
Kiviõli seikluskeskuse külastajad, 
aga ka teised Ida-Virumaad avasta-
ma tulnud turistid saavad end välja 
puhata Rosi puhkemajas. 

"Selleks, et Ida-Virumaa turismi 
edulugu jätkuks, vajab maakond 
uusi majutusvõimalusi. OÜ Eviss 
võttis väljakutse vastu ning rajas 
Leaderi toel puhkemaja. Praegune 
koroonaviiruse kriis lõpeb, aga va-
jadus kvaliteetse majutusteenuse 
järele seejärel vaid kasvab," leidis 
ettevõtluskonkursi žürii. 

Rosi puhkemaja mahutab kuni 
kümme ööbijat. 

"Kui me 2019. aasta talvel uksed 
avasime, olime selles piirkonnas ai-
nulaadsed: väiksem seltskond sai 
terve maja rentida. Kuna talve oli 
ka, siis mägi tootis meile kliente ja 
turundusega me ei pidanudki algu-
ses tegelema," meenutas puhkema-
ja peremees Veiko Rosi.

Eelmise talve kogemus oli jälle 
risti vastupidine. "Detsembris olid 
kõik jaanuari ja veebruari näda-
lavahetused ära broneeritud, aga 
mida ei tulnud, oli lumi. Selle pea-
le hakkasid inimesed oma bronne 
ükshaaval tühistama. Mõned suut-
sime suunata kaevandusmuuseu-
misse ja teistele atraktsioonidele. 
Aga need, kes tahtsid ainult suusa-

tada, jäidki tulemata," rääkis Ro-
si.

Puhkemaja omanik järeldas, 
et ainult mäe peale loota ei saa ja 
pingutada tuleb ka teiste klientide 
leidmiseks. Turundustöö on andnud 
tulemust, ent uus koroonapuhang 
kipub seda nurjama.

"Pereringis üritusi veel tehak-
se, aga firmade talvepäevad on ära 
öeldud. Ega me veel püssi nurka ei 
viska," lubas Rosi. "Kui enne kee-

gi tühistas, läks tuju natukene alla, 
aga nüüd on see meie uus normaal-
sus. Pigem saame inimestest aru."

Puhkemaja rajamiseks sai Rosi 
Virumaa koostöökogult 60 000 eu-
rot toetust; omaosalus oli peaaegu 
sama suur. "Ilma Leaderi toetuseta 
poleks me seda ilmselt ette võtnud. 
Samas oleme pannud sellesse oma 
hinge ja teinud sellise puhkemaja, 
millisesse tahaks ka ise minna."

SIRLE SOMMER-KALDA

Euroraha tublimad kasutajad: muuseum, 
tervisekeskus ja puhkemaja

EUROOPA LIIDU 
TOETUSRAHAGA 
SAAVUTAB EESMÄRKE 
KIIREMINI

Eesti kaubandus-tööstus-
koja Jõhvi esinduse ja Eu-
rope Directi Jõhvi teabe-
keskuse juhataja Margus 
Ilmjärv:

"Euroopa Liidu toetused 
annavad võimaluse saavu-
tada püstitatud eesmärke 
kiiremini, aga nende kasu-
tamine paneb ettevõtja õl-
gadele ka suure vastutuse. 
See on põhjus, miks Eesti 
kaubandus-tööstuskoda ja 
Europe Directi Jõhvi teabe-
keskus on otsustanud tun-
nustada neid Ida-Viru ette-
võtteid, kes selle vastutuse 
on võtnud ja ka häid tule-
musi saavutanud."

Ida-Viru ettevõtluskonkursi žürii tunnistas aasta euroraha rakendajaks Narva muuseumi. Linnuse idatiiva 
avamine ja uus püsinäitus poleks ilma eurotoetuseta sündinud, nagu ka Jõhvi tervisekeskus ja Rosi puhke-
maja, mille rajajad pääsesid nominentide sekka.

Narva muuseumi uus püsinäi-
tus aitab ka koroonaajal külas-
tajate huvi üleval hoida. 

Pärast üle kahe aasta kest-
nud rekonstrueerimistöid avas 
enne jaanipäeva külastajate-
le uksed linnuse konvendihoo-
ne jõepoolne idatiib, kuhu seni 
polnud peale muuseumitööta-
jate keegi pääsenud.

Konvendihoone kahel kor-
rusel valmis aga haarav püsi-
näitus Narva linnusest ja sel-
le ajaloost, mis vahetas välja 
senise 30 aastat vana ekspo-
sitsiooni.

Suurem piletitulu 
"Suve jooksul käis meil li-

gemale 35 000 inimest. Publi-
ku arvust on minule isegi oluli-
sem, et me teenisime suvekuu-
del rohkem kui eelmisel aastal 
samal ajal," rääkis muuseumi 
direktor Ivo Posti. 

Tema sõnul on nii Ida-Viru 
turismiklaster kui vabariigi 
president Ida-Virumaale vii-
mastel aastatel tohutult tähe-
lepanu tõmmanud. "Praegu me 
lõikame selle vilju."

Ka idatiiva rekonstrueeri-
mine ja uue püsinäituse val-
mimine sai palju meedia tähe-
lepanu. "Inimestele jäi meel-
de, et midagi suurt ja ägedat 
on Narva muuseumis sündi-
mas. Ükskõik, millised uudi-

sed meilt tulid − kõik mõjus 
reklaamina." 

Mida siis külastaja uuel pü-
sinäitusel näha saab? Näiteks 
kasarmusse on välja pandud 
relvad ja mundrid läbi aega-
de. Maketisaalis näeb aga 3D-
prinditud makette, mis näita-
vad linnuse arengut. Kõige tu-
gevama lõhnaelamuse saab va-
nast kaevutornist. "Lõhn on ka 
tänapäeval üks ekspositsiooni 
osi ja siin on see autentne," sel-
gitas Posti.

Ühestki moodsast püsinäi-
tusest ei puudu interaktiivsed 
ekraanid, nii ka Narva linnu-
ses. Ekraanidest väsinud silmi 
saab aga puhata ruumis, kus ei 
ole mitte midagi peale imelis-
te vaadete Aleksandri kiriku-
le ja Jaanilinnale. 

Uue projekti kallal 
Narva linnuse rekonstruee-

rimine ja uus püsinäitus on osa 
projektist, mis algas 2016. aas-
tal ning sai Euroopa regionaal-
arengu fondist 3,54 miljonit 
eurot toetust (kogumaksumus 
on üle 4 miljoni).

"Ilma eurotoetuseta poleks 
me saanud nii suurt projek-
ti teha, vähemalt mitte selli-
sel moel. Ruum ruumi haa-
val võid sa seina värvida, aga 
mitte elektri- ja küttesüsteeme 
paigaldada," võrdles Posti.

Praegu on Narva muuseumil 

käsil juba uus, Eesti-Vene piiri-
ülese koostöö projekt. Ligemale 
3 miljoni euro eest rekonstruee-
rib muuseum 2022. aasta sügi-
seks linnuse läänehoovi, ehi-
tab välja taristu suurte üritus-
te korraldamiseks ning korras-

tab läänehoovi välismüürid. Li-
saks luuakse otseühendus lää-
nehoovi ja Joaoru vahel. 

Peale kommunikatsiooni-
de rajatakse läänehoovi uued 
teed ja rajad. Samuti hoolit-
setakse selle eest, et inimes-

Aasta tagasi valmis Jõhvis moodne 
ja valgusküllane tervisekeskus, mil-
le tingimusi kiidavad nii tohtrid kui 
patsiendid.

Esmatasandi tervisekeskuseks re-
konstrueeriti kunagise lastehaigla 
kõrvalhoone. Ümberehitustööd kest-
sid aasta ning perearstid ja -õed alus-
tasid uutes ruumides patsientide vas-
tuvõtmist tänavu jaanuarist.

Uus tervisekeskus läks maksma li-
gemale 2 miljonit eurot, millest põhi-
osa tuli Euroopa regionaalarengu fon-
dist. Osaühingu Corrigo panus oli üle 
600 000 euro, Jõhvi vald kaasrahastas 
projekti 165 000 euroga.

"Patsientidelt on väga hea tagasi-
side: neile meeldib valgusküllasus ja 
värvide mäng. Töötajad hindavad aga 
avaraid ruume," rõõmustas Corrigo ju-
hatuse liige Tiiu Sepp.

Nii patsientidele kui ka töötajatele 
on mugav, et paljud teenused on ühe 
katuse all.

"Laborisse, röntgenisse või füsiote-
raapiasse minekuks ei pea õue astu-
ma, vaid need on samas majas. Meil on 
nüüd ka ämmaemanda teenus ja noor-
te emade nõustamine. Samuti on pat-
sientide käsutuses lift − oluline on, et 
tervisekeskus vastab kõikidele nõue-
tele," rääkis Sepp.

Tema sõnul soodustab uus keskus 

ka töötajate omavahelist koostööd. 
Tervisekeskuse käivitamine sattus ae-
ga, kui koormus tervishoiule kasvas ja 
koroonaepideemia muutis harjumus-
pärast töökorraldust.

"Tööd on arstidel ja õdedel rohkem, 
aga otsekontakte vähem. Väga palju 
tuleb patsientidega suhelda Skype'i, 
telefoni või kirja teel. Ka patsiendid 
harjuvad ära, et iga asja peale ei pea 
kohale tulema," tõdes Sepp.

Tervisekeskuses on kohti üheksale 
perearstile, millest on täidetud kahek-
sa. "Üheksas nimistu peaks lisanduma 
jaanuari lõpuks." 

Piirikindluse lugu pakub avastamisrõõmu

Uuel püsinäitusel torkab mundrite värvikirevuse kõrval silma, et mannekeenide silmad on kinni 
seotud. "See rõhutab, et tegu pole isiksustega, vaid need on üldnimetajaga sõdurid, kes on sel-
lesse rolli sunnitud," selgitas Narva muuseumi direktor Ivo Posti. MATTI KÄMÄRÄ

Jõhvi tervishoiu lipulaev

Tiiu Sepp võttis tänavu jaanuaris vas-
tu õnnitlusi uue tervisekeskuse ava-
mise puhul. MATTI KÄMÄRÄ

tel oleks piletivabal alal roh-
kem ajaveetmise võimalusi. 
Posti sõnul on tegu projekti-
ga, kus suur osa rahast kaeva-
takse maa sisse ehk maa-alus-
tesse kommunikatsioonidesse, 
mida keegi ei näe. 

Rosi puhkemaja läheb vastu kolmandale talvele. ERAKOGU

Rosi puhkemaja kohaneb uute oludega


