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Viru toit toob esile
kohaliku köögi eripärad

Valgel Hobul on
nüüd soe

Kohaliku toidu väärtustamine aitab ergutada ettevõtlust maal, toob esile piirkonna omapära ning aitab võita
tuntust. See kõik on kasulik
nii kohalikele elanikele kui
ka huvipakkuv külalistele.
Kolm kohalikku LEADERtegevusgruppi - MTÜ PeipsiAlutaguse Koostöökoda, MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu ja
MTÜ Virumaa Koostöökogu algatasid ühise kohaliku toidu
projekti, mille sihtpiirkonnaks
on kogu Ida-Virumaa ning Rägavere vald Lääne-Virumaalt.

Eeskujud on olemas
Algatuse eesmärk on maapiirkondade ettevõtluse aktiveerimine, ettevõtete jätkusuutlikkuse tõstmine, kohaliku
toidukultuuri arendamine ning
tervisliku toidu propageerimine. Oluline on kindlasti kohalikele toodetele lisandväärtuse andmine ning maapiirkondade ettevõtlussektori kitsaskohtade likvideerimisele kaasaaitamine.
Eestis on analoogseid ettevõtmisi edendatud juba mõnda aega. Tuntuim on vahest
Uma Mekk. Teiste piirkondadega võrreldes on meie eripäraks mittepõllumajanduslikud
suurtööstused. Põllumajanduslikult domineerib just põllumajandussaaduste tootmine, sellele aga lisandväärtuse andmine on vähem arenenud.
Projekti eesmärgi saavutamiseks alustame hetkeolukorra kaardistamisega (tootjad, töötlejad, tarbijad), toome aruteludele kokku eri valdkondade ja sektorite esindajad. Kogutava info põhjal planeerime ja korraldame kooli-

Kohaliku toidu programmi koostöölepingu sõlmimine Narva-Jõesuus. Pildil vasakult: Margus
Paalo - MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse esimees, Andrea Eiche - MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse esimees, Indrek Kullam - MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda juhatuse esimees.
tusi, loome ühise turundus- ja
turustuskanali, töötame välja
piirkonna kohaliku toidu kaubamärgi jmt. Projekti fookusvaldkondadeks on toorainete
tootmine, toiduainete edasitöötlemine, toiduturism ning
restoranid.

KUIDAS ÜHINEDA
TOIDUPROJEKTIGA
Kontaktid, ettepanekud ja
info palume edastada:
Erika Pääbus, e-post
erikapaabus@gmail.com,
tel 510 9547.

Toit internetis
Hetkel on projekt algusetapis, toimub olukorra ja huvide kogumine ja analüüs ning
huvi äratamine ja arutelude
algatamine sihtgruppide seas.
Tootja ja tarbija paremaks
kokkuviimiseks on loomisel
infokeskkond www.virutoit.
ee, kus lisaks kiirele infovahetusele viiakse kokku tootja ja tarbija, leiab infot tootjate ja piirkonnas toodetava

kohta, vahendatakse uudiseid
ning saab jälgida ja osaleda
foorumites.
Projektiga seotud uudised on jälgitavad ka Facebooki keskkonnas Viru toidu "seinal", kus hakkavad kajastuma
ka ettevõtjate teadaanded. Viimaseid saame lehelt virutoit.
ee ning ka ettevõtjad võivad
otse postitada Facebookis Vi-

ru toidu "seinale" või edastada
info meilitsi või telefoni teel
projektijuhile, kes siis info juba keskkonda lisab.
Käesolevaga kutsume ettevõtjaid kaasa mõtlema, et projekt osutuks edukaks ja kasulikuks.
Alustuseks palume huvilistel endast märku anda, saates
oma kontaktid allakirjutanule.
Kontakte kasutame info edastamiseks teile ning projekti
käigust tagasiside andmiseks.
Ka on oodatud kõik head ettepanekud ja mõtted projekti
arenduse ning ühiste tegevuste teemadel.
ERIKA PÄÄBUS,
kohaliku toidu
projekti juht

Mis on Kirderanniku Koostöökogul käsil
Kõige mahukam töö on projektitaotluste nõustamine,
vastuvõtmine, menetlemine
ja PRIAsse edastamine.
Uue taotlusvooru protsess
on alanud ja vältab vähemalt
kolm kuud ning sellesse on
kaasatud lisaks tegevtöötajatele ka hindamiskomisjon ja
juhatus.
Koostöökogu on ise samuti projektitaotleja rollis. Oleme kirjutanud taotlusi ettevõtmistele, mis toovad kasu kogu
piirkonnale. Selja taha on jäänud Virumaa paeaasta üritused. Et rahvusvaheline koostöö kulgeks ladusamalt, oleme
korraldanud inglise ja saksa
keele kursusi. Käimas on soome keele õpe turismitöötajatele ning tulemas on kohaliku
toidu teemaline õppereis Austriasse.

Piirkonna turundamine
Praegu on käimas ka rahvusvaheline koostööprojekt
Soome Kalakukko tegevusgrupiga. Töötatakse välja turismimarsruute, antakse välja
turundusmaterjale ja toimub
turismitöötajate vahetus keeleõppe eesmärgil.
Mahukaks ja pikemaajaliseks projektiks on Kirderanniku Koostöökogu piirkonna
visuaalse identiteedi väljatöötamine; nimetatud projekt on
töös ning loodame, et esime-

sed tulemused hakkavad juba
sel suvel silma paistma. Projekti raames on kavas piirkonna brändi loomine, logo kavandamine, mainefilmi tegemine
ja veel üht-teist põnevat.
Lisaks eelnimetatud tegevustele on planeerimisel
leiunduskoolitus ning koostöös Peipsi-Alutaguse Koostöökojaga turunduse ja teeninduse teemaline turismitöötajate
koolitus.
Kõik eelnimetatud projektid on suunatud piirkonna
arendamisele ja Kirderanniku Koostöökogu strateegia rakendamisele.
Koostöökogu rolliks on ka
oma liikmete koolitamine ning
koostöö edendamine. Sellest
valdkonnast on ettevalmistamisel kogukonna arendajate
juulikuine õppereis Lääne- ja
Harjumaale. Liikmed on avaldanud soovi täiendada end
nüüdisaegse infotehnoloogia
haldamise valdkonnas. Otsime
selleks sobivat koolitajat.

Lähme Maamessile
Koos naabertegevusgruppidega Ida-Virumaalt valmistume aprillikuus toimuvaks
Maamessiks. Kuna piirkonnas on käivitamisel kohaliku
toidu programm, siis seekord
läheme messile välja kohaliku
toidu teemaga. Kõik piirkonna väiketootjad, kes tunnevad,
et tahaksid oma toodet messil

Soome keelega aitas tutvust teha koolitaja Aimar Laulik, kes
võitis kiiresti osavõtjate sooja poolehoiu Soome sisu lahtiseletamisega.
pakkuda ja reklaamida, võivad
julgesti meiega ühendust võtta. Messipind on broneeritud
ja selle rendikulud võtavad tegevusgrupid enda kanda. Messile võtame kaasa ka maakonda tutvustavaid turismitrükiseid ning kokku on pandud suveürituste kalender, eesmärgiks ikka, et meid märgataks
ja siia tuldaks.
Kirderanniku Koostöökogu
andis möödunud kevadel välja turismitrükise "Avasta kirderannik. Sakalt Narva-Jõesuuni". Kuna trükis osutus väga heaks ja praktiliseks käsiraamatuks paikkonda külastavale turistile, siis jagati see
laiali rutem, kui arvata oskasime. Praegu on käsil paranduste ja täiendustega kordus-

trüki väljaandmine ning aprilli keskpaigaks peaks eestikeelne trükis kättesaadav olema.
Uus trükis saab olema väljas
ka Maamessil LEADERi IdaVirumaa boksis.
Kirderanniku Koostöökogu
on avatud uute liikmete vastuvõtmisele, meiega võivad liituda kõik, kes tunnevad, et tahavad ning saavad midagi korda saata, et elu siin kandis parem ja huvitavam oleks. Liituda saavad piirkonnas tegutsevad MTÜd ja ettevõtjad, tehes sellekohase liitumisotsuse ning lisades meile kirjaliku avalduse.
ÜLLE MARITS,
Kirderanniku Koostöökogu
tegevjuht

"Väljas talv ja tore jää, uisutada ülihää..." See hea tuttav
luuletus pärineb ühest lasteraamatust. Talv on sel aastal
tõesti karm tegija olnud. Seda enam on põhjust rõõmustada Valge Hobu trahteri peremehel Urmas Edovaldil, et
ta sel aastal maja teise korruse renoveerimise ette võttis.
Enne töö kallale asumist
kulus pikalt mõtlemist palju,
sest suure maja kogu teise
korruse soojustamine on päris kallis lõbu. Eriti ettevõtjale, kes tegutseb meelelahutusäris, kus praeguse masu
ajal pole just kõige paremad
ajad. Ometi on soe tuba restoranile möödapääsmatu nagu supile kulp.
Lõpuks võttis ta julguse
kokku ja pöördus LEADERi poole. Projekti kirjutamine võttis omajagu aega ja
energiat, aga tulemus oli seda südantsoojendavam. Selgus, et rahajagajad olid projektiga täitsa päri. Kõik oli
korrektselt läbi mõeldud ja
paberile pandud ning kõike
seda rahastaja nõutud moel.
Seda juba sel ajal, kui väljas
korralikud plusskraadid olid.
Aga vanarahvaski teadis, et
rege tuleb... Pealegi on see
küll tõsi, et LEADER tahab

pikalt mõelda ja rehkendada,
enne kui oma jah-sõna ütleb.
Kui üldse ütleb...
Ent kõlakas, et Valges
Hobus tuleb kõva sünnipäeva- ja taasavamispidu, hakkas liikuma juba siis, kui
maja seinad alles vatti said.
Kõlakas osutuski tõeks! 18.
märtsil sai trahteris kokku
hulganisti tantsu- ja seltskonnasõpru. Baarmenid
jõudsid vaevalt higi pühkida. Mr. Happyman ja DJ
Imre tegid 90ndate muusikaga head tööd ning suurepärane heli ja valgus aitasid kaasa, et sellel õhtul kodudes paarsada telekakohta
tühjaks jäid.
Pidu oli vägev! Emotsioone jätkub Facebookis muljetamiseks siiani. Ja kõik kiidavad. Ning arutavad, millal
järgmine pidu võiks tulla.
Majaperemees võtab asja rahulikult - iga asi omal
ajal. Suurt ühispidu ei tehta
iga päev! Küll aga võib igaüks oma peo tellida kas või
homseks. Selleks trahteril
ju uksed ongi, et head külalised alati sisse saaks - sooja
ja sööma-jooma.
Helistage vaid ette ja andke soovist teada.
AARE REBBAN

Spordivõistlustel saab
kasutada elektroonilist
ajavõtusüsteemi
Mida rohkem on kasvav
spordivaimustus toonud starti inimesi kohalikel võistlustel, seda suuremaks on muutunud vajadus nüüdisaegse
elektroonilise ajavõtusüsteemi järele. Nüüd on see meil
olemas.
Kergejõustikuklubi VISA
tegi taotluse elektroonilise
ajavõtusüsteemi soetamiseks 2010. aasta veebruaris.
Toetust küsiti Kirderanniku
Koostöökogu kaudu uuenduslike lahenduste meetmest.
Elektroonilise ajavõtusüsteemi soetamise eesmärk oli lihtsustada ja nüüdisajastada massispordiüritustel osalejate ning võistlusspordi tulemuste fikseerimist automaatselt elektroonika abil. See kiirendab tulemuste töötlemist ning võimaldab saadud andmeid kiiresti taasesitada kõikvõimalikes meedia taasesitluse viisides ja formaatides.
Tänapäevastel tervise- ja
massispordiüritustel kasutatakse üha enam elektroonilist ajavõttu. Igale osalejale
kas jala, spordivahendi (jalgratas) või numbri külge kinnitatud kiip fikseerib finišijoone ületamisel automaatselt osaleja distantsi läbimise aja otse arvutisse.
VISA valis välja Ameerika Ühendriikides valmistatud uudse süsteemi Jaguar,
mis kasutab RFID (raadiosagedustuvastus) kiipe.
Seade koosneb sportlase
külge kinnitatavatest kiipidest, vastuvõtuantennidest
ja kiipide signaali lugejast.
Kiipidelt tuleva UHF (detsimeetersagedus) signaali loeb
lugeja ja saadab kiibile sises-

tatud osaleja andmed arvuti andmebaasi, mis omakorda töötleb need ning reastab
tulemused vanuseklasside ja
distantside kaupa.
Tarkvara võimaldab ka
tulemuste töötlemist ja mitmesuguseid taasesitluse viise eri formaatides. Erinevalt
teistest magnetvälja kasutavatest süsteemidest ei ole Jaguari süsteemis vaja matte,
millest üle sõitmine mõningatel spordialadel on raskendatud.
Jaguari süsteem fikseerib
andmed antenniga varustatud vastuvõtja kaudu ning on
suuteline kinni püüdma kuni
128 tulemust sekundis. Kasutatakse antenne, mis asetsevad finišijoonele paigutatud
väravate küljes ja fikseerivad tulemuse finišijoont ületades.
Kogu asjaajamine võttis
VISA kergejõustikuklubil
terve aasta ja tänavu veebruari lõpus saabus süsteem
meile koos 1000 korduvkasutatava kiibiga.
Hetkel on süsteemi katsetamise ja proovimise aeg.
Esimene tõsine tuleproov oli
26. märtsil lumesajus ja tuisus toimunud Otepää-Tartu
jooksumaratonil. Süsteem
fikseeris edukalt lõpujoone
ületanud ja kiipidega varustatud jooksjate tulemused.
Nimetatud süsteemist on
kindlasti palju abi Ida-Virumaal korraldatavate spordiürituste läbiviimisel.
Täname abi ning toetuse
eest Kirderanniku Koostöökogu ja PRIAt.
ANDRES KALLAVUS,
kergejõustikuklubi VISA

