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keskkonnainstituut 

Viimastel aastatel on mujal maailmas korilusturism ja eelkõige seeneturism väga 

populaarseks muutunud. Käesoleva töö idee kasvas välja seeneturismi pakkumise 

võimalikkusest Jaapani turistidele. Eestis puudub otsene ülevaade, kui paljud 

turismiettevõtted üldse korilusturismi või seeneturismi pakuvad. Selle uurimistöö 

eesmärgiks oli uurida turismiteenuseid pakkuvatelt ettevõtjatelt, kas nad teavad midagi 

korilusturismist ja kas nad oleksid nõus seda ka ise pakkuma. 

 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade, mis on korilus ja seeneturism, millised on 

kitsaskohad ning millistes maades viljeletakse seeneturismi. 

Küsitluste põhjal selgus, et Eesti turismiettevõtjad on teadlikud korilusturismist ja oleksid 

nõus korilusturismi pakette müüma nii Eestis kui Aasia turul. Kitsaskohtadena saab 

küsitluse alusel välja tuua huvi ja nõudluse puuduse, mis hetkeseisuga ei motiveeri 

ettevõtjaid uusi pakette looma. 

 

Selleks, et elavdada Eestis seeneturismi on kindlasti vaja teha täiendavaid uuringuid ja 

selgitada välja kui suur on nõudlus ning huvi korilusturismi suhtes. Eesti on suure 

loodusturismi potentsiaaliga maa ja seeneturism võiks olla vahend, mille abil arendada ja 

edendada maaturismi. 

Märksõnad: loodusturism, korilusturism, seeneturism 
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Environmental Services 

In recent years foraging and wild edible mushroom tourism have become very popular in 

many parts of the world. The idea of this study grew from the potential for the provision 

of foraging tourism to the Japanese tourists. There is no direct overview, how many 

Estonian tourism companies offer foraging or wild edible mushroom tourism services. 

The purpose of this research was to examine Estonian tourism companies, who offer 

tourism services, have they heard and know anything about foraging or wild edible 

mushroom tourism and would they be willing to offer it themselves. 

The theoretical part of the paper gives an overview about foraging and wild edible 

mushroom tourism, in which countries this kind of tourism is being cultivated and what 

are the main problems.  

Surveys show that Estonian tourism companies are aware of foraging and wild edible 

mushroom tourism and would be willing to sell it, in both the Estonian and Asian markets. 

The main bottleneck is the lack of interests and demand, which now does not motivate 

entrepreneurs to create new packages. 

In order to revive wild edible mushroom tourism in Estonia, it is definitely necessary to 

do further research, to find out customer demands and interests. Estonia is a land with 

great nature tourism potential and wild edible mushroom tourism could be an option for 

developing and promoting rural tourism. 
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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeva infoühiskonna kiires arengus kipub tahaplaanile jääma looduse ja mina suhe. 

Loodus annab meile eluks vajaliku baasi, mida hetkeseisuga oleme unustuste hõlma jätmas. 

Sajandeid on mets eestlastele tähtis olnud ja omandanud suurt rolli. Meie esivanemad 

tegelesid agaralt koriluse ja küttimisega, et end kehvematel aegadel ära elatada. Korilus on 

säilitanud oma tähtsuse ka tänapäeval, mis väljendub seente, marjade ja ravimtaimede 

korjamises.  

Igal sügisel näeme sotsiaalmeedias levivaid fotosid pungil täis seente – või marjakorvidest. 

Metsaveered on autosid täis pargitud ja rahvast on metsas rohkem kui metsloomi. Mis on 

see võlu, mis meid sinna metsa viib? Miks me ootame, millal metsa marjule või seenele 

minna saab? Eestlane on metsarahvas, on seda alati olnud ja võiks öelda, et selleks ka jääb. 

Meile on põlvest põlve edasi antud teadmisi, kuidas metsas ellu jääda, mida süüa, millest 

midagi ehitada. 

Seenel käiku võiks võrrelda monoetendusega. Kõik saab alguse ettevalmistusest, kuni 

lõppvaatuseni välja. Erinevad rituaalid ja traditsioonid, millest annaks kindlasti kirjutada 

veel omakorda mahukaid uurimistöid. 

Eestis korraldatakse igal aastal erinevaid seenenäituseid ja muid väljapanekuid. Võimalused 

saaks seda kõike turismiga seostada ning leida viisi, kuidas seda turustada ka Eestist välja. 

Eesti on tugeva loodusturismi potentsiaaliga maa, miks mitte seda siis ära kasutada ning 

aidata selle abil edendada maaturismi. 

Selle uurimistöö idee kasvas välja mõttest pakkuda korilusturismi jaapanlastele. Alustades 

eeltööga ja uuringutega, kui palju üldse Eesti siseselt pakutakse korilusturismi, jõudis töö 

autor koos juhendajatega arusaamisele, et meil puuduvad pakkumised ja sellest tulenevalt 

pole ka suurt nõudlust. Teaduskirjandust ja uuringuid, kui palju viljeletakse korilusturismi 

ning kui suur on nõudlus Eestis pole, samas näiteid erinevatest riikidest, kus seda pakutakse 

ning harrastatakse on piisavalt.  
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Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada seeneturismi võimalikkus ja 

kitsaskohad Eestis. Nende tulemuste alusel soovib töö autor koostada seeneturismi näidis 

paketi, mida ettevõtjad saavad kasutada eeskujuna maaturismi edendamise eesmärgil.  

Püstitatud eesmärgid on: 

 Selgitada välja kui suur on Eesti turismiteenuste pakkujate huvi korilusturismi vastu 

 Selgitada välja maapiirkonna turismiettevõtjate teadlikkus korilusturismist ja 

seeneturismist ning huvi selle pakkumise vastu 

 Selgitada välja seeneturismi pakkumise kitsaskohad Eestis 

 Saadud informatsioonist lähtudes luua näidispakett, mida kasutada maaturismis 

seeneturismi edendamisel 

Töö autor tänab oma juhendajaid, Marika Koset ja Lea Sudakovat ning kõiki teisi, kes on 

abiks olnud selle töö koostamisel. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Korilusturism  
 

Mets ja metsaannid on kogu inimkonna jaoks ajast aega olulist rolli mänginud. Varasematel 

aegadel oli korilus peaaegu sama tähtis kui küttimine ja vahest isegi tähtsam kui jaht ning 

kalapüük. Koriluse abil said vaesemad pered kehvematel aegadel söönuks. See ürgne kutse 

meie sees, minna seenele või marjule, on meie alalhoiu instinkt.  

Kui küsida inimestelt, kas nad on oma elus korilusega tegelenud, võime saada väga erinevaid 

vastuseid. Paljud meist tõttavad vastama, et ei, nad pole seda kunagi teinud, osad vastaksid, 

et jah, nad tegelevad sellega harrastaja tasemel ning kindlasti leiaksime neidki, kes teevad 

seda enda ära elatamiseks. Tegelikkuses saame me öelda, et oleme kõik olnud korilased. Kui 

te olete kasvõi kordki mõne õuna või marja korjanud, olete te tegelenud korilusega. (De Jong 

ja Varley 2017:694) 

Mis on korilus? Järgnevad mõisted seletavad koriluse mõistet.  

Vastavalt ÕSile (2013) on korilus loodussaaduste korjamine toiduks (elatusalana). 

Foraging/forage – toidu kogumine jahi, kalapüügi või korjamise teel. (Dictionary 2018) 

Korilus – on toiduja tarbematerjali kogumine loodusest, seda ise sihilikult kujundamata. 

Ajaloolises kontekstis kõneldakse korilusest eelkõige seoses küttide ja korilastega, viidates 

ajale, mil inimesed ei tundnud veel põllumajandust ega loomakasvatust ning  said toidu kas 

loomi küttides või söödavaid taimi korjates. (Vikipeedia 2018) 

Kui varasemalt sai öelda, et korilus oli pigem kehvema elutasemega inimeste pärusmaa, siis 

tänapäeval arenenud maades seda majandusliku olukorraga ei seostata. 

Viimaste aastatega on metsast saadava toidu teema muutunud aktuaalsemaks. Põhjusteks 

võib välja tuua näljahädasid ja ressursside vajaka olemist vaesemates arengumaades ning 

suurenenud vajadus puhtast loodusest saadud puhaste toodete järele, st et pole kasutatud 

tööstuslikke kemikaale nende produktide kasvatamisel. Arengumaade probleemiks on 

varujate puudus, kes korjaks ja koguks kokku metsas saadaoleva toote, mis võiks olla 

korralik tuluallikas. Mida parem elukvaliteet, seda vähem vaadatakse metsa suunas, kus 

tegelikkuses on kasutamata toiduressurssi. (Paal 1999:132) 
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Elukvaliteedi paranemisega on korilusest saanud pigem üks aktiivne ja atraktiivne 

puhkusevorm. Korilust seostatakse ka nostalgiaga, enamasti lapsepõlve mälestustega. 

Hiljutised uuringud Ühendkuningriigis, Põhja – Ameerikas, Austraalias ja Uus – Meremaal, 

näitavad suurenenud huvi korilusturismi suhtes. ATTA (The Adventure Travel Trade 

Association, Petrak & Beckmann 2015) korraldas turu – uuringu reisikorraldajate ja 

giididega 54 riigist. See uurimistöö näitas, et korilusturismi peetakse uueks niši turusuunaks. 

Osa reisikorraldajaid 18% ja giide 39% (nii sise – kui välisturismi korraldajad), väitsid, et 

nende käest on küsitud korilusturismi kohta. Nende turistide sooviks oli oma reisil olles koos 

kohaliku asjatundjaga harrastada korilusturismi. Toiduturismi mõistes on korilus neljas enim 

nõutud toiduturismi vorme, järgnedes toiduvalmistamise, talu külastuse ja tänava – toidu 

proovimisele. Enamus reisikorraldajaid 55% ja giide on juba lisanud korilusturismi  

kogemuse paketid enda valikutesse. Seoses sellega on hakatud korraldama korilusega seotud 

kursusi, kus õpetatakse inimestele, mida, kuidas ja kunas korjata. Korilus ei ole ainult 

tegevus turistidele, vaid selle abil püütakse ka turismisihtkohta ahvatlevamaks muuta, et 

sinna rohkem turiste meelitada. Pole veel olemas selget suhet koriluse ja turismi vahel, kuid 

koriluskursused on omavahel põimunud kaasaegse tootmise ja tarbimisega erinevates 

sihtkohtades. (De Jong ja Varley 2017:686) 

Olenemata suurenevast huvist korilusturismi vastu, on see osa turismist siiski veel 

korralikult uurimata ala. Teaduslikes kirjandusallikates leidub vähe materjale korilusturismi 

kohta. Samas oleme me korilust viljelenud sajandeid. 

Tänapäeva moodsas ühiskonnas on toidu korjamise tähtsus ja aktiivsus muutunud 

märkimisväärselt (Wetson 2011 ref Hall 2013). Põhjuseid on mitmeid, näiteks erinevad 

dieedi, puu – ja juurviljad, mis ostes on kallimad ning mida on raske saada, või siis ligipääs 

meditsiinilise tähtsusega taimedele (Squire 2011 ref Hall 2013). 

Hall (2013) on oma uurimistööga Uus – Meremaal püüdnud leida vastuseid küsimusele, 

miks korilus? Peamiseks põhjuseks on vastajad nimetanud „see on see, mille najal me üles 

kasvasime“. Vastajateks olid nii sisserännanud kui kohalikud, kelle vastused erinesid väga 

selgelt. Näitena saab välja tuua erinevuse, millises metsas seeni korjavad ja milliseid seeni 

söövad Euroopast sisserännanud, tuues seletuseks põhjuse, et neid on sellise  traditsiooniga 

üles kasvatatud. Seega on korilus eurooplaste seas tihedalt seotud nostalgia tunnetega. 

Korjatakse tavaliselt seda, mida teatakse ning mida süüakse. (Hall 2013:228) 
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Märkimisväärne tähtsus on ka perekonnal, kus korilusse kaasatakse ka lapsi, kus vanemad 

ja vanavanemad kommenteerivad, et nii õpetati neid ja nii peaks see ka jätkuma. (Hall 

2013.229) 

Oluliselt suurenenud tähtsus on ka kokaraamatutel ja meedial, mis on ajendanud korilusega 

tegelema. Seda mainisid noorema generatsiooni vastajad. (Hall 2013:229) 

Korilus seob omavahel erinevad kultuurid ja uued asukohad, samas on poliitökoloogid välja 

toonud viisid, kuidas korilus eristab ja tugevdab indiviide, kes samastuvad koha ja loodusega 

erinevatel viisidel (Poe jt. 2014 ref De Jong ja Varley 2017:689). See tuleneb sellest, et 

erinevad koriluse viisid ja korjatavad liigid peegeldavad tagasi erinevatest kultuurilistest ja 

ajaloolistest taustadest ning mis omakorda soodustavad teatud inimeste ja mitte inimeste 

vahelisi suhteid. 

Erinev kultuuriline taust ja klassi kuuluvus mõjutavad korilust erinevates piirkondades. 

Näiteks Ühendkuningriigis, Uus – Meremaal, Austraalias ja Ameerikas ei seostata korilust 

enam madalama ühiskonnaklassiga (Emery jt. 2006 ref De Jong ja Varley 2017:689). 

Samas kui Aasias, Lõuna – ja Lääne – Euroopas on korilus siiski seotud majanduslikult 

kehva toimetulekuga kogukondadega (Schulp jt. 2014 ref De Jong ja Varley 2017:689). 

Ajalooliste kontekstide põhjal võib öelda, et Euroopas on korilust soodustanud „igamehe 

õigus“, vabadus käia riigi – ja erametsades, kas koriluse või puhkamise eesmärgil. 

Põhjamaades on väga oluline tagada juurdepääs seentele, marjadele ja ravimtaimedele ning 

see on  seaduses sätestatud avalike õigustega. (Hall 2013:229) 

De Jong ja Varley (2017) on oma uurimistöös välja toonud erinevad vaatenurgad korilusele 

ja selle sidumisele turismiga. Uurimistöös käsitletakse koriluskursusi, mis on üks 

võimalustest, kus turism ja igapäev ristuvad. Nostalgia on üks viise, mis toob esile 

lapsepõlve tunded ja meenutused, mis omakorda võimaldab need emotsioonid siduda 

koriluse ja asukohaga. Korilusturismi potentsiaal peitub kultuurilise ja klassikuuluvuse 

konteksti mõistmises. 

Korilus on tähelepanuväärne tegevus, identiteedi, mälu ja kollektiivse kultuuripärandi 

mõistes, olenemata sellest, mida inimesed korjavad. Toiduvalik ja söömise toimingud, mis 

tugevdavad sisserändajate identiteeti ja pärandit ning toidu kogumise viise, rändavad koos 

inimesega. Toidupärand on seotud viisiga, kuidas seda korjati, kus seda korjati ning isiklike 

mälestustega kohast ja maitsest. Tänapäeva põlvkonnad ei sa kogeda tõelist korilust, kuna 
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nende jaoks on korilus midagi, mida nad on kusagil telesaates näinud, mis nende jaoks on 

autentne, jätkusuutlik ning tervislik. (Hall 2013:230) 

 

1.2. Seeneturism  
 

Seeneturism on alguse saanud maapiirkondadest, kus on palju metsaressurssi, mida saaks 

ära kasutada majandustegevuse edendamiseks. 

Seeneturismi võiksime liigitada ökoturismi valdkonda, kuna see on seotud metsaseente 

kasutamisega. S.M.C. De Castro (Lissabon 2009 ref Kanada Maaelu võrgustik 2013) on 

välja pakkunud definitsiooni seeneturismile – aktiivne tegevus, mis kuulub 

turismisektorisse, mille eesmärgiks on seenevarude kaitsmine ja edendamine, mille abil 

parandada majandustegevust ning elukvaliteeti. See hõlmab endas seenealaseid teadmisi ja 

on efektiivne vahend jätkusuutliku arengu saavutamiseks. 

Seene turismi eesmärk on tugevdada ressursse konkreetsetes valdkondades, milleks on 

teatud ala infrastruktuuride väljaarendamine, milleks on majutus ja toitlustus turistidele, 

juurdepääs seenerohketesse kasvukohtadesse, märgistatud rajad ning punktid. Mõelda tuleks 

peredele, koolidele, gruppidele ja üksikisikutele. Kindlasti ei saa ära unustada ka kohalikke. 

Seeneturism on nii lühi – kui pikaajaline, mis nõuab võimalusi kohta külastada üksi, giidiga 

või juhendiga. Kohalikke elanikke saab rakendada seeneradade arendamisel, kohalikes 

koolides või näiteks amatöör – seenehuviliste klubi asutamisel. See annab võimaluse luua 

lisatöökohti, mille abil elatustaset tõsta ning kohalikku kogukonda arendada. (Kanada 

Maaelu võrgustik 2013) 

Seeneturismi mõte on seente kaasamine turismi eesmärgil igasse valdkonda – näiteks 

toitlustuses, kaubanduses, näitustel, laatadel, festivalidel, matkaradadel jne. Võimalusel 

kaasata ka kogukonna kööke, et pakkuda erinevaid pakette koos majutuse ja 

toiduvalmistamisega. Tulusa seeneturismi aluseks on sihtliikide, ökosüsteemide tundmine ja 

mükoloogilised teadmised, kuidas tagada ressursside jätkusuutlik kasutus. (Kanada Maaelu 

võrgustik 2013) 

Seeneturismi võib pidada uueks nišiks maaturismis. Näiteks koosneb seeneturism mitmest 

erinevast osast, mis soodustab külalisi tulema ja jääma ning osalema igasugustes erinevates 

aktiivsetes tegevustes, mis on seotud seente kogumisega.  
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Hinnaga seonduvad ja mitte seonduvad tooted ja paketid erinevad omavahel sõltudes korjaja 

tasemest. Enamasti algajale seenekorjajale pakutakse juhendajaga paketti, kes näitab, 

millised on söödavad liigid, millel on ka sotsiaalmajanduslik tähtsus. Tavaliselt on sellised 

paketid ajalises mõistes pikemad kui teised, kestvusega ligikaudu 5 tundi. See pakett sisaldab 

külaliste vastuvõttu, seenealast infot, koos korjamist ja hiljem koos korjatud liikide kindlaks 

tegemist. Erinevad paketid, millel on piirkonnale laialdane mõju seoses asjaomaste 

siduvusrühmadega, loovad võimalused piirkonnas viibimise pikendamiseks. Näiteks pakett 

seenekorjajatele koos nädalavahetuse majutusega või  siis segapaketid, kus lisaks 

seeneturismile saab veel matkata, jalgrattaga sõita või kultuurilisi üritusi külastada. 

Võimaluste hulk, mis hõlmaks ühtset määratlust ja kõiki seeneturismi potentsiaalseid 

aspekte on suur. Algselt olid seeneteaduslikud seminarid kohad, kus levitati infot 

seenehuviliste organisatsioonide tegevuse kohta. Nüüdseks on neist organisatsioonidest 

saanud seeneturismi populariseerijad. Kõik tegevused on sisult erinevad, alates loengutest ja 

lõpetades erinevate toiduturgudega või fotovõistlusega. Iseseisvate korjajate jaoks on rajad 

märgitud viitadega või kaardistatud, mis võimaldab neil ilma giidita matkata ning ise infot 

koguda. Turistide kohale saamiseks on loodud mitmeid erinevaid seenekeskusi, infopunkte 

ja muuseume, mis pakuvad erinevaid kursuseid, konverentse, töötubasid ning võimalusi 

tundmatuid liike tuvastada. (Madrazo jt. 2012.83) 

Kaks peamist asjaolu, mis seeneturiste ligi tõmbavad on infrastruktuur ja metsa seenerikkus, 

Infrastruktuur majutuse ja söögikohtade mõistes, mis on seotud ka teiste turismialaste 

tegevustega ja mets, kus kasvavad seened, sest ilma nendeta seeneturismi pakkuda ei saa. 

(Madrazo jt. 2012:84) 

Kui me räägime seeneturismist, siis oleks vaja leida ka seletus, kes on seeneturistid? 

Olemasolevaid tooteid ja teenuseid on mitmeid ja seeneturistiks võib pidada seda inimest, 

kes neid tooteid ja teenuseid tarbib. Samas võib koheselt välja tuua ka kaks murekohta selle 

definitsiooni juures. Esiteks, see ei hõlma seda sihtgruppi, kes ööbivad küll piirkonnas, kuid 

ei tarbi seeneturismi teenuseid või tooteid. Nende jaoks on oluline vaid seente korjamine. 

Teiseks, need, kes reisivad küll piirkonda kuid külastavad vaid restorani, et seal head 

seenerooga süüa, viibivad mõnes seenekeskuses, aga ei reisi piirkonnas seenekorjamise 

eesmärgil või reisivad hoopis muudel põhjustel. (Madrazo jt. 2012:84) 

Kokkuvõtvalt võib öelda nii, et seeneturist on see, kes reisib konkreetsesse piirkonda, kas 

piirkonna siseselt või piirkonna väliselt, kes ööbib selles piirkonnas ja kelle peamine 
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eesmärk on korjata söödavaid seeni, olenemata sellest, kas nad tarbivad seeneturismiga 

seotud teenuseid või tooteid. Sellega seoses on välistatud ka ühepäeva reisijad ja 

harrastuskorjajad, kes korjavad enda tarbeks, kelle eesmärk on peamiselt seente korjamine, 

olenemata sellest, kas nad tarbivad seeneturismiga seotud teenuseid või tooteid ning kes ei 

ööbi antud piirkonnas. (Madrazo jt. 2012:849 

Seeneturismi peamiseks murekohaks on siiski saagikus ja selle hooajaline varieerumine. 

Aastad ei ole vennad, kui ühel aastal saak kolmekordistub siis järgneval ei pruugi me midagi 

saada. Sellega seoses oleks esmalt vaja paika panna sobilik metsakasutuse plaan, mis aitab 

ressursse kontrolli all hoida, tagab jätkusuutlikkuse ning turistide olemasolu. Lisaks sellele 

peab arvestama ka seenekorjamise piirkondade kauguse ja lähedusega. (Madrazo jt. 

2012:93) 

 

1.3. Seeneturism mujal maailmas  
 

 

Uuringuid seeneturismi kohta on vähe. Uuritud on seente müüki ja sellest saadud tulu kuid 

turismialaseid uuringuid pole piisavalt tehtud. 

Seeneturism mujal maailmas on alguse saanud traditsioonidest ja kultuurist. Põlvest põlve 

antakse edasi teadmisi, mida korjata, kuidas korjata, hoitakse oma seenekohti ning 

kehvematel aegadel on alati midagi söödavat keldris varuks. 

Hispaanias sai seeneturism alguse 15 – 20 aastat tagasi Castilla y Leon piirkonnas. 

Hispaanias aitab seeneturism kaasa maaturismi, kohaliku kogukonna ja metsa arendamisele, 

mis tagab selle koha jätkusuutlikkuse. See võimaldab pikendada turismi hooaega. 

Büngten jt. (2017) on oma uurimistöös välja toonud seeneturismi sotsiaalmajanduslikud, 

teaduslikud ja poliitilised kasuaspektid (Tabel 1). Nendest punktidest saab välja lugeda, et 

Hispaanias on seeneturism olnud väga kasulik ettevõtmine. Seeneturism võimaldab luua 

uusi töökohti, arendada maaturismi, teha teaduslikku tööd ning osaleda võrgustikus, millega 

tagatakse keskkonna ja bioloogiline jätkusuutlikkus.  
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Tabel 1. Sotsiaalmajanduslikud, teaduslikud ja poliitilised seeneturismi mõjud (Büngteni 

2017:5 järgi). 

 

Viimase 15 aasta jooksul on seeneturism Hispaanias edukaks osutunud. Selle peamiseks 

põhjuseks on kindel seen, must Périgordi trühvel (Tuber melanosporum), mida korjatakse ja 

müüakse ning mille eest on võimalik rahalises mõttes väga head tulu saada. Seeneturismi 

soodustab kindlasti ka fakt, et nii kohalikud omavalitused, riik kui Euroopa Liit, on 15 aasta 

jooksu investeerinud 8,5 miljonit eurot sealsesse maaturismi arengusse. Eesmärgiks on üles 

ehitada ülemaailmselt unikaalne süsteem, mis tagab looduslike seente jätkusuutlikkuse, 

nende kasvukohtade säästva majandamise ning nende väärtustamise (Büngten jt. 2017:2 ref 

Junta de Castilla y Leon 2014). 

Hetkeseisuga on Sorias 160 000 hektarit metsamaad, kus seente korjamine on põhjalikult 

litsentseeritud. Aastatel 2013 – 2015 müüdi ligikaudu 150 000 saagikorjamise luba, mis 

rahalises mõttes tõi sisse ligikaudu 755 000 eurot. Üksteist mükoloogilist parki kaheksas 

Castilla y Leon provintsis aitavad kaasa jätkusuutlikule metsamajandamisele. Mükoloogilise 

pargi all peetakse silmas kaitseala, mis on mõeldud looduslike seente kaitsele ja 

kasutamisele. (Büngten jt. 2017:2) 

Kataloonia valitsus peab seeneturismi väga oluliseks, kuna see on sealsete maapiirkondade 

võimalus end ära elatada ja arendada. Seoses sellega on Kataloonia Valitsuse kodulehel väga 

Sotsiaalmajanduslikud Teaduslikud Poliitilised 

Tööhõivekasv Väli - ja laborikatsetused Tööpuuduse vähenemine 

Maaelu areng Kunstlik käsitlemine/ravi Maaelu areng 

Lisatulu Seirevõimalused Riigi ja EU toetused 

Gastronoomiline mitmekesisus 

Raha kogumis 

võimalused Kohalik ja globaalne nähtavus 

Hotelli ja infrastruktuuri nõudlus 

Interdistsiplinaarne 

koostöö 

"Rohelise imago" vastuvõtmine 

ja 

Maa ja linna koostoime Piirkondlikud ja  identifitseerimine 

Teadmiste edasiandmine 

rahvusvahelised 

võrgustikud Teadmiste edasiandmine 

Maastiku bioloogiline mitmekesisus   Maastiku haldamine/juhtimine 

Keskkonna tajuvus Teadmiste edasiandmine Bioloogiline kaitse 

Ressursside jätkusuutlikkus   Ökosüsteemide Teenused 

Kaitsealused metsad   Keskkonna jätkusuutlikkus 

Seeneturud   Võrgustikus osalemine 
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palju infot, kuidas osta seenekorjamise luba, millised on mürgised seened (välja on toodud 

15 kõige mürgisemat seent), seenekorjamise regulatsioon jne. Töö autor toob siinkohal välja 

hinnakirja näite Kataloonia Valitsuse kodulehelt.  

Hispaanias Pobleti metsas on vaja seenekorjamise luba. Vastava loa alusel on igal inimesel 

õigus korjata kuni 6 kilogrammi seeni päevas. Lubade müügist saadud tulu kasutatakse selle 

asukoha edendamiseks ja mükoloogiliste uuringute läbiviimiseks. Riigilõivud, mida tasuda 

tuleb on järgmised: 18 ja vanemad – hooaja tasu 10 eurot; 14 – 17 aastat ja pensionärid, kes 

ei ole kohalikud elanikud – 5 eurot; registreeritud elanikud ehk kohalikud elanikud – 1 euro; 

alla 14 aastased on tasuta, eeldades, et nendega on alati kaasas vanem või eestkostja; 

igapäevane luba – 3 eurot. (Kataloonia Valitsus 2018) 

Seenekorjamise luba saab osta Kataloonia valitsuse kodulehelt, omavalitsustest ja 

turismiinfo punktidest. Joonisel 1 on kuvatõmmis Pobleti metsa seenekorjamise loast. 

(Kataloonia Valitsus 2018) 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Kataloonia seenekorjamise luba. (Kataloonia Valitsus 2018) 

Kanadas peetakse seeneturismi maaelu ja maapiirkondade arendamisel tähtsaks teguriks ja 

sellekohast infot leiab Kanada Maaelu võrgustiku kodulehelt. Maaelu võrgustiku koduleht 

on mõeldud info jagamiseks maapiirkondade heaolu tõstmise eesmärgil. Québeck´i piirkond 

on näitena esile tõstetud, sest sealne puidutööstus ei tooda enam tulu ning kogukond katsetab 

seeneturismi kui võimalikku piirkonna taaselustajat. (Kanada Maaelu võrgustik 2013) 

Maaelu võrgustik teeb koostööd Biopterre bioproduktide arenduskeskusega ning nende 

ühine projekt Kamouraska kõrgustiku taaselustamiseks hõlmas endas seeneturismi 

arendamist sealses piirkonna pargis. Kuna sealne piirkond on pigem keskendunud 

metsatööstusele, mis viimastel aastatel on allakäinud, oli vaja uut projekti, mis taaselustaks 
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selle koha ning seeneturismis nähti ideaalset arenguvõimalust. (Kanada Maaelu võrgustik 

2013) 

Seeneturismi potentsiaali hindamiseks viidi läbi uuring, kus hinnati jätkusuutlikkust, 

majanduslikke, eetilisi ja sotsiaalseid aspekte. Kolmeetapilise uuringu tulemuste alusel 

pakuti välja strateegiline plaan, mis baseerus Hispaania juhtimismudelil. Tulemused ja 

soovitused esitati kohalikule omavalitsusele, kogukonna arendajatele ja 

arendusagentuuridele, kes olid nõus Kamouraska kõrgendiku muutmisega regionaal pargiks 

suunitlusega seeneturismile ning muudele metsast saadavatele kõrvalsaadustele. See projekt 

on unikaalne Québecki´s, kus seeneturism on juba suhteliselt populaarne. Sellised 

uuenduslikud projektid võiksid levida kogu provintsi ulatuses. Seeneturism on ainulaadne 

võimalus eristuda maakondade kaupa, pakkudes erinevaid ja unikaalseid tooteid. (Kanada 

Maaelu võrgustik 2013) 

Meie naabermaades on seeneturism üsna levinud. Soomes, Lätis ja Leedus on mitmeid 

erinevaid rahvusparke, kes pakuvad erinevaid turismipakette, korraldatakse seenefestivale 

ja näituseid. 

Soomes on mitmeid suuremaid turismialaseid ettevõtteid, kes pakuvad seeneturismi. 

Nimetada võiks Feel The Nature, Teijo Rajvuspark ja neid ettevõtteid turundatakse läbi Visit 

Karelia, Visit Saimaa, Visit Finland. 

Soomes ja Jaapanis on uuritud metsade positiivset mõju inimese vaimsele ja füüsilisele 

heaolule. Soomes harrastatakse metsapõhist heaolu turismi ja sama tehakse ka Jaapanis. 

Selleks, et aru saada, mida Jaapani turistid soovivad, korraldati koos uue turismitoote 

loomise uurimus. Selle uurimistöö käigus selgusid mitmed huvitavad asjaolud, mis aitavad 

luua turismipaketi Aasia turule. Inimesed kogesid metsa ja tegevusi metsas erinevalt, kellele 

meeldis seente ja marjade korjamine, kellele jäi meelde vaikus. (Konu 2015:9) 

Selle uurimistöö põhjal võib väita, et kõige rohkem meeldisid turistidele tegevused, mis on 

konkreetselt seotud metsa ja loodusega, näiteks matkamine ja korilus. Emotsioone tekitasid 

tegevused, mida sai ise kaasa teha, midagi uut õppida ning maitsta. (Konu 2015:9) 

Amsterdam on pikka aega olnud populaarne reisisihtkoht just seente pärast. „Maagilised 

seened (magic mushrooms) ehk psühhotroopsed seened, on põhjus, miks paljud turistid just 

selle sihtkoha valisid. 2007 aastal soovis Hollandi tervishoiu minister koordineerivate 



 
 

16 
 

punktide hindamist ja uute uimastite seiret, et hinnata maagiliste seente ohtu. Aastal 2008 

keelati Hollandis maagiliste seente kasutamine ja müük. (Amsterdam jt. 2011:423) 

Amsterdam jt. (2011) uurisid psilotsiini ja psilotsübiini sisaldusega psühhotroopsete seente 

mõjusid ja ohtlikkust. Psühhotroopsete seente varieeruvus on suur, nende potentsiaal sõltub 

liigist, kasvukohast, sordist ja vanusest. Keskmine psilotsübiini kogus, mis põhjustab 

hallutsinatsioone, on 1 gramm kuivatatud seeni või 10 grammi värskeid seeni. (Amsterdam 

jt. 2011:424) 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et Amsterdam jt. (2011) jõudsid oma uurimistööga järeldusteni, et 

psühhotroopsete seente kasutamine on suhteliselt ohutu, ei tekita sõltuvust ja kõrvaltoimed 

on harva esinevad. Tähelepanu tuleks juhtida pigem oskamatule kasutamisele ja 

esmakasutajatel võivad tekkida ärevushäired või paanikahood, mis võivad omakorda 

põhjustada surmaga lõppevaid õnnetusi. (Amsterdam jt. 2011:427) 

Läti Maaturismi Ühendus Lauku Celotajs pakub Gauja Rahvuspargis seeneturismi. Kuna 

tegemist on Maaturismi ühendusega, siis nad pakuvad seeneturismi võimalust kogu riigi 

piires, vastavalt teenuse ostjaga kokkuleppe saavutamisele. Gauja Rahvuspargis saab koos 

ekspertidega minna seenele, seeni tuvastada ja osaleda toiduvalmistamise õpitubades. 

(Maaturismi Ühendus 2018) 

Leedus Varena linnas on igal aastal suur seenefestival. Kaubeldakse seente ja käsitööga, 

korraldatakse meistrivõistlusi seente korjamises ja õhtu lõpetab kultuuriprogramm. Varenat 

kustutakse rahva seas ka seenepealinnaks. (DzukijosUoga 2018) 

Baltimaade eelis pakkuda seeneturismi on „igamehe õigus“, mis lubab nii riigi – kui 

erametsades korilusega või puhkamisega tegeleda. Baltimaades saab seeni ja marju korjata 

tasuta, korjamise luba pole vajalik. 

Töö autor toob siinkohal välja ka Euroopa seenekorjamise käitumisjuhendi. See juhend anti 

välja Berni konventsiooniga Strasbourgis 2013 aastal. Euroopa Nõukogu Berni 

konventsiooni raames on loodud Seenekorjamise ja bioloogilise mitmekesisuse harta, mida 

palutakse lugeda ja teistega jagada.  

1. Määra seeneliigid – korja ainult neid seeni, mida tead ja tunned, kasuta seenemääraja 

abi, et tuvastada kaitstavad ja mürgised seened 

2. Jälgi – hoia silmad lahti ja korja ainult seal, kus võib, kui näed silti „mitte korjata“ 

siis ära korja ja vajadusel pea nõu maavaldajaga, näiteks kaitsealadel 
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3. Austa loodust – lase seentel kasvada ja küpseda, jätke muld ja lehekõdu metsa alles, 

jagage oma teadmisi ka teistega 

4. Arvesta teistega – jätke alati üks viljakeha teistele, keegi vajab seda toiduks ja samas 

on see vajalik eoste valmimiseks seene paljunemis eesmärgil 

5. Ära jäta jäätmeid – ära korja rohkem kui vaja, hajuta ära lõigatud seeneosad, ära talla 

seal, kus seene viljakehad kasvavad 

6. Tänage – tänage neid, kes andsid teile võimaluse seenel käia 

7. Aidake kaitsta – vajadusel toetage seente kasvukohtade seiret ja taastamist, liituge 

organisatsioonidega, mis juhendavad ja organiseerivad kaitset.  

8. Seda juhendist võiks rakendada igas metsas, et anda korilastele mõtlemisainet, enne 

kui viimase seene üles korjavad. (Naturalliance, Teemad, Korilus 2018) 

 

1.4. Seeneturism Eestis  
 

Valdur Mikita (2013) on oma raamatus „Lingvistiline mets“ pühendanud ühe peatüki 

korilase tagasitulekule. „Globaalne ökokatastroof võib paisata rahvad vähemalt mingiks 

ajaks tagasi koriluse piirile ja võib oletada, et mingi hulk elab ka selle üle. Seetõttu ei tohiks 

inimene oma korilasmälu unustada ning marjulisi, seenelisi ja õngemehi tuleks käsitleda 

inimkonna peamise strateegilise ressursina“. 

Töö autor kasutas veebipõhist otsingumootorit Google, külastas kodulehti Eesti Maaturism 

ja Puhka Eestis ja leidis, et Eestis on kaks konkreetset seeneturismi teenuse pakkujat. 

Soomaa Rahvuspark ja Toomalõuka talu Saaremaal. Leidub materjale ühekordetest 

ettevõtmistest, kas siis festivali või seenehooaja raames, kuid rohkem sellelaadse teenuse 

pakkujaid ei ole (Soomaa Rahvuspark, Toomalõuka talu 2018). 

Eestis on pikaajaline näituste korraldamise traditsioon. Iga aastaselt korraldavad Tallinna ja 

Tartu Loodusmuuseumid seenenäitusi. Eesti Loodusmuuseumi poolt korraldataval näitusel 

on iga aasta ka uus alateema. Lisaks nendele on koolides ja kohalikes seltsimajades 

korraldatud sügiseti seenenäituseid. 

Eesti Loodusmuuseum on näituseid korraldanud juba alates 1936 aastast. Gustav Vilbaste 

algatusel toimusid esimesed väljapanekud Tartus Eesti Põllumeeste Seltsi näitusel. (Eesti 

Loodusmuuseum 2012) 
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Aastal 1995 korraldati rändnäitus, mis koosnes peamiselt foto – ja tekstiili materjalil, kuid 

külastajate soovil toodi näitusele ka päris seeni. (Eesti Loodusmuuseum 2012) 

Näituste sari, mis sai alguse 1936 aastal, on kestnud tänaseni. Sellest sarjast on algatuse 

saanud nii mõnedki teised näitused või festivalid. 

Näiteks ja eeskujuks teistelegi soovib töö autor välja tuua Tihemetsa Seenefestivali. See 

festival on just seenenäitustest edasi arenenud projekt, mis tutvustab eestlaste seenekultuuri. 

Festivali käigus saab osaleda õpitubades ja loengutes, vaadata seente väljapanekut, võtta osa 

seeneretkest. (Puhka Eestis 2018) See festival võiks olla üks potentsiaalne võimalus alustada 

seeneturismiga Eestis. 

 

1.5. Seeneturismi kitsaskohad  
 

Kuigi seeneturism on aktiivne ja lõbus tegevus, võib see avaldada negatiivset mõju. 

Negatiivsed mõju avaldajad võivad olla üle korjamine, vähene saagikus, elupaikade 

kahjustused, liigne trampimine mullal, mis põhjustab pinnase tihenemist ning võib 

põhjustada seente kadumise (Egli jt. 2006 ref Aragon jt. 2011:419). 

Selline olukord on suurendanud metsaomanike ja metsa haldajate huvi eeskirjade vastu, mis 

reguleerivad seente omandiõigust, selle majanduslikus mõttes. (Aragon jt.2011:419) 

Mitmed riigid (Hispaania, Itaalia, Inglismaa ja Oregoni osariik) on juba kehtestanud 

söögiseente korjamise õiguslikud piirangud, püüdes sellega ära hoida kahjustused seene 

viljakehade vigastustele, mis võivad põhjustada seente paljunemist. (Tomao jt. 2017:108) 

Kaks läbi viidud katset ja uurimistööd, üks Oregonis (Norvell 1995 ref Tomao 2017:108) ja 

teine Šveitsis (Egli jt. 2006 ref Tomao 2017:108) näitavad siiski, et seente viljakehade 

saagikus ei ole seotud seente korjamise intensiivsusega. 

Mõlemad uurimistööd püüdsid leida põhjuseid, kas erinev korjamise tehnika (üles 

tõmbamine või lõikamine) mõjutavad seente produktiivsust. Mõlemad leidsid, et 

süstemaatiline korilus ei vähenda tulevikus seente saagikust. (Tomao jt. 2017:108) 

Enamasti sõltub seente saagikus ilmastikust, kuid on ka teisi asjaolusid, mis võivad seda 

mõjutada. (Tomao jt. 2017:109) 
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Hispaanias on üheks kitsaskohaks kujunenud erametsaomanike ja seenekorjajate 

omavahelised suhted. Hispaanias kuuluvad söödavad metsaseened maaomanikule, kes 

saavad harva kasu nende väärtustest. On neid, kes korjavad müügi eesmärgil ja neid, kes 

teevad seda puhtalt omatarbeks ning samal ajal vahendavad sinna juurde ka seeneturismi, 

teenides sellega lisatulu. Maaomanikud saavad aga väga harva kasu sellistest tegevustest, 

lisaks häirib neid ka suur prügikogus, mille korilased nende metsa maha jätavad. (Gorriz – 

Mifsud jt. 2017:451) 

Kas ametlikult või mitteametlikult, aga korilased korjavad tihtipeale looduslikke 

metsasaadusi kas era  või avalikel maadel, kasutades vaba juurdepääsu (Laird jt. 2010 ref 

Gorriz – Mifsud jt. 2017:451). 

Gorriz – Mifsud jt. (2017) on oma uurimistöös välja toonud kolm põhipunkti erametsa 

omanike vaatenurgast: 

1. Metsa majandamiskavaga omanikud, kes leiavad, et seente korjamine on kahjulik, 

kes pooldavad tugevamat eraõigust, toetavad seente korjamise maksusüsteemi 

2. Metsaomanikud, kelle mets asub pealinnale lähemal, kes toetavad korilustasu ja kelle 

arvates seente korjamine on kahjulik nende metsadele, on valmis koostöös naabritega 

looma seente korjamise kaitseala 

3. Seente korjamisel tekitatud kahju on pigem seotud ülerahvastatusega, mis on 

omakorda seotud seenemetsa produktiivsusega ja metsaomanike kaasamisega 

primaarsektorisse, andes suurema juurdepääsu piiranguvõimalusteks metsaomandis. 

Erametsa omanike sooviks on siiski lasta üle vaadata korilaste õigused, sätestada normid, 

kui palju võib korjata ning samas tagada võimalused tegeleda korilusega puhkamise ja 

kaubanduslikul eesmärgil. (Gorriz – Mifsud jt. 2017:459) 
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2. METOODIKA 
 

Käesoleva töö idee sündis vajadusest elavdada Eestis korilusturismi, eelkõige seentega 

seotud turismi. Töö autor alustas uuringutega, kui palju leidub internetis turismiettevõtjaid, 

kes pakuvad korilusturismi või seeneturismi.  

Seeneturismi teenuste leidmiseks kasutati veebipõhist otsingumootorit Google. Seeneturismi 

pakkumise ja suhtumise uurimiseks kasutati veebiküsitlust, mis vormistati Google Vorm 

keskkonnas (küsitlusankeet Lisa 1). Erinevatele seentega seotud sündmuste korraldajatele 

saadeti  samuti veebiküsitlus (küsitlusankeet Lisa 2). 

Antud uurimustöö käigus koostati kaks veebipõhist ankeetküsitlust. Töö autor valis 

veebipõhise küsitluse, kuna sellel hetkel tundus, et sellise andmekogumis viisiga suudab 

saada rohkelt vastuseid. Alati ei pruugi veebiküsitlus olla kõige parem andmekogumis viis, 

kuna me reaalselt ei tea kui paljud on nõus vastama, sest kindlat kohustust vastata ei ole.  

Uurimisallikatena kasutas töö autor erinevaid teaduslikke artikleid ja veebis leitavaid 

kodulehti, mis on valitsuse või kohaliku omavalitsusega seotud.  Kõik veebiküsitluses 

osalejad said informatiivse emaili, kus oli välja toodud, miks töö autor neid andmeid kogub 

ja mis on selle töö eesmärk. 

Töö autor külastas märtsis turismimessi TOUREST 2018, lootuses leida messilt 

korilusturismi või seeneturismi pakkuvaid ettevõtjaid. Messil oli esindatud Soomaa 

Rahvuspark, kes pakub seeneturismi.  

Esimene veebiküsitlus viidi läbi märtsis 2018, millele vastamiseks oli aega seitse päeva. 

Küsimustik koostati Google Vorm keskkonnas. Küsimustik saadeti 53 turismiteenuse 

pakkujale Eestis. Valimisse valisin teenusepakkujaid üle kogu Eesti, kasutades selleks Eesti 

Maaturismi kodulehel olevat ettevõtjate infot.  

Valim koostati nende põhjal, kes pakuvad ise jalgsimatkasid, mitte ei osta teenust sisse ning 

oleksid tulevikus võimalikud seeneturismi teenuse pakkujad.  53 teenusepakkujast vastas 

küsimustikule 24, 10 meest ja 14 naist. Ankeetküsitluses oli 16 küsimust ja vastamine oli 
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anonüümne. Küsimustiku abil soovis töö autor teada saada, kui palju üldse teatakse 

korilusturismist ja kas ollakse valmis seda ise pakkuma või vahendama.  

Teine veebiküsitlus viidi läbi mai kuus 2018, vastamiseks oli aega viis päeva. Küsimustik 

koostati Google Vorm keskkonnas. Küsimustikus oli 8 küsimust. Valim moodustati 

suuremate muuseumide ja seenenäituste korraldajate põhjal.  Infot nende kohta leidis töö 

autor kasutades veebipõhist otsingumootorit Google. Valiti ainult suuremad seenenäituste 

korraldajad, kuna nendel võiks eeldatavalt olemas olla potentsiaal ja võimalused tulevikus 

seeneturismiga seotud olla. Küsimustik saadeti 14 korraldajale, kellest vastas vaid 5. 

Vastamine oli anonüümne.  

Küsimustiku abil soovis töö autor teada saada, mis eesmärkidel seenenäitusi korraldatakse 

ja kui suur on välisturistide osakaal. Küsimuse eesmärgiks oli teada saada, kas seenenäitusi 

oleks tulevikus võimalik siduda turismigapakettidega. 

Mõlemad küsimustikud ja vastused on salvestatud Google Form keskkonnas ja küsimustik 

on lisatud lisadesse. 

Veebiküsitluse tulemuste saamiseks kasutati MS Excel 2013 tabelarvutusprogrammi. 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Ettevõtjatele suunatud küsitluse tulemused 
 

Küsimustiku abil soovis töö autor teada saada, kui paljud teenusepakkujad teavad 

korilusturismist ja pakuvad seda või oleksid nõus seda vahendama ning pakkuma. 

Küsimustik andis ülevaate, millised on osalised kitsaskohad Eesti korilusturismis. 

Vastajate vanus jäi vahemikku 21 – 50+ ja vastajaid oli 10 meest ja 14 naist.  

Joonisel 2 on välja toodud vastajate seos turismiga. 16 vastajat on turismiettevõtjad, 5 

vastajat on turismi vahendajad, 3 vastajat on toitlustusega seotud, 2 vastajat on 

turismiarendajad, 1 vastaja tegeleb matkade korraldamisega, 1 vastaja on seotud 

puiduettevõttega ja 1 vastaja ei saanud küsimusest aru. 

 

 

Joonis 2. Küsitlusele vastanute seos turismiga 

Küsitlusele vastanute hulgas oli otseselt turismiteenuste pakkujate osakaal väike. Kui 

arvestada seda, et küsitlus saadeti 53 turismiettevõtjale Eestis siis vastanute arv ei ole piisav, 

et saada usaldusväärne vastajate üldkogum. Küsimusele vastas 24 turismiga seotud 

ettevõtjat, kes osaliselt vastasid mitme valikuga.  
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Joonisel 3  on näha, et 24 vastajast 19 on kuulnud korilusturismist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Eesti jalgsimatkasid pakkuvate ettevõtjate teadlikkus korilusturismist 

Joonisel 4 näeme, et 24 vastanust 11 ei paku korilusturismi, 8 soovivad seda teha võib-olla 

tulevikus ja 6 ettevõtjat tegelevad korilusturismi pakkumisega. Töö autor leidis veebist 

saadaolevaid avalikke pakkumisi vaid 2, kuid küsitlus näitab, et tegelikkuses on neid 

teenusepakkujaid rohkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Küsimustikule vastajate korilusturismi teenuse pakkumine turismiteenusena 
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Selle uurimustöö esialgne suunitlus ja idee tulenes korilusturismi võimaluste pakkumisest 

jaapanlastele. Seoses sellega on küsimustikus mõned küsimused Aasia turu kohta. 

Järgneval joonisel näeme, kui suur huvi on turismiteenuste pakkujatel ise vahendada või 

müüa paketti nii Eestis kui Aasia turul ning tulevikus ehk pakkuda toidutegemise õpitubasid.  

Korilusturismi paketi all peab töö autor silmas valmis paketti, mis on baaspaketiks igale 

ettevõtjale, kes saab seda enda eripäradega täiendada. 24 vastaja vastused jagunevad üsna 

võrdselt nii paketi müümise kui vahendamise vahel positiivselt. Vahendamise all peab töö 

autor silmas seda, kui teenusepakkuja müüd edasi kellegi teise paketti ning saab mingi 

protsendi ulatuses vahendustasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Küsitletud ettevõtjate valmisolek müüa ja vahendada korilusturismi paketti nii 

Eesti kui Aasia turul. 

Joonisel 6 näeme vastajate arvamusi seoses toidutegemise õpitubadega ja korilusturismi  kui 

tulevikus potentsiaalse madalhooaja leevendaja suhtes. Toidutegemise või koos kokkamise 

õpitubasid saame seostada korilusturismi pakkumisega. Õpetame, mida teha korjatud 

saagiga ja kuidas säilitada. Joonisel näeme, et 24 vastanust 11 leiavad, et korilusturism võiks 

olla madalhooaja leevendaja ja  toidutegemise õpitubade teenust pakuvad 7 ettevõtjat. 
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Joonis 6. Küsitlusele vastanud turismiettevõtjate osakaal toidututegemise õpitubade 

pakkumistel ning vastajate arvamus korilusturismi madalhooaja leevendaja suhtes. 

Joonisel 7 on välja toodud asjaolud, mis võivad takistada korilusturismi pakettide või teenuse 

müümist. Kõige suurema vastajate arvuga on huvi ja nõudluse puudus 29, millele järgneb 

klientide puudus 12, vahendajate puudus 4, eneseusu puudus 3, ei oska öelda 2 ja rahaliste 

vahendite puudus 1 ning raske leida õiget turgu 1 vastaja. Joonise põhjal võime öelda, et 

huvi ja nõudluse puudus võivad olla põhjusteks, miks meil ei pakuta korilusturismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7.  Takistused korilusturismi pakettide ja teenuste müümisel Eestis 

*nõudluse ja huvi puudus – võimalik kaheti tõlgendamiseks 
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Eelneva küsimuse vastuste abil saime aru, et puudub nõudlus korilusturismi järele kohalikul 

tasemel. Järgneva küsimuse abil selgitas töö autor välja, mis võivad olla takistused teenuse 

või paketi pakkumisel välisturistidele. Joonisel 8 näeme, et  9 vastajat leiab , et on liiga 

lühike hooaeg, 6 vastajat leiavad, et ei ole valmidust, 5 vastajat ei oska öelda, mis võiks 

takistada, 4 vastajat leiavad , et puuduvad vastavad loodusressursid, 4 vastajat ei usu, et keegi 

soovib sellist teenust ning ei valda võõrkeeli ja 1 vastaja ei soovi riskida. Seenehooaeg Eestis 

algab varakevadel ja lõppeb hilissügisel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8.  Millised on takistused korilusturismi teenuste või pakettide müümisel 

välisturistidele 

Joonisel 9 on välja toodud loetelu, mis võiks motiveerida uusi korilusturismi teenuseid ja 

pakette looma. 11 vastaja näol on tegemist ettevõtjatega, kes leiavad, et ühisturundus 

motiveerib, 9 vastajat soovib rohkem koolitusi, 8 vastajat näevad võimalusi koostöös teiste 

turismiteenuste pakkujatega, 7 vastajat soovivad leida vahendajaid, 5 vastajat leiavad, et 

puudu on rahalistest vahenditest ja teised 5 ei oska öelda, mis motiveeriks. 
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Joonis 9. Motivatsiooni allikad loomaks uusi korilusturismi pakette ja teenuseid 

Motivatsioon sõltub siis koolitusest ja ühisturundusest. Motivatisooni on raske kellelegi 

koolitusega anda, küll aga saame me teadmisi anda, millises suunas edasi minna. 

 

3.2. Seenenäituste ja muude seenesündmustega seotud küsitluse 

tulemused  
 

Selle küsitlusega soovis töö autor teada saada kui palju on külastajaid seenenäitustel, miks 

neid korraldatakse ja kui suur on välisturistide osakaal ning kas neid võiks rohkem olla. 

Joonisel 10 on välja toodud põhjused, mis seenenäitusi korraldatakse. Tegemist on mitme 

valik vastusega küsimusega, millele sai vastata veel täpsustusega muu. 

 

 

 

 

 

 

5

11

7

8

5

9

0 2 4 6 8 10 12

ei oska aöelda

ühisturundus

vahendaja leidmine

koostöö teiste turisiteenuste pakkujatega

rahaline toetus

koolitused



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Seenenäituste korraldajate põhjused, miks nad seda teevad 

Valides vastuse muu, tõid kaks vastajat välja olulised põhjused, miks nemad seenenäitusi 

korraldavad. Esimene vastaja tegeleb seente õppeprogrammiga. Tsiteerides teise vastaja 

vastust „ Haridus küll, aga laiem. Tahan, et inimesed austaksid seeni kui omaette riiki, 

eriliste seaduste, tähtsusega kogu muu looduse jaoks ja mõtlemisainest pakkuvate 

üllatustega (näit woodwideweb). Ka seentega värvimise võimalusi propageerin meelsasti“.  

Järgneva küsimusega soovisin teada saada, kui suur on seenenäituste külastajate hulk. 

Esimene vastaja on välja toonud arvu 150 – 300, teine vastaja on märkinud 100 – 150, et 

seenenäituse arv sõltub seene saagikusest, mida saagikam aasta seda rohkem külalisi, 3 

vastaja vastas, et aastatega on päris palju inimesi külastanud, enamuses õpilased aga täpset 

arvu öelda ta ei oska, 4 vastaja on arvuliselt välja toonud, et külastajaid on 850 ringis, ning 

5 vastaja kirjutas et 500 – 5000, kuna kõik loomaaeda sisenejad külastavad seenenäitust  5 

– 20 päeva jooksul (eri aastal).  

Välisturistide osakaaluks vastasid kõik seenenäituste korraldajad, et see on 25 % kogu 

külastajate arvust. Seega saame vastuse põhjal öelda, et välisturistidel on huvi Eestis 

korraldatavate seenenäituste vastu. 

Küsimusele, kas seenenäitiste korraldajad oleksid nõus vastu võtma välisturiste näiteks  

Aasiast, siis vastasid kõik, et nad ei oska öelda, kas nad oleksid huvitatud Aasia turistidest.  

Küsimusele, kas näituse korraldajatel oleks valmidus võõrustada välisturiste vastas 1 

korraldaja, et nad on valmis võõrustama, 2 vastajat ei ole valmis võõrustama ja 2 ei oska 

öelda, kas nendel on valmidus või ei.  
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Viimase küsimusega soovis töö autor teada saada, et mis võiks näituste korraldajate arvates 

saada takistuseks välisturistide võõrustamisel.  

Joonisel 11 on välja toodud 4 põhjust, mis võivad osutuda takistuseks välisturistide 

võõrustamisel seenenäitustel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Põhjused, mis takistavad välisturistide võõrustamist näitustel 

Töö autor toob siinkohal välja valikvastuse variandi muu seletuse. „Esiteks on vaja 

spetsiifilist keeleoskust, teiseks seeni korjatakse söögiks, st peab olema võimalus koheseks 

töötlemiseks või külmutamiseks, kolmandaks, kuna enamik seeni ei ole söödavad või on 

mürgised siis on vajalik iga seenelise kõrvale kompetentne, eriharidusega juhendaja, kuna 

turistil puudub eelnev korilasekogemus meie metsatüüpide seente osas ja lõpetuseks, ka 

mürgise seene puudutamine võib viia mürgistuseni“. 

Kogutud materjalide põhjal koostas töö autor seeneturismi näidispaketi (Lisa 3). Seda paketti 

võib pidada baas paketiks, mille alusel maaturismi edendajad saavad seda paketti vastavalt 

kohale ja võimalustele täiendada. Lisada sinna paketti midagi, mis eristab võiks olla nende 

nišš. 
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4. ARUTELU 
 

 

 

Korilusturism ja eelkõige seeneturism on mujal maades, näiteks Hispaania, väga aktiivne. 

Eesti on suure loodusturismi potentsiaaliga maa, kus võiks samamoodi seeneturismi või 

korilusturismi pakkuda. Selline turismivorm oleks kindlasti üks võimalustest pikendada 

turismihooaega. Seente hooaeg Eestis algab juba varakevadel ja lõppeb hilissügisel. Seda 

aega saab ära kasutada pakkudes inimestele võimalusi tegeleda korilusega.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti turismiteenuseid pakkuvate ettevõtjate 

huvi korilusturismi vastu. Loodetud 53 ettevõtjast vastas vaid 24, kes suuremas osas asusid 

Harjumaal ning mõned üksikud vastajad üle Eesti erinevates kohtades nagu Saaremaa, 

Võrumaa, Põlva, Tartu, Pärnu Viljandi, Jõgeva Läänemaa ja Lääne – Virumaa.  

24 vastajast 19 vastajat olid kuulnud korilusturismist, seega kogu vastajate arvuga võrreldes 

saame öelda, et üle poolte nendest ettevõtjates on teadlikud sellisest turismi viisist. 

Uurimustöö jaoks informatsiooni kogudes, leidis töö autor, et veebis pakuvad oma 

seeneturismi teenuseid vaid 2 ettevõtjat, kelleks on siis Soomaa Rahvuspark ja Toomalõuka 

talu Saaremaal. Küsitluse baasil selgus, et tegelikult on lausa 6 ettevõtjat andnud vastuse, et 

nemad tegelevad korilusturismiga. 

Tulemuste analüüsist näeme, et Eesti turismiettevõtjad on kuulnud korilusturismist ja 24 

vastajast 15 oleksid nõus müüma korilusturismi paketti. Võib öelda, et üle poolte vastajatest 

on nõus müüma, mis on positiivne tulemus.  

Üldises kokkuvõttes tulemuste põhjal võime öelda, et meie turismiettevõtetel on huvi 

seeneturismi ja korilusturismi pakettide suhtes. Hetkeseisuga pole ettevõtjad aga kindlad, 

kas nad suudaksid leida õige turu, õiged kliendid, kellele sellist turismi müüa. Motivatsiooni 

võiksid ettevõtted leida  meie naaberriikides olevatest pakettidest. Üheks suurimaks 

kitsaskohaks on kindlasti ka võõrkeelte valdamine või õigemini selle puudus. Võõrkeelte 

probleemi saab lahendada kasutades tõlgi abi või kui see on liiga kulukas, siis tasub mõelda 

materjalide tõlkimisele erinevatesse võõrkeeltesse ning kasutada nende abi oma teenuse 

müümisel. Kindlasti annaks välja mõelda viisi, kuidas siduda seenenäitused turismiga.  
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Saadud tulemuste põhjal koostas töö autor seeneturismi näidispaketi, mida võiks kasutada 

maaturismi ettevõtjate motivatsiooniks ja algatusideeks. 

Välismaa seeneturismi näidete põhjal näeme, et vastavate regulatsioonide loomisega, on nad 

suutelised ära majandama ning maaturismi piirkondi arendama. Töö autor leiab, et see võiks 

olla eeskujuks ka Eesti turismiettevõtetele ja Erametsa Liidule, kellega koostöös oleks 

võimalik leida lahendus tulevikuks.  

Edasised soovitused turismiteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele võiksid olla järgnevad:  

 Nõudluse välja selgitamiseks teha üleriigiline uuring 

 Erinevate turismialaste ettevõtjate uuring, et välja selgitada nende huvi teha koostööd 

näituste korraldajatega 

 Erametsaomanike Liit – koostöö nendega, uurimaks, mida arvavad 

erametsaomanikud seenelistest enda metsades 

 Leida lahendused ja vahendid seeneturismi pakettide loomiseks 

Büngten jt. (2017) on oma tabelis välja toonud mõjukad punktid, kuidas seeneturism on 

mujal maailmas maaturismi edasi edendanud, võimalusel võiks ka Eestis sellist 

majandamisviisi rakendada.  

Hall (2013) on oma töös välja toonud korilusturismi suhte nostalgia ja lapsepõlve 

mälestustega ning esitas küsimuse, miks korilus, kui me tegelikult ei pea seda tegema?  

Põhjus on lihtne, sest see tuletab meile meelde, meie esimesed koriluse korrad, mida me 

tundsime ja kuidas see seostub kohaga, kus esimene kokkupuude korilusega toimus.  
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KOKKUVÕTE  

 

Korilus ja seenel käimine, on olnud osa meie traditsioonidest juba sajandeid. Käesoleva 

magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eesti turismiettevõtetel on huvi korilusturismi 

või seeneturismi vastu. Kui mujal maailmas kasutatakse seeneturismi ja korilusturismi 

maaturismi edendamiseks, siis Eestis pole me seda võimalust veel avastanud. Üks 

populaarsemaid seeneturismi riike on Hispaania, kes seeneturismist saadud tulu rakendab 

mükoloogiliste uuringute läbiviimiseks ning maaturismi edendamiseks. 

Töö autor tõdeb, et metoodika poole pealt võib puudusi olla. Veebiküsitlused ei pruugi alati 

anda oodatud vastuseid või korralikku valimit. Töö autor valis veebiküsitluse, eeldusel, et 

turismiteenuseid pakkuvad ettevõtjad teevad koostööd ning vastuseid on võimalik saada üle 

kogu Eesti. Edaspidistes uuringutes sarnase teemaga soovitab töö autor kindlasti rakendada 

ka teisi uurimis meetodeid.  

Esialgsed püstitatud töö eesmärgid said täidetud. Töö autor selgitas välja, et Eesti 

turismiettevõtted on teadlikud korilusturismist ja seeneturismist ning oleksid nõus sellise 

suunitlusega turismipakette müüma. Küsitluse põhjal selgus, et huvi korilusturismi ja 

seeneturismi vastu on olemas aga seda huvi pärsivad teatavad kitsaskohad. Kitsaskohtade all 

peetakse silmas õige turu leidmist, võõrkeelte valdamist ja nõudluse või huvi puudust.  

Kokkuvõtvalt kogu tulemuste analüüsile tuginedes võime öelda, et Eestis oleks võimalik 

seeneturismi ja korilusturismi arendada. Selle abil oleks võimalus luua lisatöökohti 

maakondades, kus elatustase ei ole väga heal järjel. Kindlasti tuleb mõelda koostööle ja 

koolitustele, et uutel turule tulijatel oleks olemas enesekindlus ning teadmised, kuidas läbi 

lüüa. 
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LISAD 

Lisa 1. Veebiküsitlus ettevõtjatele 
 

Ankeetküsitlus turismiteenuste pakkujatele 

Tere. Olen Raili Kõomägi, Eesti Maaülikooli Loodusturismi magistrant. Lingil asuva 

küsimustikuga kogun infot oma magistritöö jaoks - Korilusturismi pakkumise ja 

nõudluse suhe, võimalused ja kitsaskohad Eestis. Küsimustik koosneb 16 küsimusest, 

millele vastamine võtab aega maksimaalselt 15 minutit. Teie  vastused sellele 

küsimustikule oleks mulle suureks abiks  magistritöö koostamisel. Vastamine on 

anonüümne. Vastuseid ootan hiljemalt 31.03.2018.Aitäh. 

1. Mida teate korilusturismist? 

 Olen kuulnud 

 Ei tea midagi 

2. Kas Teie ettevõte pakub korilusturismi? Näiteks seente, marjade või ravimtaimede 

korjamine turismiteenusena? 

 Jah 

 Ei 

 Võib-olla tulevikus 

3. Kas Teie ettevõte pakub koos kokkamise võimalusi ehk siis toidutegemise 

õpitubasid? 

 Jah 

 Ei  

 Võib-olla tulevikus 

4. Mida arvate, kas korilusturism võib olla Eestis turismi madalhooaja leevendaja? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

5. Kas oleksite turistina huvitatud korilusturismi paketist? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

6. Kas Teie ettevõte oleks nõus müüma korilusturismi paketti? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

7. Kas Teie ettevõte oleks nõus vahendama korilusturismi paketti? 

 Jah 
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 Ei 

 Ei oska öelda 

8. Kas oleksite nõus vabalt valitud turismiteenust Aasia turule vahendama? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

9. Kas oleksite nõus vabalt valitud turismiteenust Aasia turule müüma? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

10. Mis võiks olla kõige suurem takistus korilusturismi teenuse või paketi müümisel? 

 Nõudluse puudus 

 Huvi puudus 

 Klientide puudus 

 Eneseusu puudus 

 Rahaliste vahendite puudus 

 Vahendajate puudus 

 Ei oska öelda 

11. Millised on takistused korilusturismi pakkumisel välisturistidele? 

 Ei valda võõrkeeli 

 Ei ole valmidust 

 Ei soovi riskida 

 Ei usu, et keegi soovib sellist teenust 

 Liiga lühike hooaeg 

 Puuduvad vastavad loodusressursid 

 Ei oska öelda 

12. Mis motiveeriks looma uusi korilusturismi teenuseid ja pakette? 

 Koolitused 

 Rahaline toetus 

 Koostöö teiste turismiteenuste pakkujatega 

 Vahendaja leidmine 

 Ühisturundus 

 Ei oska öelda 

13. Seos turismiga? 

 Turismiettevõtja 

 Turismiga seonduv ettevõtja (nt toitlustus) 

 Turismiarendaja (koordineerija, haridus, teadus) 

 Turismi vahendaja (reisikorraldaja, reisibüroo) 

 Muu  

14. Sugu 

 Naine 

 Mees 

15. Vanus 

 21 – 30 
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 31 – 40 

 41 – 50 

 50+ 

16. Elukoht 

 Harju maakond 

 Lääne – Viru maakond 

 Lääne maakond 

 Rapla maakond 

 Järva maakond 

 Ida – Viru maakond 

 Jõgeva maakond 

 Viljandi maakond 

 Pärnu maakond 

 Tartu maakond 

 Valga maakond 

 Põlva maakond 

 Võru maakond 

 Hiiu maakond 

 Saare maakond 
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Lisa 2. Veebiküsitlus seenenäituste korraldajatele 
 

Ankeetküsitlus 2 

Tere. Olen Raili Kõomägi, Eesti Maaülikooli Loodusturismi magistrant. Lingil asuva 

küsimustikuga kogun infot oma magistritöö jaoks - Seeneturismi potentsiaal ja 

kitsaskohad Eestis. Küsimustik koosneb 8 küsimusest, millele vastamine võtab aega 

maksimaalselt 10 minutit. Teie vastused sellele küsimustikule oleks mulle suureks abiks 

magistritöö koostamisel. Vastamine on  anonüümne. Vastuseid ootan hiljemalt 

15.05.2018 Aitäh. 

1. Mis eesmärgil korraldate seenenäitust? 

 Haridus – söögi – ja mürgiseente tundma õppimine 

 Traditsioon – eestlane on korilane 

 Korilus – toidulaua rikastamine 

 Turism – pakume võimalust nii kohalikule kui välisturistile nautida meie 

metsaande ja loodust 

 Muu  

2. Kui valisite esimese küsimuse vastuseks muu, siis palun täpsustage? 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

3. Oskate öelda, kui palju on kogu näituse kestel olnud külastajaid? Võimalusel 

kirjutage ligikaudne külastajate arv. 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

4. Milline on välisturistide osakaal kogu külastajate arvust? 

 25% 

 25% – 50% 

 50% - 75% 

 75% - 100% 

5. Kas teil oleks valmidus võõrustada välisturiste? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

6. Kas oleksite huvitatud välisturistidest, näiteks Aasiast? 

 Jah 

 Ei 

 Ei oska öelda 

7. Oskate öelda, mis võiks saada takistuseks välisturistide võõrustamisel? 

 Võõrkeelte oskus 

 Huvi puudus 

 Valmiduse puudus 

 Muu  

8. Kui valisite muu, siis palun täpsustage? 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 
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Lisa 3. Seeneturismi näidispakett 
 

Tule meiega metsa seenele! 

Astu välja oma hallist argipäeva rutiinist ja tulemetsa seenele. Kuula oma südames olevat 

ürgset looduse kutset. Tule naudi vaikust ja värsket õhku, maitse marju ja korja seeni ning 

ravimtaimi. Eestimaa kaunis loodus pakub sulle silmailu ja hingerahu, annab energiat uuteks 

väljakutseteks, maandab stressi, võimaldab matkata ning tegeleda spordiga. 

Tule meiega metsa seenele. Teeme kiirkoolituse, milliseid seeni metsast leida võib. Sulle 

avaneb unikaalne ja ainulaadne võimalus saada uusi teadmisi meie seenetargalt.  

Hind: 45.-/in  (8 grupp) 30.-/in (30 grupp) 

Osalejate arv: min 8 ja max 30 inimest 

Asukoht: lepitakse kokku tellimisel ( Tallinn, Pärnu, Tartu- nt. Ilmatsalu – Kärevere linnutee 

matkarada) 

Kogunemiskoht: lepitakse kokku tellimisel.  

Transport: olenevalt grupi suurusest – mikrobuss või suur buss.  

Kestus: 3 tundi. 

Matka pikkus:  3 – 5 km 

Hind sisaldab : retkejuhi tasu, transpordi tasu, kerget suupistet, kuuma jooki, veepudelit, 

seenelise komplekti laenutust, üllatusauhindu, vajadusel vihmakeepe. 

Riietus: heledad metsariided, pikad püksid ja pikkade varrukatega särgid (ümberhoidvad 

kaelused – kätised, müts või kapuuts). Jalas võiks olla matkajalats või kummikud. 

Lisatasu eest: võimalik juurde tellida tõlketeenust 

 

Paketi sisu:  

 Retkejuht tuleb koos transpordiga kokkulepitud kohtumispaika 

 Retkejuhiga kiirkoolitus, mis on söögiseen ja mis ei ole (bussis, teel metsa) 

 Info voldikute kätte jagamine (eesti, vene, inglise ja soome keelsed) 

 Seenelise komplektide jagamine (korv, kott, seenenuga – ühel pool tera, teisel pool 

harjake seente puhastamiseks). 

 Kontaktide kontroll – LiveTeam tarkvara jaoks/ õpetame kasutama ka hõikamise 

tehnikat 



 
 

40 
 

 Võistlus – Kõige suurema saagi korjaja, kuulutame välja Seenetarga, kõige 

erilisema seene leidja 

 Metsas matkamine ja seente korjamine 

 Saagi sorteerimine, grillimine või praadimine 

 Kuulutame välja auhinna saajad 

 Kerge suupiste koos kuuma joogiga 

 Transport edasi - tagasi 

Ohutusreeglid 

Kogu Eesti on kaetud väga hea 3G mobiilsidevõrguga, mis annab abi kutsumiseks kasutada 

telefoni. Meie retkejuhid on kõik saanud vajaliku esmaabi koolituse ning kiirabi saabumine 

erinevatesse sihtkohtadesse jääb maksimaalselt 30 minuti piiridesse. 

Suupiste 

Erisoovidest tuleks retkejuhile eelnevalt teada anda, kes organiseerib õige toidu. Soovikorral 

võib ka enda tehtud söögi kaasa võtta.  

Isiklikud asjad ja varustus 

 Transport jääb kokkulepitud kohas meid ootama, vajadusel saab jätta asjad bussi 

hoiule.  

 Metsas saame kasutada kuivkäimlaid.  

 Käte pesemisvõimalused on olemas, dušši kasutada ei saa.  

 Joogivesi on reisikorraldaja poolt igale matkajale 

 Kuumad joogid – tee, kohvi, kakao – on saadaval peale matka 

Eksimine metsas – rivis seeni korjata ei saa, seega anname vabaduse liikuda. Ohutuse 

eesmärgil tuleb alti jälgida, keegi oleks silmapiiril või hõike kuuldavuse kaugusel. Kui 

juhtub, et olete ära eksinud, siis esmalt tuleks helistada reisikorraldajale/retkejuhile ja jälgida 

tema poolt antud juhiseid. Retkejuht kasutab oma nutitelefonis olevat tarkvara LiveTeam, 

mis näitab ära teie asukoha ning annab võimaluse teid kiiresti leida. 
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Paketi kalkulatsioon 8 grupp 1in 30 grupp 1 in 

  Päev       

Buss 80.-   160.-   

Reisikorraldaja 75.-   150.-   

Seenetark 75.-   150.-   

Muud kulud (kuumad joogid, korvi laenutus 75.-   150.-   

Kokku 305.-   610.-   

Reisikorraldaja % 15 45,75.-   

91.5*2= 

183.-   

  350,75.-  45.-  793.- 30.-  

Suurema grupi puhul – 30 inimest – olen arvestanud 2 retkejuhiga. Jagame grupid 2*15 

inimest.  
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