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TÜ Pärnu kolledž



Uuringu kulg ja valim

• Eesmärk: saada ülevaade antud sihtrühma ootustest, 
soovidest ja vajadustest ning rahulolust Pärnu 
külastusega

• Valim: juhuslikult valitud 120 lastega Pärnus puhanud 
peret

• Aeg ja koht: juuli lõpp-augusti keskpaik; kesklinn, 
Vallikäär, rand

• Korraldus: struktureeritud küsimustik



Vastanud

• Küsitleti pere täiskasvanuid

• Enamus vanuses 30-49 aastat, välismaalaste seas 
rohkem üle 50aastaseid ja eestimaalaste seas rohkem 
18-29aastaseid

• Ligi 70% kõrgharidusega



Vastanute päritolu



Reisiseltskonnad



Pärnu külastamise sagedus

Lasteta Lastega 



Üldine reisikäitumine

Reisieelistus 2012.aastal lastega reisid



Sõnad, mis iseloomustavad Pärnut
eestimaalased välismaalased



Erinevate tegurite mõju sihtkoha 
valikule üldiselt



Erinevate tegurite mõju Pärnu valikule



eestimaalased välismaalased

1. lastele meelelahutus sihtkohas laste turvalisus ja ohutus

2. lastel võimalik aktiivne olla lastele meelelahutus sihtkohas

3. laste turvalisus ja ohutus lastel võimalik aktiivne olla

4. laste soovidega arvestamine lastesõbralikud teenindajad

5. meelelahutus täiskasvanutele laste soovidega arvestamine

6. lastesõbralikud teenindajad teiste perede valikud

7. teismelistel "omad" tegevused ühistranspordi korraldus

8. lastemenüüd lastemenüüd

9. parkimistingimused meelelahutus täiskasvanutele

10. teiste perede valikud parkimistingimused

11.

perepakkumised, allahindlused 
lastele lastehoiuteenused

12. lihtne juurdepääs vankriga lihtne juurdepääs vankriga

13.

õpetuslikud / hariduslikud 
tegevused

perepakkumised, allahindlused 
lastele

14. ühistranspordi korraldus teismelistel "omad" tegevused

15. lastehoiuteenused
õpetuslikud / hariduslikud 
tegevused



Eelistatud majutus sihtkohas



Pärnu valiku põhjused



Pärnu valiku põhjused ja varasem 
külastuskogemus



Pärnule alternatiivid



Infoallikad Pärnu kohta



Eeldatav eelarve



Reisi pikkus



Teised reisil külastatavad paigad



Hinnang Pärnu kogemusele 
(5=väga hea, 2=kesine)



Hinnang Pärnu kogemusele



Hinnang lastega peredele sobilikele 
huviväärsustele ja tegevustelele



Mis meeldis Pärnus?



Millest tundsite puudust / ei meeldinud?



Kas soovitaksite Pärnut teistele?



Järgmisel aastal tagasipöördumine



Valmisolek külastada Pärnut lastega 
väljapool suve



Valmisolek külastada Pärnut lastega 
väljaspool suve



Kokkuvõtvalt 

• Üldine toon väga positiivne

• Oma mõju heal ilmal (13 ankeeti täideti pilves ilmaga) ja 
sellega kaasnevatel võimalustel

• Suur osakaal korduvkülastajatel � väljakutse 
teenusepakkujatele ja sihtkohaarendajatele (oht 
ammendumiseks)

• Sihtkohasõnumi kandumine suust-suhu ja internetis

• Lastekesksuse suurendamine � laste kasvule ja 
vajadustele sobilikud teenused ja infrastruktuur

• Lapsevanem on ka puhkusel � tugiteenused


