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Tartumaa Arendusseltsi 
kommunikatsiooniküsimustiku ja märksõnaanalüüsi 

tulemuste ülevaade 
 

Koostasid: 
Markus Jürisoo, Omanäolise Kooli Arenduskeskus SA 
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts 
 
Sissejuhatus 
 
Tartumaa Arendusseltsi arenguhüpet ettevalmistava projekti eesmärgiks on luua innovaatilisel 
kontseptsioonil põhinev kommunikatsiooniplaan (sh tegevuskava), mis võimaldab TAS-i väärtustel 
põhinevat, mitmesuunalist ja tasakaalustatud kommunikatsiooni ning toetab liikmete omavahelist 
võrgustumist ja kompetentside ülekannet. Selleks koostatakse koosloomes MTÜ tegevtöötajate, 
juhatuse, liikmete, koostöövõrgustike osaliste ja partneritega kommunikatsiooniplaan (sh 
tegevuskava), mis on töövahendiks TAS töötajatele ja juhatusele. 

I OSA: TAS-i KOMMUNIKATSIOONIKÜSIMUSTIKU TULEMUSTE 
ÜLEVAADE 
 
Meetod: et saada sisendit töörühma ja fookusgruppide kohtumisteks, koostati 12-st küsimusest 
koosnev Google Forms küsimustik, mis saadeti laiali TASi erinevatele sihtrühmadele, e-kirja 
listidele (liikmed@tas.ee, koostoo@tas.ee, tartumaine.toit@tas.ee, emajogi@tas.ee, 
projektitaotlejad2015-2022@tas.ee, rohefestival@tas.ee, tartumaavallad@tas.ee, 
hindamiskomisjon@tas.ee, noortefond@tas.ee), milles on ühtekokku ca 300 mittekorduvat 
kontakti. Küsimustikule sai vastata perioodil 31.05-10.06.2021. Kokku saadi küsimustikule 76 
vastust, mis on ca 25% kontaktide koguarvust, kellele küsimustik saadeti. 
 
Google Forms küsimustiku kaudu uuriti järgmisi küsimusi: 

1. Kuidas oled seotud Tartumaa Arendusseltsiga? Võib märkida mitu valikut. 
2. Kui tihti otsid TASi tegevuste/projektide/meetmete kohta infot? 
3. Kust Sa otsid/saad infot TASi tegevuste kohta? 
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4. Palun hinda, millised on Sinu jaoks kõige olulisemad kanalid TASi info saamisel 1-5 
skaalal, kus 1 on mitteoluline, 2 on väheoluline, 3 on keskmiselt oluline, 4 on oluline, 5 on 
väga oluline. 

5. Kas leiad endale vajaliku info piisavalt mugavalt? 
6. Kuidas hindad info liikumise sagedust? 
7. Milliseid takistusi oled kogenud TASi käest info saamisel? Palun kirjelda lühidalt. 
8. Millele peaks TASi kommunikatsioon kõige enam tähelepanu pöörama? Palun hinda 1-5 

skaalal, kus 1 on mitteoluline, 2 on väheoluline, 3 on keskmiselt oluline, 4 on oluline, 5 on 
väga oluline. 

9. Milliseid uusi kanaleid võiks TAS kasutada, et info paremini Sinuni jõuaks? 
10. Millised on teised peamised infokanalid või organisatsioonid (lisaks TASile), mille kaudu 

saad infot Tartumaal toimuvate arendustegevuste ja projektitaotlemise võimaluste, 
koolituste, võrgustike, sündmuste jne kohta? Palun nimeta 1-3 enda jaoks kõige 
olulisemat allikat, mida regulaarselt kasutad Tartumaa info saamisel - veebilehed, 
infokirjad, sotsiaalmeediakanalid, mida jälgid. 

11. Millist infot veel vajad/millisest infost on puudus? Palun kirjelda lühidalt. 
12. Nimeta 3 sõna, mis Sinu jaoks iseloomustavad TASi (milliste väärtuste kandja on TAS 

sinu jaoks). 
13. Muud kommentaarid, soovitused 

 
Küsitluse kokkuvõte 
 
Kokku vastas e-maili teel välja saadetud küsimustikule 76 inimest.  
Küsitlusest selgub, et enamik vastajatest olid: 

- TASi liige (30) 
- projektitaotleja Leader meetmest (20) 
- koostööpartner Tartumaalt ja koostöövõrgustike esindajad (19) 

TASi tegevuste, projektide ja meetmete kohta otsib ta infot pigem taotlusvoorude ajal või siis, kui 
mingi konkreetne koolitus või seminar huvi pakub.  
 
Kõige olulisemateks kanaliteks TASi info saamisel on:        

- koduleht (märgiti ära 60 korda) 
- e-kiri (märgiti ära 35 korda) 
- infokiri (märgiti ära 22 korda) 
- koosolekud, koolitused ja infopäevad (märgiti ära 22 korda) 

 
TASi infokanalite tugevustest toodi välja, et endale meelepärast infot on lihtne leida ja väljaminevat 
infot on valdavalt parasjagu. Lisaks TASi infokanalitele on enimkasutatavateks infokanaliteks: 
erinevate organisatsioonide infokirjad, kodulehed ja FB lehed (nt Tartumaa Ärinõuandla, TOL, 
Teaduspark, Kodukant, tartumaa.ee, jt) Tartu Postimees, vallalehed. 
 
Küsitlusest selgub, et TASi kommunikatsioon peaks ennekõike pöörama tähelepanu: 

• projektitaotlejate informeerimisele 
• Tartumaa inimeste teadlikkuse suurendamisele TASi ja Leader meetme kohta 
• innovaatiliste projektinäidete levitamisele 
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• liikmete kogemuste vahetusele ja võrgustumisele  
• piirkonna üldisele tutvustamisele ja turundusele  
• koostöövõrgustike arengu toetamisele ja vajadusel koordineerimisele 

 
Oma väärtustelt on TAS vastajate jaoks: koostöine, innovaatiline, toetav, arendav, avatud, kaasav 
ja kompetentne. 

Küsitluse vastuste analüüs  
 

1. Kuidas oled seotud Tartumaa Arendusseltsiga? 
 

Seotus TASiga* Vastajate 
arv % 

Projektitaotleja Noortefondist 1 1,3 
Koostööpartner mujalt 1 1,3 
Tartumaa elanik, ei ole otseselt seotud TASiga 2 2,6 
TASi hindamiskomisjoni liige 3 3,9 
Koostöövõrgustiku esindaja (Emajõe võrgustik, 
Sibulatee, Elva puhkepiirkond, toiduvõrgustik, 
Kollased aknad, Peipsimaa jt) 8 10,5 
Koostööpartner Tartumaal 11 14,5 
Projektitaotleja Leader meetmest 20 26,3 
TASi liige 30 39,5 

Kokku 76 100,0 
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* Mitmed vastajad olid ennast märkinud mitme sihtgrupi alla, antud analüüsil on võetud aluseks 
vastaja esimene valik. 
 
 

2. Kui tihti otsid TASi tegevuste/projektide/meetmete kohta infot? 
 

 
 

3. Kust Sa otsid/saad infot TASi tegevuste kohta? 
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4. Palun hinda, millised on Sinu jaoks kõige olulisemad kanalid TASi info saamisel 1-5 
skaalal, kus 1 on mitteoluline, 2 on väheoluline, 3 on keskmiselt oluline, 4 on 
oluline, 5 on väga oluline. 

 
Järgneval joonisel on toodud 76 vastaja keskmine hinnang infokanalite olulisusele. 

 

 
 
 

5. Kas leiad endale vajaliku info piisavalt mugavalt? 
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6. Kuidas hindad info liikumise sagedust? 

 
 
 

7. Milliseid takistusi oled kogenud TASi käest info saamisel? Palun kirjelda lühidalt. 
• Veebilehel võiks olla rohkem ja põhjalikumat infot 
• Kodulehelt on väga keeruline infot leida käimasolevate projektide kohta jmt 
• Takistusi ei ole, kuid info saamise vajadus sõltub konkreetselt juhtumipõhisusest 
• Infokiri võiks ilmuda kord kuus 
• Projektitaotluste piiravad tingimused 
• Info puudus 
• Alati olen saanud operatiivselt kiired vastused 
• Asjad lähevad mööda nii, et ei teagi küsida 
• Väga kehv koduleht 
• Koduleht ei ole piisavalt lihtsalt navigeeritav, sooviks saada infot peatselt avanevate 

meetmete osas ning esitada ühe taotluse (mitte kaks nagu Leader osas oli tarvis, eraldi 
veel PRIA kaudu, jäigi lõpuks esitamata) 

• Kodulehelt otsisin midagi, aga see oli väga keeruline uuesti õigesse kohta jõuda 
• Taotluse rahuldamise järel vōiks arendusselts seirata tähtaegu ja meeldetuletustega 

aegsasti tegeleda 
• Projektitaotluse vastust ei saanud teada enne, kui ise uurima hakkasin 
• Praeguselt kodulehelt leiab info pigem kergesti. Aga selleks, et jõuda kodulehele, on ka 

vaja väikest infokildu, et teaks üldse sealt otsida. 
• Juhtunud, et mõni link ei avane 
• Mõnikord tuleb üksikteemadega kirju sageli. Ettepanek saata infot teatud regulaarsusega, 

nt maks 1x nädalas. 
• Tänu sellele küsimustikule meenus TASi FB leht. Otsisin üles, olen isegi ära laikinud aga ei 

meenu, et oleks näinud seal kajastuvat infot jooksvalt. Ehk saab ka midagi selle lehe leviku 
laiendamiseks teha.... 

• Üldkoosoleku otsuste kohta on olemas ainult otsuse eelnõu, kuid puudub taustainfo - seda 
oma projektide puhul, mille eelarvet kinnitatakse. 
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8. Millele peaks TASi kommunikatsioon kõige enam tähelepanu pöörama? Palun hinda 
1-5 skaalal, kus 1 on mitteoluline, 2 on väheoluline, 3 on keskmiselt oluline, 4 on 
oluline, 5 on väga oluline.  

 
Järgneval joonisel on toodud 76 vastaja keskmine hinnang TASi kommunikatsioonitegevustele. 
 

 
 

9. Milliseid uusi kanaleid võiks TAS kasutada, et info paremini Sinuni jõuaks? 
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10. Millised on teised peamised infokanalid või organisatsioonid (lisaks TASile), mille 
kaudu saad infot Tartumaal toimuvate arendustegevuste ja projektitaotlemise 
võimaluste, koolituste, võrgustike, sündmuste jne kohta? Palun nimeta 1-3 enda 
jaoks kõige olulisemat allikat, mida regulaarselt kasutad Tartumaa info saamisel - 
veebilehed, infokirjad, sotsiaalmeediakanalid, mida jälgid. 

• Tartu Postimees, Tartu valla koduleht 
• Maakondlik ajaleht Tartu Postimees 
• KOV-i leht, ajalehed 
• Kultuuriaken, Tartu.ee 
• Kodukant Tartumaa, FB Tartu linn, FB Tartu 2024 
• OV liidu koduleht, OÜ Kodukant Tartumaa infokirjad,  
• Peipsimaa 
• Postimees  
• PRIA info 
• Puhka Eestis, visitestonia 
• Tartu Ärinõuandla 
• Tartu Ärinõuandla infokiri, Kodukant Tartumaa kirjad ja FB, TOLi FB 
• Tartu Ärinõuandla MTÜ uudiskiri 
• Tartu Ärinõuandla, Tartu LV 
• Tartu kultuurivaldkonna infoleht, Elva turisimiinfo uudiskiri, Tartu Postimees paberil ja 

veebis 
• Tartu linna ettevõtjate e-kirjade list, Ärinõuandla koduleht 
• Tartu linna koduleht, Tartu linna ettevõtjate list (vms) 
• Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Ärinõuandla 
• Tartu Postimees 
• Tartu Postimees,Tartu valla leht 
• Tartu Postimees, e-kirjalistid ja meiligrupid, sotsiaalmeedia, vallaleht 
• Tartu Postimees, FB grupid. 
• Tartu Postimees, Tartu Ärinõuandla infokiri, Tartu Linna FB leht 
• Tartumaa Ärinõuandla ja SPARK Demokeskuse infokiri 
• Tartumaa Ärinõuandla ja Tartu Teaduspark 
• Tartumaa mittetulundusühenduste elektrooniline infoleht, visittartu, visitsouthestonia 
• Tartumaa Turism, valla veebilehed nii tava kui sotsiaalmeedias, visitsouthestonia, 

Peipsimaa 
• Tartumaa veebileht, Elva valla koduleht, fondide infokirjad 
• tartumaa.ee 
• tartumaa.ee 
• TOLi Facebooki lehelt, Ärinõuandla FB lehelt ja infokirjast 
• TOLi ja Ärinõuandla FB- ja uudislist, Tartumaa Turismi info FB-s, Instagramis ja infolistid 
• TOL, Tartu Ärinõuandla, Töötukassa 
• TOL, TMNK 
• Valla kodulehed, vallalehed 
• visittartu, kultuuriaken 
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• visittartu.com 
 

11. Millist infot veel vajad/millisest infost on puudus? Palun kirjelda lühidalt. 
 

• See on küll TAS-väline, aga hea oleks omada tervikpilti kõikvõimalikest toetuse 
võimalustest. 

• Kord kvartalis ülevaadet, mis tehakse ja mis on tulemas. Kuu aega ette konkreetsete 
sündmuste kohta. 

• Info, mis aitaks kuidagi kliendini jõuda. 
• Meetmete ja taotlusvoorude info on kehvasti kättesaadav, koduleht on halvasti 

navigeeritav. 
• Piirkonna üldine tutvustamine ja turundus  
• Koostöövõrgustike toetamine ja vajadusel koordineerimine (nt Emajõe võrgustik, 

toiduvõrgustik jms) - seoses turismiklastri tulekuga vajaksid need 2 punkti üle Lõuna-Eesti 
ülevaatamist.  

• Kui olla taotleja, siis projektide kirjutajate kohta info, kelle poole ka vajadusel pöörduda. 
• Infot sobilike  taotlusvoorude kohta. 
• Toetusvõimalused, lihtne taotlemine juhistega, kiire info leidmine. 
• Kas te aitate tööjõudu ka leida? 
• Parimad projektinäited lähiümbruse maakondadest, riikidest. 
• Uus rahastusperiood - pole infot! 
• Infot on liiga palju, see ei motiveeri koostööks. 
• Ikka see meeldetuletuste teema. 
• TAS kui organisatsioon, millised on plaanid toetuste osas, kuidas rahastuse saanud 

projektidel läinud on. 
• Info ägedatest projektidest, mida TAS on toetanud. 
• Samalaadsete projektide kogemusvahetus teiste maakondade kohta. 
• Korralikest analüüsidest on puudus.  
• Õppereisid kogemuste saamiseks ja vahetamiseks. 

 
12. Nimeta 3 sõna, mis Sinu jaoks iseloomustavad TASi (milliste väärtuste kandja on 

TAS sinu jaoks). 
 
TAS on oma peamistelt väärtustelt vastajate jaoks:  

• koostöine ja kaasav (18) 
• arendav (18) 
• innovaatiline ja uuenduslik (14)  
• toetav (11) 
• avatud, usaldusväärne, täpne, ettevõtlik ja kompetentne organisatsioon (erinevad 

sõnavormid koondatud). 
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Sõnapilves on esitatud vastused esinemissageduse järgi, suurused vastavad sõna 
esinemissagedusele.  
 

 
 
 
 



11 
 

 
13. Muud kommentaarid, soovitused 

 
• Jõudu ja loovust. 
• Jõudu toimetamiseks! 
• Ikka see meeldetuletuste lugu. Oleks aegsasti tulnud meeldetuletusi, poleks minusugune 

põllumees tegevused teostamata jätnud. Selline lugu. 
• Rohkem väikeettevõtlust toetavaid meetmeid. 
• Edu ja jõudu kõigis ettevõtmistes! 
• Kui vähegi võimalik, jagage uue kuu kohtumiste infot juba eelneval kuul. 
• Edumeelselt edasi! 
• Oli vahva ankeet. 
• Rohkem toetada piirkonna elu vabatahtlikke tegijate projekte. 
• Ilusat suve soovin teile ja uusi meeldivaid kohtumisi! 
• Jõudu! Head algatused! 
• Pidage vastu. 
• Jätkake samas vaimus. 
• Head koostööd! 
• TAS on tubli info jagaja võrgustikele ka väljaspool Tartumaad. Aitäh! 

 

Soovitused kommunikatsioonitegevuste paremaks korraldamiseks 
 

• TASi üks oluline sihtgrupp on noored ja Tartumaa Noortefondi elluviimine. Antud 
küsimustikule vastajate hulgas oli 1 noortefondi taotleja ja üks vastaja oli veel ka oma teise 
valikuna märkinud ära noortefondi. Noortele suunatud kommunikatsioonitegevuste 
kavandamiseks ja asjakohaste kommunikatsioonikanalite valimiseks võiks kaaluda 
täiendava tagasiside küsitluse või fookusgrupi arutelu korraldamist just noorte 
hulgas. Selle võib ühendada tagasisidega noortefondile. 
 

• TAS vajab uut, selget, hästi struktureeritud, hea kasutajamugavusega kodulehte. 
Kodulehe disaini puhul on oluline, et projektitaotlejatele on vajalik info kergesti leitav ja 
koduleht lihtsalt navigeeritav. Samuti on oluline jagada infot TASi arendustegevuste kohta. 
Kodulehele tuleb paigaldada Google Analytics, et parandada kasutajakogemust ning 
võimaldada enimkülastatavate lehtede ja info esiletoomine vastavalt kasutajakäitumise 
analüüsile. 

 
• Kasutajamugavus on tähtis ka igapäevaselt info jagamisel (nt e-kiri, infokiri, FB), 

tähelepanu tuleks pöörata, kuidas luua regulaarne, selge, kohati ka koondav 
informeerimine. Näiteks e-kiri 1x nädalas, infokiri 1x kuus ja FB postitused siis sagedamini 
vastavalt vajadusele vms. 

 



12 
 

• FB kanali kaudu informeerimine on TASil uus ning selle kanali kasutajate hulk laieneb, 
mistõttu võiks kindlasti kaaluda FB temaatiliste gruppide loomist ja haldamist. See 
aitaks infot fokusseerida. Samuti peeti oluliseks uudsete e-lahenduste kasutamist (Zoom, 
veebiseminarid jt). Koolitused, infopäevad, nõustamised võib osaliselt korraldada e-kanalite 
kaudu. 

 
• Pöörata tähelepanu info jagamisele sihtgruppide poolt enimkasutatavate täiendavate 

kanalite ja koostööpartnerite kaudu, nt Tartu Postimees, Tartumaa Omavalitsuste Liit, 
Tartu Ärinõuandla, Tartu linna ja Tartumaa Turismi infokanalid.  

 
• TASi kommunikatsioonitegevuste fookus peab selgelt olema suunatud projektitaotlejate 

informeerimisele ja Tartumaa inimeste teadlikkuse suurendamisele TASi ja Leader 
meetme kohta. Samuti on oluline koostöövõrgustike toetamine ja vajadusel 
koordineerimine (nt Emajõe võrgustik, toiduvõrgustik jms), piirkonna üldine 
tutvustamine ja turundus, innovaatiliste projektinäidete levitamine ning TASi liikmete 
kogemuste vahetus ja võrgustumine. 

 
• Kommunikatsiooni sõnumite ja tegevuste kujundamisel saab TAS juhinduda oma 

peamistest väärtustest – koostöö, arendav, innovaatiline, toetav, avatud, 
usaldusväärne, täpne, ettevõtlik ja kompetentne organisatsioon ning sellega oma 
seniloodud kuvandit sihtgruppide hulgas veelgi tugevdada. 
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II OSA: ÜLEVAADE MÄRKSÕNAANALÜÜSIST 
OTSINGUNÄHTAVUSE HINDAMISEKS GOOGLE 
OTSINGUMOOTORIS 
Koostas: Markus Jürisoo, Omanäolise Kooli Arenduskeskus SA 
 
Kokkuvõte 
 
Eesmärgiks oli välja selgitada, kui hästi on TASi kodulehel olev informatsioon leitav 
otsingumootoris. Märksõnaotsingut tegev kasutaja on tavaliselt kõrgelt motiveeritud, ning otsib 
infot sihiga teha edasisi samme nagu näiteks küsida lisainfot, registreeruda, tutvuda materjalidega 
jne. Seetõttu on oluline olla tema jaoks sellel hetkel nähtav ja suunata ta oma lehele. 
 
Otsingumärksõnade peale nagu “LEADER, Tartumaa” ja “Tartumaa, arendus” on TASi koduleht 
esimese vastena kuvatud. “Tartumaa strateegia” annab 2. koha, “võrgustikud, koostöö, 
projektitoetus“ 2. koha. “Ettevõtluse arendamine Tartumaal” annab vastetena 5. ja 6. koha. 
 
Märksõnaanalüüsist on näha, et kui asukoht “Tartumaa” on otsingusõnadele lisatud, tuleb viide 
TASi lehele välja. Üldistel märksõnadel, mis on ilma “Tartumaa” täpsustuseta, ei ole enamasti 
TASi lehe viidet otsingutulemuste seas. Otsinguvastete hulgas on ka palju linke pdf-dokumentidele 
TASi kodulehel, mis ei pruugi enam olla ajakohased (vt tabel 1 allpool). 
 
Meetod: kogusime koos TASi tegevtöötajatega otsingumärksõnad, mis peegeldavad TASi 
tegutsemisvaldkondi ja milles TAS peab vajalikuks jõuda huviliseni. Need märksõnad olid: 
LEADER, Tartumaa ettevõtlus, projektitoetus/toetus, turism, projektitoetus/toetus, noored, 
projektitoetus/toetus, kogukonnad, projektitoetus, võrgustikud, koostöö, projektitoetus/toetus, 
Tartumaa, arendus, Leader meede, Leader meede Tartumaal, kohalik tegevusgrupp, kollased 
aknad, lennuprojekt, rohefestival, maaturismi toetused, maaturismi arendamine, Euroopa Liidu 
toetuste taotlemine, Euroopa Liidu toetused ettevõttele, noorte projektide rahastamine, 
ettevõtlustoetused Tartu, projektide rahastamine, projektide rahastamine Tartumaal, EU projektide 
toetused, Tartumaa strateegia, Tartumaa arengustrateegia, ettevõtlus Tartumaal, ettevõtluse 
arendamine (Tartumaal), kogukondade arendamine, kogukondade toetused. 
 
Märksõnade otsimine toimus www.google.ee lehelt, ilma eelnevate külastusteta TASi lehele, ehk 
lõime situatsiooni, mis vastab inimese otsingutulemustele, kes pole varasemalt TASi lehel käinud. 
Siinkohal tuleb arvesse võtta, et otsingutulemused on alati individuaalsed ja sõltuvad kasutaja 
varasemast sirvimisajaloost, eelduseks sai võetud, et varasem kokkupuude TASi lehega puudub. 
Kasutajatel, kes on varasemalt TASi lehti külastanud, võib olla otsingus mõningaid erinevusi, kuid 
need pole liiga suured. Otsinguvastete sügavuseks sai valitud 30 esimest vastet. Google 
otsingumootor kuvab 9-10 linki iga kuvatud otsinguvastete lehe kohta. Statistika näitab, et 
enamasti piirdutakse märksõnaotsingul edasise otsuse tegemisel esimese kahe esimese 
otsingulehe tulemustega. 
 
Otsingumärksõnade sageduse analüüs Google Keyword Planneriga: 
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• 100-1000 otsingut kuus on järgmistel märksõnadel: turism, noored, ettevõtlus, 

ettevõtlustoetus, leader, koostöö.  
 

• 10-100 otsingut kuus on järgmistel märksõnadel: arendus, leader meede, kollased aknad, 
euroopa liidu toetuste taotlemine, euroopa liidu toetused ettevõttele, projektide 
rahastamine. 

 
Ka väiksema otsingumahuga märksõnad on olulised, kuna viitavad konkreetsele infosoovile. 
 
TASi kommunikatsioonieesmärgiks Google’i otsingumootoris peaks olema olla otsingus nähtav 
soovitud märksõnadele ja viide peaks viima vastavate alamlehtedeni. 

Strateegia ja soovitused otsingumootoreis nähtav olemiseks, 
tegevuste mõju hindamiseks ning kasutajate ja nende käitumise 
analüüsiks 
 
1. Sisuturundus 

• Kirjutada artikleid meediasse, veebiväljaannetesse, partnerite ja taotlejate 
veebilehekülgedele, eelpoolloetletud/soovitud märksõnadega ja seotud teemadel. 

• Alati lisada link enda lehe vastavatele alamlehtedele.  
 

2. Tagasilinkimine 
• Kõigil projektipartneritel paluda oma lehtedel viidata TASi kodulehe vastavale alamelehele 

(projekt, meede, muu). Seda saab teha ka tagasiulatuvalt. Tulevikus muuta see rutiiniks. 
See aitab tõsta kodulehe nähtavust otsingumootoris ja leida huvilistel tee TASini.  
 

3.  Reklaamiost 
• Plaanida reklaamiostu GoogleAdsi kaudu ja luua eelarves pidevad vahendid 

reklaamiostuks/otsingunähtavuse parandamiseks. Kõigile märksõnadele mõeldud kuuajane 
kampaania (sihtrühma piiritlemata) toob kuu aja jooksul hinnanguliselt lehele ligi 130 
külastust, reklaami näeb 3500 inimest. Kampaaniakulu 130 eurot, päevakulu 4 eurot. Ühe 
kliki hind 0.97 eurot. Sihtrühma vanuselise ja asukohapõhise piiritlemisega saab 
kampaaniakulukust vähendada ligi 4-10x. Selleks on vaja eraldi sihtrühmaanalüüsi, ja/või 
kodulehe kasutajastatistikat.  

 
4.  Kodulehe külastamise statistika analüüs 

• Aitab hinnata tegevuste efektiivsust ja sihipärasust, nt millised kampaaniad on edukad 
(meedia, veeb, muud tegevused), ja mille vastu on külastajatel huvi.  

• Soovitus: paigaldada Google Analytics kodulehele.  
 

5. Kodulehe optimeerimine 
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• Teha kodulehel muudatusi ja struktureerida infot olulisuse ja kasutajateekonnaanalüüsi 
alusel, et suunata külastajaid just neid huvitavate lehtedeni ja neid esile tõsta.  

• Samuti  rõhutada enda poolt olulist ja seda just neil alamlehtedel/pealehel, mida inimesed 
kõige rohkem külastavad.  

 
6. Kirjeldada klienditeekond 

• Luua persoonad 
• Kaardistada põhitegevused igas klienditeekonna etapis 
• Tegevused ellu viia ja tegevuste mõju hinnata  

 
Tabel 1. TAS Google otsingumootoris 

Märksõna TAS-i koht Google’i otsingumootoris 

LEADER, Tartumaa 1. koht https://www.tas.ee/  

ettevõtlus, projektitoetus/toetus ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

turism, projektitoetus/toetus ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

noored, projektitoetus/toetus ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

kogukonnad, projektitoetus ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

võrgustikud, koostöö, 
projektitoetus/toetus 

6. koht https://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2012/09/MEEDE-3.2.pdf  

Tartumaa, arendus 1. koht https://www.tas.ee/  

Leader meede ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

Leader meede Tartumaal 4. koht https://www.tas.ee/taotlejale/projektitaotluse-
esitamine/ 

kohalik tegevusgrupp 15. koht https://www.tas.ee/hiinas-asutati-esimene-leader-
kohalik-tegevusgrupp/ 

kollased aknad 9. koht https://www.tas.ee/kollaste-akende-
paiknemiskohad-on-selgunud/ 

Lennuprojekt ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

rohefestival 2. koht https://www.tas.ee/arendustegevus/rohefestival/  

maaturismi toetused 
 

ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

maaturismi arendamine ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 
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euroopa liidu toetuste taotlemine ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

euroopa liidu toetused ettevõttele ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

euroopa liidu toetuste taotlemine  ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

noorte projektide rahastamine ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

ettevõtlustoetused Tartu ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

projektide rahastamine ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

projektide rahastamine Tartumaal 16. koht https://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2020/04/Kinnitatud-projektid-15.-
30.01.2020-taotlusvoor.pdf  
17. koht https://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2018/06/TAS-strateegia-elluviimine.pdf 

EU projektide toetused ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

projektide toetused  ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

Tartumaa strateegia 2. koht https://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2019/05/TAS-uuendatus-strateegia-
2015-2022.pdf  

Tartumaa arengustrateegia 16. koht https://www.tas.ee/meist/tas-strateegia/  

ettevõtlus Tartumaal 17. koht https://www.tas.ee/arendustegevus/tasi-
projektid/liikuv-ettevotlusnoustaja-tartumaal-2/  

ettevõtluse arendamine (Tartumaal) 5. koht https://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2019/05/TAS-uuendatus-strateegia-
2015-2022.pdf  
6. koht http://www.tas.ee/wp-
content/uploads/2015/06/TAS_strateegia_2014-2020.pdf  

kogukondade arendamine ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

kogukondade toetused ei ole 3 esimese otsinguvastete lehe seas 

 


