Saarte
e Koostöökogu koostöös Virumaa Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu ning
Peipsi- Alutaguse Koostöökojaga korraldavad 19.04.-21.04.2011
MAAETTEVÕTLUSE ÕPPEREISI
IDA-VIRUMAALE
eesmärgiga vahetada kogemusi ja genereerida uusi ideid väikeettevõtluse
edendamiseks maal läbi koostöö ja multifunkts
multifunktsionaalsuse
19.04.2011
13.30

Väljasõit Kuressaarest Elektrumi Ärimaja juurest. Vahepealsed peatused Kuressaare – Kuivastu.

17.00-19.00
Esko
ko talu külastus.
Õnne 13 teada- tuntud mahetalu, kus lisaks tootmisele tegeletakse ka oma talutoodangu töötlemisega.
Valmistakse jogurtit, kohupiima ning erinevaid juustusid. Saame teada, kui multifunktsionaalne ja
paindlik peab talu oma tegemistes olema
olema, et tagada talu jätkusuutlik areng.
20.00

Õhtusöök Viitna Kõrts
Kõrts. http://www.viitna.eu/index.php?lang=est

21.30

Ööbimine Vinnis : http://www.vinnisport.ee/hotell

20.04.2011
9.30- 11.00
Ida- Virumaa tegevusgruppide+ Saaremaa tegevusgruppide maaettevõtlusega seotud inimeste vaheline
ümarlaud Metsiku Piisoni Saloonis:
- kohaliku maaettevõtlusega seotud tegevused SKK ning Ida
Ida- Virumaa tegevusgruppides ning
Saarte Koostöökogus;
- esilekerkinud probleemid tootmine/töötlemine/tarbimine ahelas;
- kogemused;
- lahendusvõimalused.
11.00- 12.00 Piisonifarmi tutvustus /Hillar Pulk, talu peremees/
http://www.viko.ee/upload/files/Nr1(17)_lk3.pdf
Talu ,mille põhitegevusalaks on piima
piima- ja lihaveisekasvatus. Siiski on talu tuntumaks kaubamärgiks
piisonid, Metsiku Piisoni Saloon ja Eedeni aed. LLisaks
isaks toidu pakkumisele ning meelelahutusele
meelelahutuse on lähiaja
sooviks pöörata suuremat tähelepanu sellele, kuidas söök lauale jõuab ning kuidas see inimest mõjutab.
Lisainfo farmi kohta leiad: http://www.piisonifarm.ee

12.00- 13.00

Lõuna Metsiku Piisoni Saloonis

13.30- 14.30 Kõldu Lihakarn
Kõldu Lihakarn on tunnustatud väikeettevõtte aastast 1993. Ettevõte pakub piirkonnas loomade
tapamaja teenust. Lisaks pakutakse olenevalt kogusest külmtöötlemist, kondistamist ja parajateks
p
tükkideks tegemise võimalust. Kõldu Lihakarn tegeleb ka turustamisega, müües sea-,, vasika-,
vasika veise -ja
lambaliha. Lisaks pakutakse müügiks lamba- ja veisenahku.
Lisainfot ettevõtte kohta leiad: http://www.koldu.ee
15.40 – 16.40

Germani talu

Talu, mis tegeleb kurkide kasvatamise ja töötlemisega. Talutoode „hapukurk” saanud tunnustatud Eesti
Maitse päritolu- ja kvaliteedimärgi (pääsukesem
(pääsukesemärgi).
Lisainfot loe: http://www.germanitalu.ee/files/ee/contact.html
17.00- 18.30

Strauss Puidutooted

Tegemist puidufirmaga, kes toodab ning on loonud oma toodete
turustamiseks Avinurme Puiduaida. Avinurme Puiduait on
turismikeskus, mis on koduks Avinurme puidukäsitööle. Siit leiab
iga külastaja endale sobiva ja meelepärase marjakorvi, saunakibu,
lõikelaua, tünni, püti või mida iganes hing ihaldab. Puiduait valmis
koostöös EAS- ga, kes toetas
etas aida valmimist „Turismitoote
arendamise väikeprojektid“ meetme raames.
Lisaks
aks puidutööle valmistab firma M
Muhu mustriga kalosse, mis
pakitakse laastukorvi.
Õhtusöök Ida –Virumaa
Virumaa tegevusgruppidega ning ööbimine Mäetaguse mõisas
mõisas:
http://www.moisahotell.ee
21.04.2011
9.30

Lahkumine mõisast

10.00- 12.00

Kaevandusmuuseumi (allmaamuuseumi) külastus
külastus: http://www.kaevanduspark.ee/

13.0-

14.00 Lõuna Jäägri Grillis

Tegemist on toitlustusasutusega, mis pakub kohalike jahimeeste poolt kütitud ulukitest valmistatud
roogasid. Lisainfot leiad: http://vanakooli.onepagefree.com/

14.00- 15.30 Virumaa Koostöökogu tegemiste ning Kõrtsialuse külastuskeskusega tutvumine.
Kõrtsialuse Küla Selts saanud Leader toetust 199793
199793-EUR
EUR ulatuses Külastuskeskuse projekterimiseks ja
ehitamiseks sh. kasutati projekti elluviimisel vabatahtlikku tööd.
Ümarlaud- anname tagasisidet, mida nägime ja õppisime.

