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Vald või ketšup 
– mis vahet sel 
on?

• Igal linnal, vallal, külal on 
oma lugu!

Seda loovad geograafiline asend ja looduslik 
keskkond, ajalugu, väljapaistvad isiksused, 
kohalikud ettevõtted, omavalitsus, 
inimesed…

• Kellest või millest lugu 
räägib?

Lood võivad kanda sügavamaid tähendusi, mis on 
peidetud ridade vahele või taha.





Kes on autor?



Omavalitsus 
kui kohaloo 
autor

• Kas laseme lugudel areneda omasoodu 
ja need kujundavad omavalitsuse 
nägu?

• Kas loome ise oma loo ja kujundame 
selle järgi omavalitsuse nägu? 



VEINID

VEINIKELDER

EHTNE JA HEA

KOSMOSETOIT

Põltsamaa märgid
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ROOSISAAR

ROOSIAED

ROOSILINN

SILLAD

19 SILDA

SILDADE PÄEV



KULTUUR

HARIDUS

MUU

K. A. HERMANN

EESTI LIPP

ALEKSANDRIKOOL

ESIMENE AJAKIRI

AMELUNG

LILIENFELD

BORNHÖHE

TASUJA

VAHINDRA

Põltsamaa märgid

KUNINGAMÄGI

KARDIRADA

TERVISERAJAD

SUUSAMÄGI

PAJUSI

TAASTATUD 

KÜLAKESKUS

LÕÕTSAPÄEV
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MUDAJOOKS
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MÕISAD
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LUSTIVERE

TAPIKU

ADAVERE

VÕISIKU

...

Aga ka: vähenev ja vananev elanikkond, passiivne kuvand, „bussid siin enam ei…“, 

väsinud arhitektuur ja taristu. Selline vaikne, rahulik, tasane linn.

... JA PALJUD 

MUUD NIMED JA 

OBJEKTID.



Kuidas 
turundada
kohta?

Mis on meil erilist? Midagi, mis ei ole 
klišee? Järeletegematut? Ainulaadset?

• TÜÜPILINE OHT ON SÕNASTUSLIKUD 
KLIŠEED

Rikka ajaloopärandiga; atraktiivne elukeskkond; 
erinevate kultuuride ristteel; pakub põnevaid hetki; 
suudab üllatada; midagi igaks aastaajaks; ettevõtlust 
edendav; meil igav ei hakka; kõikide asjade keskpunkt; 
konkurentsivõimeline; aktiivsetele noortele; kogu 
perele; igaühele midagi jne.

Lugu peab sisaldama tegevussihti!



Millest 
alustada?

• Sõnasta ja lepi kokku oma 
lugu!
• NB! Kõige suuremad lugude jutustajad on 

oma inimesed!

• Märgi maha tegevussiht! 
• Pane kirja sammud, kuidas seda lugu 

panna elama! Asu neid ellu viima!

• Räägi oma lugu teistele!
• Kommunikatsioon, üritusturundus jms







Oma loo võimendamine Põltsamaa näitel

Kallasrada

Maastikuarhitektuur

Veeäärsed puhkealad

Sillad kui sümbol

Veeskulptuurid Linn näoga jõe poole

Vee- ja jõesündmused Seos teiste märkidega



Aitäh tähelepanu 
eest!


