
Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit 
SMTL 

https://xn--suveniiridemjatejatootjateliit-gfda.ee/         Reg. no. 80588148                  EE432200221075863268 
info@suveniiridemüüjatejatootjateliit.ee                      No VAT no.                              No IBAN no 
Katusepapi 11; 11412 Tallinn                                     Telefon +372 621 3004            SWIFT kood/BIC HABAEE2X 
EESTI • ESTONIA                                                      Mob.     +372 51 39 227           Swedpank  767           

Nr 028/08 28.08.2021 

Tallinna Linnapea Mihhail Kõlvart linnapea@tallinnlv.ee  
Tallinna Abilinnapea Aivar Riisalu Aivar.Riisalu@tallinnlv.ee 
Tallinna Ettevõtlusdirektor Mart Luik Mart.Luik@tallinnlv.ee 
Tallinna Strateegiakeskus Jaanus Vahesalu Jaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee 
Tallinna Abilinnapea abi Christina Karro Christina.Karro@tallinnlv.ee 
Tallinna Kesklinna Vanem Monika Haukanõmm kesklinn@tallinnlv.ee 

 

Toetusmeetmete teemaline arutelu 18.08 Memo 

 
Suveniiri Müüjate ja Tootjate Liit (SMTL) tänab, et leidsite aega kohtuda ja võimaldasite meil 
esindada valdkonda jätkuva kriisi tingimustes. 

SMTL loodi aastal 2020, ühingusse kuulub 510 liiget.  

Muuhulgas tulid mainimisele allolevad arvamused ja seisukohad: 

- Suveniirimüüjad ja -tootjad on osa turismivaldkonnast. 
 
- Suveniirimüüjad ja –tootjad vajavad toetusi. 
 
- Toetused ja põhiline abi tuleks suunata Tallinna vanalinnas tegutsevatele ettevõtetele. 
 
- Tallinna reklaamimaks võiks olla ajutiselt peatatud. 
 
- Odavdada tuleks Tallinna vanalinna parkimist. 
 
- Tallinna vanalinn tuleks muuta ligipääsetavamaks 
 
- Tallinna vanalinn peaks keskenduda kohalikule tarbijale. 
 
- Tallinna vanalinna tuleks meelitada külastajaid üle kogu Eesti: 
 „Külasta Tallinnat“Saa osa suurlinnamelust„Naudi vanalinna...“ 

 

- Tallinna  kauplused võiks saada „Turvaline Ostukoht“ märgi. 
 
- Tallinna vanalinna kampaaniaid võiks korraldada lähivälismaal. 
 
- Müügikärud vanalinnas tegutsevatele suveniiripoodidele. 
 
- Tallinna Jõuluturule võiks lisada nn maakondliku aspekti. 
 
- Tallinna vanalinna Jõulukampaania nov/dets. 
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- Tallinna vanalinna Talvekampaania jaan/veebr/märts. 
 
- Street Food Festival jaanuaris. 
 
- Tasuta kontserdid Tallinna Vanalinnas külastajate vanalinna meelitamiseks. 
 
- Üürihindade -50% ja rohkem soodustus. 
 
- Väliterasside üürivabastus. 

 
___________________________ 

 

SMTL tõdes, et suvine suveniirimüük pole soovitud müüki toonud. Sessoonsuse tõttu järgneb 
suvele aga pikk hoojaväline periood. Teenitud tulust ei ole võimalik hooajaväline periood üle 
elada.  
 
SMTL on arvamusel, et ettevõted kelle tulud on piirangute tõttu vähenenud, vajavad toetusi. 
 
SMTL-i tuleks kaasata järgnevate toetuste väljatöötamisse. Kaasamine aitaks pisukest abi 
õiglasemalt jagada. Negatiivse näitena tõi SMTL esile suveniiritootjad, kellele pole siiani 
ainsatki toetust suunatud. SMTL hinnangul on niimoodi jätkudes kogu kohalik müüdav 
suveniir varsti võõramaine, sest kohalik suveniiritööstus on kriisis unustatud ja hävnenud. 
 
SMTL rõhutas, et majandust ei tohiks enam sulgeda. Poodide, kohvikute toimimist ei tohiks 
katkestada. Kriisi võimendudes ei tohiks kinni panna kogu Tallinnat. Keskenduda tuleks 
ühiskonna võimalikult normaalsele toimimisele. 
 
SMTL selgitas, et valdkonnas töötab palju mitteeestlasi tänu millele on nende probleemid 
eesti elanikele vähem teada, vähem tähelepanu saanud ja ka vähem olulised. Ometi ka need 
inimesed elavad Tallinnas, kasvatavad siin peret, maksavad makse ja tarbivad siin.  
Tallinn on nende kodu. 
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