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Kohaliku toidu väärtustami-
ne aitab ergutada ettevõt-
lust maal, toob esile piirkon-
na omapära ning aitab võita 
tuntust. See kõik on kasulik 
nii kohalikele elanikele kui 
ka huvipakkuv külalistele.  

Kolm kohalikku LEADER-
tegevusgruppi - MTÜ Peipsi-
Alutaguse Koostöökoda, MTÜ 
Kirderanniku Koostöökogu ja 
MTÜ Virumaa Koostöökogu - 
algatasid ühise kohaliku toidu 
projekti, mille sihtpiirkonnaks 
on kogu Ida-Virumaa ning Rä-
gavere vald Lääne-Virumaalt. 

Eeskujud on olemas 
Algatuse eesmärk on maa-

piirkondade ettevõtluse akti-
veerimine, ettevõtete jätku-
suutlikkuse tõstmine, kohaliku 
toidukultuuri arendamine ning 
tervisliku toidu propageerimi-
ne. Oluline on kindlasti koha-
likele toodetele lisandväärtu-
se andmine ning maapiirkon-
dade ettevõtlussektori kitsas-
kohtade likvideerimisele kaa-
saaitamine. 

Eestis on analoogseid ette-
võtmisi edendatud juba mõn-
da aega. Tuntuim on vahest 
Uma Mekk. Teiste piirkonda-
dega võrreldes on meie eripä-
raks mittepõllumajanduslikud 
suurtööstused. Põllumajandus-
likult domineerib just põlluma-
jandussaaduste tootmine, sel-
lele aga lisandväärtuse andmi-
ne on vähem arenenud.

Projekti eesmärgi saavu-
tamiseks alustame hetkeolu-
korra kaardistamisega (toot-
jad, töötlejad, tarbijad), too-
me aruteludele kokku eri vald-
kondade ja sektorite esinda-
jad. Kogutava info põhjal pla-
neerime ja korraldame kooli-

Viru toit toob esile 
kohaliku köögi eripärad

KUIDAS ÜHINEDA 
TOIDUPROJEKTIGA 

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

tusi, loome ühise turundus- ja 
turustuskanali, töötame välja 
piirkonna kohaliku toidu kau-
bamärgi jmt. Projekti fookus-
valdkondadeks on toorainete 
tootmine, toiduainete edasi-
töötlemine, toiduturism ning 
restoranid.

Toit internetis 
Hetkel on projekt alguseta-

pis, toimub olukorra ja huvi-
de 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 infova-
hetusele viiakse kokku toot-
ja ja tarbija, leiab infot toot-
jate ja piirkonnas toodetava 

kohta, vahendatakse uudiseid 
ning saab jälgida ja osaleda 
foorumites. 

Projektiga seotud uudi-
sed on jälgitavad ka Faceboo-
ki keskkonnas Viru toidu "sei-
nal", kus hakkavad kajastuma 
ka ettevõtjate teadaanded. Vii-
maseid saame lehelt virutoit.
ee ning ka ettevõtjad võivad 
otse postitada Facebookis Vi-
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ru toidu "seinale" või edastada 
info meilitsi või telefoni teel 
projektijuhile, kes siis info ju-
ba keskkonda lisab.

Käesolevaga kutsume ette-
võtjaid kaasa mõtlema, et pro-
jekt osutuks edukaks ja kasu-
likuks. 

Alustuseks palume huvilis-
tel endast märku anda, saates 
oma kontaktid allakirjutanule. 
Kontakte kasutame info edas-
tamiseks teile ning projekti 
käigust tagasiside andmiseks. 
Ka on oodatud kõik head et-
tepanekud ja mõtted projekti 
arenduse ning ühiste tegevus-
te teemadel.

ERIKA PÄÄBUS, 
kohaliku toidu 

projekti juht

Kõige mahukam töö on pro-
jektitaotluste nõustamine, 
vastuvõtmine, menetlemine 
ja PRIAsse edastamine. 

Uue taotlusvooru protsess 
on alanud ja vältab vähemalt 
kolm kuud ning sellesse on 
kaasatud lisaks tegevtöötaja-
tele ka hindamiskomisjon ja 
juhatus. 

Koostöökogu on ise samu-
ti projektitaotleja rollis. Ole-
me kirjutanud taotlusi ettevõt-
mistele, mis toovad kasu kogu 
piirkonnale. Selja taha on jää-
nud Virumaa paeaasta üritu-
sed. Et rahvusvaheline koos-
töö kulgeks ladusamalt, oleme 
korraldanud inglise ja saksa 
keele kursusi. Käimas on soo-
me keele õpe turismitöötaja-
tele ning tulemas on kohaliku 
toidu teemaline õppereis Aust-
riasse. 

Piirkonna turundamine
Praegu on käimas ka rah-

vusvaheline koostööprojekt 
Soome Kalakukko tegevus-
grupiga. Töötatakse välja tu-
rismimarsruute, antakse välja 
turundusmaterjale ja toimub 
turismitöötajate vahetus kee-
leõppe eesmärgil.

Mahukaks ja pikemaajali-
seks projektiks on Kirderan-
niku Koostöökogu piirkonna 
visuaalse identiteedi väljatöö-
tamine; nimetatud projekt on 
töös ning loodame, et esime-

Mis on Kirderanniku Koostöökogul käsil
sed tulemused hakkavad juba 
sel suvel silma paistma. Pro-
jekti raames on kavas piirkon-
na brändi loomine, logo kavan-
damine, mainefilmi tegemine 
ja veel üht-teist põnevat. 

Lisaks eelnimetatud te-
gevustele on planeerimisel 
leiunduskoolitus ning koos-
töös Peipsi-Alutaguse Koostöö-
kojaga turunduse ja teenindu-
se teemaline turismitöötajate 
koolitus. 

Kõik eelnimetatud pro-
jektid on suunatud piirkonna 
arendamisele ja Kirderanni-
ku Koostöökogu strateegia ra-
kendamisele.

Koostöökogu rolliks on ka 
oma liikmete koolitamine ning 
koostöö edendamine. Sellest 
valdkonnast on ettevalmista-
misel kogukonna arendajate 
juulikuine õppereis Lääne- ja 
Harjumaale. Liikmed on aval-
danud soovi täiendada end 
nüüdisaegse infotehnoloogia 
haldamise valdkonnas. Otsime 
selleks sobivat koolitajat.  

Lähme Maamessile 
Koos naabertegevusgrup-

pidega Ida-Virumaalt valmis-
tume aprillikuus toimuvaks 
Maamessiks. Kuna piirkon-
nas on käivitamisel kohaliku 
toidu programm, siis seekord 
läheme messile välja kohaliku 
toidu teemaga. Kõik piirkon-
na väiketootjad, kes tunnevad, 
et tahaksid oma toodet messil 

pakkuda ja reklaamida, võivad 
julgesti meiega ühendust võt-
ta. Messipind on broneeritud 
ja selle rendikulud võtavad te-
gevusgrupid enda kanda. Mes-
sile võtame kaasa ka maakon-
da tutvustavaid turismitrüki-
seid ning kokku on pandud su-
veürituste kalender, eesmär-
giks ikka, et meid märgataks 
ja siia tuldaks.

Kirderanniku Koostöökogu 
andis möödunud kevadel väl-
ja turismitrükise "Avasta kir-
derannik. Sakalt Narva-Jõe-
suuni". Kuna trükis osutus vä-
ga heaks ja praktiliseks käsi-
raamatuks paikkonda külas-
tavale turistile, siis jagati see 
laiali rutem, kui arvata oska-
sime. Praegu on käsil paran-
duste ja täiendustega kordus-

trüki väljaandmine ning april-
li keskpaigaks peaks eestikeel-
ne trükis kättesaadav olema. 
Uus trükis saab olema väljas 
ka Maamessil LEADERi Ida-
Virumaa boksis.

Kirderanniku Koostöökogu 
on avatud uute liikmete vastu-
võtmisele, meiega võivad liitu-
da kõik, kes tunnevad, et taha-
vad ning saavad midagi kor-
da saata, et elu siin kandis pa-
rem ja huvitavam oleks. Lii-
tuda saavad piirkonnas tegut-
sevad MTÜd ja ettevõtjad, te-
hes sellekohase liitumisotsu-
se ning lisades meile kirjali-
ku avalduse.

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku Koostöökogu 

tegevjuht

Soome keelega aitas tutvust teha koolitaja Aimar Laulik, kes 
võitis kiiresti osavõtjate sooja poolehoiu Soome sisu lahtisele-
tamisega.

"Väljas talv ja tore jää, uisu-
tada ülihää..." See hea tuttav 
luuletus pärineb ühest laste-
raamatust. Talv on sel aastal 
tõesti karm tegija olnud. Se-
da enam on põhjust rõõmus-
tada Valge Hobu trahteri pe-
remehel Urmas Edovaldil, et 
ta sel aastal maja teise kor-
ruse renoveerimise ette võt-
tis.

Enne töö kallale asumist 
kulus pikalt mõtlemist palju, 
sest suure maja kogu teise 
korruse soojustamine on pä-
ris kallis lõbu. Eriti ettevõt-
jale, kes tegutseb meelelahu-
tusäris, kus praeguse masu 
ajal pole just kõige paremad 
ajad. Ometi on soe tuba res-
toranile möödapääsmatu na-
gu supile kulp.

Lõpuks võttis ta julguse 
kokku ja pöördus LEADE-
Ri poole. Projekti kirjuta-
mine võttis omajagu aega ja 
energiat, aga tulemus oli se-
da südantsoojendavam. Sel-
gus, et rahajagajad olid pro-
jektiga 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 sünnipäe-
va- ja taasavamispidu, hak-
kas liikuma juba siis, kui 
maja seinad alles vatti said. 
Kõlakas osutuski tõeks! 18. 
märtsil sai trahteris kokku 
hulganisti tantsu- ja selts-
konnasõpru. Baarmenid 
jõudsid vaevalt higi püh-
kida. Mr. Happyman ja DJ 
Imre tegid 90ndate muusi-
kaga head tööd ning suure-
pärane heli ja valgus aita-
sid kaasa, et sellel õhtul ko-
dudes paarsada telekakohta 
tühjaks jäid.

Pidu oli vägev! Emotsioo-
ne jätkub Facebookis mulje-
tamiseks siiani. Ja kõik kii-
davad. Ning arutavad, millal 
järgmine pidu võiks tulla. 

Majaperemees võtab as-
ja rahulikult - iga asi omal 
ajal. Suurt ühispidu ei tehta 
iga päev! Küll aga võib iga-
üks oma peo tellida kas või 
homseks. Selleks trahteril 
ju uksed ongi, et head küla-
lised alati sisse saaks - sooja 
ja sööma-jooma. 

Helistage vaid ette ja and-
ke soovist teada.

AARE REBBAN

Valgel Hobul on 
nüüd soe

Mida rohkem on kasvav 
spordivaimustus toonud star-
ti inimesi kohalikel võistlus-
tel, seda suuremaks on muu-
tunud vajadus nüüdisaegse 
elektroonilise ajavõtusüstee-
mi järele. Nüüd on see meil 
olemas.  

Kergejõustikuklubi VISA 
tegi taotluse elektroonilise 
ajavõtusüsteemi soetami-
seks 2010. aasta veebruaris. 
Toetust küsiti  Kirderanniku 
Koostöökogu kaudu uuendus-
like lahenduste meetmest. 

Elektroonilise ajavõtu-
süsteemi soetamise ees-
märk oli lihtsustada ja nüü-
disajastada massispordiüri-
tustel osalejate ning võist-
lusspordi tulemuste fiksee-
rimist automaatselt elektroo-
nika abil. See kiirendab tu-
lemuste töötlemist ning või-
maldab saadud andmeid kii-
resti taasesitada kõikvõima-
likes meedia taasesitluse vii-
sides ja formaatides.

Tänapäevastel tervise- ja 
massispordiüritustel kasuta-
takse üha enam elektrooni-
list ajavõttu. Igale osalejale 
kas jala, spordivahendi (jalg-
ratas) või numbri külge kin-
nitatud kiip fikseerib finiši-
joone ületamisel automaat-
selt osaleja distantsi läbimi-
se aja otse arvutisse.

VISA valis välja Ameeri-
ka Ühendriikides valmista-
tud uudse süsteemi Jaguar, 
mis kasutab RFID (raadiosa-
gedustuvastus) kiipe.  

Seade koosneb sportlase 
külge kinnitatavatest kiipi-
dest, vastuvõtuantennidest 
ja kiipide signaali lugejast. 
Kiipidelt tuleva UHF (detsi-
meetersagedus) signaali loeb 
lugeja ja saadab kiibile sises-

tatud osaleja andmed arvu-
ti andmebaasi, mis omakor-
da töötleb need ning reastab 
tulemused vanuseklasside ja 
distantside kaupa. 

Tarkvara võimaldab ka 
tulemuste töötlemist ja mit-
mesuguseid taasesitluse vii-
se eri formaatides. Erinevalt 
teistest magnetvälja kasuta-
vatest süsteemidest ei ole Ja-
guari süsteemis vaja matte, 
millest üle sõitmine mõnin-
gatel spordialadel on rasken-
datud. 

Jaguari süsteem fikseerib 
andmed antenniga varusta-
tud vastuvõtja kaudu ning on 
suuteline kinni püüdma kuni 
128 tulemust sekundis. Kasu-
tatakse antenne, mis asetse-
vad finišijoonele paigutatud 
väravate küljes ja fikseeri-
vad tulemuse finišijoont üle-
tades.

Kogu asjaajamine võttis 
VISA kergejõustikuklubil 
terve aasta ja tänavu veeb-
ruari lõpus saabus süsteem 
meile koos 1000 korduvka-
sutatava kiibiga. 

Hetkel on süsteemi kat-
setamise ja proovimise aeg. 
Esimene tõsine tuleproov oli 
26. märtsil lumesajus ja tui-
sus toimunud Otepää-Tartu 
jooksumaratonil. Süsteem 
fikseeris edukalt lõpujoone 
ületanud ja kiipidega varus-
tatud jooksjate tulemused.

Nimetatud süsteemist on 
kindlasti palju abi Ida-Viru-
maal korraldatavate spordi-
ürituste läbiviimisel.

Täname abi ning toetuse 
eest Kirderanniku Koostöö-
kogu ja PRIAt.

ANDRES KALLAVUS, 
kergejõustikuklubi VISA 

Spordivõistlustel saab 
kasutada elektroonilist 

ajavõtusüsteemi


