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Sissejuhatus
Käesoleva arengudokumendi koostamist alustati Teesoo laskurklubi liikmete poolt
2009.aastal, et seada paika klubi arengusuunad ja tulevikueesmärgid. Aasta-aastalt on
arengudokumenti muudetud, täiendatud ja uuendatud. Nii areneb käesolev arengudokument
koos klubiga. Viimati on seda täiendatud ja uuendatud klubi üldkoosolekul 8.4.2016.

1. Üldinfo
MTÜ Teesoo Laskurklubi (edaspidi klubi) on asutatud laskespordi arendamise, jahindusliku
ja kalandusliku turismi arendamise ning vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomise
eesmärgil.
Teesoo Laskurklubi MTÜ andmed:
reg nr: 80159855
KMKR nr EE101528643
aadress: Teesoo, Tipu küla, Kõpu vald, 71211 Viljandimaa
kontaktid: tel 5055573, linnukaamera@gmail.com
veebileht: www.teesoo.ee
Facebook: Teesoo Laskurklubi
Kinnistu: Linnu Tiiru maaüksus, katastritunnus 36001:003:0002, suurus 15,26 ha.
Kinnistule on seatud kasutusvalduse seadmise ja asjaõigusleping ning kasutusvalduse
muutmise ja asjaõigusleping kehtivusega kuni 22.07.2023.a. Kasutusvaldaja on Teesoo
Laskurklubi MTÜ.

2. Põhikirjalised eesmärgid
Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba
aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine; laskespordi ja jahinduse harrastamine ning
arendamine; klubi liikmete ühistegevuse koordineerimine ning huvide ja õiguste esindamine;
heategevuslik laskespordi toetamine avalikes huvides; klubi kasutuses oleva Linnu Tiiru
maaüksuse väljaarendamine klubi eesmärkide ja tegevussuundade elluviimiseks.
Täitmaks põhikirjalisi ja arengueesmärke kasutab klubi järgmisi tegevusi:
1) Laskespordi arendamine;
2) Eeskätt jahindusliku ja kalandusliku, aga ka puhketurismi korraldamine;
3) Jahialaste laskekatsete organiseerimine;
4) Jahindus-kalandusliku teabe kogumine ja levitamine;
5) Klubi liikmete abistamine jahi- ja laskespordivahendite hankimisel;
6) Jahinduslike ja spordiürituste korraldamine;
7) Loodusmatkade korraldamine;
8) Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena;
9) Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;
10) Relvade laenutamine lasketiirus teenusena;
11) Tulirelvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona müük;
12) Loodusuuringute, -vaatluste ja jäljeloenduste teostamine;
13) Lasketiiru maa-ala (Linnu Tiiru maaüksuse), selle lähipiirkonna ning kogukondliku
elukeskkonna füüsiline uuendamine ning väljaarendamine; objektide rajamine;
keskkonnaalaste, eelkõige jahindus- ja kalandusalaste infostendide ning infoviitade
paigaldamine.
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14) Jahindus-, looduskaitse- ja keskkonnakaitsealaste ürituste, seminaride, õppepäevade
ja koolituste korraldamine; vastavasisuliste materjalide koostamine ja levitamine;
15) Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tulundusürituste korraldamine; ürituste
tarbeks Linnu Tiiru maaüksuse, sh lasketiirude, sealsete ehitiste ja rajatiste,
objektide ning ruumide väljarentimine.

3. Asukoht ja looduskeskkond
Teesoo lasketiir asub hajaasustuspiirkonnas Viljandimaal, Kõpu vallas Tipu külas Teesool,
looduskaunis kohas, Halliste jõe kallast ääristaval lamminiidul, Soomaa rahvuspargi vahetus
läheduses, eemal suurematest teedest ja asustustest.
Lasketiiru maa-ala on suur, siin jagub ruumi kõigile, suurematele ja väiksematele
seltskondadele, jahi-, kala- ja matkahuvilistele, nii autokaravanile kui ka telklaagri
püstilööjatele.
Soomaa rahvuspargi vahetu lähedus pakub igale lasketiiru külastajale suurepäraseid
matkamis-võimalusi Soomaa metsades ja rabades, kaunitel puisniitudel ja ürgsetes
lodumetsades, samuti suurepäraseid looduselamusi Soomaa jõgedel kanuutades.

4. Senine tegevus ja tulevikuplaanid
Teesoo Laskurklubi alustas oma tegevust 2002. aastal eesmärgiga pakkuda eelkõige
Viljandimaa, aga ka kogu Eesti jahimeestele ja laskespordihuvilistele võimalust tegeleda
laskespordiga. Samas on olemas ka kõik tingimused tavajahimehele oma laskeoskuse
parandamiseks ja relvade sisselaskmiseks ning alustavale jahimehele oma esimesteks
käeharjutusteks. Lasketiir on laskeharjutuste sooritamise tarbeks vastavalt kokkuleppele
avatud igale soovijale.
Lasketiir pole mõeldud aga mitte ainult jahimeestele, vaid ka nende peredele ning teistele
külalistele vaba aja veetmiseks ja ürituste korraldamiseks.
Otseseks külastajate sihtgrupiks on jahimehed ja jahindusega seotud inimesed, aga laienevas
ja arenevas lasketiiru kompleksis on oodatud ka kõik teised piirkonna külastajad ja puhkajad.
Siin on toimunud juba mitmeid suurüritusi: vabariiklikud ja maakondlikud laskevõistlused,
Viljandi maakonna jahimeeste kokkutulek, asutuste (näiteks Kaitseliit) suvepäevad ning
mitmeid kohalikke üritusi.
Klubi eesmärgiks on Tiiru juurde välja kujundada ulatuslik puhkekeskus jahindusest ja
kalandusest huvituvate ning looduskeskkonda hindavate külastajate tarbeks.
2002-2009 aastatel valmisid lasketiiru kompleksi väljaehitamise käigus mitmed tingimustele
vastavad laskerajad (VSS, jooksev põder, jooksev siga, kaarrada, sporting), selleks vajalikud
ohutust tagavad kaitsevallid ja kuulipüüdjad, köetav kohtunikekoda, DC-d, lipuväljak, lauadpingid, mitmed teelõigud, parklad, abihooned, osa tänavavalgustusest jne.
2009-2015 aastatel on paigaldatud esimesed kuus 8-kohalist verandaga puitkämpingut
kompleksi alale, et oleks võimalik külastajaid mugavamalt majutada. Rajatud on koos
suurveekindla valgustusega rida juurdepääsuteid ja külastajate parklaid paremaks ligipääsuks,
parkimisvõimaluste parendamiseks ning pinnase rikkumise vältimiseks. Pesemistingimuste
parendamiseks ning vaba aja veetmiseks on rajatud saunahoone koos reoveemahutiga. Puhta
vee saamiseks rajati puurkaev koos veetrassiga ning sagedaste elektrikatkestuste vältimiseks
toimus ühinemine Eesti Energia võrguga ning elektrisüsteemide korrastamine, rajati ka oma
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trafo-alajaam. Samal ajal varustati kämpingud elektri- ja küttesüsteemidega liigniiskuse
vältimiseks ning hooaja pikendamiseks. Turvalisuse tagamiseks paigaldati kompleksi alale
turvasüsteemid.
Rajamist ootavad veel peahoone (rookatusega palkidest klubihoone), spordiväljakud, laagrija lõkkeplatsid, külakiik, paadisadam, laululava, kaarrada, automaatne trapirada, täiendavad
kämpingud ning muud juurdekuuluvad objektid ja puhkekoha haldamiseks vajalikud
kommunikatsioonid (kuurid, katusealune, tehnika jaoks garaaž, täiendav tänavavalgustus jm).
Kompleksi valmimise käigus on vaja paigaldada viidad ning vajalikud infostendid, teostada
puhkekompleksi haljastus ja maastikukujundus. Jooksvalt tuleb hooldada olemasolevaid teid
ja parklaid ning varuda selleks vajalik tehnika (niiduk, traktor, sahk, greider).
Lasketiiru lähiümbruses on läbi viidud mürataseme kontroll ning see vastab ettekirjutatud
nõuetele.

5. Arenguvajadused
Klubi eesmärgiks on läbi Teesoo lasketiiru kompleksi kui terviku sihipärase edasiarendamise
tagada Teesoo Laskurklubi tegevusvõimekus, siinse piirkonna jätkusuutlik areng, parema
kvaliteediga elu- ja külastuskeskkond ning Soomaa piirkonna loodusväärtuste parem
eksponeerimine.
Soomaa piirkonnas ja selle vahetus ümbruses puuduvad suurürituste korraldamiseks mõeldud
väljaehitatud laagriplatsid, samas napib Eesti piires spetsiaalselt jahindusalaste suurürituste
korraldamiseks sobivaid kohti. Seetõttu on nõudlus ja huvi Teesoo lasketiiru kompleksi suhtes
kasvanud aasta-aastalt. See tingib aga omakorda terviklahenduse kiire elluviimise vajadust.
Kompleksis juba tehtud ja veel teostamata investeeringud parendavad tunduvalt piirkonda ja
laskurklubi ning lasketiiru külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste
kvaliteeti, tagavad parema ja kasvava kogukonnapõhise koostööle suunatud majandustegevuse ning loovad tugevama aluse isemajandamise võimalustele. Kompleksi valmides
tekivad ka töökohad.
Teesoo lasketiiru kompleksi terviklik edasiarendamine suurendab selle isemajandamise
võimalusi, mille läbi luuakse piirkonnale lisaväärtust. Samas tehakse koostööd teiste piirkonna ettevõtjate ja ühingutega neile teenuste ja toodete pakkumise võimaldamiseks, näiteks
teehooldus, erinevad turismiteenused, nagu matkakorraldus, ratsutamine, kanuutamine, giiditeenus, toitlustusteenus jm. Koolidel tekib lisavõimalus õuesõppe tundide läbiviimiseks miks
mitte jahinduse ja kalanduse alal. Seeläbi elavneb kogu Jõemaa piirkonna majandustegevus ja
kasvab külastajatele pakutavate toodete kvaliteet ning kvantiteet. Jõemaa piirkond ja sealne
elukeskkond muutuvad atraktiivsemaks nii seal elavatele inimestele kui ka külalistele.
Lisaks laske- ja puhkevõimalustele, asub tiir imekaunis kohas Halliste jõe kaldal, mis pakub
omakorda igale, eriti välismaisele külastajale kordumatuid looduselamusi. Võimalik on ujuda,
kasutada lõkkeplatse ja palliväljakuid, tellida kohalikku toitu, kanuumatk, ratsamatk jõe
kaldal või giidiga matk Soomaal. Vaja on veel välja ehitada mitmed vaba aja veetmise
objektid külastajate jaoks: grill- ja lõkkeplatsid, ujumiskoht, külakiik, laululava jm ning
paigaldada infostende. Seeläbi tutvustatakse ja eksponeeritakse aktiivselt kohalikke ja Jõemaa
piirkonna loodusväärtusi. See aga eeldab ka kogu kompleksi maa-alal väljaarendatud ja
hooldatud madal- ning kõrghaljastust ja heakorda.
Lähitulevikus on plaanis leida endale koostööpartnereid ja sõprussidemeid väljaspool Eestit.
Taustauuringud ja lobby-töö selleks on alanud Venemaa, Läti, Leedu ja Valgevene suunal.
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Puhkekompleksi arendamise aluseks olev detailplaneering (uuendati 2009.a.) on koostatud
klubi omavahendite arvelt. Samuti on seni rajatud ehitiste-rajatiste, kaasa arvatud teede ja
kämpingute ehitusprojektid koostatud klubi omavahendite arvelt.
Terviklahendusele suunatud kompleksi väljaarendamise käigus on oluline kompleksi
sihipärane, läbimõeldud, kaalutletud edasiarendus strateegilisel ehk samm-sammulisel teel.
Kompleksi valmimiseks on vajalik ellu viia veel mitmeid ehitus- ja rajamistegevusi, mis
lähtuvad kompleksi detailplaneeringust ning klubi põhikirjaliste eesmärkide elluviimise
vajadustest. Allpool käsitleme olulisemaid nii ehituslikke kui ka mitte-ehituslikke tegevusi
eraldi lõikudena, lähtudes klubi arenguvajadustest ning vajaduse põhjendustest.

6. Ehituslikud arenguvõimalused
6.1. Kämpingute paigaldamine, 6-10 tk
Soomaa piirkonnas ja selle vahetus ümbruses puuduvad suurürituste korraldamiseks mõeldud
väljaehitatud laagriplatsid. Seetõttu on nõudlus ja huvi Teesoo lasketiiru kompleksi suhtes
kasvanud aasta-aastalt. Külastajate paremaks mahutamiseks on plaanitud rajada rida
kämpinguid (sihtgrupiks eelkõige emad-lapsed, vanem generatsoon, kellele telgis ööbimine
mugav pole ning külastajad teistest Eesti piirkondadest ja väljastpoolt Eestit, aga ka kõik
teised kompleksi külastajad). Sageli on olnud probleemiks kaugemalt tulnud külastajate
majutamine, kuna piirkonnas puuduvad ettevalmistatud ööbimisvõimalused. Teesoo kompleks
täidaks seda lünka.
Esialgselt (töid alustati 2009 lõpus) paigaldati 6 piirkonnas ainulaadset 8-kohalist naridega
välise katusealuse verandaga kämpingut vastavalt detailplaneeringus ettenähtule. Hiljem
paigaldati kämpingutele elektri- ja küttesüsteemid ning valveseadmed. Eelkõige oli elektrit
vaja lisaks valgustusele ka kämpingute kütmiseks jahedamal aastaajal ning ka väjaspool
hooaega hallituse vältimiseks.
Hiljem on plaanis paigaldada veel 4 kämpingut, vastavalt detailplaneeringus ettenähtule.
Tulemus: paraneb tunduvalt klubi poolt pakutavate teenuste kvaliteet, luuakse paremad olmeja ööbimistingimused, läbi koostöö kasvab kohalik majandustegevus, luuakse esialgu üks
sesoonne, hiljem mitu sesoonset või koguni aastaringset töökohta kämpingute ja nende
ümbruse (haljastuse) hooldajale ning lisateenuste pakkujaile (toitlustamine jm).

6.2. Juurdepääsuteed, parklad ning teede-parklate valgustus
2008.a. KIK projekti käigus valmis tiiru objektide ja spordiväljakute ringtee. Alates
2009.aastast on täiendavalt vastavalt detailplaneeringule rajatud erinevate etappidena:
kämpingute juurdepääsutee, samasse tulevase peamaja külastajate parkla, kämpingute
juurdepääsutee pikendus saunahooneni (muutmine ringteeks), spordiväljakute ringtee äärde
külastajate parklad. Samal ajal rajati teede ja parklate äärde valgustus, mis on niiskus- ja
suurveekindel.
Oluliseks probleemiks oli lasketiiru sissesõidutee äravajunud sild, mis asendati truubiga. Kuna
tegu on üleujutusalaga, siis kogemused näitavad, et sildade paigaldamine ei ole otstarbekas:
pehme pinnase ja sagedaste üleujutuste tõttu muutuvad kaldad pehmeks ja sillad vajuvad
paigast. Samal põhjusel rajati truubid ka kämpingute ringteele kraavide ületamiseks.
Oluliseks ja vältimatuks iga-aastaseks tööks on teede-parklate hooldus:
1. on kompleksi maa-ala pinnas pehme ja teed-parklad vajuvad veel aastaid. Teisest küljest
lõhuvad iga-aastane suurvesi ja jää teid ja parklaid ning viivad mõnikord peenema materjali
teede pealt minema. Seetõttu tuleb neid pidevalt, vastavalt vajadusele täita ja tõsta. Tagatud
peab olema külastaja turvaline ligipääs objektidele.
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2. on osaliselt eelpoolnimetatud põhjustel, aga ka seetõttu, et suurvesi toob kaasa viljakaid
sedimente ja heinaseemneid, vaja teid-parklaid iga külastushooaja perioodil ca 3-5 korda
hööveldada. See väldib teede-parklate kinnikasvamise. Hoolduse jaoks on klubil vaja
muretseda oma tehnika, sest valla jõud siiani ei küüni ja teenuse tellimine on väga kallis.
Tulemus: kompleksi väljaarendamise käigus rajatavad juurdepääsuteed ja külastajate parklad
parendavad tunduvalt piirkonda külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste
kvaliteeti ning vähendavad lasketiiru kompleksi pinnase koormust ja lõhkumist. Luuakse
külastaja- ja keskkonnasõbralikud, turvalised ning valgustatud ligipääsu- ja
parkimistingimused.

6.3. Puurkaevu ja veetrassi rajamine
Varem kasutati kompleksi ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva taluhoone juurest
kanistritega toodud kaevuvett, mis oli ebakvaliteetne, nõudmistele mittevastav ja äärmiselt
ebaotstarbekas tegevus. Lisaks oli oht, et soojal ajal võis vesi kanistrites rikneda. Seega
puudusid elementaarsed tingimused ja võimalused nii toidu valmistamiseks kui ka külastajatel
(kämpingutes ja telkides ööbijatel) enda pesemiseks.
Aastatel 2013-2014 rajati puurkaev koos veetrassiga saunahooneni ning puurkaevu
pumbamaja. Puurkaevu plaanitavas asukohas, mis oli nn „pokumaa“, teostati seoses
üleujutusalaga pinnase täitetöid, sest puurkaevu pumbamaja ei tohi jääda vee alla. Neid töid
teostas klubi omavahenditest ja liikmete abil, puhastades ja süvendades selleks olemasolevaid
kaitsevallide kraave ja teisaldades pinnast rajatava puurkaevu asukohale.
Vee olemasolu oli samamoodi möödapääsmatu nii kämpingute kui ka ürituste teenindamiseks.
Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvaliteet. Külastajad
varustatakse puhta, kvaliteetese ja tingimustele vastava joogiveega, ning sauna- ja hiljem ka
peahoone valmimisel võimaldatakse neile normaalsed pesemistingimused.

6.4. Saunahoone koos reoveemahutiga
Varem kasutati kompleksi ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva taluhoone juurest
kanistritega toodud kaevuvett, seega puudusid täielikult igasugused pesemisvõimalused.
Kuna peahoone rajamine ei olnud ega ole hetkel areneva kompleksi jaoks majanduslikult
võimalik, siis oli otstarbekas rajada esmalt saunahoone. See pakub nii nõuetele vastavaid
pesemistingimusi kui ka esmaseid toidu säilitamise ja valmistamise võimalusi, samuti asub
seal koosviibimiste ruum ja mõningad ööbimiskohad. Samas pakub saun lisavõimalusi
vihmasel või suurvee ajal kompleksi külastajatel end seal kuivatada ja soojendada.
Saunahoone rajamisega (2013-2014) koos paigaldati ka ankurdatud reoveemahuti, sest seoses
üleujutusalaga ei ole võimalik biopuhasti paigaldamine. Korralik reoveemahuti ankurdamine
on hädavajalik seoses suurveega, et tühi mahuti suurvee ajal end maast välja ei suruks.
Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvantiteet ja kvaliteet.
Külastajad varustatakse puhta, kvaliteetese ja tingimustele vastava joogiveega. Luuakse
ettenähtud tingimustele vastavad pesemisvõimalused. Võimaldatakse kompleksi külastajatel
ja ürituste teenindajatel kasutada väikest kööginurka toidu valmistamiseks ja säilitamiseks.
Luuakse väike koosviibimiste ruum ning mõned täiendavad ööbimiskohad. Tänu
reoveemahutile ei toimu ümbritseva looduse reostust.

6.5. Elektri- ja valvesüsteemid, trafo-alajaam
Varem kasutati kompleksi toimimiseks ja ürituste läbiviimiseks kompleksi kõrval asuva
taluhoone juurest lasketiiruni veetud väikese võimsusega ajutist elektrikaablit, mis oli aga
ebastabiilne ja nõrk, samuti esines seal väga sageli laskeradade kallist tehnikat rikkuvaid
voolukõikumisi. Valminud kämpingud oli vaja samuti varustada elektrienergiaga, sest
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piirkonna liigniiskuse tõttu oli neid vaja aeg-ajalt hallitamise ärahoidmiseks kütta. Samas
puudus ka kompleksis valvesüsteem tehnika, valmivate kämpingute ja kogu kompleksi
turvalisuse tagamiseks.
Kompleksi väljaarendamise käigus oli seetõttu oluline kompleksi liitumine Eesti Energia
võrguga ning oma trafo-alajaama rajamine kogu kompleksi ja sealsete rajatiste varustamiseks
stabiilse ja vajaliku võimsusega elektrienergiaga. Turvalisuse tagamiseks paigaldati samal ajal
valvesüsteemid. Tööd teostati 2011-2012. Oluline oli kämpingute kindlustamine pärast nende
valmimist, kuid kindlustusfirmad ei tee seda ilma valvesüsteemi olemasoluta.
Tulemus: nimetatud investeeringud parendavad tunduvalt piirkonda ning lasketiiru
külastavatele inimestele pakutavate teenuste ja võimaluste kvaliteeti ning tagavad turvalisust.
Stabiilne elekter tagab ja pikendab lasketiiru kalli tehnika eluiga. Vajaliku võimsusega
elektrienergia võimaldab korraldada ja varustada suurüritusi vajaliku võimsusega energiaga.

6.6. Peamaja ehk klubihoone
Peamaja rajamine on klubi enda edasise tegevuse jaoks hädavajalik, kuid selle rajamine on
väga kulukas ning seetõttu võetakse see tegevus ette tõenäoliselt viimases järjekorras vajalike
finantsvahendite tekkimisel. Peamajas on plaanis hakata korraldama erinevaid eelkõige
jahindusalaseid üritusi, koolitusi ja seminare. Tänu peamaja valmimisele saab vastu võtta,
teenindada ja majutada suuremaid külastajategruppe. Peamaja lihtsustab suurürituste
korraldustegevust, loob suurematele seltskondadele paremaid toiduvalmistamise ja
pesemisvõimalusi. Kehvemate ilmaolude puhul pakub suurem hoone ka paljudele vajalikku
peavarju ja sooje ning kuive ruume.
Peamajja ehk klubihoonesse ehitatakse sisse kuni 50 inimest mahutav seminariruum,
hädavajalik relvahoidla, II korrusele puhkamiseks hall-kaminaruum, kontoriruumid; lisaks
köök, pesemisvõimaluste tagamiseks duširuum ja saunaruum, WCd jne.
Peamaja rajamisel tuleb jälgida mitmeid ehituslikke aspekte: kuna hoone on suur ja raske,
maapind aga kapriisne, tuleb vundamendi aluspinnal lasta kindlasti enne hoone rajamist
mitmeid aastaid vajuda. Kuna peamajja rajatakse ka relvade jaoks raske turvakapp, tuleb
sellegi ehitusvõimalusi enne nii projekteerija kui ehitajaga kaalutleda.
Tulemusena paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate teenuste maht ning kvaliteet.

6.7. Haljastus ja maastikukujundus
Haljastuse rajamine kompleksi maa-alale on üks suuremamahulisi ja töörohkemaid tegevusi.
Haljastuse rajamisega tuleb algust teha vastavalt erinevate objektide valmimisele. Seoses
üleujutuspiirkonnaga on vaja eelkõige määratleda alad, mille pinnataset tuleb tõsta vältimaks
üleujutuste tulemusel tekkivaid pinnavee kogunemisi, seetõttu ka pinnase pehmenemist, vee
riknemise tõttu tekkivat ebameeldivat lõhna ja pinnase rikkumise ohtu. Vajalikus ulatuses
tuleb alustada pinnasetäitetöödega eelkõige objektide vahetus läheduses, käiguradadel,
telkimisplatsidel ning aladel, kus võib tekkida vajadus liikuda jala või liiklusvahendiga.
Haljastuse rajamisel on vaja arvestada suurveepiirkonna iseärasustega: vooluvee poolt pinnase
ning teekatte kahjustamist ja/või ärauhtumist, jää kogunemisest tekkivaid võimalikke
kahjustusi, istutatavate taime- ja puuliikide vastupidavust suurvetele ja liigniiskusele jne.
Käiguradade, kõnniteede, terrasside, sildade, treppide, müüritiste, platside jt erinevate rajatiste
ehitamisel tuleb kasutada piirkonda sobivaid materjale, mis on samal ajal ka ilmastikule ja
suurvetele vastupidavad (maakivi, munakivi, täringukivi, paeplaat, täispuit, soovitavalt
ümarpuit jne). Kindlasti tuleb vältida kunstlike materjalide kasutamist, mis ei ole sobilikud
piirkonna konteksti.
Erinevate taimede, puude ja põõsaste istutamisel – nii madal- kui kõrghaljastuse puhul - tuleb
arvestada kohapealseid tingimusi: liigniiskus, suurveed, jää liikumine, metsloomadele avatud
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territoorium.
Pinnasetäitetööde mahtude määratlemiseks, maastiku kujundamiseks ning piirkonda sobiliku
haljastuse rajamiseks on otstarbekas tellida spetsialisti poolt valmistatud haljastusprojekt(id).
Haljastuse hoolduseks, peamiselt niitmiseks, on mõtekas muretseda korralik ja vastupidav
tehnika (raider), mis on hea liikuvusega objektide vahel, millega on võimalik niita suhteliselt
madalalt korrektse välimusega haljasala saamiseks ning mis pole liiga raske piirkonnale
iseloomuliku pinnase jaoks.
Tulemus: ümbritseva keskkonnaga harmoneeruv hooldatud maastik, maitsekalt kujundatud
lasketiiru maa-ala ning sobilik haljastus keset kaunist looduskeskkonda jätavad külastajale
kustumatuid mälestusi, tõstavad nende keskkonnaalast teadlikkust ning on suureks boonuseks
pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise juures.

6.8. Laskerajatised
Kuna suurem osa hädavajalikest laskerajatistest on rajatud aastatel 2002 – 2009, siis
täiendavate laskerajatiste rajamine ei ole klubile hetkel prioriteediks. Esmajärjekorras tuleb
tegeleda olemasolevate rajatiste hooldus- ja korrastustöödega, k.a kaitsevallide kraavide
puhastamine ja vajadusel süvendamine, vajadusel kaitsevallide korrigeerimine jm tööd.
Plaanis on rahaliste vahendite tekkimisel rajada veel üks kaarrada ning üks automaatne
trapirada, renoveerida ning kaasajastada sportingurada ning rajada sinna tornid.
Oluline on ohu märgistus väljaspool lasketiiru maa-ala.
Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt nii klubi liikmetele kui ka külalislaskuritele
pakutavate võimaluste ja teenuste maht ning kvaliteet. Kaitsevallide hoolduse tulemusena ja
märgistuse olemasoluga tagatakse turvalisus.

6.9. Vaba aja veetmise objektid
Kuna suurem osa eelpooltoodud ehitistest ja rajatistest loodetakse valmis saada aastaks 2020,
siis on tõenäoline, et et suurema osa vaba aja veetmise objektide: spordiväljakud, laagri- ja
lõkkeplatsid, külakiik, paadisadam, laululava, kalatiik ja kalagrillimisplats purskkaevudega jt
valmimine jääb nimetatud kümnendi lõpuaasta(te)sse või järgmisse kümnendisse. Rahaliste
vahendite olemasolul luuakse selge visioon vajalikest objektidest, nende arvust, mahtudest ja
asukohtadest, märgitakse need planeeringusse, lisatakse detailsemalt arengudokumendile ning
viiakse nende rajamine esimesel võimalusel ellu.
Plaanis on muretseda mitmeid vabas õhus mängitavaid seltskonnamänge (kroket, viskekeegel,
petank jne) ning paigaldada ka discgolfi rada kompleksi alale.
Üheks oluliseks plaanitavaks tegevuseks on ka erinevate stendide paigaldamine kompleksi
maa-alale, mis tutvustaksid külalisele nii jahti kui laskesporti, kalandust, metsloomi,
ümbritsevat loodust ja keskkonda jm.
Tulemus: paraneb tunduvalt kompleksi poolt pakutavate võimaluste kvantiteet ning teenuste
kvaliteet. Tagatakse jahimeeste pereliikmetele võistluste-ürituste ajaks, aga ka kõigile teistele
kompleksi külastajatele sisuka aja veetmise võimalused.

7. Mitteehituslikud arenguvõimalused
7.1. Internet, telefonilevi
Eduka tegevuse eelduseks on väga hea kvaliteediga telefonilevi ja kiire internetiühenduse
olemasolu. Seda on vaja nii äritegevuseks, klientidega kui ka koostööpartneritega
suhtlemiseks, kiireks ja korrektseks asjaajamiseks. Samas peab tiirus viibiv klient saama igal
ajahetkel ühendust telefoni teel. Päev-päevalt kasvab vajadus ja klientide nõudlus kiire
internetiühenduse järele seoses nutitelefonide kiire levikuga.
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Soomaa piirkonna suureks probleemiks on olnud juba pikki aastaid telefonilevi puudulikkus
ja interneti puudumine. Aasta-aastalt olukord paraneb, erinevad teleteenuste pakkujad jõuavad
oma teenusega ka Soomaa erinevatesse piirkondadesse, kuigi levi on endiselt lünklik.
Võimalik on paigaldada võimendi, kuid see on kulukas.
Internet toodi sisse koos saunahoone valmimisega. Selle vahetus läheduses on tänu antennile
levi olemas, kuid kogu maa-ala internetiga kaetud ei ole. Tulevikus on ka see probleem vaja
lahendada. Lähitulevikus (info 2016 aprilli seisuga) asenduvad paberkandjal relvaload
digitaalsetega. Lasketiirus on vaja lube kontrollida ja seega peab olema igas kompleksi nurgas
tagatud internetilevi.

7.2. Koduleht
Klubil on olemas oma koduleht aadressiga www.teesoo.ee. Äärmiselt oluline on kiiresti
kasvavas ja arenevas internetimaailmas oma kodulehe olemasolu ning kindlasti kodulehe
pidev kaasajastamine, värske info edastamine ning lihtne ja käepärane käsitlemisvõimalus. Ka
enamik rahastajad eeldavad või nõuavad tänapäeval taotlejalt kodulehe olemasolu ning seal
oma projektide kajastamist. Seetõttu tuleb klubil panustada aega, raha ja vaeva oma kodulehe
käigushoidmisele ning oma pakutavate teenuste ja võimaluste turundamisele. Tänapäeva kiire
elutempo juures tuleb arvestada potentsiaalse teenuseostja nõudlikkusega: kodulehel peab
olema info kiirelt ja mugavalt leitav, ta tahab oma otsitavad vastused (teenused, võimalused
vaba aja veetmiseks, hinnad, asukoht jne) ilma suuremat aega raiskamata üles leida.

7.3. Meedia ja sotsiaalmeedia
Sama oluline kui oma kodulehe olemasolu on ka enda näitamine ja tutvustamine ning
kajastamine kõikvõimalikes meediakanalites, eriti sotsiaalmeedias (Facebook), aga ka
kirjutavas ja telemeedias. Oluline on enda nähtavaks tegemine võimalikult suurele ringile
potentsiaalsetele klientidele.
Teavitustegevus on toimunud lisaks klubi kodulehele ka kohalikus Kõpu valla lehes. Teesoo
lasketiirus toimuvat on kajastatud ka meedias, näiteks televisioonis (k.a. infoklipp Venemaal
ja õppefilm Eestis), korduvalt ajalehes „Sakala“, erinevate Eesti jahindusorganisatsioonide
kodulehtedel (näiteks Eesti Jahimeeste Selts, Jahispordiliit, Viljandimaa Jahimeeste Liit) ja
jahindusalastel infokandjatel (näiteks ülevabariigilises ajakirjas „Jahimees“ tunnustused
Teesoo laskekompleksile) jm.

8. Meeskond
Projektimeeskond on alates 2002. aastast teostanud Teesoo lasketiiru kompleksi sihipärast ja
terviklahendusele suunatud väljaarendamist ning on kirjutatud ja läbiviidud projektide ning
teostatud tööde kaudu kogunud hulgaliselt vajalikke teadmisi ning kogemusi. Rahastatud
projektid on edukalt ellu viidud, teostatud on nõutud aruandlus ja raamatupidamine.
Projektide järelkontrollid (näiteks KIK, PRIA poolt) on läbitud ja tagasimakseid pole tehtud.
Projektimeeskonna jaoks on paika seatud kindel lasketiiru kompleksi visioon, tulevased
tegevused ja nende võimalik järjestus.
Projektijuht on läbinud mitmeid projektide edukat läbiviimist toetavaid koolitusi (näiteks
projektide kirjutamine ja juhtimine, arvuti ja internet, tabelitöötlus, raamatupidaja programm)
ning aidanud ellu viia mitmeid kompleksi arendamiseks ellukutsutud projekte (näiteks 20022009 KIK projektid, alates 2009 PRIA rahastatavad Leader projektid).
Eelpoolloetletud projektid on teostatud klubi projektimeeskonna poolt. Projektimeeskonda
kuuluvad projektijuht Kaja Lind, klubi liikmed Ilmar Lind, Jaanus Lind, Margus Leets jt
(organisatsoorsed ja abitööd), professionaalne raamatupidaja (lepinguline).
Teesoo lasketiiru tegevuste eestvedajaid ja projektimeeskonda on pärjatud mitmete
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tunnustustega (näiteks üleriigilises ajakirjas „Jahimees“ korduvad tunnustused Teesoo tiirule,
kui Eesti parimale jahilaskekompleksile) ning tänukirjadega (näiteks Kõpu valla tänukiri
kohaliku elu edendamise eest; Eesti Jahispordiliidu, Viljandimaa Jahimeeste Liidu ja Eesti
Jahimeeste Seltsi tänukirjad Eestis jahilaskmise ja jahinduse edendamise ning ürituste
korraldamise eest) jm. Pea igal aastal toimub üks Eesti jahilaskmise meistrivõistluste etapp
Teesoo lasketiirus. Alates 2002 on klubi koolitanud ja eksamineerinud pea kõik Viljandimaa
noorjahimehed.

9. Teostatud projektid
Kogu kompleksi seniseks arenduseks ja väljaehituseks on teostatud töid omavahenditest, oma
tehnika ja vabatahtliku tööga ca ligi 50 000 € ulatuses (näiteks: tee-ehitus 6500 €,
laskeradade ettevalmistamine, laskerajad ja nende külgvallid ca 21000 €, elektriliin ja
valgustus 3200 €, abihooned ja välikäimlad 6400 € jne). Lisaks on kompleksi
detailplaneering ja kõik ehitiste-rajatiste, puurkaevu, juurdepääsuteede ja parklate
ehitusprojektid koostatud klubi omavahendite ja vabatahtliku töö arvelt.
 KIK projekt „Teesoo lasketiiru „Jooksev põder“ laskeraja soetamine“, juuni 2003-juuni 2004, kogumaht 59.000 kr (3770,79 €), KIK toetus 53.000 kr (3387,32 €), omaosalus 6000 kr (383,47 €).
 KIK projekt „Teesoo lasketiiru 100m seisvate siluettide laskeraja ehitus“, oktoober 2003-november
2004, kogumaht 47.043 kr (3006,60 €), KIK 30.000 kr (1917,35 €), omaosalus 17.043 kr (1089,25 €).
 KIK projekt „Teesoo lasketiiru liikuvate siluettide laskeraja varustamine jälgimisseadmetega“, juuliaug.2005, kogumaht 34.121 kr (2180,73 €), KIK 29.500 kr (1885,39 €), omaosalus 4621 kr (295,34 €).
 KIK projekt „Teesoo lasketiiru kaasajastamine“, juuni-november 2007, kogumaht 178.342 kr
(11398,13 €), KIK 161.542 kr (10324,42 €), omaosalus 16.800 kr (1073,71 €).
 KIK projekt „Teesoo lasketiiru juurdepääsutee renoveerimine“, juuni-september 2008, kogumaht
388.940 kr (24857,80 €), KIK 350.000 kr (22369,08 €), omaosalus 38.940 kr (2488,72 €).
 PRIA Leader projekt „Teesoo Lasketiiru kompleksi parkla ja kämpingute juurdepääsutee rajamine“,
kämpingute juurdepääsutee (I osa) ja parkla. Sügis 2010. Projekti kogumaht 330200 kr (21103,63 €),
sellest PRIA toetus 198120 kr (12662,18 €) ja omaosalus 132080 kr (8441,45 €).
 PRIA Leader projekt „Kämpingute rajamine Teesoo lasketiiru kompleksi edasiarendamiseks“, 20092011, kogumaht 828000 kr (52918,84 €), PRIA 745200 kr (47626,96 €), omaos. 82800 kr (5291,88 €).
 PRIA Leader projekt „Teesoo lasketiiru ringtee parklate ja kämpingute juurdepääsutee II osa rajamine“, sept 2011- ...2012, kogumaht 53447,94 €, toetus 32068,76 €, omaosalus 21379,18 €.
 PRIA Leader projekt ”Teesoo Lasketiiru elektri- ja valvesüsteemide rajamine“ mai 2012-oktoober
2013, kogumaht 79546,61 €, toetus 47727,96 €, omaosalus 31818,65 €.
 PRIA Leader projekt „Teesoo lasketiiru puurkaevu ja saunahoone rajamine“, september 2012 – mai
2014, kogumaht 68043,79 €, toetus 40826,27 €, omaosalus 27217,52 €.

10. Sihtgrupid, kasusaajad ja partnerid
10.1. Otsesed sihtgrupid ja kasusaajad
 Kõpu valla ja Jõemaa piirkonna jahimehed, laskespordi harjutajad ja võistlejad (ca
150), klubi liikmed 21 in;
 suurvõistlustest osavõtjad (300+) – Eesti meistrivõistlused, piirkondlike ja vabariiklike
kokkutulekute laskevõistlustest osavõtjad;
 Viljandimaa (min 600+) ja Eesti jahimehed ning nende pereliikmed – jahitemaatilised
koolitused, instruktaažid, treeningud, võistlused, noorjahimeeste väljaõpe, laskekatsete
sooritajad, piirkondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud, pereüritused jm;
 Eesti jahindusorganisatsioonid – Eesti Jahimeeste Selts, Jahispordiliit, Viljandimaa
Jahimeeste Liit – tingimustele vastavad laskerajad, suurürituste ja võistluste
korraldamise koht, piirkondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud jne;
 noored ja lapsed – laagrid, loodusloo tunnid õuesõppena jm – koostöö võimalused
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näiteks MTÜ Tipu Looduskooliga, Kõpu Põhikooliga jt;
suurüritustest, suvepäevadest, kokkutulekutest osavõtjad ja nende pereliikmed;
seminaridest, koolitustest, õppepäevadest, temaatilistest laagritest jm osavõtjad;
Soomaa ja Jõemaa piirkonna külastajad, turistid, matkajad – telkimis-, lõkke- ja
palliplatsid, atraktiivne looduskeskkond, kanuu- ja loodusmatkad jt ümbruskaudsete
ettevõtjate teenused (koostöös ettevõtjatega);
„lasketuristid“, jahituristid – ainulaadne looduskeskkond, kvaliteetne teenus, erinevad
ajaviitmise võimalused.

10.2. Kaudsed sihtgrupid ja kasusaajad
 kohalik elanikkond – piirkonna jätkusuutlik areng ja atraktiivsuse kasv, toetab tööhõivet, kohalik toormaterjal, oma toode;
 kohalikud ja piirkondlikud ettevõtjad – nende teenused (kanuu- ja ratsamatkad,
loodus-matkad, toitlustamine, ürituste teenindamine jm);
 kohalik Kõpu vald – aktiivne, tugev, elujõuline ning isemajandav küla (elanikud
leiavad endale ise tööd ja toetavad kohalikku toodet), tänu maakondlikele ja vabariiklikele üritustele tutvustatakse valda ja piirkonda, siinset ürgset ja puutumata looduskeskkonda (Soomaa), koostöövõimalus valla kooliga õuesõppeks, valla üritused, jm;
 Jõemaa – lisaväärtus piirkonnas (piirkonna tutvustamine, siinse ainulaadse looduskeskkonna tutvustamine), muudab piirkonna atraktiivsemaks, külastajatele pakutavad
võimalused kasvavad ja paranevad, areneb koostöö erinevate sektorite vahel;
 piirkondlikud ühingud ja ettevõtted – paranevad koostöövõimalused, ühisprojektid ja
-tegevused;
 kohalik looduskeskkond – tänu ettevalmistatud alale väheneb looduse reostamine ja
tarbimine selleks mitteettenähtud kohtades. Väheneb koormus väga tundlikule
pinnasele, looduskeskkonda eksponeeritakse koos külastajate teadlikkuse tõstmisega.

10.3. Strateegilised partnerid












Kõpu vallavalitsus
Soomaa rahvuspargi piirkonna administreerijad (RMK, KKA)
Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Eesti Jahimeeste Selts
Viljandi Jahimeeste Liit
Eesti Jahispordiliit
Kõpu kool
piirkonna mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud
piirkonna ettevõtjad
kohalikud elanikud
teised isikud, asutused ja organisatsioonid, kelle tegevus ei ole vastuolus säästva ja
jätkusuutliku arengu põhimõtetega
 teiste piirkondade koostööpartnerid (näit Järveveere Puhkekeskus jt)
Seni on toimunud edukas koostöö Kõpu vallavalitsusega, kus ühingut on nõustatud, vajadusel
abistatud projektitaotluste ettevalmistamisel. Vald on toetanud igakülgselt ühingu tegevusi ja
on olnud huvitatud kompleksi arenemisest, sest vabariiklikud ja maakondlikud võistlused
ning üritused tõstavad piirkonna ning Kõpu valla tuntust ja mainet. Vald on andnud oma
toetuskirju projektitaotlustega kaasa.
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11. Eesmärkide ja tegevuste finantseerimisallikad









liikmemaksud jt omavahendid
annetused ja sihtfinantseeringud
projektikonkurssidel osalemine
teenuste pakkumisest laekunud vahendid
tulundusürituste korraldamisest laekunud vahendid
partnerite poolt sihtfinantseeritud rahalised vahendid
vabatahtlik tasustamata töö ja kasutatavad seadmed
vajadusel lühiajaline laen

12. Jätkusuutlikkus, SWOT analüüs
Seni on klubi suutnud edukalt kompleksi aasta-aastalt majandada ja ka arendada. Püsikulude
katmine on toimunud erinevate teenuste pakkumise ja liikmemaksude arvelt. Tänu laiendatud
ja täiustatud teenuste arendamisele (laskeharjutused ja -katsed, jahimeeste kokkutulekud,
vabariiklikud ja maakondlikud laskevõistlused, noorjahimeeste laskeharjutused ja
atesteerimine, firmade üritused, suvepäevad jne) ning tuntuse tõusule kasvab nõudlus ning
kompleksi kasutamine sihtgruppide poolt. Plaanitavate investeeringute kaudu luuakse eeldus
kogu Soomaa ja Jõemaa piirkonna, aga ka kohaliku kogukonna ja klubiliste tegevuste
arendamiseks, elukvaliteedi tõstmiseks, paremad võimalused piirkonna loodusväärtuste
tutvustamiseks ja eksponeerimiseks.
Üheks oluliseks osaks jätkusuutlikuses on klubi laiapõhjaline liikmeskond, liikmete initsiatiiv,
aktiivsus ja vabatahtliku töö panustamine kompleksi väljaehitamisel.
Klubi on arenemisvõimeline ja jätkusuutlik, jätkab uute tegevuste ellukutsumist.
Projektimeeskond on kogemustega ja visiooniga. Oma tegevustes järgitakse erinevates
arengudokumentides sätestatut.
Projektimeeskonna eesmärgiks on terviklahenduse loomine.
Teesoo lasketiiru kompleksi terviklik edasiarendamine suurendab selle isemajandamise
võimalusi, mille läbi luuakse piirkonnale lisaväärtust. Samas tehakse koostööd teiste
piirkonna ettevõtjate ja ühingutega neile teenuste ja toodete pakkumise võimaldamiseks.
Seeläbi elavneb kogu Soomaa ja Jõemaa piirkonna majandustegevus ja kasvab külastajatele
pakutavate toodete kvaliteet ning kvantiteet. Soomaa ja Jõemaa piirkond ja sealne
elukeskkond muutuvad atraktiivsemaks nii seal elavatele inimestele kui ka külalistele.
Lisaks laske- ja puhkevõimalustele, asub tiir imekaunis kohas Halliste jõe kaldal, mis pakub
omakorda igale, eriti välismaisele külastajale kordumatuid looduselamusi. Seeläbi
tutvustatakse ja eksponeeritakse aktiivselt kohalikke ja Jõemaa piirkonna loodusväärtusi.
Omalt poolt on see suureks plussiks jätkusuutlikkuse tagamisel.
Lähitulevikus on plaanis leida endale koostööpartnereid ja sõprussidemeid väljaspool Eestit.
Taustauuringud ja lobby-töö selleks on alanud Venemaa, Läti, Leedu ja Valgevene suunal.
SWOT-analüüs
o

o
o

TUGEVUSED
tuntud ja tunnustustega lasketiir, laskekatsete,
võistluste ja kokkutulekute ning suvepäevade
korraldamise koht
looduslikult kaunis ja puhas elukeskkond
piirkondlik mahepõllumajandus, kohalik toit, mesi,
metsloomaliha, kala

o
o
o
o
o

NÕRKUSED
suurematest keskustest kaugel
suurematest teedest kaugel
halb telefonilevi
pood, arstiabi, tankla kaugel
tegevuse seotus looduslike
oludega: suurvesi, sääsed-parmud
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

Soomaa rahvuspargi olemasolu: hooldatud ja
viidastatud objektid, matkarajad, infostendid,
turismindus
eeldused turismikohaks saamisel: matkad,
kanuutamine, kalapüük, laskmine jne.
looduslikud ressursid ja maastikuline väärtus:
mets, rabad, luhad, jõgi jne
looduslik eripära – suurvesi
kuritegevuse puudumine
naabrivalve tänu naabruses asuvale talule
üha arenev tiiruna ja puhkekohana, uued objektid
ja võimalused
hästi viidastatud, leitav nii turismimaterjalides kui
–kaartidel
arenev ja konkuretsivõimeline koduleht
kogemuste ja visiooniga meeskond
VÕIMALUSED
Fondid maapiirkondadele, projektide kirjutamine
keskkonna ja looduse väärtustamine,
loodusteadlikkuse ja loodussäästliku eluviisi
propageerimine kasvab,
niššiturism ja niššiteenus – jahindusalane, kuid
võimalused kogupereturismiks
koostöö arendamine vallaga, teiste piirkondlike
organisatsioonide ja ettevõtjatega, Kõpu
põhikooliga
sponsorite, ka. välisrahastajate leidmine
turismipotensiaali parem kasutamine
tiiru arendamine, uute objektide rajamine,
külastajasõbralikumaks muutmine; paremad
toiduvalmistamise, pesemise ja ööbimisvõimaluste
loomine
erinevate ürituste korraldamine ja propageerimine
tugev lobby-töö ja turundustegevus

o
o
o

o

o
o
o
o

kohaliku kvalifitseeritud abitööjõu
puudus
suurvesi, mis suurendab
sesoonsust
pehme ja tundlik pinnas loob
lisatööd (täitmine, hooldus,
sesoonsus)

OHUD
omavahendite vähesus, teenuste
osutamisest laekuvate vahendite
vähesus, puudulikud
finantsvahendid suuremate
objektide rajamiseks
rahastus- ja toetusvõimaluste
vähenemine,
toetuste omaosaluse %
suurendamine
regionaalpoliitika on linnakeskne,
maapiirkonnad huviorbiidist väljas
turistide jaotumine paljude
võimaluste vahel

13. Riskianalüüs ja riskide maandamine
RISK
Omavahendite nappus,
ehitustegevus sõltub suurel
määral toetustest

MAANDAMINE
Lisarahastusallikate otsimine; sponsorite, annetajate
leidmine; uued ja täiendavad teenused finantsolukorra
parendamiseks; aktiivne rahastajate ja toetusvõimaluste
otsimine; konkurentsivõimeliste taotluste kirjutamine
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Mõni lepingupartner, tööde
teostaja, hanikija, tarnija ei täida
lepingulisi kohustusi

Suurveest tingitud iseärasused
ehitustegevuses

Suurvesi külastatavuse
takistajana

Asukoht suurematest keskustest
ja teedest eemal

Raskesti kätteleitav asukoht,
eemal suurtest teedest
Halb ligipääsetavus, halb teede
olukord, eriti suurvee- ja
vihmaperioodil
Halb telefoni- ja internetilevi
Turistide arvu suurenemisega
kasvab surve loodusele, tuleoht,
reostamine, koormus pinnasele
Külastajate nappus

Uuritakse tausta, võetakse suurem arv hinnapakkumisi.
Lepingupartnereid eelteavitatakse kohalikest looduslikest
oludest. Tööde, teenuste ja/või seadmete kallinemise
puhul leitakse parim võimalik lahendus (teine
pakkuja/teostaja, vabatahtliku töö panus, omarahastuse
suurenemine vm).
Kogenud meeskond on kursis piirkonna iseärasustega:
teedele tehakse tugev põhi alla, hooned paigaldatakse kas
postide otsa või lastakse vundamendi aluspind pikemalt
vajuda. Elektri-, kanalisatsiooni- ja veesüsteemide ning
trasside ehituse puhul arvestatakse suurveetingimustega ja
tehakse hinnapakkujatega koostööd parimate lahenduste
leidmiseks.
Väga kõrge suurveega võivad tiiru teed ja parklad sattuda
vee alla. Kaks võimalust: 1. kasutada ära tekkinud olukord
ja pakkuda kanuutamisvõimalust „otse autost vee peale“
ja „otse kanuust privaatselt kämpingusse“, või 2. suunata
külastatavus suurveevälisele perioodile. Tihedas koostöös
kliendiga leitakse igale sobiv pakkumine.
Risk tuleb muuta teavitustegevuse abil eeliseks: looduskaunis koht, privaatsus, ujumis- ja kanuutamisvõimalused,
looduse ja vaikuse nautimise võimalused, privaatne
ööbimis- ja saunavõimalus, grilli valmistamise ja lõkke
tegemise võimalused, kalapüük jm
Väha hea ja silmatorkav viidastus – on osaliselt viitade ja
lasketiirule viitavate iseloomulike ja silmatorkavate
metssea kontuuridega viitade näol juba olemas
Lasketiiru maa-ala teede ja parklate järjepidev hooldus,
vajadusel täiendav täitmine.
Vajadusel koostöövõimaluste leidmine valla ja RMKga
nende haldusalas olevate teede paremaks hooldamiseks
Telefonilevi parendamiseks koostöö tõhustamine
teenusepakkujatega.
Korralikult ettevalmistatud parklad, teed ja käigurajad.
Olemasolevad lõkkeplatsid. Prügikastid. Teavitustöö
tõhustamine vastavate stendide, siltide, märkide, viitade
abil. Keskkonnaalane teavitustöö.
Tänu suurele maa-alale suurepärased võimalused
suurürituste propageerimieks ja korraldamiseks, sh
maakondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud ja
suvepäevad. Tugev lobby-töö, info ja sihtsuunatud
pakkumised otse potentsiaalsetele sihtgruppidele,
koordineeritud turundustegevus (flaierid, artiklid
sihtgruppidele suunatud ajalehtedes ja ajakirjades ning
muudes infokandjates, Facebook jt sotsiaalmeedia kanalid
jne). Koostöö parendamine partnerite ja ettevõtjatega.
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Vähene tuntus tavaturisti jaoks

Lobby-töö ja turundustegevuse aktiveerimine, toimiv ja
konkurentsivõimeline koduleht; kirjutava, tele- ja
sotsiaalmeedia võimaluste maksimaalne ärakasutamine.
Turundustegevus suunatud eelkõige oma niššiklientidele,
aga ka kõigile teistele suurürituste korraldajatele ja
huvilistele (suvepäevad, kokkutulekud jm).

14. Rakenduskava (tegevuskava) 2010-2020
PERIOOD
2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016
2017-2018

2019-2020+

TEGEVUSED
kämpingutele juurdepääsutee (I osa) ja külastajate parkla tulevase peamaja
juurde
kuue 8-kohalise naridega välise katusealuse verandaga kämpingute
rajamine
kämpingute juurdepääsutee (II osa) saunahooneni (ringteeks) ja külastajate
parklad palliväljakute juurde palliväljakute ringtee ääres, teede ja parklate
valgustus
Eesti Energia võrguga liitumine, trafoalajaama ja jaotuskilbi paigaldamine,
elektrikaablite, välisvalgustite, kämpingute valgustite ja kämpingute
radiaatorite ning valvesüsteemide paigaldamine.
puurkaevu rajamine koos veetrassiga saunani, puurkaevu pumbamaja
rajamine, pinnase tõstmine nii saunahoone kui ka pumbamaja ümbruses
saunahoone koos reoveemahutiga rajamine.
alustatakse kompleksi maastikukujunduse ja haljastustöödega (I etapp)
sportinguraja renoveerimine, tornide püstitamine
peahoone e. klubihoone rajamine
kompleksi maastikukujundus ja haljastustööd
külakiige, laululava rajamine, kalatiigi ja kalagrillimiplatsi rajamine
palliväljakute väljaehitamine,
kaarraja ja automaatse trapiraja ehitus
kompleksi maastikukujundus ja haljastustööd
4 täiendava kämpingu rajamine
matkaraja rajamine Tipu koolimaja ja Teesoo vahele vanale teeasemele

15. Tegevust puudutavad õigusaktid
Oma tegevuses järgib klubi meeskond erinevaid õigusakte:

15.1. Teesoo Laskurklubi MTÜ arengudokument 2010-2020
Käesolev dokument www.teesoo.ee

15.2. Teesoo Laskurklubi MTÜ põhikiri www.teesoo.ee
15.3. Tipu küla arengukava aastateks 2010-2015:
Teesoo lasketiiru kompleksi käsitletakse põhjalikult punktides: 5.Olemasolev olukord: 5.4.9.
Teesoo lasketiir e. Linnu tiir, 7.Küla areng: 7.2. Teesoo lasketiir e. Linnu tiir, 10.Küla
vajadused: 10.2.2. Teesoo lasketiiru e. Linnu tiiru kompleks, punktides 5.3.Inimkapital ja
majandus, 5.4.Küla ja turism, 7.Küla areng, 8.Tipu küla SWOT-analüüs, 11.Tulevikupilt,
12.Tegevuskava.
http://files.voog.com/0000/0030/6782/files/Tipu%20arengukava_2010.pdf

16

15.4. Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia 2015-2020
5.1. Visiooon 2020: Roheline Jõemaa on iidse kultuurilooga, kestlike kogukondadega ja
konkurentsivõimelise ettevõtlusega säästvalt majandav piirkond. Roheline Jõemaa ja selle
südames paiknev Soomaa on tunnustatud loodusturismipiirkond (lk.29). 5.2. Strateegia
eesmärgid 1. Rohelise jõemaa jätkusuutlik majandamine ja ettevõtlus, on loodud eeldused
kohalikku ressurssi, uuenduslikke ideid kasutatavale ning piirkonna konkurentsivõimet
kasvatavale ettevõtlusele. Rohelise Jõemaa majandustegevus väärtustab kultuuri- ja looduskeskkonda, olles atraktiivne ja omanäoline, majandusstrateegia põhineb traditsioonilise
maamajanduse võimaluste laiendamisel, ürgsel loodusel ja kultuuripärandil põhineval puhkeja turismiettevõtlusel (lk.29). 1.2. Piirkonna eripäral rajanevad turismitooted ja teenuste
paketid on välja arendatud, turundatud ja leidnud tarbija (lk.30). 1.4.Maaelu mitmekesistamise
valdkond toetatud ja tegevused mitmekesistunud kõigis sektorites (lk.31). 2.Rohelise jõemaa
kestlikud kogukonnad ja teenuste areng. Paranenud on kogukondade jätkusuutlik toimimine
läbi teenuste arendamise, mis toetavad kogukonnaliikmeid ja teisi teenuste tarbijaid (lk.32).
2.2. Kogukonnad on kestlikud, on loodud paremad teenuste kättesaamise võimalused
kogukondadele. 2.2.4. Jahimajade võrgustik on lõplikult renoveeritud ja väljaarendatud,
rajatud on laskeharjutuste väljakuid, soetatud laskeharjutuste seadmeid (lk.32).
2.3.4.Suurenenud on kohaliku elanikkonna aktiivsus ja peamiselt vabaaja tegevustele
suunatud teenuste osakaal (lk.33).
https://drive.google.com/file/d/0B8AqP3ub24jkU3lsR09UWktuYkU/view

15.5. Kõpu valla arengukava 2003-2012, tegevuskava 2010-2016
Arengukava tegevuskava 2010-2016 punkt 2.1 Sportimisvõimaluste laiendamine - Jahispordi
arendamine: Teesoo Laskurklubi MTÜ. Arengukava: Strateegilised eesmärgid: 1. Valla
elanike identiteedi tugevdamine planeeritud atraktiivse kultuurilise ja sportliku tegevuse ning
kvaliteetse hariduse kaudu; külaelu aktiviseerimine, 2. Väikeettevõtluse arengu toetamine
ning uute töökohtade loomine sh. eriti turisminduse ning kohalikel ressurssidel põhineva
väiketootmise arendamine; infrastruktuuri korrasta-mine ja arendamine; uusi töökohti loovate
projektide toetamine; koostöö ning informatsiooni vaheta-mine erinevate partnerite vahel.
Lisa 1: Kõpu valla profiil p. 2.8. kolmanda sektori organisatsioonid: MTÜ Teesoo
Laskurklubi, mis ühendab laskespordi vastu huvi tundvad ja sellega tegelevad või nende
valdkondade arendamisest ning toetamisest huvitatud inimesed.
http://vov.matti.ee/kopuvv/?id=551

15.6. Viljandi maakonnaplaneering
Uuendamisel aprill 2016 seisuga.
Visioonid, strateegilised esmärgid ja strateegiad: Visioon: Viljandi maakonna
majanduskeskkond on konkurentsivõimeline ja keskkonnasõbralik. Seda toetab jätkusuutlik,
sotsiaalselt ning regionaalselt tasakaalustatud majanduskasv. Eesmärgid: Viljandimaa
konkurentsivõime puhkemajanduse sektoris tugineb koostööl, kvaliteetsetel toodetel ning
kohalike väärtuste säästval kasutamisel, mis tagavad piirkonna kõrge maine.
Puhkemajanduslike toodete, teenuste ja infrastruktuuride võrgustik tagab süsteemsel
toimimisel piirkonna maksimaalse edu. Piirkonnale omaste eriliste toodete loomine ja nende
pakettideks vormistamine. Strateegiad: Elamisväärse keskkonna säilitamine ja täiustamine.
Traditsioonilise
maaelu
ja
külaliikumise
soodustamine.
Kultuuritraditsioonide,
kodanikualgatuse ja ühistegevuse säilitamine ja toetamine. Piirkondade tasakaalustatud areng.
Külade tegevuse aktiviseerimine.
http://mv.viljandimaa.ee/vana/?op=body&id=415
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15.7. Viljandi maakonna arengustrateegia:
Viljandimaa visioon: Viljandimaa elanikele on tagatud jätkusuutlik heaolu. Maakonnas on
säilinud asustus ja kohalik kultuur ning nende arenguks on piisavalt inimesi. Viljandimaa
elukeskkonna arendamine toimub säästva arengu põhimõtete kohaselt. 4. Strateegilised
arengusuunad 4.1.Inimkapitali arendamine Visioon: Viljandimaa inimesed suudavad luua
väärtuslikke töökohti, on toimetulevad, kodanikena aktiivsed ja kodumaakonda väärtustavad.
Eesmärgid 1. Piisavalt eestvedajaid, ...kes tagavad hea ettevõtlus- ja majanduskeskkonna ning
aktiviseerivad kodanikuühiskonda. 2. Majanduskasvu tagamiseks piisaval arvul tööturul
hakkama saavaid inimesi, kes väärtustavad elukohana Viljandimaad. 4.2.Ettevõtluskeskkonna
ja majanduse arendamine Visioon: Ettevõtlik, nutikalt spetsialiseerunud ja koostööd
väärtustav maakond, kus piirkonna ressursse kasutatakse jätkusuutlikult. Viljandimaa tööturg
on atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka teistele eestimaalastele. Eesmärgid 1.
Ettevõtjatele tegutsemisvõimaluste loomine: Viljandimaal ettevõtlusega tegeleda soovivad
inimesed leiavad toetamist;. 3. Viljandimaa ettevõtjad teevad tulemuslikku ja jätkusuutlikku
koostööd nii omavahel kui ka avaliku sektoriga. 4.3.Maine tõstmine Olulised tegevussuunad
1. Viljandimaa positiivse kuvandi väljatöötamine 2. Viljandimaa võimaluste aktiivne
tutvustamine Viljandimaa kuvandi rakendamine piirkonnaga seotud üritustel. 3. Viljandimaa
külastuskeskkonna parandamine Külastuskeskkonna areng loob võimaluse turismimajanduse
edendamiseks ning mõjutab otseselt ka Viljandimaa mainet: 4.4.Elukeskkonna ning tehniliseja sotsiaalse taristu arendamine Visioon: Viljandimaa tehniline ja sotsiaalne taristu tagab
inimestele ajastule vastava ettevõtlus- ja elukeskkonna. Eesmärgid 1. Tehnilise ja sotsiaalse
taristu seisund ning areng toetab piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 4. Loodus- ja
tehiskeskkonna areng toimub tasakaalus-tatult; on säilinud puhas elukeskkond. Olulised
tegevussuunad 1. Tehnilise infrastruktuuri arendamine: 4. Keskkonnateadlikkuse
suurendamine ja ressursside säästlik kasutamine
http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad

15.8. Maaelu arengukava 2014-2020
5.2.6. Prioriteet 6: sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamine
maapiirkondades. 5.2.6.1 sihtvaldkond 6A Tegevusvaldkondade mitmekesistamise,
väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine. 5.2.6.1.2
ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine, sh töökohtade loomine, samuti ettevõtjatevahelise koostöö soodustamine. 5.2.6.2 sihtvaldkond 6B Maapiirkondade kohaliku arengu
soodustamine 5.2.6.2.2 investeeringutoetuste ja muude meetmete abil väikeettevõtluse
edenda-mise ja töökohtade loomise soodustamine maapiirkondades.
Maaelu arengukava 2014–2020 eesmärgiks antud valdkondades on, et maamajandus ja
maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi
põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil
põhinevatele lahendustele.
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
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