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MTÜ Eesti Maaturism
maaturism.ee

Loodud aastal 2000
Ca 300 liiget üle Eesti (peamiselt 
majutusteenuse, toidu ja aktiivse puhkuse 
pakkujad, väiketootjad jne)
Eesmärgiks seista maaturismiettevõtjate 
huvide eest ja toetada maaturismi arengut.



Ühingu esindaja 
Raili Mengel on
Euroopa Maaturismi 
katusorganisatsiooni 
juhatuse liige ehk 
asepresident.

Pildil: RuralTour president Agnė 
Vaitkuvienė, Leedu Maaturismi 
Ühingu juht

https://www.facebook.com/agne.vaitkuviene


toidutee.ee

● Toidupakkujad

● Õpitubade korraldajad
● Degusteerimiste korraldajad

● Talupoed



JÄRVAMAA on TOIDUPIIRKOND 2022

Järvamaa plaanib luua toimiva veinitee kõrvale ka oma piimatee. 
“Meie algatusel sündiva piimatee eesmärk on kaardistada Eesti 
ettevõtted, kes pakuvad ja toodavad piimatooteid, 
lehmapiimast kitse- või lambapiimani välja. Piimatoodete all 
peame silmas kõikvõimalikku piimaga seonduvat: joogipiim, 
hapendatud piimatooted, magusad kohukesed, juustud, jäätised 
ja nii edasi,” sõnas Ruth Aarma. 
„Uue ettevõtmisena tahame algatada põnevate piimakokteilide 
ehk pokteilide retseptide jagamise konkursi,“ lisas Aarma.



kohaliktoit.maaturism.ee



baltictrails.eu

Ranniku 
metsarada
(E9)

Metsa 
matkarada
(E11)



Merle Rallmann -
aasta 2021 matkategelane



militaryheritagetourism.info



Koostööprojekt Gruusiaga





MAAELULAAD – LIVE LIKE A LOCAL
countryholidays.info



Online trükised



ilutulestiku asemel viskame leili
lillekimpu asendab saunaviht
sauna teemalist infot jagades 
viitame Sauna2023 ja 
#sauna2023 #estoniansauna
kiikavad kõik saunasõbrad 
veebilehte sauna2023.ee

Eesti Maaturismi 
Ühingu liikmed on 
kokku leppinud, et 
Sauna-aastal 2023 …

https://www.facebook.com/people/Sauna2023/100086795155949/
https://www.facebook.com/hashtag/estoniansauna?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPwWeRkrxFA2sZTJXInmBQurHYsD2oky5XhadON0PeUYLqmpyYghPDF5NE-i14S9a5PG1WWo8EFB-f44m7AiPL-X59-efy7kb57IWS2eny6WY3U5VeAAQo7VoOgj4cotQq3PPpghKEJJ4rHjhX4SvFyED56n1ZH0Gn-KjwUdgeXVPQ3iWRCIw5Xg2QXY7HdGY&__tn__=*NK-R


Sauna-aasta 2023 jookide väljakuulutamine ja 
maaelulaadi tutvustamine 

Joogifestivalil Kultuurikatlas 20.11.2022

Foto: Väle Prut







Ka inglise 
keeles nüüd!

sauna2023.ee



• Sauna ülikool
• Virtuaalne saun - kohapeal külalised, ülekandega
• Ühine saunakülastus - üldjuhul vaja seltskonda, saab broneerida ka 

individuaalse koha. Kindel kuupäev.
• Saunabingo
• Sauna-aabits - kuidas sauna minnakse ja käiakse?
• VR saun läbi telefoni.
• Eesti saun maailmas - otseülekanne.
• Sauna väljakutse - iga nädal saunas.
• Üle Eesti rändav saunapealinna tiitel.

saunaaasta2023@maaturism.ee - projektijuht Elin Priks
eesti@maaturism.ee - Eesti Maaturismi Ühingu büroo

mailto:saunaaasta2023@maaturism.ee
mailto:eesti@maaturism.ee


LÖÖ KAASA

• 1. jaanuaril viskame avaleili - ootaksid külalisi? oleksid nõus kohapeal võtma vastu 
pressi?

• 10.06 Eesti/Soome/Rootsi saunapäev - ootaksid külalisi? oleksid nõus kohapeal 
võtma vastu pressi?

• 15/16.07 Avatud talude päev koos sauna külastusega - ootaksid külalisi?
• Sauna ülikool teisipäeviti veebis - mis teemal saaksid teisi sütitada? on sul olemas 

oma saunapärimuse lugu?
• Oma saunaelamus auhinnamängu - oleksid valmis panustama?
• Sotsiaalmeedia: #sauna2023  #estoniansauna

MUREKOHAD:
• Saunapakettide tekst - mis paneks ostma ka kohalikku, eristumine
• Saunapakettide fotod
• Ettevõtte/saunapaketi leitavus
• Aktiivsus/initsiatiiv
• Ostumugavus



EESTI MÄNG tuleb taas 
Mäng tuleb nii talvel kui ka suvel -
koostööpartneriks Eesti Maaturismi Ühing

Talvel
13 saadet
Salvestused: 07.- 09.01.2023
Eetris laupäeviti kell 19.30
Oodatud on söödavad auhinnad mängijatele (3 komplekti ühte saatesse), 
samuti tegevusauhinnad, poolfinaalideks / finaaliks (Järvamaa - maitsete 
aasta 2022 tuur)
Sauna teemalised küsimused oodatud



● Eesti Maaturismi Ühing osaleb
● Veebilehe maaturism.ee turundamine 
● Sauna-aasta 2023 turundamine
● Messipakkumised Soome turule on oodatud 05.jaanuariks (soome keeles)

MATKA 2023





Photo: Meeli 
Küttim

KOOSTÖÖ ALGAB TEGUDES
www.maaturism.ee


