
 
 

  

 

 
MTÜ Saarte Koostöökogu koostöös 

Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja MTÜ-ga Saare Mahe  
korraldab 

8. ja 9. juunil 2011  
 

ÕPPEPÄEVA 
„Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale“ 

 
Sihtgrupp koolide ja lasteaedade köögipersonal, õpetajad, koolijuhid ning 
omavalitsustöötajad, kelle otsustusalaks on sisseostatava koolitoidu päritolu üle 
otsustamine. 
Eesmärk on tõsta sihtgrupi teadlikkust tervislikust toitumisest ning tervist toetava 
keskkonna loomise võimalustest, samuti motiveerimaks haridusasutusi tervist 
edendava tegevuse integreerimisele kooli- lasteaia igapäevaellu. 
 

Kolmapäev, 08.juuni 2011  
I osa - avatud kõikidele huvilistele 

KG Koolituskeskus Osilia (Nooruse 1, Kuressaare) III korruse konverentsiruumis 
10.00- 
10.30 

Kogunemine 

10.30- 
12.00 

Tööstusliku toidutootmise ja -töötlemise pahupool (transrasvad, 
toiduvärvid, geneetiliselt muundatud toit jne). 
Miks lapsed peaksid sööma kohalikku ja mahetoitu?  
Prof. Anne Luik, EMÜ Teadusprorektor 

12.00-
12.20 

Kohvipaus 

12.20- 
12.40 

Omavalitsuste roll ja initsiatiiv kohaliku toidu kasutuselevõtul valla 
allasutustes.  
Kaido Kaasik, Valjala vallavanem, SOL esimees 

12.40- 
13.15  

Mahetootmine kui lisandväärtus toidule.  
Kohalik väiketootja- sotsiaalse elu ja keskkonna hoidja. 
Aivar Kallas, Sülla Ökotalu, MTÜ Saare Mahe 

 
Kolmapäev, 08.juuni 2011  

II osa – projektist osavõtjatele 
14.15-
15.00 

Tutvume Metsa Johani mahetaluga, Talu põhitegevusalaks on lihaveiste 
kasvatus, millele lisaks on katsetatud väikeses mahus oma talu loomade 
lihast valmistatud toodete tootmise ja müügiga. Kuidas ja kas on võimalik 
talutoote jõudmine kohalikku lasteasutusse? 
Andrus Sepp, talu peremees 

15.00-
15.40 

Sõit Aavikunurga Puhketallu 
http://www.aavikunurga.ee/ 

16.00-
18.00 

Töökoosolek projektist osavõtjatele.  
Päevateema arutelu, eesmärkide seadmine ja tegevuskava koostamine 
projektis osalenute poolt. 

19.00 Ühine õhtusöök  



 
 

  

 
Neljapäev, 09.juuni 2011 

III osa – projektist osavõtjatele 
10.00-
11.00 

Tutvume Valjala lasteaiaga. 
Koolieelses lasteasutuses käidud aastad annavad muu arendava kõrval ka 
positiivse tervisekäitumise suuna kogu eluks. 
Novembris 2009 liitus Valjala Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade 
võrgustikuga.  
Marina Tamm, lasteaia juhataja 

12.00- 
12.40 

Lõuna Muhu koolis 

13.00-
15.00 

Tutvume Hellamaa Külakeskuse ja kogukonnaköögiga.  
Kogukonnaköökide projekt on Saarte Koostöökogu ning tegevusgrupi 
liikmete ühisalgatus, luua seadusele vastav materiaalne baas kohaliku 
tooraine töötlemiseks. 
Tiina Jõgi, Külakeskuse perenaine 
Saaremaal õpitu kokkuvõte ja tagasiside osalejatelt 

 Muu maailma kogemus. 

Kohalikku koolitoitu, kohaliku toidu edendamist ning üldist teavitamist puudutavad 

projektid Inglismaal.  

http://www.foodforlife.org.uk/ 

http://www.localfoodgrants.org/home 

http://www.gardenorganic.org.uk/news/news_topic.php?id=635 

  

 
 
 
 

Õppepäev on osa Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa Leader tegevusgruppide 
koostööprojektist „Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale. 


