkarada 

o Jõemõisa matkarada 

o Saare järve õpperada 

o Kirna õpperada 

o Ei ole veel ühtegi külastanud 

Palun hinnake, mis tegurid muudavad matkarajad lastesõbralikuks* 

Pole oluline Pigem oluline Vajalik 

Suunavad teeviidad matkarajani            o                o      o 

Autoga ligipääsetav/parkla               o                o      o 

Rajal võimalik liikuda lapsevankriga                     o                o      o 

WC ja prügikastid               o                o      o 

Puhkekoha olemasolu               o                o      o 

Jalgrattatee matkarajani              o                o      o 

Hariva sisuga/interaktiivsed infotahvlid         o                o      o 

Raja turvalisus                 o                o      o 

Raja korrashoid (laudtee, multš jms)              o                o      o 

Võimalusel lisage matkaradadele omapoolseid parendusettepanekuid. 

_________________________________________________________________________ 

Milliseid Jõgevamaa muuseume olete lastega/lastelastega külastanud?* 

o Palamuse O. Lutsu kihelkonnamuuseum 

o Betti Alveri majamuuseum 

o Paduvere talumuuseum 

o Kuremaa veski 

o Siimusti savitööstus 

o Laiuse õlemuuseum 

o Peipsimaa muuseum 

o Avinurme muuseumrong 

o Püsinäitus "Peipsi järve elu tuba" 

o Heino Lubja kaalumuuseum 

o Jürissaare talumuuseum 

o Põltsamaa Toidumuuseum 
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o Põltsamaa muuseum 

o Jõgewa muuseum 

o Avinurme elulaadikeskus 

o Ei ole veel ühtegi külastanud 

Palun hinnake, mis tegurid muudavad muuseumid lastesõbralikuks.* 

Pole oluline Pigem oluline Vajalik 

Suunavad teeviidad                  o                       o     o 

Autoga ligipääsetav/Parkla            o               o     o 

Võimalik liikuda lapsevankriga              o               o     o 

Aktiivsed tegevused külastajatele           o               o     o 

Mängulised tegevused väikelastele              o               o     o 

Teemaüritused peredele/Perepäevad                 o               o     o 

Perepileti võimalus              o               o     o 

Perepilet/erisoodustus suurperedele                 o               o     o 

Kas Jõgevamaa muuseumid on lastesõbralikud? (Vastake, kui olete külastanud) 

o 1 „Ei ole lastesõbralikud“ 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 „Väga lastesõbralikud“ 

Võimalusel lisage muuseumidele omapoolseid parendusettepanekuid. 

____________________________________________________________________________ 

Milliseid aktiivse puhkuse pakkujaid olete lastega/lastelastega külastanud?* 

o Raadna rand Peipsi järve ääres 

o Krati seikluspark 

o Avinurme disc-golfi rada 

o Kuremaa supelrand 

o Kuremaa Ujula ja mini-spa 

o Kuremaa terviserajad 

o Jõgeva disc-golfi rada 

o Kaarepere disc-golfi rada 

o Sarapiku talu maisilabürint 

o Kuningamäe disc-golfi rada 

o Kuningamäe terviserajad 

o Kassinurme linnamägi ja linnus 
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o Ei ole veel ühtegi külastanud 

Kas Jõgevamaal on piisavalt aktiivse puhkuse võimalusi väikelastele?* 

o Jah 

o Ei 

o Ei oska öelda 

Lisage omapoolseid aktiivse tegevusega seotud arendusettepanekuid. 

____________________________________________________________________________ 

Milliseid sündmuseid Jõgevamaal olete lastega/lastelastega külastanud?* 

o Tammispää kalapidu 

o Avinurme tünnilaat 

o Mustvee linnapäevad 

o Kalevipoja kala-ja veefestival 

o Rääbisefestival 

o Pajusi masina- ja lõõtsapäev 

o Põltsamaa Lossipäevad 

o Põltsamaa kohvikutepäev 

o Küüslaugufestival 

o Suur Paunvere väljanäitus ja laat 

o Jääpurika festival 

o Jõgeva linnapäevad 

o Jõgeva kohvikutepäev 

o Ei ole veel ühtegi külastanud 

Palun hinnake, mis tegurid muudavad sündmused lastesõbralikuks.* 

Pole oluline Pigem oluline Vajalik 

Autoga ligipääsetav/Parkla            o                       o      o 

Võimalik liikuda lapsevankriga            o                       o      o  

Lastehoidjatega tasuline lastehoid           o                       o      o 

Eraldatud mänguala lastele koos vanematega         o                       o      o 

Aktiivsed tegevused lastele                       o                       o      o 

Beebipesa olemasolu (imetamistelk)           o                       o      o 

Perepileti võimalus                        o                       o      o 

Perepilet/erisoodustus suurperedele                      o                       o      o 

Kas Jõgevamaa sündmused on lastesõbralikud? (vastake kui olete külastanud) 

o 1 „Ei ole lastesõbralikud“ 
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o 2 

o 3 

o 4 

o 5 „Väga lastesõbralikud“ 

Lisage sündmustele omapoolseid parendusettepanekuid. 

____________________________________________________________________________ 

Milliseid toitlustusettevõtteid Jõgevamaal olete külastanud?* 

o Kuremaa Ujula kohvik 

o Kohvik Panther 

o Restoran Kosmos 

o Kuremaa rannakohvik 

o kohvik Teele 

o Piibe tare 

o Saksa pubi 

o Veski külalistemaja kohvik 

o Jõgeva "Pizzakiosk" 

o kohvik "Ateljee" 

o Laisholm pubi 

o Tõnissoni söögituba 

o Peipsi teemaja 

o kohvik "Õige koht" 

o Avinurme elulaadi kohvik 

o Avinurme puiduaida kohvik 

o resto LAUT 

o kiirsöögikoht Huntfood 

o Restoran Ankur 

o Virtuse kohvik 

o Puhu-Risti söögimaja 

o Hullava Naise pubi 

o Carl Schmidti maja resto 

o Kohvik Rivaal 

o Põltsamaa lossirestoran Konvent 

o Ei ole ühtegi külastanud 

 

 

Kas Jõgevamaal on piisavalt toitlustusasutusi?* 

o Jah 

o Ei 

o Ei oska öelda 
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Kas Jõgevamaa toitlustusasutused on lastesõbralikud? (Vasta, kui oled külastanud) 

o 1 „Ei ole lastesõbralikud“ 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 „Väga lastesõbralikud“ 

Võimalusel lisage toitlustusettevõtete kohta omapoolseid parendusettepanekuid. 

 ___________________________________________________________________________ 

Milliseid majutusettevõtteid Jõgevamaal olete külastanud? 

o Question Type 

o Kuremaa Ujula külalistemaja 

o Udu talu 

o Hostel Virtus 

o Mokko maahotell 

o Karu puhkemaja 

o Jõgeva Loominguline puhkemaja "Route House 39" 

o Õuna Puhketalu 

o Veski külalistemaja 

o Sunwell Farm 

o Kudina mõisa kodumajutus 

o Luua Metsanduskooli hostel 

o Altraja Puhkemaja 

o Mokko Rannamaja 

o Pajusi külalistemaja 

o Puurmani külalistemaja 

o Kase turismitalu 

o Carl Schmidti Maja külalistemaja 

o Kursi jahiloss 

o Tammemäe jahimaja 

o Rivaal külalistemaja 

o Heleni maja 

o Vahe külalistemaja 

o Voore külalistemaja 

o Avinurme hostel 

o Kalameeste maja 

o Hostel Ankur 

o Koseveski puhkekeskus 

o Nisura puhkemajad 

o Ei ole veel külastanud 
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Kas Jõgevamaal on piisavalt majutusasutusi?* 

o Jah 

o Ei 

o Ei oska öelda 

Kas Jõgevamaa majutusasutused on lastesõbralikud? (Vasta, kui oled külastanud) 

o 1 „Ei ole lastesõbralikud“ 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 „Üldiselt lastesõbralikud“ 

Võimalusel lisage majutuskohtadele omapoolseid parendusettepanekuid. 

____________________________________________________________________________ 

Millised objektid või sündmused on Teie arvates eriti sobilikud lastega/lastelastega 

külastamiseks?  

____________________________________________________________________________ 

Kas mõni objekt või sündmus Jõgevamaal on Teie arvates liiga ülerahvastatud? Palun 

nimetage. 

____________________________________________________________________________ 

Millistest puhke/turismivõimalustest tunnete Jõgevamaal lastega/lastelastega puudust? 

____________________________________________________________________________ 

Kas sa soovid saada kokkuvõtet uurimistöö tulemustest ning osaleda kinkekaardi loosimises? 

Soovi korral kirjuta lahtrisse "muu" enda e-posti aadress.* 

o Ei soovi kokkuvõtet 

o Soovin kokkuvõtet e-posti aadressile 

o Soovin osaleda loosis 

o Ei soovi osaleda loosis 

o Muu: 
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Lisa 2. Jõgevamaa loodusobjektide külastatavus 

 

Tabel 4. Jõgevamaa loodusobjektide külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Loodusobjekt 
Külastajate arv 
vastanute seas 

Jõgeva vald 

Kassinurme linnamägi ja hiis 73 

Endla looduskaitseala 68 

Kuremaa mõisa park 60 

Laiuse siniallikas 44 

Luua Mõisa park 30 

Luua Metsanduskooli arboreetum 15 

Ehavere linnamägi 13 

Põltsamaa vald 

Põltsamaa roosiaed 36 

Puurmani mõisa park 27 

Sõpruse park 17 

Otissaare linnamägi 2 

Mustvee vald 

Saare Mõisa park 16 

Linnutaja linnamägi 9 

Saare ürdiaed 7 

 

 

Lisa 3. Jõgevamaa matkaradade külastatavus 

 

Tabel 5. Jõgevamaa matkaradade külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Matkarajad Külastajate arv vastanute seas 

Jõgeva vald 

Endla järve matkarada 52 

Kassinurme õpperada 46 

Männikjärve õpperada 21 

Mustvee vald 

Saare järve õpperada 28 

Jõemõisa matkarada 5 

Tammeluha matkarada 4 

Põltsamaa vald 

Kirna õpperada 16 
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Lisa 4. Jõgevamaa muuseumite külastatavus 
 

Tabel 6. Jõgevamaa muuseumide külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Muuseumid 

Külastajate arv  

vastanute seas 

Jõgeva vald 

Palamuse O. Lutsu kihelkonnamuuseum 67 

Kuremaa Veski 32 

Betti Alveri muuseum 27 

Jõgewa muuseum 21 

Paduvere talumuuseum 18 

Siimusti savitööstus 15 

Laiuse Õlemuuseum 12 

Põltsamaa vald 

Põltsamaa muuseum 18 

Põltsamaa toidumuuseum 7 

Mustvee vald 

Avinurme muuseumrong 19 

Peipsimaa muuseum 14 

Avinurme elulaadikeskus 13 

Püsinäitus "Peipsi järve elu tuba" 7 

Heino Lubja kaalumuuseum 2 

Jürissaare talumuuseum 2 

 

Lisa 5. Jõgevamaa aktiivset puhkust pakkuvate objektide külastatavus 

 

Tabel 7. Jõgevamaa aktiivset puhkust pakkuvate objektide külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Aktiivne puhkus 

Külastajate arv  

vastanute seas 

Jõgeva vald 

Kuremaa supelrand 86 

Kuremaa ujula ja mini-spa 80 

Kassinurme linnamägi ja linnus 60 

Kuremaa terviserajad 30 

Jõgeva disc-golfi rada 16 

Kaarepere disc-golfi rada 7 

Mustvee vald 

Raadna rand Peipsi järve ääres 34 

Krati seikluspark 13 
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Avinurme disc-golfi rada 2 

Põltsamaa vald 

Kuningamäe terviserajad 13 

Sarapiku talu maisilabürint 13 

Kuningamäe disc-golfi rada 4 

 

Lisa 6. Jõgevamaa sündmuste külastatavus 

 

Tabel 8. Jõgevamaa sündmuste külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Sündmused 

Külastajate arv 

vastanute seas 

Jõgeva vald 

Paunvere väljanäitus ja laat 84 

Jõgeva linnapäevad 66 

Küüslaugufestival 49 

Jõgeva kohvikutepäev 42 

Jääpurika festival 26 

Mustvee vald 

Mustvee linnapäevad 46 

Avinurme tünnilaat 38 

Kalevipoja kala- ja veefestival 31 

Rääbisefestival 11 

Tammispää kalapidu 5 

Põltsamaa vald 

Põltsamaa lossipäevad 33 

Põltsamaa kohvikutepäev 21 

Pajusi masina- ja lõõtsapäev 6 

 

Lisa 7. Jõgevamaa toitlustusettevõtete külastatavus 

Tabel 9. Jõgevamaa toitlustusasutuste külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Toitlustusasutused 

Külastajate arv 

vastanute seas 

Jõgeva vald 

Kohvik Panther 87 

Kuremaa Ujula kohvik 72 

Restoran Kosmos 65 

Kohvik "Ateljee" 61 

Jõgeva "Pizzakiosk" 59 

Saksa pubi 55 

kiirsöögikoht Huntfood 55 

Kuremaa rannakohvik 53 
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Laisholm pubi 46 

Piibe tare 38 

Virtuse kohvik 38 

Veski külalistemaja kohvik 33 

kohvik Teele 9 

Tõnissoni söögituba 8 

resto LAUT 7 

Mustvee vald 

Restoran Ankur 14 

Avinurme puiduaida kohvik 12 

Peipsi teemaja 10 

kohvik "Õige koht" 6 

Avinurme elulaadi kohvik 4 

Põltsamaa vald 

Kohvik Rivaal 33 

Hullava Naise pubi 31 

Puhu-Risti söögimaja 23 

Carl Schmidti maja resto 15 

Põltsamaa lossirestoran Konvent 11 

 

Lisa 8. Jõgevamaa majutusettevõtete külastatavus 

Tabel 10. Jõgevamaa majutusasutuste külastatavus pereturismi küsitlusele vastanute hulgas. 

Majutusasutused 

Külastajate arv 

vastanute seas 

Jõgeva vald 

Udu talu 37 

Kuremaa Ujula külalistemaja 13 

Mokko maahotell 9 

Veski külalistemaja 7 

Hostel Virtus 6 

Karu puhkemaja 5 

Jõgeva Loominguline puhkemaja "Route House 39" 4 

Kudina mõisa kodumajutus 3 

Mokko Rannamaja 3 

Luua Metsanduskooli hostel 3 

Õuna Puhketalu 1 

Sunwell Farm 1 

Mustvee vald 

Voore külalistemaja 22 

Koseveski puhkekeskus 5 

Kalameeste maja 3 

Hostel Ankur 2 

Põltsamaa vald 

Tammemäe jahimaja 5 

Kursi jahiloss 5 

Kase turismitalu 3 



75 
 

Carl Schmidti Maja külalistemaja 3 

Heleni maja 2 

Puurmani külalistemaja 1 

Pajusi külalistemaja 1 

Rivaal külalistemaja 1 
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