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Sissejuhatus. Euroopa turismialane koostöö
Käesolev käsiraamat töötati välja Euroopa Liidu (EL) rahvusvahelise projekti CUBITUS raames
ja see keskendub seeniorturismile kui kiiresti kasvavale turismivormile.
Nii Euroopas kui ka teistes maailmajagudes on turism oluline ja kiiresti arenev majandusharu.
Euroopas töötab turismisektoris üle 20 miljoni inimese ja aastas luuakse ligikaudu 100 000
uut töökohta, lisaks annab turismisektor kaudselt tööd veel sadadele tuhandetele inimestele.
Turismi kui majandusharu terviklik struktuur on väga keerukas, mitmemõõtmeliste arengute
ja äriraamistikega ning seda mõjutavad mitmesugused keskkonnategurid, üleilmsed
suundumused ja muutused. Pikka aega on Euroopa olnud turismimaailma juhtivaks
kontinendiks, kuid viimastel aastatel on Euroopa turismi kasv võrreldes teiste kontinentidega
aeglustunud. Prognoositakse, et Euroopa kaotab juba lähitulevikus oma positsiooni maailma
kõige külastatavama sihtkohana, loovutades selle Aasiale ja Ameerika Ühendriikidele.
Turismi arengut maailmas mõjutavad mitmesugused sotsiaal-majanduslikud tegurid, sh
rahvastiku vananemine. Prognooside järgi väheneb järgnevate aastakümnete sündimus
ja samas pikeneb eluiga, mis tähendab olulist vanuselise struktuuri nihkumist ja seda
eelkõige Euroopa riikides. Turismi vaatenurgast on nende muutuste käigus kiiresti
kasvamas seeniorturistide turusegmendid, mis omakorda toob kaasa olulisi muutusi
turismimajanduses. Seeniorturistide kasvava arvu, samuti nende ootuste ja vajadustega
peavad kaasas käima kogu infrastruktuur ja vastavate teenuste arendus. Turismiettevõtjad
ja sihtkohaarendajad vajavad hädasti asjakohast teavet, samuti aga ka häid teadmisi
sellest, kuidas seeniorturismiturg areneb, milline on eakatele sobilik infrastruktuur,
milliseid reisitooteid ja -teenuseid ootavad ja vajavad seeniorturistid ja kuidas tuleks neile
turundada. Turismiteenuste pakkujatel on vajalik kohaneda uute nõudmistega, hästi tundma
õppida seeniorturistide erinevaid turusegmente ja sihtrühmi, osata disainida ja arendada
seeniorturismituru nõuetele vastavaid turismitooteid ja -teenuseid ning neid sihtturundada.
Eeltoodule tuginedes on seeniorturismi edendamisele keskenduvate rahvusvaheliste
projektide arv viimastel aastatel kiiresti kasvanud. CUBITUS projekti saab pidada üheks
neist. CUBITUS projekti täisnimetuseks on “Curriculum for sustainable University Business
Cooperation in the Tourism Sector” (jätkusuutlik ülikooli-ettevõtte koostöö mudel
turismisektoris), mis tähendab, et ülikoolid ja keskmise suurusega ettevõtted keskenduvad
rohkem kui kunagi varem üksteisele ja peaksid leidma professionaalseid koostöövõimalusi.
CUBITUS projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjoni elukestva õppe programm
Erasmus. Projekti partnerid on Rumeeniast (Suceava Ülikool), Eestist (Tartu Ülikool),
Suurbritanniast Walesist (Coleg Llandrillo Cymru), Portugalist (Sociedade Portuguesa
de Inovação), Austriast (SystemCERT), Itaaliast (Firenze Planet), Türgist (Istanbuli
Kaubanduskoda) ja Saksamaalt (FHM Schwerin – Balti kolledž).
Seeniorturismi käsiraamat on üks kaheksast CUBITUS projekti tööpaketist ja see töötati
välja Suceava Ülikooli juhtimisel koos Tartu Ülikooli ja Coleg Llandrillo’ga. Käsiraamat annab
seeniorturismiga seonduvat üldisemat teavet ja praktilisi suunised, mille abil projekti
partnerid saavad oma kodumaal anda nõu ja tuge ettevõtjatele, kes soovivad tegeleda
seeniorturismiga. Ülikooli ja ettevõtte koostöömudelile tuginedes on autorite poolt püütud
ühendada akadeemiline asjatundlikkus turismiettevõtetele vajalike praktiliste näidete ja
nõuannetega.
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Käsiraamatus antakse ülevaade seeniorturismi arengust ja suundumustest ning reisimise
seostest inimeste elukvaliteediga, kirjeldatakse seeniorturistide liigitusi, nende reisimotiive,
ootuseid ja vajadusi, seeniorturismitooteid ja -teenuseid ja selgitatakse seeniorturismi
tähtsust mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
CUBITUS projekti tööpaketid on:
• CUBITUS seeniorturismi käsiraamat (University of Suceava, Rumeenia)
• CUBITUS ülikooli-ettevõtete koostöö mudel (Sociedade Portuguesa de Inovação,
Portugal)
• ISO / IEC sertifitseerimise standardid (SystemCert, Austria)
• CUBITUS pilootprojektid (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Eesti)
• CUBITUS roheline ja projekti üldine rakendamine (Istanbuli Kaubanduskoda, Türgi)
• Kvaliteedijuhtimine (Coleg Llandrillo Cymru, Suurbritannia, Wales)
• Projektijuhtimine, jätkusuutlikkus ja levitamine (FHM Schwerin Balti kolledž,
Saksamaa)
Nende tööpakettide raames uurivad ja arendavad projektipartnerid ülikoolide ja ettevõtete
koostöömudeleid, pidades silmas Euroopa turismisektori suundumusi ja arenguvajadusi.
Euroopa ühiskond on muutumas. Projektimeeskond ja -partnerid loodavad, et CUBITUS
projekti tulemused toetavad nende muutuste paremat mõistmist ja jätkusuutliku ning
konkurentsivõimelise turismi arendamist Euroopas.
Schwerin, september 2014
Ulrike Fergen, FHM Schwerin Balti Kolledž
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1. peatükk. Seeniorturismi raamistik
Angela Albu, Carmen Chaşovschi
Märksõnad: rahvastiku vananemine, seeniortarbija
Kokkuvõte. Käsiraamatu esimene peatükk keskendub ühiskonnas toimuvatele
demograafilistele muutustele, sh elanikkonna vananemisele ja sellega kaasnevatele
asjaoludele. Seenioridest elanikkonda tuleb uurida ka tarbimiskäitumise seisukohalt, et
selgitada välja nende vajadused, harjumused ja taotlused ning suuta pakkuda neile
vajaminevaid ja neid rahuldavaid kaupu ja teenuseid.
Õpiväljundid

•
•

1.1.

Seenioridest elanikkonna osakaalu kasvu ja tähtsuse mõistmine
teenindusvaldkonnas, sh turismi arendusvõimaluste seisukohast.
Seenioride peamiste tarbimisharjumuste tundmine ja arvestamine teenuste, sh
turismiteenuste pakkumisel.

Seenioridest elanikkonna suurenemine

Demograafilist nähtust, mida võib nimetada elanikkonna ülemaailmseks vananemiseks,
hakati põhjalikumalt uurima ja kirjeldama paarkümmend aastat tagasi, eelkõige Euroopa
riikides ja Põhja-Ameerikas, seejärel aga ka Jaapanis ja Austraalias ning Aasias. Rahvastiku
vananemisel on suur majanduslik mõju mitmes mõttes, alustades tööjõu vähenemisega kogu
maailmas, suurema survega tervishoiuteenustele ja lõpetades suhteliselt uue, kuid kiiresti
kasvava seeniorturismituruga. Vastavalt Boksbergerile ja Læsserile (2009) see demograafiline
suundumus ka jätkub. ÜRO hinnangul on 2050. aastal maailmas ligikaudu 2 miljardit
seeniorit, mis tähendab, et iga viies inimene on enam kui 60-aastane ja iga kuues inimene on
65-aastane või vanem. See on esimene kord ajaloos, kui eakaid on rohkem kui lapsi vanuses
0−14 (Sniadek, 2006). Eakate arv ja nende osakaal elanikkonna struktuuris võrreldes aastaid
2012 ja 2050 on toodud tabelis nr 1.1.
Tabel 1.1 Seenioride osakaal elanikkonna hulgas. Allikas: World Population… 2012
Riigid
Aasta 2012
Aasta 2050
Arenenud riigid
Arenguriigid

20%
8%

33,33%
20%

Seenioridest elanikkonna kiire kasv on tingitud rahvastiku n.ö. topeltvananemisest:

•
•

põlvkonnal pärast II maailmasõda oli vähem lapsi kui eelnevatel põlvkondadel
ja nüüd jõuavad nad vanusesse 65 või rohkem;
pikenenud keskmine lapsesaamise aeg tänu meditsiinilistele arengutele ja
paremale elukvaliteedile.

Selline olukord valitseb majandust, riike ja ühiskondasid kogu käesoleva sajandi vältel ja
seetõttu on seenioride turgu tunnustatud kui üht tähtsamat tarbimissegmenti üldiselt ja
eriti turismis (Boksberger & Læsser, 2009). Leibkondade kulutuste vanuselisest analüüsist
Suurbritannias, USAs ja Austraalias ilmnes, et 50−64-aastased kulutasid rohkem ühe inimese
kohta mitmesugustele kaupadele, vabale ajale ja kultuurile, sh autod, kino ja teater ning
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puhkused välismaal, kui seda tegi ükski teine vanuserühm. Selgus, et vanemad tarbijad on
üha olulisem turg erinevatele kaupadele ja teenustele. Paljud majandussektorid on mõistnud
demograafiliste ja majanduslike arengusuundade ja -muutuste tähtsust pakutavate toodete
ja teenuste seisukohast, kuid kõige märgatavamad on olnud muutused turismi, vabaaja ja
finantsteenuste valdkondades (Sudbury & Simcock, 2009).
Seeniori mõistet käsitletakse enamasti üsna üldiselt, on mitmeid arvamusi isiku vanusepiiri
suhtes, mis võimaldavad teda seenioride kategooriasse arvata. Vastavalt Sniadekile (2006)
algab seenioride kategooria 60-aastaselt ja nad võivad kuuluda mitmesse alaliiki (joonis 1.1).

SEENIORIDEST ELANIKKOND

75 - 84

55 – 64
eelpensionärid

65 – 74

ja

pensionärid

varapensionärid

pikaajalised
pensionärid
või

85 and above
elatanud

eakad

Joonis 1.1. Seenioride vanuserühmad. Allikas: Sniadek, 2006.
Sniadek (2006) järgi on isikutel, kes kuuluvad seenioride hulka, mitu ühist omadust:

•
•
•
•

majanduslikust seisukohast on nad pensionil ja neil on rohkem aega;
meditsiinilisest seisukohast võivad kokku puutuda tervise või kehalise vormi
halvenemisega;
sotsiaalsest seisukohast pole enamikul neist enam kohustusi oma laste ees;
nad võivad olla vanavanemad;
kultuurilisest seisukohast on nad huvitatud tavadest, traditsioonidest.

Mitmed uuringud on näidanud, et tänapäeva pensionärid erinevad oma eelkäijatest selle
poolest, et nad on tervemad, kulutavad rohkem, reisivad sagedamini ja peatuvad pikemalt
ja kodust kaugemal. Kõiki neid tegureid tuleb arvesse võtta otsuste tegemisel seenioridele
mõeldud teenuste ja kaupadega seotud ärivaldkondades. Rahvusvahelisel tasandil on
üha kasvanud huvi uurida seenioridest elanikkonda mitmest aspektist: demograafilisest,
tervishoiu, teenuste, sh näiteks kindlustus- ja muude finantsteenuste, tarbijakäitumise,
turismi ja vaba aja veetmise, transpordikasutuse aspektist jne.
Euroopa riikide statistika kinnitab elanikkonna vananemise tendentsi kõigis liikmesriikides
(välja arvatud Horvaatia); viidates vanuselisele struktuurile 2060. aastal, toob Eurostat välja
ELi riigi elanike keskmise vanuse tõusu, mis peaks jõudma 47,9 aastani (keskmine vanus 2010.
aastal on 40,9 aastat). Prognoositakse, et aastaks 2060 moodustab elanikkond vanuses 65+
aastat rohkem kui 30% Euroopa elanikkonnast (17,4% 2010. aastal). Teine oluline aspekt, mida
silmas pidada, on 80-aastaste ja vanemate inimeste arvu kasv, mis prognooside järgi aastaks
2060 võrreldes aastaga 2010 peaaegu kolmekordistub (joonis 1.2) (de Aguiar Eusébio et al,
2012).
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Joonis 1.2. Euroopa elanikkonna vananemise prognoos. Allikas: de Aguiar Eusébio et al, 2012
IMFi (2014, www.imf.org) prognoos ennustab SKP langemist 0,2% 17 euroala riigis ja
kasvamist vaid 0,2% 27 Euroopa Liidu riigis. Isegi kui tugevam taastumine lõpuks toimub,
summutab see uus mittesoovitav demograafiline trend Euroopa majanduskasvu väljavaated
pikemas perspektiivis.
ELi tööealine elanikkond (vanuses 20−64
aastat, nagu Euroopa statistikud seda
määratlevad) hakkas langema 2013.
aastal. Võrreldes 2010. a. aasta tipuga
308,2 miljonit langeb see järgmise 50
aasta jooksul (2060. aastaks) 265 miljonini
(joonis 1.3). Tööealine elanikkond võib
küll kahaneda, kuid eakate arv jätkab
tõusu. See tõstab vanadussõltuvusmäära
suhte 28%-lt 2010. aastal 58%-ni 2060.
aastal. Neid demograafilisi muutusi –
eriti ebasoodsat demograafiat – võivad
leevendada inimesed, kes kauem
töötavad. Sellised demograafilised
muutused oleksid veelgi suuremad, kuid
eeldatakse üle 1 miljoni, peamiselt noore,
Joonis 1.3. ELi rahvastiku ja vanadussõltuvus- migrandi netosissevoolu.
määra seosed. Allikas: Eurostat, 2013.
Vanadussõltuvuse määrasid kasutatakse tööealiselt elanikkonnalt võimalike tugiteenuste
vajamise näitajatena noorte (0−14 aastat) ja / või vanemate inimeste (üle 65-aastased või
vanemad) puhul. Määrad on väljendatud noore ja / või vanema elanikkonna suhtelise suuruse
seisukohalt võrreldes tööealise elanikkonnaga.
Euroopa vananev elanikkond kahandab selle kasvu mõju, mis on ajendatud nii tõusvast
tööhõivest kui ka kõrgemast tööviljakusest. Kõrgem osalemise määr tööjõus ja madalam
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töötute määr lubab tööhõivel veidi kasvada kuni 2020ndate alguseni; seejärel see
eeldatavasti langeb. Ebasoodne demograafia kahjustab ka Euroopa rahandust. Komisjon
ootab vanusega seotud riiklike kulutuste kasvu EL-is nelja protsendipunkti võrra SKP-st
järgmise 50 aasta jooksul. Kasinus tundub juba praegu alatine ja silmapiiril pole lõppu näha.

Joonis 1.4. Rahvastikupüramiidid EL 1992 ja 2012 (% kogu rahvastikust). Allikas: Eurostat,
2013.
Kuna vanemaealiste osakaal kasvas aastatel 1992 kuni 2012, siis on 2012. aasta vanuselise
püramiidi tipp suurem (joonis 1.4). See suhteline kasv on tingitud peamiselt pikaealisuse
tõusust ja on tuntud kui rahvastikupüramiidi „vananemine tipus“, mis on sünnihetkel
oodatava eluea märkimisväärse suurenemise tagajärg ning mida on täheldatud kõikides
Euroopa Liidu liikmesriikides viimastel aastakümnetel. Järjepidevalt madal viljakus
aastakümnete jooksul on põhjustanud elanikkonna vananemise, vähem sünde viib noorte
osakaalu languseni rahvastiku hulgas. Seda protsessi nimetatakse „vananemiseks allosas“
rahvastikupüramiidis ja seda võib täheldada rahvastikupüramiidi ahenevas põhjas aastate
1992 ja 2012 vahel.
Põhja-Ameerika seisis silmitsi samade demograafiliste muutustega isegi enne Lääne-Euroopat
ja Austraaliat; seenioride turusegment on kõige kiiremini kasvav reisisegment Ameerika
Ühendriikides. Hartman ja Qu (2008) jagasid vanema elanikkonna kaheks alarühmaks:
eelpensionärid (50−64 aastat) ning pensionärid (üle 65 aasta) ja kinnitasid, et 2010. aastal
moodustasid need kaks rühma koos 118,7 miljonit inimest, 44% USA elanikkonnast, millest 40
miljonit (23%) on 65-aastased või vanemad. Kuigi see on oluline kasv – 39% 15 aasta jooksul –
märkisid autorid, et turismisektori ettevõtted alahindavad selle segmendi potentsiaali.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata Aasiasse, sh eriti Hiinasse; kus suurim rahvus maailmas
vananeb kiiremini kui üheski teises riigis. Selle aastatuhande esimese kümnendi lõpus oli
Hiina elanikkonnast üle 60-aastaseid 10,3% (ligikaudu 138 mln inimest) ja arvatakse, et see
jõuab 400 miljonini 2050. aastal. Vaatamata andmetele ja eakate austusväärsele staatusele
Hiinas (60. sünnipäeva nimetatakse „suureks sünnipäevaks“), ei pööra riigi turismisektor
sealsetele seenioridele piisavalt tähelepanu (Hsu, Cai & Wong, 2006).
Austraalias näeme sama pilti elanikkonna vananemise kohta viimase 40−50 aasta jooksul.
Vastavalt 2011. aasta rahvaloendusele elas seal 3 miljonit inimest vanuses 65 aastat ja
rohkem, kes moodustavad 14% elanikkonnast (http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf).
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Rääkides seeniorturismist, siis on Austraalia eriti hinnatud sihtkoht just Hiina pensionäride
seas, nendele järgnevad turistid Taiwanist, Indiast, Uus-Meremaalt ja Suurbritanniast.
Kokkuvõtvalt võib järeldada, et vanem elanikkond on ja jääb oluliseks sihtgrupiks paljudele
ärivaldkondadele, millest turismi ja vabaajaga seonduvad valdkonnad seisavad esirinnas.

1.2.

Seenioride tarbijakäitumine turismiteenuste ostmisel

Seeniorturgu defineeritakse erinevate terminitega, näiteks „uued seeniorkodanikud“,
„noored sengie’d“ (noor vanem põlvkond), „woopies“ (hästi eakad), „pensionil olev
beebibuumi põlvkond“ ja „hall turg“. Uuringud, mis on keskendunud seeniorturismiturule,
rõhutavad rahvastiku selle vanuserühma mõningaid kindlaid käitumisviise, mida tuleb teada
ja kasutada seeniorturistide köitmiseks ja neile õigete teenuste arendamiseks. Esiteks,
tuleks loobuda stereotüüpsest ettekujutusest eakatest kui nõrkadest, vaestest, isoleeritud,
vaimustuseta, kergesti mõjutatavatest, ja ära tundma tänapäeva seeniori tegeliku profiili:
tähelepanelik ja kogenud tarbija, paljude varasemate reisikogemustega, valmis kulutama,
tuttav IT-tehnoloogiaga, teadmistega erinevates valdkondades, hea tervise ja füüsilise
seisundiga.
Seenioride tarbimiskäitumise ja nende kui turismiteenuste kasutaja uuringud võimaldavad
rõhutada põhijooni, millele tuleks tähelepanu pöörata:
1) Seeniorturisti ostuvõimekus on kõrgem kui 15−20 aastat tagasi; tavaliselt eelistavad
nad „tüüpilist puhkust“, kruiise või isegi luksuslikke reise, kuid ei välista lühikesi
reise või seltskondlikku turismi; spetsialistid arvavad, et aastaks 2050 kasvab nende
ostupotentsiaal neli korda (Sniadek, 2006). Uuringute tulemused näitavad, et
pensionäride puhkereisid on pikemad, mis tähendab, et nad kulutavad reisidel ka
rohkem raha.
2) Puhkereiside võtmist seostatakse tihti tervisega; seeniorid naudivad head tervist
ja füüsilist seisundit rohkem kui kunagi varem ning tahavad seda olukorda säilitada.
Huvitegevused, jalutamine värskes õhus, ujumine ja teised sarnased tegevused tuleb
kaasata pensionäridele suunatud turismipakkumistesse.
3) Pensionärid ei ole huvitatud turismi kõrghooajast; nad püüavad pigem vältida
perioode, mil on liiga kuum või liiga rahvarohke ja eelistavad nautida oma reise
väljaspool hooaega. See asjaolu on väga tähtis silmas pidades turismi valdavalt
n-ö kõrghooajalisust, sest võimalik on suurendada madalhooaja külastatavust
pensionäridega.
4) Tavaliselt ei taha eakad inimesed üksi reisida. Kui neil puudub paariline, eelistavad
nad rühmareise, mis annavad võimalusi suhelda, jagada samu väärtusi, rääkida
ühistel teemadel, saada üle kurbadest hetkedest, isegi tutvuda uute inimestega.
Selliseid vajadusi tuleb arvestada seenioridele suunatud turismipakettide koostamisel.
5) Mis puutub transporti, siis võivad vanus, tervislik seisund või teatud haigused saada
takistusteks erinevate transpordiliikide kasutamisel. Hunter-Jones ja Blackburn (2007)
kinnitasid eakate turismiuuringus, et pensionärid ei eelista reisimisel lennutransporti,
vaid aktsepteerivad seda siis, kui muud võimalust ei ole. Ülerahvastatud lennujaamad,
suletud ruum lennukis, jalgsi pikkade vahemaade läbimine terminalis ja pagasi
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tassimine tekitavad stressi. Muul viisil reisimisel on samuti omad plussid ja miinused
ning transpordiviis valitakse sõltuvalt reisi tüübist, vahemaast ja muudest teguritest.
6) Eakaid võib iseloomustada ka reisisihtkohtade valiku eelistuste kaudu. Üldjuhul
on pensionärid huvitatud kohtadest või riikidest, mis pole liialt vähearenenud, kus
nad võivad olla kindlad, et nad leiavad vajadusel arstiabi või muid vajalikke või
huvipakkuvaid teenuseid. Samuti välditakse riike, kus nad tunnevad end ebaturvaliselt
terrorismi või teiste ohtude tõttu.
7) Lõpuks, seenioridest saavad püsikliendid ja eelistavad sihtkohti, kus nad on varem
puhanud ja millega rahule jäänud (Souca, 2010). Kui nad leiavad puhkusepaiga, mis
vastab nende vajadustele, siis jagavad nad seda infot oma sõpruskonnas või peres ja
lähevad nendesse paikadesse rõõmuga tagasi.
Eeltoodud tegurid on üldomased seenioride reisitarbimiskäitumisele. Need, kuid ka
mitmesugused teised uuringutele tuginevad asjaolud aitavad turismiteenuste pakkujatel
õppida paremini tundma seeniorturistide käitumist ja kujundada neile sobivaid pakkumisi.
Arvestades nii fakte kui ka prognoose, et seenioride, sh seeniorturistide arv üha kasvab, ei
saa turismi- ja meelelahutussektor enam alahinnata selle kasvava turu osatähtsust ja peab
looma võimalused ja turismitooted, mis vastavad eakate reisijate vajadustele ja soovidele.

Test
1)
2)
3)

Millised on seenioridest elanikkonna osakaalu muutused rahvusvahelisel
tasandil?
Tooge välja, mis eristab seeniore teistest vanuserühmadest?
Mis iseloomustab eakate tarbijate käitumisviisi? Millised on olulisemad
tegurid, mida seeniorid silmas peavad reisiotsuste tegemisel?

Oluline teada!

•
•
•
•
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Eakad inimesed esindavad kasvavat turgu
Nad võivad tasakaalustada turismi hooajalisust
Nende vajaduste täitmine on arenguvõimalus turismi-ja vaba-aja
ettevõtlusele
Pensionäridel on turismiteenuste kasutamisega seonduv eripärane
tarbijakäitumine
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2. peatükk. Seenioride reisiturg Euroopas
Heli Müristaja
Märksõnad: turu suurus, omadused, arengusuunad ja väljakutsed
Kokkuvõte. Eakad inimesed moodustavad olulise ja üha kasvava osa Euroopa ühiskonnast,
majandusest ja kultuurist: 2011. aastal oli 25% elanikkonnast vanem kui 55 aastat. Inimestel
vanuses 55 ja rohkem on nii ostujõudu kui vaba aega. Aastal 2012 tegid inimesed vanuses
55+ kokku 16,8 miljonit välisreisi ja 43,7 miljonit kodumaist reisi, mis moodustab kuni 1/3
kõigist tehtud reisidest. See esindab märkimisväärset turupotentsiaali, kuid tähendab, et
turismisektorit on vaja arendada, et paremini rahuldada seenioride vajadusi.
Õpiväljundid

•
•

2.1.

Seenioride reisituru tähtsuse, arengute ja tulevikuperspektiivide mõistmine.
Seenioride reisimise kohta tehtud uuringute tulemuste praktiline kasutamine
ettevõtete tootearenduses ja turunduses.

Seenioride turismituru areng Euroopas

Eakad inimesed (55-aastased ja vanemad) moodustavad umbes 25% Euroopa rahvastikust.
Tööealine elanikkond kipub pidevalt vähenema, samas kui vanemaealise elanikkonna osakaal
(vanuses 65 ja rohkem aastat saavutab 2060. aastaks enam kui 30% Euroopa elanikkonnast
(17,4% 2010. aastal) (EUROSTAT 2011).
1960. aastal oli keskmiselt umbes kolm noort (vanuses 0−14 aastat) iga vanuri kohta (üle
65-aastased), 2060. aastal võib olla rohkem kui kaks eakat iga nooruki kohta: teisisõnu,
rohkem vanavanemaid ja vähem lapselapsi kui iial varem (Lanzieri, 2011). See areng, mis
näitab küll seenioridest elanikkonna kasvu ja potentsiaali sellel turul, viitab ka võimalikele
tulevastele, sh rahalistele piirangutele sellel turul. Kõiki arendustegevusi tuleb uue
demograafilise, majandusliku ja sotsiaalse olukorraga kohandada, vastasel juhul võib
sotsiaalkindlustussüsteem kokku variseda (Eusebio, Carneira, ja Kastenholz, 2012).
Borja et al. (2002) on näidanud, et üle 55-aastaste täiskasvanute segment suurendab üldist
turismimahtu kõige enam; neid täiskasvanuid iseloomustab pikaajaline kogemus, tehes neist
nõudlikumad tarbijad ja võimaldades nihutada nõudlust eemale kõrghooajast, kuna see osa
elanikkonnast on sageli pensionil. Seda segmenti täiendavad puudega inimesed, kellega on
pensionäridega sarnased vajadused, sh ligipääsetavuse osas.
Seeniorid moodustavad suure osa elanikkonnast, kel on nii ostujõudu kui ka vaba aega ja nad
kujutavad endast olulist majanduslikku turupotentsiaali. Euroopa Komisjon on seisukohal, et
arendada tuleks seenioridele suunatud turismipakkumisi, mis keskenduvad riikidevahelistele
reisidele, aitavad luua tugevaid partnerlussuhteid avaliku ja erasektori vahel ja suurendada
seeläbi turismisektori konkurentsivõimet.
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2.2. Seeniorturism Euroopas
Seeniorturistid teevad rohkem kodumaiseid reise kui teised, nooremad vanuserühmad (välja
arvatud vanuserühm 35−44, kes Eurostati andmetel samuti eelistab reisida kodumaal, ilmselt
tänu väikelastele peredes) (joonis 2.1.) (Tourism, 2014). Teisalt on keskmine reisi kestvus
eakate hulgas pikem kui noorematel reisijatel.

Joonis 2.1. Reiside arv (vähemalt 1 ööbimisega) isiklikel põhjustel vanuserühmade kaupa
2012. a. Allikas: Eurostat www.eurostat.eu
Lühikesed reisid moodustavad eakate turistide leibkonna reisieelarvest ilmselgelt väiksema
osa. Vaid 16% nende reisieelarvest oli seotud lühikeste puhkusereisidega, võrreldes kõikide
turistide keskmise 23%-ga, olenemata vanusest. Selle eest kulutasid seeniorturistid kõige
rohkem pikkadele riigisisestele reisidele (37%) (Demunter, 2012).

Joonis 2.2. 15-aastaste ja vanemate EL elanike reisikulutused vanuserühmade, reisi pikkuse ja
sihtkoha järgi. Allikas: Demunter, C. 2012.
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Üle poole seeniorturistidest korraldavad oma reisi või majutuse ise, ilma reisibüroo
või reisikorraldaja abita (vt joonis 3), 1/3 küsib reisibüroo abi ja mõned ostavad paketi
interneti kaudu. Selles vanuserühmas on vähem internetikasutajaid, võrreldes teiste
vanuserühmadega, kuid see number on aastate jooksul tõusnud ja kasvab lähiaastatel kiiresti.

Joonis 2.3. Kuidas üle 55-aastased eurooplased organiseerivad oma reise (2010). Allikas:
Euroopa Komisjon 2011
Internet kui infoallikas on seeniorturistidele vähem oluline, võrreldes teiste
vanuserühmadega (joonis 2.4. – 14%, kõikide vanuserühmade keskmine on 27%). Teisalt
omistatakse suuremat tähtsust varasemale kogemusele, reisibüroodele ja kataloogidele.
Siiski võib vanemate inimeste käitumine muutuda, kuna uued põlvkonnad, kes on harjunud
internetiga ja korraldavad oma reise sõltumatumalt, saavad vanaks, ja see nähtus võib olla
rohkem seotud põlvkonna kui lihtsalt vanusega. (Eusebio et al., 2012; Alén et al., 2012).

Joonis 2.4. Infoallikad, mida seeniorid kasutavad puhkuse otsustamisel (2010). Allikas:
Euroopa Komisjon 2011
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Näide: seeniorturisti profiil
Sugu: naine
Vanus: 70,5 aastat
Riik: Eesti
Staatus tööturul: pensionil
Eelmine amet: lasteaia direktor, õpetaja
Perekonnaseis: abielus
Lapsed: poeg ja 3 lapselast
Sissetulek: pension ja abikaasa pension, mõnikord mõned väikesed lisasissetulekud
Vaba aeg: ta elab koos abikaasaga isiklikus eramajas. Plaanib ise enda vaba aega, ei kuhja päeva
liiga palju kohustusi. Ta on aktiivne ühiskondlikus elus - osaleb väärikate ülikoolis, käib teatris,
osaleb huviringides (käsitöö, laul) ja külastab loodusradu naabruskonnas. Teda huvitavad ka
jalgrattasõit, aeroobika ja loengud loodusest. Vabal ajal loeb raamatuid ja aitab oma sõpru.
Olla koos oma lapselastega on tema esimene valik vaba aja veetmiseks, kuid see juhtub enamasti
suvel ja koolivaheajal. Ta aitab ka häid sõpru, kui nad aeg-ajalt oma lastele lapsehoidjat vajavad.
Kui tihti ta reisib? Ta läheb kord aastas pikemale välisreisile ja teeb vähemalt paar riigisisest reisi,
kui võimalik, siis koos lapselastega. Lisaks veedab ta üks kord aastas ühe nädala mõnes spaas
tervisepuhkusel, kasutades sotsiaalkindlustussüsteemi hüvesid.
Miks ta reisib? Ta ütleb: „Ma olen uudishimulik. Ma tahaks näha erinevaid kultuure, elustiile ja
loodust. „
Kuhu ta reisib? Pensioni ajal on pikemad reisid olnud Norra, Ahvenamaale, Belgiasse, Tšehhi
Vabariiki, Baierimaale (Saksamaa), USAsse, Šveitsi, Madeirale, Soome ja Rootsi. Järgmisel aastal
plaanib ta puhkuse veeta koos vanima lapselapsega Islandil.
Kellega koos ta reisib? Ta valib sellise seltskonna, kellega ta tunneb end hästi ja tal on ühised
huvid. Ta on reisinud ka oma abikaasaga, kuid too ei ole innukas reisija. Samuti on ta reisinud
koos oma lapselapsega.
Kuidas ta valib sihtkoha? Ta ei ole huvitatud rannas lamamisest, pigem otsib kultuurikogemusi.
Kuidas ta ostab paketi? Ta ostab reisipaketi reisibüroost, sest ta ei räägi võõrkeeli.
Mis teeb pakkumise tema jaoks atraktiivseks? Võimalus reisida mööda uut riiki – et näha nii palju
kui võimalik. Lisaks hea giid, kes teeb programmi nauditavaks ja omab riigist head ülevaadet.
Erivajadused või ootused? Erivajadusi pole.
Soov jalutada ringi? Ta on väga aktiivne ja valmis kõndima kuni 10 km, et vahetult kogeda, selle
asemel et bussiaknast välja vaadata.
Toitlustamine reisipaketis: hommikusöök on oluline, teiste söögikordade eest hoolitseb ta ise.
Millist majutust ta eelistab? Talle meeldib peatuda hotellis, kuid ta on valmis peatuma ka
tagasihoidlikumates kohtades; ehkki mugavused on vanusega muutunud olulisemaks.
Vaba aeg programmis: ta ei taha palju vaba aega, naudib organiseeritud tegevust.
Keskmine kulutus reisi peale: 2500−3000 eurot reisides koos abikaasaga, pool summast, kui ta
reisib üksi.
Reisikogemuse jagamine: oma seltskonnas ja lähimate sõprade ja perega.
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2.3.

Tulevikusuundumused ja probleemid

Lähiaastatel pensionäride arv kasvab. 2060. aastal moodustavad nad rohkem kui 30%
Euroopa elanikkonnast. Nagu juba eespool mainitud, muutub nende tervislik seisund
paremaks, mis võimaldab neil oma eluajal reisida pikemalt. See mõjutab turismiturgu, kuna
pakkumine peaks vastama nõudlusele.
Uuringud näitavad, et inimesed teevad oma reisivalikuid vastavalt psühholoogilisele ja
sotsiaalsele käitumismallile, mille nad on omandanud oma eluajal. Mõne jaoks võib see
tähendada iga kord samasse sihtkohta naasmist, kasutades alati sama liiki majutust või
sama organisatsiooni, st äärmusliku turismilojaalsuse mallide areng, ja teistele jätkuvalt
uute kogemuste otsimist, kui see on alati olnud reisimise mall, mis on aktiivse elu jooksul
omandatud (Eusebio, Carneira & Kastenholz, 2012).
Seenioride motivatsioon reisimiseks väga suur, samal ajal on see väga mitmekülgne
turusegment:

•
•
•

•

on inimesi, keda motiveerivad harivad ja kultuurilised kogemused;
teisi rohkem nautimine ja lõõgastumine erinevas kontekstis;
mõnda motiveerib füüsiline tegevus (kergema koormusega, nagu
jalutuskäigud), peamiselt väljas ja seotud looduse ja maastike
väärtustamisega ning
teisi peamiselt sotsiaalne suhtlus ja sõprussidemete areng või nostalgia.

Tervis ja füüsiline haprus muutuvad vananedes üha olulisemateks asjaoludeks, mis võivad
takistada reisimist, kuid samas seda ka soodustada. Turismitoodete otsimine ja ostmine on
tihtipeale seotud sooviga parendada tervis. Sellised reisid vajavad hoolikat kavandamist ja
kohandamist seenioridest terviseturistide erinõuetele, kel tervis on nõrgem ja kelle jaoks on
eriti olulised juurdepääsetavuse küsimused.
Kuigi pensionärid kasutavad võrreldes noormate inimestega info otsimiseks või reisi
broneerimiseks internetti veel suhteliselt vähe, on ka siin olukord muutumas. Tänased
nooremad põlvkonnad saavad vanemaks ja nende internetikasutus on täiesti teisel tasemel.
Eusebio, Carneira ja Kastenholz (2012) on toonud välja teenused, mida tuleks kaaluda, kui
pakkuda reisipakette seenioridele:

•
•
•

•
•
•
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transport bussi või lennukiga (pikematel vahemaadel) kodust sihtkohta (kui
võimalik, siis vältida transpordi vahetamist);
mitmekülgsed majutusvõimalused (erinevad kategooriad ja hinnatase);
mitmekülgsed tegevused, sealhulgas need, mis tutvustavad kohalikku kultuuri,
aitavad kaasa eakate omavahelisele suhtlusele, samuti suhtlusele kohalikega,
ja tegevused väljas;
reisikorraldaja / giid, kes saadab pensionäre alati ja aitab ületada
keelebarjääri;
meditsiiniline abi, kui vaja;
tervise- ja reisikindlustus ootamatu tervisehäire või õnnetuse puhuks.

Miks on seeniorturismi turg ahvatlev?

•
•

Suur ja üha kasvav turusegment, kuna Euroopa rahvastik vananeb.
Eakate suurenev kalduvus reisida, sealhulgas rahvusvahelistesse
sihtkohtadesse.
Pensionärid teevad pikemaid reise, kuna neil on palju vaba aega.
Sihtrühm on väga mitmekülgne ja neile saab pakkuda laia toodete
valikut.

•
•

Test
Kasutage vastamiseks 2. peatüki informatsiooni, vajadusel leidke lisamaterjale:
Koostage sobiv seeniorturisti profiil oma ettevõtte jaoks (vanus, huvid, reisi kestus,
teekonna pikkus, erivajadused jms).

1) Milliseid tooteid saate neile pakkuda? Kellega võiksite teha koostööd?
2) Millised oleks kõige paremad ja tõhusamad turunduskanalid?
3) Millised oleks sobivad turundussõnumid?

Oluline teada!

•
•
•

•

Seenioride turusegment on väga suur ja mitmeti alajaotatav, see on väga
suure potentsiaaliga ning muutlike ootuste, nõudmiste ja vajadustega.
Pensionärid on valmis reisima ka väljaspool kõrghooaega.
Pensionärid võivad nõuda eritingimusi ja teenuseid vastavalt nende
eale ja tervislikule seisundile (nt ligipääsetavus, keelebarjääri vältimine,
erinevad võimalused sihtkohas ringi reisida jms).
Seeniorturistid on orgaaniliselt arenev turusegment, kuna „me
kõik vananeme kogu aeg“, mistõttu on oluline hoida silma peal
„eelpensionäride turul“, et oleks võimalik pakkuda sobivaid teenuseid
tulevastele pensionäridele.

Lk 19

Allikad / kasutatud kirjandus, 2. peatükk
[1]

Alén, E., Domínguez, T. & Losada, N. (2012). New Opportunities for the Tourism
Market: Senior Tourism and Accessible Tourism. In M. Kasimoglu, Visions for Global
Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies. InTech.

[2]

Demunter, C. (2012). Europeans aged 65+ spent a third more on tourism in 2011
compared with 2006. Ageing and tourism in the European Union. Retrieved July 3,
2014, from Eurostat Statistics in focus:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-043/EN/KS-SF-12-043-EN.PDF

Lk 20

[3]

Europe Senior Tourism. (2012). http://www.europeseniortourism.eu/en/queesest/

[4]

European Commission, (2013). Tourism for Seniors,
http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/tourism/tourism-seniors/index_en.htm

[5]

Eusebio, M., Carneira, M. & Kastenholz, E. (2012). Potential Benefits of the
Development of an European Programme of Social Tourism for Seniors.
http://www. euseniortravellers.eu/export/sites/calypso/comun/documentos/en/
Translation_II-_UAveiro. pdf

[6]

Lanzieri, G. (2011). The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in
European populations. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSSF-11-023/EN/KS-SF-11-023-EN.PDF

[7]

Tourism. (2014). Retrieved July 13, 2014, from Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/tourism/introduction

3. peatükk. Reisimotivatsioon ja pensionäridest reisijate
vajadused
Heli Tooman
Märksõnad: elukvaliteet, reisimotivatsioon, seeniorreisija motivatsioonid ja vajadused
Kokkuvõte. Käesoleva peatüki eesmärk on õppida, miks inimesed reisivad, millised on
nende reisimotivatsioonid ja -vajadused ning kuidas reisimine on seotud elukvaliteediga.
Elukvaliteet ja reisimotivatsioon on olulised terminid mõistmaks turismikäitumise mõjutajaid.
Elukvaliteedi definitsioon viitab inimese hinnangule, mil määral tema kõige tähtsamad
vajadused, eesmärgid ja soovid on täidetud. Reisimotivatsioonid on sotsiaal-psühholoogilised
motiivid, mis ajendavad inimest reisima. Kuna seeniorturismiturg kasvab kiiresti ja eakas
elanikkond on teenusepakkujatele muutumas üha atraktiivsemaks, on seeniorturistide
motivatsioonide ja vajaduste mõistmine esmatähtis turismiettevõtetele, kes sellel kasvaval
turul konkureerivad.
Õpiväljundid

•
•

3.1.

Mõistmine, miks ja kuidas on teadmised elukvaliteedist, reisimotivatsioonidest
ja vajadustest olulised turismiettevõtetele köitmaks eakaid turiste.
Oskused kasutada neid teadmisi praktiliselt igapäevatöös, arendada
turismitooteid ja teenuseid erinevatele seeniorturistide sihtrühmadele.

Elukvaliteet

Elukvaliteet viitab inimese kogemusele või tajule selle kohta, kui hästi ta elab, ja kitsamas
tähenduses on see inimese heaolu, tema rahulolu või rahulolematus eluga, õnnelikkus
või õnnetunde puudumine. Elukvaliteedi definitsioonis on ka mitmeid teisi rõhuasetusi,
sealhulgas ideid, et õnnelik inimene on noor, terve, haritud ja hästi tasustatud, seltskondlik,
optimistlik, muretu, religioosne, abielus, kõrge enesehinnangu, töömoraali, pigem
tagasihoidlike püüdlustega, ükskõik, kummast soost ja intelligentne. Enamik elukvaliteedi
definitsioonidest rõhutavad mõiste mitmemõõtmelisust. (Dolnicar, Lazarevski &
Yanamandram, 2012).
Laiemal tasandil on elukvaliteet üldmõiste, mis tähistab kõiki aspekte inimese elus, sealhulgas
füüsilist tervist, psühholoogilist, sotsiaalset ja majanduslikku heaolu, sugulussuhteid, sõprust,
tööd jms. Puhkuse võtmine ja reisimine moodustab olulise osa inimese elukvaliteedist ja
sellel on praktiline mõju turismitööstusele. Reisimine on seotud seeniorturistide elukvaliteedi
erinevate aspektidega.

Arutlege! Kuidas suurendab reisimine elukvaliteeti? Kuidas olete arvesse
võtnud elukvaliteedi aspekte teenuste arendamisel ja pakkumisel
seeniorreisijatele?
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3.2.

Eakate reisimotivatsioonid

On mitmeid mõisteid motivatsiooni kohta üldiselt ja ka reisimotivatsioon kohta. Iso-Ahola
(1980) defineerib motivatsiooni olukorra või seisundina, mis ajendab inimest teatud liiki
tegevuste suunas, mis tõenäoliselt toovad rahulolu. Reisimise motivaatorid hõlmavad suurt
hulka inimeste käitumisi ja kogemusi. Pearce (1982) rakendas Maslow hierarhiat turistide
motivatsioonile ja käitumisele ning väitis, et turiste meelitasid sihtkohad, mis andsid
võimaluse eneseteostuseks, armastuseks ja ühtekuuluvustundeks, ning psühholoogilised
vajadused.
Seeniorturismiturg kasvab kiiresti ja eakas elanikkond on muutumas üha köitvamaks
turusegmendiks. Seeniorreisijate motivatsioonide ja vajaduste mõistmine on esmatähtis
turismiettevõtetele, kes sellel kasvaval turul konkureerida soovivad. Seenioride
reisimotivatsioonid erinevad mitmeti teiste reisijaterühmade omadest. Kui inimene vananeb
ning tema vajadused ja sotsiaalsed rollid muutuvad, siis muutuvad aja jooksul ka tema
reisimotivatsioonid. Näiteks teismelised on innukad katsetama oma piire ja otsima seiklusi,
keskealised inimesed keskenduvad puhkusele ja perele, pensionärid püüavad aga täita oma
unistusi. Kõige tavalisemad eakate inimeste reisimotivatsioonid on puhkamine ja lõõgastus,
sotsiaalne suhtlus, füüsiline liikumine, õppimine, nostalgia ja põnevus. Nooremad pensionärid
(55−64) on rohkem huvitatud lõõgastumisest ja vaba aja veetmisest, samal ajal kui vanemad
pensionärid (65 ja vanemad) on huvitatud hariduslikest- ja looduslikest vaatamisväärsustest.
(Boksberger & Læsser, 2008; Esichaikul, 2012)
Seenioride motivatsioonid liiguvad rohkem aktiivsema vaba aja veetmise suunas, kuid on
siiski tugeva fookusega tervisele ja sportlikkusele. Kiire demograafiline nihe (nt sotsiaalne
heaolu, masside liikuvus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) on viinud iga põlvkonna
oma reisikogemuste kujundamiseni erinevates tingimustes. Just sel põhjusel pole praegu
seeniorturistide kohta tehtud varasemad käitumuslikud väited enam tihtipeale kehtivad,
sest seeniorturist on viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud ja muutub ka edaspidi.
Neid muutusi tuleb silmas pidada seeniorturistidele sobivate ja köitvate turismitoodete ja
-teenuste arendamisel. Üldiseks suundumuseks on, et rahvastiku vananemist kompenseerib
üha rohkem vanemate inimeste nooruslikkus, aktiivsus ja reisihimu.

Arutlege! Mis ajendab seeniorturisti külastama teie sihtkohta või
turismiettevõtet?

3.3.

Seeniorturistide vajadused

Seeniorreisijate profiilidele, eelistustele, vajadustele ja nõudmistele on mitmeid lähenemisi.
Esichaikuli (2012) ja Boksbergi ja Læsseri (2008) järgi on mõned neist:

•

•
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Sihtkoha ohutus, reisikorraldaja maine ja seeniorreisija tervise ja ohutuse
küsimused on seeniorturistile kõige olulisemad tegurid. Ohutuskaitse, lihtne
ja mugav kättesaadavus, sobivate majutus- ja toitlustusteenuste ning
huviväärsuste pakkumine ja teenuste täiustamine seeniorreisija jaoks on asjad,
millega tuleb järjepidevalt tegeleda.
Üksikud seeniorid soovivad reisida rühmades, eelistades üldiselt kaugeid
sihtkohti. Nad ei ole sihtkohaga tuttavad ja broneerivad tavaliselt reisi koos
giidiga, kasutavad lennukit või bussi, eelistavad viibimist hotellis, samuti olla
koos sõprade ja sugulastega. Teine osa seenioridest eelistab kodumaiseid

•
•

sihtkohti ja pigem korraldab reisi ise, kasutades autot või tšarterlendu
eelistades peatuda puhkeasutustes. Kolmas grupp eelistab puhkuseks
senitundmata sihtkohti. Nad kasutavad mitmesuguseid reisimisvõimalusi javiise.
Seeniorreisijad soovivad hotellipakette ja pakkumisi, mis on põnevad,
loomingulised ja väärtusele orienteeritud.
Seeniorturistid hindavad kõrgelt isiklikku tähelepanu, sõbralikkust,
abivalmidust ja külalislahkust, kuid ka ilusat ja puhast ümbrust, head
õhkkonda, suhtlemist teistega, tervislikku toitu ja üritusi jne.

Milliseid oma organisatsiooniga seotud järeldusi saate eeltoodust teha? Kas ja
kuidas te praktiliselt täidate seeniorreisija vajadusi?
Juhtumiuuring 1. Tervis ravispaahotell, Pärnu, Eesti
Pärnu on Eesti populaarseim kuurort ja terviseturismi sihtkoht, mis on tuntud oma
ravimuda ja spaateenuste poolest − sadu aastaid on inimesed siia reisinud, et end
hellitada lasta. Pärnus on kõik jalutuskäigu kaugusel, mistõttu on lihtne ühendada
lõõgastavad spaakogemused ja ravid kultuuri, rannapuhkuse ja lõbutsemisega. Linnas
on palju spaahotelle ja see muudab Pärnu aastaringselt köitvaks turismisihtkohaks.
Tervis 3-tärni ravispaahotell on pakkunud professionaalseid spaahoolitsusi üle 40
aasta ja on suurim spaahotell Eestis (joonis 3.1). Lisaks kaasaegselt renoveeritud ligi
500 külalist mahutavale hotellile on olemas ravikompleks, restoran ja baarid, spordi-,
konverentsi- ja kultuurikeskus, raamatukogu, ilusalong ja kauplused. Võimalik on valida
50 erineva raviprotseduuri, uuringu ja lõõgastuse vahel. Ravipaketid, mida Tervis pakub,
võtavad arvesse külastajate erinevaid vajadusi ja algavad arsti konsultatsiooniga.
Tervis pakub ka laia valikut lõõgastuspakette. Enamik külalisi on seeniorturistid Eestist,
Soomest, Venemaalt, Rootsist ja Lätist, aga neid on ka paljudest teistest riikidest.
Ravispaal on palju püsikliente, kes on külastanud seda 3−5 või isegi kümme korda.

Tervis ravispaahotell õhust vaadatuna
Allikas: http://www.spatervis.ee
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Ülesanne. Lugege eeltoodud lugu ( juhtumiuuring 1), leidke kodulehelt
http://www.spatervis.ee lisamaterjale Tervis ravispaa kohta, analüüsige hoolikalt fotot, mis
on lisatud sellele juhtumiuuringule (asukoht, keskkond, ümbrus, atmosfäär jne) ja leidke
vastused järgmistele küsimustele:

•
•

•
•

Mis on peamised põhjused, miks seeniorturistid tahavad tulla Pärnusse ja
Tervis ravispaahotelli?
Iseloomustage vähemalt viit erinevat Tervis ravispaahotelli seeniorturistide
sihtrühma (vanus, reisimotiivid, ootused, vajadused, teenused, tegevused,
meelelahutus, üksik- või rühmareisijad, sise-või välisturistid jne). Millised on
peamised sarnasused ja erinevused nende sihtrühmade vahel?
Kuidas on Tervis ravispaa vastanud seeniorturistide erinevate sihtrühmade
ootustele ja vajadustele? Tooge näiteid.
Koostage loend ideedest, mida saite sellest juhtumist oma äri edendamiseks.

Juhtumiuuring 2: Maria talu
Maria talu on Lääne-Eesti tüüpi talu, mis on suurepärane koht puhkamiseks,
seminaride ja ürituste korraldamiseks. Külalised saavad nautida mugavat majutust,
tervislikku kohalikku toitu, huvitavaid tegevusi ja rahvuslikke meelelahutusi. Farmil
on 130 hektarit maad, kus on koplid ja metsad. Teed asuvad kohe talu kõrval, mis
teeb ratsutamise, hobuvankri- ja saanisõidu mugavaks ja vastupandamatuks. Imeline
maastik pakub võimalusi seiklusteks metsas, soodes ja mere ääres. See on ilus piirkond
väga mitmekesise loodusega, kust võib leida pika rannajoone, ranna- ja puisniidud,
kiviväljad, liivaluited, põlismetsa ja jõed. Piirkonnas on ka palju ajaloolisi, arheoloogilisi
ja arhitektuurilisi huviväärsusi.
Maria Talu pakub külastajatele erinevaid pakette ja võimalik on saada ka ainulaadset
ja huvitavat saunaravi. Professionaalne saunamees ootab külalisi ehtsas Eesti
suitsusaunas ja korraldab unustamatu vihtlemise. Maria talu pakub külastajatele
privaatseid ja kvaliteetseid teenuseid ja mitmekesiseid tegevusi. Ratsutamine ja
osavõtt rahvuslikest õhtutest on vaid kaks näidet paljudest võimalustest (joonis 3.2).
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Ratsutamine ja rahvuslik õhtu
Allikas: http://www.maria.ee
Ülesanne. Lugege eeltoodud lugu (juhtumiuuring 2), leidke kodulehelt http://www.maria.ee
lisainformatsiooni Maria talu kohta, analüüsige kodulehe fotosid (asukoht, keskkond, ümbrus,
atmosfäär, tegevused, üritused, meelelahutus jne) ja leidke vastused järgmistele
küsimustele:

•
•

•
•

Mis on peamised põhjused, miks seeniorturistidele meeldib tulla Maria tallu?
Iseloomustage vähemalt viit erinevat Maria talu seeniorturistide sihtrühma
(kas sise- või välisturist, vanus, reisimotiivid, ootused, vajadused, teenused,
tegevused, meelelahutus, üksik- või rühmareisijad, talus viibimise kestus jne).
Millised on nende sihtrühmade peamised sarnasused ja erinevused?
Kuidas on Maria talu vastanud seeniorturistide erinevate sihtrühmade
ootustele ja vajadustele? Tooge näiteid.
Koostage nimekiri ideedest, mis te saite sellest juhtumist seeniorturistidele
sobivate turismitoodete ja -teenuste arendamiseks oma organisatsioonis.

Kaks pensionäri (65+) teevad reisiplaane:

•

•

Seenior 1: minu sõbrad, umbes minuvanused, käisid eelmisel aastal
Itaalia bussiekskursioonil, kuid nad ütlesid, et neile see reis väga ei
meeldinud, sest kõik reisijad olid neist vanemad ja nad tundsid, et nad
ei sobinud selle grupiga. Mul on mõned mõtted reisi kohta, kuhu soovin
sel aastal minna, kuid ma ei vali kindlasti sellist, mida reklaamitakse kui
reisi eakatele.
Seenior 2: olen nõus! Mul on plaanis minna nädalaks või kaheks heasse
spaahotelli, kuid ma ei vaja ravi ja ma ei taha veeta oma puhkust koos
vanade ja haigete inimestega, ma ei taha olla nagu haiglas. Ma soovin
nautida ja lõõgastuda!

Kuidas kommenteerite seda vestlust? Milliseid oma organisatsiooni või sihtkohaga
seotud järeldusi saate teha?
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Test

1)
2)
3)

Mis on elukvaliteet? Milline on elukvaliteedi tähendus Teie jaoks?
Miks ja kuidas moodustab reisimine olulise osa inimese elukvaliteedist?
Miks ja kuidas on inimeste elukvaliteedil praktiline tähendus
turismimajandusele?
4) Mis motiveerib inimesi reisima? Mis aspektid mõjutavad
reisimotivatsiooni?
5) Kuidas vanemate reisijate motivatsioon erineb noorema põlvkonna
reisimotivatsioonist?
6) Millised on seeniorreisijate peamised ootused ja vajadused?
7) Millised on erinevused ja sarnasused nooremate (55−64) ja vanemate
seenioride (65 ja vanemad) reisimotivatsioonide ja vajaduste vahel?
8) Kuidas kompenseerivad vanemad inimesed vananemist?
9) Millised on viimased muutused ja suunad eakate reisimotivatsioonides,
ootustes ja vajadustes?
10) Kuidas saab igapäevatöös praktiliselt kasutada seeniorreisijate
motivatsiooni ja vajadustega seonduvaid teadmisi? Tooge näiteid.

Oluline teada!
Seeniorturistid on tõenäoliselt kogenud reisijad; neil on rohkem aega, mida
kulutada reisimisele ja vaba aja tegevustele. Reisimine on sageli elustiili prioriteet,
ja paljud seeniorid on regulaarselt valmis reisimise peale raha kulutama. Neil on
üldiselt ka rohkem sääste ja vara ning vähem rahalisi kohustusi, eriti esimestel
pensioniaastatel. Reisimisaja osas on nad paindlikumad, eelistades sageli reisida
väljaspool kõrghooaega. Nad on üldiselt tähelepanelikumad ja nõuavad kõrgema
kvaliteediga teenuseid. Neid mõjutavad tõenäoliselt vähem „tühiasjad“ ja
lisamugavused. Terviseprobleemid võivad mõjutada reisivalikuid, eriti vanemate
seeniorturistide seas.
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4. peatükk. Seeniorturism ja selle roll ülemaailmsetes,
Euroopa, riiklikes ja piirkondlikes arengutes
Shyam Patiar
Märksõnad: turismi olulisus, Euroopa kontekst, seeniorturism, külalislahkus, reisiettevõtjad,
teenused, majandusliku mõju hindamise kriteeriumid, hindamine, mõju majandusele, Euroopa
seeniorturismi programm.
Kokkuvõte. Selles peatükis kirjeldatakse turismi olulisust Euroopa kontekstis ning
hinnatakse seeniorturismile mõju sellele. Samuti vaadeldakse külalislahkuse rolli ja selle
tähtsust reisiettevõtjate tegevusele. Lõpuks tuuakse välja kriteeriumid, mida kasutatakse
seeniorturismi poolt tekitatud majandusliku mõju hindamiseks.
Õpiväljundid

•
•
•
•

4.1.

Osata kirjeldada turismi olulisust Euroopa kontekstis.
Hinnata seeniorturismi mõju Euroopa turismisektorile.
Analüüsida külalislahkuse rolli ja reisiettevõtjaid, st reisibüroosid ja
-korraldajaid, kes pakuvad teenuseid seeniorturismi turule.
Nimetada kriteeriumid, mida kasutatakse Euroopa seeniorturismi programmi
raames tekitatud majanduslikku mõju hindamisel.

Turismi olulisus Euroopa kontekstis

Tuginedes UNWTO (ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni) andmetele, on EL populaarne
turismisihtkoht, mille liikmesriikide hulgast viis riiki kuuluvad maailma puhkusesihtkohtade
esikümnesse. Turismil on võime aidata kaasa tööhõivele ja majanduskasvule, samuti
maapiirkondade arengule perifeersetes või vähem arenenud piirkondades. Turism omab
olulist rolli Euroopa piirkondade arengus. Turismi jaoks loodud infrastruktuur toetab
kohalikku arengut; samal ajal töökohad, mis on loodud või alal hoitud, aitavad võidelda
tööstuse või maaelu hääbumisega. Jätkusuutlik turism hõlmab kultuuri- ja looduspärandi
säilitamist ja väärtustamist, alates kunstist kohaliku kokakunstini või bioloogilise
mitmekesisuse säilitamiseni. Järgnevalt tehakse ülevaade raportitest ja lepingutest Euroopa
Liidu tasandil, mis keskenduvad või muuhulgas mainivad turismi kui majandussektorit.
2006. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu raporti pealkirjaga „ELi uuendatud
turismipoliitika: partnerluse edendamine Euroopa turismis“, milles pöörati tähelepanu hulgale
väljakutsetele, mis on lähiaastatel turismisektorit kujundamas, sh Euroopa vananev rahvastik,
suurenev väline konkurents, tarbijate nõudlus rohkem spetsialiseeritud turismi järgi ning
vajadus arendada jätkusuutlikumat ja keskkonnasõbralikumat turismi. See dokument väitis, et
konkurentsivõimelisem turismipakkumine ja jätkusuutlikumad sihtkohad aitaks tõsta turistide
rahulolu ja kindlustada Euroopa positsiooni maailma juhtiva turismisihtkohana. Sellele järgnes
2007. aasta oktoobris teine raport pealkirjaga „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa
turism“, milles tehti ettepanekuid sihtkohtade jätkusuutliku haldamise osas, jätkusuutlikkuse
temaatikaga tegelemise osas ettevõtete poolt, samuti ka jätkusuutlikkuse küsimuste
teadlikkusega turistide hulgas.
Lissaboni leping (võetud vastu 2007. a.) tunnustas turismi olulisust – kirjeldades EL-ile
konkreetseid pädevusi selles valdkonnas ning lubades otsuseid vastu võtta kompetentsel

Lk 28

enamusel. Lepingus on artikkel, mis sätestab, et EL täiendab liikmesriikide tegevust
turismisektoris, eriti edendades liidu ettevõtjate konkurentsivõimet kõnealuses sektoris.
„Euroopa kui maailma nr 1 turismisihtkoht − uus poliitiline raamistik turismile Euroopas“
võeti vastu Euroopa Komisjoni poolt 2010. aasta juunis. Selle kokkuleppe eesmärk on
ergutada koordineeritud lähenemist turismialastele algatustele määratledes uue raamistiku
tegevustele, et suurendada turismi konkurentsivõimet ja selle võimekust jätkusuutliku kasvu
tagamisel.
Majutus- ja toitlustussektor annab EL-is tööd 9,5 miljonile inimesele kokku 1,7 miljonis
ettevõttes. See moodustab vastavalt 4,4% kogu Euroopa tööhõivest ja 8% kõigist turule
orienteeritud ettevõtetest majanduses. Viimastel aastatel on majutus- ja toitlustussektor
olnud üks kõige kiiremini kasvavaid sektoreid Euroopas tööhõives. Tööle võetud isikute
arv kasvas 1,9 miljoni võrra, 7,4 miljonilt 9,3-ni vahemikus 2003 ja 2008. Majutus- ja
toitlustussektor on väga töömahukas, mis tähendab, et sektori kasvul on tugev mõju
tööhõivele. Aastatel 2003 kuni 2007 oli tööhõive kasv majutus- ja toitlustussektoris üle 21%,
samas kui kogu majanduse kasv oli ca 6% ning isegi kriisi ajal, aastatel 2008–2010, andis
sektor umbes 200 000 inimesele uue töökoha.
Hotellid ja restoranid on olulised tööandjad noortele: umbes pool tööjõust on alla
35-aastased. Selles sektoris töötab naisi rohkem kui mehi (vastavalt 55 ja 45%) ja peaaegu
71% töölepingutest on täistööajaga.
Majutus- ja toitlustusettevõtted on valdavalt väikesed ja keskmise suurusega: 99% on alla
50 töötajaga ja 92% on palgal vähem kui kümme töötajat. Viimane on määratletud kui
„mikroettevõte“.
Hotellid ja restoranid on ilmselgelt oluline osa turismimajandusest, kuigi tuleb märkida, et
restoranid teenindavad niihästi kohalikke kui ka turiste. Euroopa on suurim turismisihtkoht
maailmas, kus turuosa on umbes 50%, esindades umbes 475 miljonit rahvusvahelist
saabumist. Inimesed veedavad EL-27s üle 1,5 miljardi öö hotellides ja muudes samalaadsetes
asutustes.

4.2.

Seeniorturismi mõju Euroopa turismisektoris

Seeniorturism on segment, millel ei ole seni turismis olnud kuigi suurt osatähtsust, kuid
see trend on muutumas. Seenioridest elanike segmendi tähtsust turgudel, üldiselt, määrab
vananemisprotsess, mis on seotud majandusliku staatuse paranemisega ja tervisliku
seisundiga selles grupis. Mõned autorid arvavad, et suured muutused elanikkonna
demograafilises struktuuris toob kaasa muutuse turgudel. Eelkõige viitavad need autorid
seenioride põlvkonnale kui sellisele, mis muudab turgude kompositsiooni järgnevatel
aastakümnetel. Oluline on teada, et peamised tegurid rahvastiku vananemise protsessis on
oodatava eluea pikenemine, madalam sündimus ja mõju, mis on pensionäridel kogu ülejäänud
elanikkonnale selle vananedes. Aastaid tagasi kõneles Tongren (1988: 138) selle põlvkonna
tähtsusest ja märkis, et ei ole soovitav piirata end eakate tarbimiskäitumisega täna, vaid
tuleb õppida mõistma selle põlvkonna ostukäitumist seoses toodete ja teenustega, mida nad
nõuavad lähitulevikus.
Kuna puudub konsensuse selles osas, millises vanuses isikut võib pidada seenioriks (vt
ptk 1), kerkib küsimus kognitiivse vanuse − kas subjektiivse või enesehinnangulise − kui
kronoloogilise vanuse alternatiivi kohta, et hinnata vanemate tarbijate ostukäitumist. Grande
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(1993: 56) väidab, et „võtmevanus turu segmentimiseks on isetajutav vanus, mis on see,
mis paneb paika elustiili, määrates hoiakud, huvid ja arvamused.“ Sarnaselt on Gwinner
ja Stephens (lyer et al., 2008) näidanud, et kognitiivne vanus võib selgitada mõningaid
tarbimiskäitumisi paremini kui muud üldkasutatavad muutujad, nagu sissetulek, haridus ja
tervishoid. Üksmeele puudumine näitab mõiste vastuolulisust. Le Serre (2008) pakub välja
uue lähenemise. Ta väidab, et seeniortarbija mõistet iseloomustavad kahte tüüpi tegurid: a)
need, mis ei erine, sõltumata turustamise eripärast ja sektori tüübist, kus ta rakendub (kõik
teadlased nõustuvad nende seeniortarbija oluliste omadustega) ja b) muutuvad elemendid.
Tegurid, mis ei muutu, kui kõne all on seeniortarbija mõiste, on järgmised:

•
•

•

Seenioridest tarbijad on oluline potentsiaalne turg majandusele, tänu suurele
hulgale vanematele inimestele ja nende ostujõule;
Nad on jõudnud või läbinud vanusekünnise, millel on mõningaid märke
vananemisest. See element on seotud sõna tähenduse etümoloogiaga; algselt
tähendas „seenior“ vanemat;
Nad tunnevad end noorena, võrreldes nende kronoloogilise vanusega, ja selle
tulemusena on uus subjektiivne muutuja, mis on seotud inimese enesetajuga ja
tema tunnetega eri vanuserühmade suhtes. Seda muutujat on juba kasutatud
seenioride turu segmentimiseks, ja eelnevad tulemused kinnitavad, et see on
kronoloogilisest vanusest kasulikum, selgitamaks selle rühma ostukäitumist.

Tegurite osas, mis seeniortarbija määratlustes erinevad, tuuakse kirjandusülevaadetes
esile kaht küsimust: 1) määratlused võimaldavad eristada seenioridest ja mitteseenioridest
tarbijaid, ja 2) puudub üksmeel seeniortarbija mõiste suhtes ja seetõttu erinevad ka tema
määratlemiseks kasutatavad kriteeriumid.

4.3.

Majutus- ja reisiettevõtete roll teenuste pakkumisel seeniorturismi
turule

Paljud vanemad reisijad külastavad oma puhkuse ajal sõpru ja sugulasi. Neile meeldib
veeta aega koos oma sugulaste ja sõpradega, kuid peatumine nende majas neid ei ahvatle
(Environmetrics, 1991). Paljud valivad mugavalt paikneva majutusasutuse, et nad saaksid
olla sõltumatud ja ühendada sõprade ja sugulaste külastamise rõõmud reisimisega. Teine
segment seeniorturistidest reisib ainult meelelahutuslikel eesmärkidel. Need puhkusereisijad
kuuluvad tavaliselt nooremate seenioride hulka, vanuseklassis 60−69, on pensionil ja abielus
või püsisuhtes (Golik, 1999). Mõlemad rühmad, nii sõprade-sugulaste külastajad kui ka
puhkusereisijad, pakuvad majutusettevõtetele tegelikult rohkem võimalusi, kui sektor praegu
tajub või ära kasutab.
Vanemad turistid eelistavad keskmise hinnaga majutust või luksuslikku majutust, sest
see pakub koduseid mugavusi, suhteliselt järjepideva ja rahuldava kvaliteediga. Samuti
näevad nad seenioridele suunatud allahindlusi kui tervitavat žesti hinnatud külalisele.
Vanemad inimesed, kes kasutavad majutusteenuseid reisides rühmaga, võivad sageli
esitada spetsiaalseid nõudmisi hotelli töötajatele, nagu nt soov enne hotelli saabumist juba
teada, mis toas ta ööbib ning abi pagasi käitlemisel, et hõlbustada vanemate külastajate
liikumist hotellis. Rühma teenindamine on hotellile märkimisväärselt kasulik: üks müük võib
tähendada suure arvu tubade ja söögikordade müüki. Samas peab see eelis olema piisav,
et tasakaalustada reisikorraldaja oodatavat vahendustasu ja hotelli võimalikku madalat
hõivatust enne ja pärast antud rühma broneeringut.
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Vanemad reisijad hindavad hotelli puhul oluliseks seda, et toas asuks vannituba, hotellis
on lihtne ringi liikuda (trepid valmistavad sageli raskusi) ja oodatakse pakikandjat või
sarnast pagasikäitlemise teenust. Paljud pensionärid, kes sõidavad oma autoga, eelistavad
tuba autoparkla lähedal. Need pensionärid, kes ei sõida oma autoga, hindavad heal
tasemel transfeerteenust. Need, kes on mures haigestumise pärast reisil, peavad arstiabi
kättesaadavust ja lähedust oluliseks teguriks. Samuti, kuna vanemad reisijad on sageli
terviseteadlikud, on kõrgelt nõutud mittesuitsetajate numbri ja -söögitoad.
Choice Hotels International oli üks esimesi hotellikette, kes märkas seenioride turu kasvavat
osatähtsust. Selleks, et üles ehitada ja kindlustada oma maine sellel turul, korraldas
Choice Hotels oma töötajatele „seeniorteadlikkuse“ koolitusi, ehitasid “seeniorisõbralike”
detailidega hotelle ja koostasid reklaammaterjale, kus piltidel on pensionärid, kes tunnevad
ennast mõnusalt. Seeniorid reageerisid positiivselt ja Choice Hotel avaldas tasuta väljaande
„Nõuanded reisijatele 50+“, et veelgi seda turgu kasvatada. Väljaanne sisaldas lisaks
nõuandeid pensionäridele reisimiseks lennuki, rongi, laeva ja rendiautoga.
Restoranid, mida pensionärid reisi ajal külastavad, ei pruugi olla nende endi valitud. Sageli
sisaldab pakett reisikorraldaja valitud restorani või on restoran osa majutusettevõttest.
Teisalt on paljud restoranid tunnistanud seeniorturu olulisust nende tegevuses ning on
töötanud välja spetsiaalsed programmid püüdmaks ja säilitamaks vanemaid kliente (Harris
& West, 1995). Vanematel inimestel võivad olla erivajadused, mis tuleb täita, enne kui nad
kiidavad restorani heaks. Paljud vanemad inimesed kogevad füüsilisi muutusi, mis sisaldavad
lõhna- ja maitsetaju kadu. Seedefunktsioonid võivad mõjutada ka isu ja toitumisharjumusi.
Tähtis ootus näiteks on see, et toit peaks olema hästi küpsetatud, mis tähendab, et see
peaks olema pehme ja õrn. Restoranisööki tuleks pakkuda võimalikult madala hinnaga ning
paljud pensionärid ootavad, et restoran serveeriks väiksemaid portsjoneid. Õhtusööki tuleks
serveerida varakult − näiteks kell 18:00. Teised pensionäridele olulised tegurid hõlmavad
restorani puhtust, söögi ooteaega, atmosfääri ja personali sõbralikkust (Wei & Ruys, 1998).
Kuigi rühmareisid on vanemaealiste jaoks mugavad, kasvab ka isikliku autoga reisijate arv.
Kuna 60% pensionäridest omab vähemalt üht mootorsõidukit ning sellega kaasneb vabadus
ja paindlikkus otsustada millal ja kuhu reisida. Nad võivad põgeneda rahvahulkade eest, kui
nad seda soovivad ja planeerida oma reisi neile sobivas tempos. Mõned seeniorid on rohkem
seikluslikumad ja innukamad sõitma mööda kõrvalisi teid. Seda turusegmenti saab paremini
teenindada, kujundades tee- ja reisikaardid, mis peavad silmas vanemate reisijate vajadusi.
Kuid kindlustuspiirangud, mis on seatud teatud vanuses isikutele, tähendavad, et autorent ei
ole mõnedele vanemate reisijate jaoks kuigi hea alternatiiv.
Rongiga reisimist peetakse võrreldes bussireisiga mugavamaks – inimesed saavad sõidu ajal
ringi liikuda, külastada restoranivagunit ja salongis suhelda. Rongiga reisimine annab reisijale
hea ülevaate maastikust ja sõidurütm rööbastel loob nostalgiat.
Paljud vanemad inimesed reisivad pigem madalhooajal. Jällegi, teenusepakkujad võiksid
rakendada ennetavat lähenemist, nagu näiteks kõikehõlmava reisipaketi loomine, mis
muuhulgas juhib tähelepanu teekonnale jäävatele huviväärsustele, ülevaadet toitlustusest ja
selle maksumusest ning ka allahindlustele.
Arvatakse, et enamus vanemaid reisijaid eelistavad reisile minnes giidiga ekskursioone,
eriti just giidiga bussireise. See ei pruugi tingimata nii olla ja sõltub reisija vanusest:
vanemad reisijad võtavad tõepoolest pigem giidiga reisi, võrreldes seeniorreisijate
nooremate liikmetega (Loverseed, 1993). Kuna selline reisimisviis on suhteliselt soodne,
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on bussitransport väga populaarne reisivahend paljudele üksikutele seenioridele ja
pensioniealistele. Bussireisid ei nõua pikalt ettetellimist, mis muudab selle sobivaks
hetkeajendil otsustajatele. Samuti aitavad reisijate aega veeta bussis pakatav
meelelahutusprogramm (nt videod) ja reisisaatja kommentaarid.
On mõistetav, et õhutransport on kõige populaarsem vahend läbimaks pikki vahemaid.
Samas on see ka kõige kallim reisimise viis. Lennuettevõtted pakuvad vanematele reisijatele
aegajalt soodustusi, kuid kliendid ei ole alati teadlikud neile mõeldud eripakkumistest. Suurte
soodustustega kaasnevad ka piirangud, mis võivad lennureisi muuta suhteliselt ebamugavaks,
nt ebamugavad lennuajad või piirangud pagasile. Euroopas võib täheldada, et lennuhinnad
ühest riigist teise on odavamad kui sisemaised lennuhinnad ning paljud vanemaealised
reisijad sõidavad välismaale, kuigi paljud tahaksid reisida rohkem oma koduriigis. Samuti
tunnevad nad ennast ebakindlalt, kui reis hõlmab ümberistumisi ja kui teave esitatakse ainult
elektrooniliselt otsingusüsteemis. Nii lennusaatjad kui lennujaama töötajad peaksid olema
teadlikud vanemate reisijate ebakindlustest ja tegutsema, et neid hirme ületada.
Giidiga ekskursioonid on hea valik pensionäridele, kes tunnevad ebameeldivust autosõidu
vastu. Seenioridele, kes naudivad giidiga reisimist, eelistavad anda vastutuse transpordi,
majutuse ja vaba aja tegevuste eest üle reisikorraldajale. Nad valivad reisiettevõtte erinevate
atraktsioonide, õppimisvõimaluste ja personali teadmiste järgi. Eelkõige hindavad nad, kui
reisisaatjad jagavad teadmisi külastatud paikade ja vaatamisväärsuste kohta. Nad tunnevad end
turvaliselt teiste inimeste seas ja teavad, et kui on abi vaja, on see kergesti kättesaadav. Nad
eelistavad peatuda vähemates kohtades, mida saab täielikumalt tundma õppida, selle asemel et
teha palju lühikesi peatusi, kus informatsiooni omandada ei jõua (Wei & Ruys, 1998).
Vanemad inimesed leiavad, et reisibüroode abi on väärtuslik, kui plaanida pikemat reisi
või puhkust tundmatutesse sihtkohtadesse. Nad otsivad mõningast teavet kohalikest
turismiinfokeskustest, kuid üldiselt kasutavad broneeringute tegemiseks reisibüroosid.
Kompetentse, viisaka ja sõbraliku personaliga reisibürood, kel on eriteadmised
seeniorreisidest, meelitavad just vanemaid reisijaid. Reisikindlustuspakkumised on sageli
seotud klienti vanusega ning alates teatud vanusest muutub kindlustusteenus kas väga
kalliks või seda ei pakuta üldse. Sellist olukorda tajuvad seeniorid neid diskrimineerivana.
Reisibürood peaksid soovitama pensionärisõbralikku kindlustusandjat.
Paljud pensionärid planeerivad oma pikemaid reise (st kestvusega kolm või enam nädalat)
umbes kolm kuud enne väljasõitu ning selline ettevalmistusaeg on palju pikem, kui
noorematel vanuserühmadel. Enamik pensionäridest ei otsi teavet selle kohta, kuhu reisida,
kuna neil on juba soovitud sihtkohtade nimekiri. Aga nad otsivad informatsiooni selle kohta,
millal minna, kuidas sinna saada ja millised teised kogemused võivad lisada reisile väärtust.
Nad tuginevad suurele hulgale infoallikatele, sealhulgas juhendid, trükised, suusõnalised
allikad, kataloogid, reisibrošüürid, ajalehed, televisioon, reisibürood, turismiinfokeskused,
riiklikud infokeskused ja seeniorkaardi allahindlusteatmik. Muud väiksema tähtsusega allikad
on raadio, internet, reklaamid, ajakirjad, mis ei ole otseselt reisimisega seotud, turismimessid
ja näitused ning sagedase lendaja/ boonusprogrammid. Suusõnaline informatsioon on kõrgelt
hinnatud allikas, mis võib eakate soovide nimekirja sihtkohti lisada või sealt kustutada.

4.4

“Euroopa seeniorturismi” programmi majandusliku mõju hindamine

Üks suurimaid väljakutseid majutus- ja turismisektorile Euroopas on hooajalisus, mis on
olnud selles majanduse võtmesektoris takistuseks nii konkurentsivõimele kui kasumlikkusele.
Selle valguses võib mis tahes algatusi, mis edendavad uut turistide voogu madal- ja

Lk 32

üleminekuhooajal, vaadelda kui olulist võimalust kõrvaldada turismi hooajalisuse negatiivsed
mõjud. Peale selle tugevdab see turgu ja soodustab sidemeid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.
“Euroopa seeniorturism” oli üks Euroopa Komisjoni poolt rahastatud programm (toimis
aastatel 2012−2015), mille eesmärgiks oli vähendada turismiga seotud tegevuste
hooajalisust ja edendada tööhõivet turismisektoris. Lisaks eelpool mainitule olid programmi
eesmärkideks:

•
•

•

edendada tööhõivet aktiivse poliitika abil, mis mõjutab tööturgu;
parandada Euroopa pensionäride elukvaliteeti, kaasates neid reisimis- ja
turismi tegevustesse, tutvustada Euroopa kultuuri- ja loodusväärtusi ja viies
neid kokku inimestega teistest riikidest;
aidata programmiga kaasa nö Euroopa kodakondsuse rajamisele.

Projekti eesmärkide hindamiseks on välja töötatud kriteeriumid, mille kaudu hinnatakse selle
mõju majandusele (vt tabel 4.1) Muuhulgas hinnatakse projekti tegevustega kaasnevat käibe
kasvu, külastaja arvu muutust, uute ettevõtete tekkimist jne.
Tabel 4.1 Turismiprojektide mõju ja tõhususe hindamise kriteeriumid. Allikas: Centre for
Strategy and Evaluation Services (Strateegia ja hindamisteenuste keskus) (2013)
Kriteerium

Põhjendus

Erinevad väljundid

Vahetute väljundite valikut ja hulka projektist tuleks
arvesse võtta

Külastajate arv

Kõige otsesem mõju turismisektoris

Tulude / käibe mõju

Mõned mõjud võivad olla jälgitavad finantsilises
kontekstis

Lisandväärtuste mõju

Iga mõõdetud mõju, mille on tekitanud lisandväärtus

Tööhõive mõju, loodud või säilitatud Otsene ja kaudne mõju tööhõivele on klassikaline
töökohad
märk toetava sekkumise mõjust
Muud tööturu mõjud,
oskuste omandamine
Uued loodud ettevõtted

sealhulgas Mõned mõjud tööturul ei ole nii üheselt mõistetavad,
kuid lisavad inim- ja sotsiaalset kapitali
Prima facia näitaja sekkumise mõjust

Ajendatud investeeringud, sealhulgas Otseinvesteeringud, eriti erasektori osalusel ja
IT
järgnevad loodud investeeringud
Muud (suuresti kvantifitseerimata) Teised mõjud võivad olla vähem käegakatsutavad,
lisaväärtused,
sealhulgas
teised kuid neid saab mõõta kaudselt, nt kinnisvara
panused
konkurentsivõimesse, väärtuste muutuste kaudu
valdkonna maine parandamine, kapitali
väärtuste kasv, planeerimise kasum,
immateriaalse vara loomine jms.
Kulud
Efektiivsuse
analüüs jne)

Meetme otsesed ja kaudsed kulud
indikaatorid

Juhtimisprotsesside tõendid

(tasuvus- Tootlikkust ja tulemusi tuleks võrrelda nende
saavutamise kuludega, ametlikud kulude-tulude
analüüsid on eriti väärtuslikud selles kontekstis
Kokkuvõte, peamiselt kvalitatiivne,
juhtimise efektiivsuse kohta

tõendid
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Toetuste näitajad, et saavutada Keskmisi ja pikaajalisi tulemusi tuleb samuti
konkurentsivõime ja majandusliku arvestada, kus võimalik
arengu keskmisi / pikaajalisi eesmärke
Ülekantavuse aste

Iga näide, et tegevust on mujal kasutatud, näitab
juba toetust, ehkki ülekantavus eeldab teatud
võimekust, millega peab arvestama

Integratsioon teiste arenduseesmärkide Tõendid sünergia loomisest teiste eesmärkidega on
ja -meetmetega
oluline lisaeelis
Ülekantavuse ja välismõjude (spillover) Tegurite hindamine, aga ka tõendid, et sekkumised
efekt
avaldavad mõju teistele majandustegevustele ja
muude välismõjude loomine
Seeniorturismi programmi lõpphinnangust ilmnevad põhijäreldused − Euroopa seeniorturismi
programm on tekitanud positiivset mõju:

•
•
•

üldine majanduslik mõju Euroopas kui sihtkohas on ligi 12,4 miljonit eurot;
46% mõjust sihtkohades on majutus- ja toitlustussektoris;
loodi ca 270 töökohta vastuvõtva sihtkoha turismisektoris ning 70 töökohta
lähetava riigi turismisektoris.

Kokku on programm oma 16 miljoni euro eelarvega mõjutanud Euroopa Liidu majandust ja
loonud umbes 340 töökohta turismisektoris. Kuigi valitsused andsid toetuste kaudu 19%
kogu programmi kuludest, siis näiteks Hispaania valitsus on saanud iga investeeritud euro
eest tagasi maksudena 1,58 eurot ning mõju ei puuduta ainult keskvalitsust, vaid jõudis ka
programmis osalenud regioonidesse ning ka seeniore lähetanud riikidesse.

Test

1) Milline on teie seisukoht vanemaealistele pakutavate soodustuse kohta
ühistransporditeenuste osas – rongid ja bussid? Palun põhjendage seda.
2) Vestelge vanemate inimestega, kes on viimasel ajal reisinud: uurige nende
reisimotivatsiooni põhjuseid. Tehke kindlaks, kust ja kuidas nad on
saanud reisiinfot ja uurige nende eelistusi pakettreisi broneerimisel või
broneerides majutust ja transporti ise.
3) Pidades silmas seenioride erivajadusi, koostage soovitused mereäärses
kuurordis asuvale hotellile, mis püüab pikendada hooaega.

Oluline teada!

•
•
•
•
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Euroopa on suurim turismisihtkoht maailmas, mille turuosa on umbes
50%
Seenioridest tarbijad on oluline potentsiaalne turusegment
turismisektoris
Majutus- ja reisiettevõtetel ning turismiinfokeskustel on keskne roll
teenuste osutamiseks eakatele turistidele.
Peamised kriteeriumid, mida kasutatakse seeniorturismi majandusliku
mõju hindamiseks, on töökohtade kasv ja kasumlikkuse panus Euroopas.
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5. peatükk. Seeniorturismi tähtsus väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete jaoks
Shyam Patiar
Märksõnad: VKE (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted), head tavad, seeniorturism,
strateegiad, edendamine ja rakendamine.
Kokkuvõte. Peatükk keskendub VKE mõiste selgitamisele. Samuti tuuakse näiteid parimatest
seeniorturismi tavadest Euroopas ja nende edukast rakendamisest.
Õpiväljundid

•
•
•

5.1.

Teada VKE (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) olemust.
Kirjeldada seeniorturismi parimaid praktikaid Euroopas.
Analüüsida strateegiaid, mida parimate tavade edendamisel ja rakendamisel
omaks võtta.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete eripära

Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) on keskne roll Euroopa majanduses.
Nad on ettevõtlusalaste oskuste, innovatsiooni ja tööhõive peamine allikas. Euroopa Liidus
on ca 99% ettevõtetest VKE’d, kus töötavad 2/3 kõikidest erasektoris hõivatutest ning nendes
luuakse ligikaudu pool lisandväärtusest. Kuid nad seisavad sageli silmitsi turu puudustega
– neil on raskusi kapitali hankimisega või laenu saamisega, eriti algusfaasis. Nende piiratud
ressursid võivad vähendada ka juurdepääsu uutele tehnoloogiatele või innovatsioonile.
Seega, VKE-de toetamine on üks Euroopa Komisjoni prioriteete majanduskasvu tagamisel,
töökohtade loomisel ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse loomisel.
Ühtsel, ilma sisepiirideta turul, on oluline, et VKE-sid toetavad meetmed põhinevad
ühisel määratlusel, parandamaks nende järjepidevust ja tõhusust ning piiramaks
konkurentsimoonutusi. See on seda enam vajalik, arvestades siseriiklike ja EL-i meetmete
ulatuslikku põimumist VKE-de abistamiseks sellistes valdkondades nagu regionaalareng ja
uuringute rahastamine.
1996. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse kehtestada esimene ühtne VKE
definitsioon, mis leidis laialdaselt kasutamist kogu Euroopa Liidus. 6. mail 2003 võttis
komisjon vastu uue soovituse võttes arvesse muutusi majanduslikus arengus võrreldes 1996.
aastaga. See jõustus 1. jaanuaril 2005 ja kehtib kõikidele poliitikatele, programmidele ja
meetmetele, mida Komisjon VKE-de jaoks välja töötab. Liikmesriikide puhul on definitsiooni
kasutamine vabatahtlik, kuid Komisjon koos Euroopa Investeerimispanga (EIB) ja Euroopa
Investeerimisfondiga (EIF) soovitab neid kohaldada võimalikult laialdaselt.
Muutused peegeldavad üldisi majandusarenguid alates 1996. aastast ja kasvavat teadlikkust
takistustest, millega VKE-d vastamisi seisavad. Uus määratlus sobib paremini erinevatele VKEde kategooriatele ja võtab paremini arvesse erinevaid ettevõtetevahelisi suhteid. See aitab
edendada innovatsiooni ning soodustada partnerlussuhteid, tagades samas, et ainult need
ettevõtted, mis tegelikult tuge vajavad, on avalike toetuste sihiks. Uus definitsioon tutvustab
kolme erinevat tüüpi ettevõtteid. Igaüks neist vastab teatud suhtlemistüübile, mis ettevõttel
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teistega olla võib. See eristamine on vajalik selleks, et luua selge pilt ettevõtte majanduslikust
olukorrast ja välja jätta need, kes ei ole VKE-d selle tegelikus kontekstis.
Esimene samm, et kvalifitseeruda VKE-ks – tuleb olla ettevõte. Vastavalt uuele määratlusele
on ettevõte „mis tahes üksus, mis tegeleb majandustegevusega, sõltumata selle õiguslikust
vormist“. Kui olete veendunud, et teil on ettevõte, tuleb luua oma ettevõtte andmed järgides
kolme kriteeriumit:

•
•
•

töötajate arv (staff headcount),
aastakäive (annual turnover),
aastabilanss (balance sheet).

Oma andmete võrdlemine
kolme kriteeriumi piirmääradega
võimaldab teil otsustada, kas teil
on mikro-, väikese või keskmise
suurusega ettevõte. Tuleb märkida,
et kuigi on kohustuslik järgida
töötajate arvu künnist, võib VKE
valida, kas täita käibe või bilansi
piirmäära. See ei pea vastama
mõlemale korraga ja võib ületada
ühte neist, kaotamata oma
staatust.
Uus määratlus pakub seda valikut, kuna ettevõtetel müügi- ja turundussektorites on nende
olemuse tõttu suurem käive kui tootmisettevõtetes. Võimalus valida selle kriteeriumi ja
bilansimahu vahel, mis peegeldab ettevõte üldist tervist, tagab, et VKE-sid, mis on seotud
erinevate majandustegevustega, koheldakse õiglaselt.
Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kategooria koosneb firmadest, kus töötab
vähem kui 250 inimest ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või mille aastabilansi
kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot (Verheugen, 2005).
Selles kategoorias väikeettevõtted on ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele
ja mille aastakäive või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Mikroettevõtted on
ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive või aastabilansi
kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot (vt joonis 5.1).
Kriteerium

Mikroettevõtted

Väikeettevõtted

Keskettevõtted

Maksimalane
töötajate arv

<10

10-49

50-249

Maksimaalne käive,
milj EUR

2

10

50

Maksimaalne
bilansimaht,
milj EUR

2

10

43

Joonis 5.1. Euroopa Liidu kriteerium id VKE määratlemiseks
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Töötajate arv on väga oluline esmane kriteerium, mis määrab, millisesse kategooriasse VKE
langeb. See käsitleb täistööajaga, osalise tööajaga ja hooajalisi töötajaid ning hõlmab:

•
•
•
•

töötajad;
isikud, kes töötavad ettevõtte heaks, kes alluvad sellele ja loetakse töötajateks
siseriikliku õiguse alusel;
omanikud-tegevjuhid;
partnerid, kes on regulaarselt seotud ettevõtte tegevusega ja saavad
ettevõttelt finantsilist kasu (Verheugen, 2005). Praktikandid või õpilased, kes
on kutseõppe praktikal, ei kuulu töötajate hulka. Arvesse ei võeta rasedus- või
lapsehoolduspuhkusel olevaid inimesi.

Töötajate arvu väljendatakse aastase tööühikuna (AWU, annual work unit). Igaüks, kes töötas
kogu vaatlusalusel aastal täiskohaga antud ettevõttes või selle eest, läheb kirja ühe ühikuna.
Osalise tööajaga töötajad, hooajatöölised ja need, kes ei töötanud täisaastat, on murdosa
ühest ühikust.
Aastakäive on tulu, mis ettevõte sai kõnealuse aasta jooksul oma müügist (toodetest ja
teenustest) pärast kõikide tagasimaksete tasumist. Käive ei sisalda käibemaksu (VAT) või muid
kaudseid makse. Aastabilansi kogumaht viitab firma peamise vara väärtusele.
Järeldus: definitsioon on oluline vahend, et rakendada tõhusaid meetmeid ja programme,
et toetada VKE-de arengut ja edu. Seetõttu kutsutakse liikmesriike koos Euroopa
Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga kohaldama seda nii laialt kui võimalik.
Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat teostab korrapärast järelevalvet VKE definitsiooni
rakendamisele. Toetudes 2006. ja 2009. a tehtud hindamiste tulemustele, viidi 2012. aastal
läbi sõltumatu uuring, keskendudes sellele, kuidas VKE mõiste rakendamise faasis praktikas
toimib.
Arvestades VKE demograafia arengut 2003. aastast; häireid, mille on põhjustanud iga oluline
muutus; „vähem ja paremini suunatud riigiabi“ poliitikat ja enamiku sidusrühmade seisukohti,
jõuti 2012. a uuringus järeldusele, et sel hetkel ei ole vaja VKE mõiste ümbervaatamist. Lõplik
ajakohastatud määratlus, mis võtaks arvesse inflatsiooni, tööviljakust ja muutusi käibes ja
bilansimahus, ei ole kiireloomuline ja selle võib ümber vaadata tulevikus.
Uurimuses soovitati selgitada teatavate eeskirjade rakendamist olemasolevate soovituste
raames, näiteks edasiste juhiste abil või ajakohastades kehtivat VKE definitsiooni
kasutusjuhendit. Selleks viidi 2013−2014. a läbi kasutusjuhendi hindamine. Lõpparuandes
sisalduvad järeldused ja ettepanekud on aluseks kasutusjuhendi läbivaatamisel, mis peaks
kõigis EL-i keeltes olema kättesaadav märtsis 2015.

5.2.

Seeniorturismi näiteid Euroopast

Järgnevalt tuuakse esile mõned head näited Euroopa Liidus teostatud seeniorturismi
projektidest ja tootearendustest tuginedes projekti TOURAGE uuringuraportile (http://www.
tourage.eu/). Näiteid on erinevatest riikidest ning erinevatele sihtrühmadele, st et mitte kõik
tegevused ei ole suunatud ainult välisturistidele vaid ka kodumaal reisivatele seenioridele.
Bealtaine’i festival (West Region, Iirimaa): Bealtaine’i festival on Iiri rahvuskunsti festival,
mille teema fookus on vanemaealiste inimeste loovusel. Esmakordselt korraldati üritust
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1995. aastal ning see toimub iga-aastaselt maikuus terves riigis. Osa võtavad tuhanded
osalejad, kes esindavad erinevaid kunstialasid. Bealtaine’i märksõnad on „uuenemine, loovus
ja vananemine“. Festivali korraldab riiklik organisatsioon Age & Opportunity (eesti keeles:
vanus ja võimalus), mille eesmärk on kaasata vanemad inimesed ühiskonna arengutesse.
Festivali ulatus ja ambitsioonid on kasvanud ning see on tunnustatud terves maailmas kui
esimene omataoline festival.
Ireland Reaching Out (West Region, Iirimaa): Ireland Reaching Out (Iirimaa XO) projekt
põhineb lihtsal ideel; selle asemel, et oodata, et Iiri päritoluga inimesed oma juuri otsiksid,
toimib organisatsioon teisel moel. Koostööd tehakse vabatahtlikega kihelkondade, külade
ja valdade tasandil Iirimaal – otsitakse üles need inimesed, kes lahkusid Iirimaalt väljarände
käigus, koos nende järeltulijatega üle maailma. Organisatsiooni võtab nendega ühendust ja
kutsub neid osalema laiendatud „virtuaalses“ kogukonnas nende päritolukohas. Sel moel
saab kogu Iirimaa diasporaa 70 miljonit inimest süstemaatiliselt internetis taasühendada ja
kutsuda tagasi või suhtlema oma esivanemate kihelkonnaga, mis on kasuks kõigile. See riiklik
pilootprojekti töötati välja Kagu-Galways West Regionis.
Ultreia projekt Knock’i pühakoda (West Region, Iirimaa): Failte Ireland (Iirimaa riiklik
turismiamet) on riigi lääne osas võtnud strateegilisse fookusesse religioosse turismi. Usu ja
palverännakutega seotud reiside arv näitab kasvutrendi ja seda eriti vanema põlvkonna seas,
keda hellitletavalt kutsutakse „halliks turuks“ (grey market). Piirkonnas asuv Knock Shrine on
ajalooline usupühamu, mis on kergesti ligipääsetav. Kohalikel turismiettevõtjatel tekkis huvi
arendada keskuse külastuse ümber terviklik külastuselamus ning tänaseks on saanud sellest
prioriteetne turismiobjekt vanemaealiste turistide seas.
Tropical Tourism programm (Granada,
Hispaania): Granada maavalitsuse loodud
„Tropical Tourism“ programmi eesmärk on
sisustada vanurite vaba aega ja toetada
iseseisvalt hakkama saamist. Granadas valiti
sihtrühmale sobilik hotell – ranna lähedal,
kohandatud liikumispuudega inimestele, mugav
jne. Programm sisaldas juhendatud ja muid
aktiivseid tegevusi. Programm on suunatud
kõigile eakatele inimestele, kes on üle 65 aasta
Tropical Tourism programm
vanused ja ka liikumispuudega inimestele).
Foto: Güéjar Sierra raekoda
Maksimaalne grupi suurus on 60 inimest ning
taotluse selle programmi teenuste kasutamiseks
saab esitada kohalik omavalitsus, kes katab olulise summa kogukuludest. Praegusel ajal on
riigi majandusliku olukorra tõttu peamine probleem tegevuste rahastamine. Et see algatus
kestaks, peaks valitsus jõudma kokkuleppele kaasamaks erasektori töötajaid ja -vahendeid.
Imserso – sotsiaalprogrammid vanurite elukvaliteedi parandamiseks Granadas (Granada,
Hispaania): keskvalitsus ja kohalik omavalitsus on teadlikud eakate olukorrast Hispaanias,
seega on nad IMSERSO abil loonud ja edendanud erinevaid sotsiaalseid programme, et
parandada nende elukvaliteeti, kasutades turismi ressursse vastavalt nende vajadustele ja
eelistustele. Projekti eesmärk pakkuda seenioridele soodsate hindadega majutusteenuseid
hooajavälisel, st oktoobrist juunini, ajal. Projekti tulemusena kasvavad seenioridest turistide
vood ja just väljapool tavapärast hooaega, mis omakorda leevendab tööpuudust piirkonnas.
Lisaks majutusele, said seeniorid nautida rannikut, osaleda kultuuriekskursioonidel ja
loodusretkedel ning õppida tundma Hispaania ajalugu ning loodust.
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„Without Barries“ Tourism Association
(Pomorskie, Poola): assotsiatsiooni üldine
eesmärk on edendada pensionäride ja
puuetega inimeste aktiivset eluviisi, eriti
turismi kaudu. Alates organisatsiooni
loomisest, on selle eesmärk süstemaatiliselt
jälgida seenioride ja puuetega inimeste
hakkamasaamist − diagnoosida nende
probleeme ja määratleda vajadusi. Uuringust
selgus, et üks tõhusamaid meetodeid
ennetada nendes sihtrühmades tekkivaid
“Without Barriers” Tourism Association
probleeme, on toetada nende aktiivset
Foto: Agnieszka Walczak
eluviisi turismiga seotud tegevuse abil.
Lisaks tõdeti, et praegune turismipakkumine
sageli ignoreerib seeniorturisti erivajadusi ning piiranguid, mis puudutavad peamiselt
liikumist ja teenuste/rajatiste kättesaadavust. Selle tulemusena loodi pilootkontseptsioon
seenioride füüsilise, vaimse ja sotsiaalse kaasamise edendamiseks läbi nii aktiivse kui ka
puhkuseturismi. Kontseptsioon keskendub bussireiside korraldamisele ja jalutuskäikudele
huviväärsustega tutvumiseks. Mõlemal juhul pannakse võrdselt rõhku nii kognitiivsetele
aspektidele kui ka osalejate füüsilise aktiivsuse tõhustamisele. Ühingul on ka veebiportaal
www.kaszubybezbarier.pl (Kašuubia ilma piirideta), mis reklaamib Kašuubia piirkonna
turismiobjekte, erilist rõhku pannakse ligipääsetavusele. Koostöös Gdynia linnaga andis
assotsiatsioon välja spetsiaalse teejuhi turistidele pealkirjaga „Gdynia igaühele“, mis sisaldab
mitmeid huvitavaid temaatilisi marsruute, mida täiendab praktiline teave ligipääsetavuse
kohta.
Warmia – Masuuria seenioride mängud
(Warmia − Masuuria, Poola): WarmiaMasuuria seenioride mängude peaeesmärk
on edendada sportlikku ja aktiivset ning
tervislikku eluviisi 45-aastaste ja vanemate
inimeste seas. Eelkõige keskendutakse
seenioridele, kaasates neid aktiivselt
sotsiaalsetesse tegevustesse, edendades
sotsiaalset kaasatust, avatust, sallivust
ja austust kõigi rahvaste, kultuuride,
Warmia – Masuuria seenioride mängud
religioonide, vanuste ja elustiilide vastu.
Foto: http://www.tourage.eu/Warmia Mängude juurde kuuluvad mitmed kultuuriMazury
ja haridusalased tegevused, mis rõhutavad
sporditegevuse tähtsust ja rolli üle 45-aastaste inimeste seas, sealhulgas hariduslik
konverents, mis avab pidulikult programmi. Muud tegevused hõlmavad organisatsiooni
piirkondlikke meelelahutuslikke üritusi pensionäridele („Seniorada“) ja muid kaasnevaid
üritusi, ühendades inimesi, kes on vanemad kui 45 aastat. Projekt aitab edendada ka
Warmia-Masuuria piirkonda kui ihaldusväärset turismisihtkohta seeniorturistidele ja nende
peredele ning tugineb eelmisele kampaaniale „Masuuria – looduse ime“. See rõhutas
piirkonna loodusrikkust ja et see on ideaalne koht kõigile neile, kes otsivad rahu ja vaikust
looduskeskkonnas.
Gastronoomiline teekond (Szabolcs-Szatmár-Beregi maakond, Ungari): programmi eesmärk
on näidata Szabolcs-Szatmár-Beregi maakonna gastronoomilist kultuuri. Määratleti viis
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erinevat traditsioonilist piirkonda (Nyírség, Bereg,
Szatmár, Rétköz ja Nyiri-mezőség), millel on oma
gastronoomiline kultuur ja traditsioonid. Mõte on
selles, et mitte ainult maakondadel pole erinev
kokakunsti kultuur, vaid eripärad on ka maakonna
siseselt. See on hea viis tõsta elanike tähelepanu
ning aidata neil avastada oma maakonda.
Programmi alustas projekt „Vana toidud uues
kuues“. Peamiseks sihtgrupiks on seeniorturistid,
sest külastades uut sihtkohta, tahavad nad tundma
õppida ka selle piirkonna kokakunsti.

Gastronoomiline teekond SzabolcsSzatmár-Bereg
Foto: http://www.tourage.eu/

Strandzha looduspark (Burgase piirkond,
Bulgaaria): Strandzha looduspark
asub Bulgaaria ja Türgi piirialal. 90%
elanikkonnast on eakad. Turism on
kohalike elanike peamine tegevusala,
mis loob piirkonnas töökohti ja
majanduskasvu. Kohalikud inimesed
on renoveerinud oma majad ja
majutavad pargi külalisi. Nad laulavad
kohalikke laule, tantsivad rahvatantse,
Strandzha looduspark
valmistavad kohalikku toitu ning on
Foto: Tourist Association (BRTA), Bulgaria,
turistidele piirkonnas teejuhiks. Iga
www.brta.eu
aasta maikuus korraldavad kohalikud
elanikud „Rododendronite festivali“.
Brashly küla eakad asutasid organisatsiooni ning korraldasid näituse kohalikust käsitööst ja
riietest, renoveerisid vana koolimaja ja kiriku ning pakuvad turismiteenuseid − toitlustamist,
juhendamist, majutust ning rahvatantsudest ja –lauludest koosnevat programmi. Teenuste
osutamine muudab eakad aktiivseks, tekitab tööhõivet ja kasumit.
Parimat nauditakse aeglaselt – spaa- ja
gurmeeturism Dikļi Palace maakohas
(Vidzeme piirkond, Läti): Dikļi Palace
Hotel asub kaunis vanas mõisas, umbes
120 km kaugusel pealinnast Riiast ja 20
km kaugusel lähimast linnast, Dikļist.
Hotell on tuntud ka kui üks parimaid
Läti restorane väljaspool Riiat. Selle
menüü on kuulus, pakkudes roogi, mis
on valmistatud hooajalisest ja kohalikust
toorainest. On võimalik nautida Eco SPA
Dikļi Palace spaa
hoolitsusi, milles kasutatakse kohalikke
Foto: http://www.tourage.eu/
tooteid ja professionaalseid teadmisi.
Et tevõt te eesmärk on edendada
vastutustundlikku suhtumist loodusressursside ja kohalike elanike suhtes. Teenuseid
kasutades pakub ettevõte võimalust olla kooskõlas puutumatu loodusega, mõtete ja
enda kehaga. Dikļi Palace Hotelil on hea koostöö Valmiera teatri ja kohaliku õlletehasega
„Valmiermuižas alus“ ning pakub kompleksteenuseid kombineerides kultuuri, kohaliku
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toidu degusteerimist ja majutust, mis on kõrgelt hinnatud nii Lätist kui ka välismaalt pärit
seenioride seas. Hotelli motoks on: kvaliteet, loovus ja paindlikkus on peamised, et olla liider
konkurentide seas.
Spordi- ja heaolupuhkus seenioridele
(Põhja-Karjala, Soome): tegevus ühendab
reisimise välismaal ja tervislikud harjutused
ning vas tab tarbijate nõudmis tele.
Korraldajad on märganud, et puhkus, mis
ühendab reisimise ja kehalise aktiivsuse,
on hetkel nõutud. Paketid on populaarsed,
sest pakuvad uusi kogemusi, võimalust
säilitada sõprussuhteid ja leida uusi sõpru.
Seitsmepäevane puhkuseprogramm hõlmab
Spordi- ja heaolupuhkus seenioridele
erinevaid sportlikke tegevusi, nagu kepikõnd,
Foto: Iida Heinonen
vesivõimlemine, pilates, sportmängud ja
võimlemist ja pannakase alati kokku sõltuvalt osalejate huvidest. Programmides arvestatakse
osalejate füüsilist taset ja vanust, seega sobivad nad kõigile. Lisaks on õhtused tegevused ja
võimalus osaleda ekskursioonidel.

Test

1) On prognoositud, et vanadussõltuvusmäär, st riigi vanemaealiste
(vähemalt 65-aastaste) suhe tööealistesse (15–64-aastased), enam kui
kahekordistub järgneva 50 aasta jooksul Euroopas. Hinnake selle teguri
mõju turismisektori tulevikule.
2) Arutlege piirangute üle, mis võivad seista mikroettevõtete ees, kui nad
siseneva seeniorturismi turule, võrreldes suurte hotellidega.
3) Milline on teie arvamus, kas ja kes peaksid toetama väikeettevõtteid,
et nad saaksid luua seeniorturistide erivajadustele vastavad tingimused
ja juurdepääsud oma ettevõtetele?
4) Kuidas oleks võimalik rakendada hästi toimivaid seeniorturismi näiteid
teie ettevõttes?

Oluline teada!

•
•
•
•
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Prognoositakse, et seenioride turusegment peaaegu kahekordistub
järgmise 50 aasta jooksul.
VKE-d moodustavad 99% kõigist ettevõtetest ja annavad 75 miljonit
töökohta Euroopas.
VKE-de mõiste selgitamine põhineb töötajate arvul, aastakäibel ja
aastabilansil.
Euroopas on häid näited seenioridele turismitoodete arendamisel ning
neid on võimalik ettevõtte eripärast tulenevate muudatustega rakendada
ka teie ettevõttes.

Allikad / kasutatud kirjandus, 5. peatükk
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6. peatükk. Ligipääsetav turism ja spetsiifiline
infrastruktuur seeniorreisijatele
Carmen Chasovschi, Angela Albu
Moto: „Unistust reisida ei saa ravida tablettidega“
Märksõnad: seeniorturistide vajadused ja motivatsioonid, spetsiifiline infrastruktuur
seeniorreisijatele
Kokkuvõte. Käesolev peatükk tuuakse välja seeniorturistide motivatsioonid ja vajadused,
koos neile vastavate toodete ja teenustega. Lisaks tuuakse välja kontrollnimekiri, mis võtab
kokku, milliseid tingimusi tuleks majutusasutustel, restoranidel ja reisikorraldajatel pakkuda,
et vastata turu spetsiifilistele vajadustele.
Õpiväljundid

•
•
•

6.1.

Mõista seeniorturisti erivajadusi.
Mõista nende reisimotivatsioone.
Rõhutada spetsiifiliste toetavate elementide tähtsust seeniorturistide jaoks
teenindusahela erinevates osades.

Seeniorturismi keerukus ja mitmekesisus

Seeniorturismi turg on keeruline. Seda selgitati kõigis selle käsiraamatu peatükkides. On
raske määratleda selgelt sihtrühma, mis on nii heterogeenne. Nimetamine ise on üsna
mitmepalgeline nagu väitsid Gonzales at al (2009:148), kes kogusid kokku viimase 10 aasta
allikad, mis teemat käsitlesid (nt Sherman et al., 2001; Carrigan et al. 2004; Shoemaker et al.
2001; Moschis et al., 2004; Wang et al., 2005; Silvers, 1997; Reece, 2004; Whitford, 1998).
Boksberger’i (2009) poolt välja toodud järgmised kategooriad:

•
•
•
•
•
•
•
•

„vanem turg“
„küps turg“
„50+ turg“
„seeniorturg“
„küpsev turg“
„pensionärid / vanurid“
„kuldne iga“
„65“.

Nii nagu nimetused, on ka vanusepiirid ebamäärased. Mõned allikad annavad vastavasse
sihtrühma “sisenemise” vanusepiiriks 50 aastat, teised 55, või vahemiku 55−65 aastat
(Gonzales et al., 2009). Boksberger (2009) annab teise seletuse ühtsuse puudumisele selles
segmendis, selgitades, et tänu kiirele sotsiaalmajanduslikule arengule loob iga põlvkond nüüd
ise oma vanuse ja reisikogemuse erinevates ühiskonnatingimustes.
Kas tänapäeval on pensionärid avatumad reisimisele kui eelmine põlvkond? Vastus on ilmselt
jah. Ühelt poolt, turismiturg on paindlikum ja kohandatavam tarbija erivajadustele, on palju
odavam reisida, turism on kättesaadavam kui varem. Teiselt poolt on pensionärid tänapäeval
tervemad, rohkem teadlikud füüsilise tegevuse vajadusest ja avatumad reisimiseks.

Lk 44

Eakad tajuvad reisimist:

•
•
•
•
•
•

igapäeva elu mitmekesistajana;
võimalusena suhelda;
positiivsena füüsilise ja vaimse tervise jaoks;
võimalusena õppida;
võimalusena parandada enesehinnangut kogukonnas (staatuse küsimus);
rahuldust pakkuvana ja rõõmu allikana.

Nad on muutunud „reisimise entusiastideks“, kuid on samuti üha teadlikumad,
komplekssemad oma nõudmistes (Javalgi et al., 1992, Boksberger 2002) ja nad käituvad
nagu noorem põlvkond (Höpflinger 2005). Seetõttu pole ainult voodi ja (hommiku)söögi
pakkumine piisav. Nad vajavad täiendavaid tegevusi, mis vastavad nende enesehinnangu
ja vaimse arengu vajadusele, nende vajadusele õppida ja kogeda rohkem. Pakkuda võiks ka
uusi tegevusi, mis on seotud kultuuri, spordi ja meelelahutusega, kuid on tasakaalus inimeste
ohutusega.

Juhtumiuuring
Studiosus on üks suurimaid õppe- ja kultuurireiside korraldajaid Saksamaal. Nad
iseloomustavad end ise oma veebilehel „Die Nr. 1 der Studienreise-Anbieter Europas“/
„Euroopa nr 1 õppereiside pakkuja“ (http://www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/
Unternehmensprofil/Unternehmensgruppe). Reisibüroo asutati 1954. aastal ning
vastavalt veebilehel olevale informatsioonile on firmal 310 töötajat. Ettevõte arendab,
planeerib ja korraldab 1000 erinevat paketti rohkem kui 100 riigis. Artiklis „Mit 70
kann man noch traeumen“ / „70selt võime veel unistada“ selgitab Ina Pachan (Berliner
Zeitung), kuidas Studiosus kõnetab aktiivseid inimesi, kes on üle 70, „Reisträueme“
/ „Reisiunistused“ programmide kaudu. Studiosus sisenes jõuliselt kasvavale turule,
sest 2000. aastal reisis Saksamaal 5,35 miljonit inimest. See number võiks suureneda,
kui turul oleksid õiged pakkumised. U ued paketid peaksid kõnetama turisti, kes
on stressis või kellele ei sobi tavalised ekskursioonid. Uued reisid kataloogist
„Reiseträueme“ sisaldavad ka eriteenuseid, näiteks: hotellid liftide ja pagasiteenusega,
takso võtab turistid peale nende kodust, programm puhkeajaga, toitlustus, mis on
kohandatud eakate vajadustele. Reklaam on kohandatud ka sihtrühma profiilile:
kataloog on üles ehitatud klassikalisel viisil, tiitellehel on kaasaegne pilt ja logo „Ela
intensiivsemalt“.
(Allikas: http://www.berliner-zeitung.de/archiv/studiosus-umwirbt-die-aktivensenioren-mit-70-kann-man-noch-traeumen,10810590,9952078.html)

Soovitage veel vähemalt kolm lisateenust, mis võiks vastata eakate vajadustele ja mida
pole kirjeldatud eespool?
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Kui turismiäri on „kohandatud“ seeniorturistidele, peaks see vastama nende ootustele.
Turismiettevõtjad peaksid olema valmis seenioride soovideks ja vajadusteks, nagu näiteks:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2.

asukoht oleks hea ja lihtsalt juurdepääsetav;
spetsiaalsete tehniliste toetusvahendite olemasolu (lift, erimugavused avalikes
ruumides ja tubades);
võimalus dieettoiduks;
arstiabi olemasolu;
viisakad töötajad, kes on valmis neid aitama ja kuulama;
võimalus suhelda teistega;
vabaõhu tingimused lõõgastumiseks;
rajad kõndimiseks ja lõõgastumiseks;
valmisolek „kõigeks“.

Soovitused seeniorturistidele vastavalt nende eale ja tervislikule
seisundile

Dr Jean-Claude Leners, geriaater, spordimeditsiini arst ja ALGG teaduslik nõunik, koostas
loetelu soovitustest „Ole seeniorina vormis“, mis sisaldavad nõuandeid, kuidas püsida vormis.
Hotelliomanikud, reisikorraldajad, ettevõtjad ja teenusepakkujad võiksid täiendada oma
tooteid ja teenuseid tuginedes neile soovitustele:
Üldised soovitused

•
•
•
•
•
•

vältida halbu harjumusi ja edendada häid
hoolitseda oma välimuse eest
toituda tervislikult
sportida regulaarselt
kontrollida regulaarselt tervist
jääda uudishimulikuks ja proovida saavutada emotsionaalne tasakaal

Tervislik toitumine

•
•
•
•
•
•
•

püsida stabiilses kaalus
juua 1−1,5 liitrit vedelikku päevas
vähendada suhkru tarbimist
süüa rohkem puu- ja köögivilju
vähendada soola tarbimist
pöörata tähelepanu toidule ja kaltsiumi sisaldusele selles
lisada menüüsse kiudainete rikkaid toite köögiviljadest või teraviljadest

Regulaarne kehaline tegevus ja vaimu noorena hoidmine

•
•
•
•
•
•
•
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vähemalt 3 korda nädalas füüsilist tegevust korraga umbes 30 minutit:
kõndimine, jalgrattasõit, ujumine, jooksmine jm
ühiskondlik tegevus vaimse arengu ja tervise toetamiseks
mõistatuste, sudokude ja ristsõnade lahendamine
osalemine aruteludes
vanemate inimeste külastamine
osalemine koolitus- ja õppetegevustes (näiteks arvutikursused)
osalemine kultuuriüritustel

•
•
•

uued kogemused
uued hobid
uued kontaktid

Psühholoogiline, emotsionaalne ja sotsiaalne pädevus

•
•
•

vähendada stressi spetsiaalsete tehnikate abil (nt Tai-Chi jne)
suurendada enesekindlust
hoida emotsionaalne pool tasakaalus

Järgnevalt esitatakse kontrollnimekirja näidis erinevatele teenusepakkujatele, mida saab
korrigeerida vastavalt klientide tagasisidele.
I. Majutus
a. Üldtingimused ja avalikud ruumid:
☐ lihtne juurdepääs hoonetele, vähene treppide hulk sissepääsu juures või hotelli sees
☐ liftid ja pagasiteenus
☐ piisavalt istekohti fuajees puhkamiseks sisse- ja väljaregistreerimise ajal
☐ lihtne juurdepääs arstiabile
☐ uuendatud andmebaas teabega meditsiinitarvetest ja arstiabist
☐ transporditeenus rongi- või lennujaamast
☐ trükitud materjalid, täiendavaks reklaamiks või informatsiooniks
☐ vajadusel kohalekutsutav meditsiinipersonal, kes saaksid abistada puuetega kliente
☐ ruum, kus saab võimelda
☐ haljasala, kui võimalik
☐ külalissuhete korraldaja (concierge), kelle abiga saab soetada pileteid kontsertidele või
muudele kultuuriüritustele
☐ sõbralik personal, kes pakuks abi ja infot
☐ koht on vaikne ja ümberringi puudub müra
b. Toad
☐ mugavad voodid
☐ suur vannituba, telefon või hädaabinupp ja spetsiifilised vahendid puuetega inimestele
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II. Restoranid
☐ mitmekülgne menüü
☐ saadaval dieettoit
☐ vähendatud soolasisaldus
☐ suhkruvabad tooted
☐ puuviljad ja kiudainerikkad hommikusöögid

III. Reisiettevõtted
☐ transfeerteenus
☐ mugavad bussid, mõistliku aja tagant peatused, vesi ja muud teenused pardal
☐ rahuliku tempoga programmid, kus on aega puhkamiseks ja pausideks
☐ võimalus kergeks füüsiliseks tegevuseks (jalutamine, jalgrattasõit, ujumine, jooksmine jne)
☐ liikumine, mis kõnetab mõistust ja vaimu
☐ ühiskondlik tegevus
☐ võimalus õppida midagi uut ja huvitavat
☐ üllatada neid uute ja ootamatute asjadega
☐ premeerida neid pärast pingutust või väljakutset
☐ programmis sisalduvad ühisüritused
☐ segagruppides (st rühm ei koosne ainult eakatest) segaprogramm, pöörates erilist
tähelepanu eakatele inimestele
☐ tähelepanu abipersonalile reisi puhul, kus on kõrges vanuses reisijad
☐ tervise- ja reisikindlustus

Ülesanne: leidke vähemalt kolm lisasoovitust nimekirja iga kategooria jaoks.

6.3.

Motivatsioon ja tootearendus / toote kohandamine

Hoolimata sellest, et üldised soovitused selle sihtrühma teenindamiseks on kättesaadavad,
on oluline tootearenduses meeles pidada seeniorturistide mitmekesisust ning seda, et ka
seenioride motivatsioonid reisimiseks on erinevad.
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On mõistetav, et nö keerulisse põlvkonda (II Maailmasõja-aegsed ja -järgsed lapsed)
kuuluvate inimeste reisimotivatsioonid on erinevad. Presland ja Matthews (1998), keda on
tsiteerinud Astic & Muller (1999), on rõhutanud veel kord, kui olulised on tootearenduses
head teadmised tarbija käitumisest. Autorid on kindlaks teinud seitse reisimotivatsiooni
segmenti, millel on vastavad nimetused: nostalgilised, sõbralikud, õppijad, unistajad,
mõtlejad, seisundi otsijad ja füüsilised.
Tulemused saadi küsitluse tulemusel, kus paluti vastata väitele „Minu põhjused
puhkusereisiks on ...“ ja vastata sai 10-pallisel skaalal, kas nad on väitega nõus või
mitte. Väidetavalt mõjutavad praeguste seenioride ehk „baby-boomer’ite“ käitumist ja
motivatsiooni just selle põlvkonnale omased omadused:

1. Vaba aja veetmise motiivid: intellektuaalne, sotsiaalne, pädevus /
meisterlikkus ja stiimulite vältimine (Beard ja Ragheb, 1983).
2. Reisi kasutegurid: põnevus, enesearendamine, peresuhted, füüsiline aktiivsus,
ohutus / turvalisus, sotsiaalne seisund, pagemine ja lõõgastumine (Moscardo
et al., 1996).
3. Väärtused ja elustiili trendid: vabatahtlikkus, pühendumine lapselastele,
vaimsus, nostalgia, ettevõtlikkus, poliitiline aktiivsus, õppimine
eneseteostuseks ning avastusturism (Muller, 1996 1997).
Järgnevalt tutvustatakse Astic ja Muller’i (1999) poolt välja toodud seeniorturistide omadusi.
Tabel 6.1 Seeniorreisijate tüübid ja nende reisimotiivid (Astic, Muller, 1999)
Nostalgilised (32%)
• Külastada sõpru või sugulasi
• Teha nö palverännakuid enda eluga seotud mälestusrikastesse paikadesse
• Külastada kohta, kus on pere juured
• Püüda saavutada puhkusel ühtsust perekonnaga
• Taaselustada häid mälestusi ja häid aegu oma minevikust
• Nautida ümbrust, mis on lohutav ja julgustav
Sõbralikud (22,7%)
• Kohtuda uute inimestega ja leida uusi sõpru
• Saada kellegagi koos puhates nendega paremaks sõbraks
• Reisida koos inimestega, kes jagavad minu huve ja väärtusi
Õppijad (18,9%)
• Koguda uusi ja erinevaid kogemusi
• Rahuldada oma uudishimu või suurendada teadmisi
• Olla hästi informeeritud ja toimuvaga kursis
• Õppida uusi asju ja rikastada oma elu
• Saada kultuursemaks inimeseks
• Olla teiste inimestega ühendatud ja kogeda ühtsustunnet
• Kogeda avastamise rõõmu
• Tunda, et osalen aktiivselt maailmas minu ümber
• Olla natuke seikluslik
• Parandada või uuendada oma oskusi reisijana
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Unistajad (9,3%)
• Saada eemale nõudmistest kodus ja igapäevaelus
• Lõõgastuda ja mitte midagi teha
• Kogeda natuke luksust
• Saada eemale ülemõtlemisest
• Vältida igavust
• Teised pakuks meelelahutust ja hoolitsust
• Saada kaasinimeste austust
• Pidada sammu teistega, kes teevad ka puhkusereise
• Võimalus jutustada oma puhkuse seiklustest ja juhtumistest oma lapselapsele
• Võimalus rääkida teistele, kus olen käinud ja mida näinud
Füüsilised (3,4%)
• Võimalused tegeleda spordialaga, mis mulle meeldib
• Leida elamusi või põnevust
• Saada kasu füüsilisest tegevusest

Turismiettevõtjad võiksid mõelda, milliseid teenuseid saab suunata eespool nimetatud
konkreetset tüüpi reisijale. Allpool on näide sellest, kuidas reisikorraldaja reageerib turule,
kus suur hulk reisijaid on üksikud. Nad on loonud alldomeeni, kus inimestel, kes soovivad
valida reisi või sihtkoha, on võimalus kohtuda teiste reisijatega enne reisi, või veenda teisi
endaga koos reisima.

Studiosus reisikorraldaja netilehekülg, alajaotus Me&More
Allikas: http://www.studiosus.com/Erleben/Mitreiseboerse-me-more
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On palju näiteid, kui pensionärid, põhinedes ühisele maitsele, eelistustele ja ametile loovad
grupid ja klubid. Nad jagavad samu huve ja lähevad koos reisima. Selline näide on toodud
alloleval pildil (jalgrattaturism pensionäridele).

Allikas: http://seniorenveloreisen.wordpress.com/uber-unsere-gaste/

Test
Vastavalt informatsioonile käesolevas peatükis (kasutage lisamaterjale, kui vaja):

1)
2)
3)

Täiendage ptk-s toodud kontrollnimekirja vähemalt 3 lisapunktiga.
Valige üks Astic ja Muller’i poolt leitud seeniorturistide segment ja
töötage neile välja vähemalt üks reisiprogramm.
Analüüsige ühte seenioridele suunatud või teie arvates neile sobivat
majutusettevõte infrastruktuuri ja teenuseid tuginedes majutusettevõtte
kodulehel olevale informatsioonile

Oluline teada!

•
•
•

Seenioride reisimotivatsioonid on erinevad.
On mõned standardnõuded, mida turismiettevõtted peaksid austama.
Seenioride spetsiifilistele vajadustele vastamiseks on vaja vastavat
infrastruktuuri ja mugavusteenuseid.
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Kokkuvõte
Seeniorturistid esindavad kasvavat turusegmenti, mitte ainult Euroopas, vaid ka PõhjaAmeerikas, Austraalias, Jaapanis ja isegi Hiinas. Turismiteenuste pakkujad peavad olema
valmis uuteks väljakutseteks, mis tulenevad seenioride spetsiifilistest nõuetest. Elukestva
õppe programmi raames koostatud projekti CUBITUS eesmärk, on luua sild ärisektori
kogemuste ja ülikoolide tehtud uuringute vahel. Käesoleva käsiraamatu eesmärgiks on
pakkuda turismiettevõtetele tuge seeniorturismi edendamisel ning seeniorturistide
ootustele ja vajadustele vastavate rõõmu ja rahulolu pakkuvate turismitoodete ja -teenuste
arendamisel.
Käsiraamat on valminud CUBITUS projektiga seotud kolme Euroopa ülikooli õppejõudude
koostöös. Neil kõigil on kogemusi turismialal, mitte ainult õpetajana, vaid ka koostöös
ärisektoriga. Käsiraamatus on teooriaosa üsna piiratud, jättes ruumi juhtumiuuringutele ja
hästi toimivatele näidetele, mida on seeniorturismis juba rakendatud.
Kui ärisektor kasutab ja hindab tehtut, siis on see koostajatele parim tasu.
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