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Elektrooniline kuukiri

Kohtumine Viljandi maavanemaga

Anname teada, et 01.06.2010 kell 17.00 toimub Valma infopunktis kohtumine Viljandi maavanema
Lembit Kruuse ja arengu- ja planeeringu osakonna juhataja Tõnis Kortsuga.
Kõik, kes on huvitatud kaasa rääkima Võrtsjärve piirkonna arendusteemadel, on teretulnud.

Jaanika Kaljuvee
Võrtsjärve Sihtasutus
Juhatuse liige
5298561
www.vortsjarv.ee

www.agri.ee/ekf

KALANDUSVÕRGUSTIK: Kalanduspiirkondade ümarlaud
Toimumisaeg: 02.06.2010
Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskus Jäneda
Sihtgrupp: Esimene töötuba: Kalanduspiirkondade tegevjuhid, Põllumajandusministeeriumi
kalandusosakonna esindajad, PRIA esindaja, Far-Net´i geograafiline ekspert. Teine töötuba: PAKL-i
projektijuht, turustusfirma KÄMP esindaja, PAKL-ga ühisuuringu osas 8 allkirjastanut
kalanduspiirkonna esindajat (juhatuse liiget).
Kava:
10.00

Tervituskohv

11.00

Toimub kaks paralleelset arutelu
•

Tegevjuhid - igapäevatöö,
ühised probleemid,
vajadused

13.00

Lõunasöök Musta Täku Tallis

14.00

Vajadusel arutelud jätkuvad

•

EKF meede 3.4 "Uute turgude arendamine ja
reklaamkampaaniad" teemalise
ühistegevuse arutelu

Võrtsjärve käsitöö- ja kalalaat!!
Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat toimub 5. juunil 2010 kell 14.00 – 20.00 Võrtsjärve Külastuskeskuses
Rannu-Jõesuus.
Laada ajal teeb kalepurjekas Paula huvilistel lõbusõite Võrtsjärvel kell 14.30, 15.30, 16.30
ja 17.30. Sõitma saab minna korraga 15 inimest, pileti müük purjekalt.
Laadameeleolu loovad:
•

Kauplejad ja ostjad igast ilmakaarest
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Käsitöömeistrite looming (linased riided, lemmikloobatarbed, ehted,keraamika, vitspunutised,
kaltsuvaibad)
Kala kõikvõimalikul kujul (värske, suitsutatud, marineeritud, soolatud, grillitud ja supina)
Ansambel KLAPP (Jalmar Vabarna, Kristjan Priks, Toomas Valk)
Rahvatantsurühm KOLUMATS
Lodjakoda (puutöö-, köie- ja sepiste töötuba)
Ujuvsaun
Kalepurjeka reisid Võrtsjärvel
•

Rannapiigade mängumaa:

Viltimine, ehete ja ruunimärkide valmistamine, võrgu punumine
Näomaalingud
Õhupalliloomade meisterdamine
Väikeste laadaliste batuudihüpped
Rannarahva mängud, laadaoksjon ja parima kalameheloo väljaselgitamine

Laadapäeva juhib Anneli Parksepp
Info internetis:
http://www.vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/vrtsjrve-ii-kala
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KALANDUSVÕRGUSTIK: õppereis Soome
Toimumisaeg: 07.06.2010–09.06.2010
Toimumiskoht: Savonlinna, Varpala
Kalandusvõrgustiku üksus korraldab juuni alguses õppereisi, mille põhisiht Savonlinna loodusvara ja
keskkonna kutsekool. Reisi eesmärk on tutvuda kalandusvaldkonnas pakutavate
koolitusvõimalustega, samuti tutvuda kutseõppe korraldusega, mis on soomes väga kõrgel tasemel.
Kalandusega seotud õppeprogrammid on seotud nii kasvatuse, püügi, tööstuse kui ka turismi ja
keskkonnakaitsega. Seda kõike tutvustatakse ka õppereisi käigus.
Tegevusgruppidest ootame osalema 2 inimest. Kui on rohkem soovijaid võib ka sellest teada anda,
vabad kohad saame täita teiste soovijatega.
ESIALGNE PROGRAMM:
1. PÄEV
Padaskala Padasjõel

•
•
•

kutseliste kalameeste töö (järvekalurid),
kalasadam,
külmliin ja väikekülmutus
2. PÄEV

Savonlinna kutsekooliga
tutvumine

•
•

Erosen Kala (järvekala töötlemine),
rüsapüük

Savonlinna turg

•

kalakioskid

•
•

vaba vestlusring kalanduskoolitusest Varpala saunarannas
saun

Õhtune programm

3. PÄEV
Saima kala teadus ja vesiviljelus
Enonkoski Kotkan Maretarium

akvaariumikeskus

Reis koju
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Huumori nurk
"Kas te teate, et kala hakkab alles pärast seda kasvama, kui kalamees on ta kinni püüdnud?"
"Mis jutt see on?"
"Täiesti õige jutt! Kahe nädala eest püüdis üks minu tuttav kinni kaks kilo kaaluva haugi. Nädal
tagasi oli ta sellest rääkinud ühele oma sõbrale ning haug oli juba viis kilo raske. Eile aga kelkis ta
oma tuttavate ees, et oli tol päeval kümnekilose haugi kaldale sikutanud."
¤¤¤¤
Restoraanis toob kelner kliendile kalaroa. Klient vaatab, nuusutab ja siis käratab: "Mis asi see on?
Pole lõhna
ega kedagi!"
Kelner haarab taldiku ja sammub köögi poole. Siis mõtleb: näe kokal ka täna pohmakas, niikuinii
pistab karjuma. Läheb siis nurka, palmi taha... Palmi lehtede kabina peale tuleb peakelner.
"Hei sina, mis sa seal teed nii et lehed raksuvad!"
"Mis ma teen, mis ma teen.. kala lõhna teen!"
¤¤¤¤
Kaks madrust on lahtiste uste päeval riigikogus.
Üks madustest: "Noh,kas Kallast on näha?
Teine vastu: "Ei,ainult Meri!"
¤¤¤¤
Inglane, Sakslane ja Venelane leiavad võlu basseini.
Bassein toimib nii, et kui nad midagi ütlvevad, siis bassein sisse läheb see asi.
Inglane siis loeb sammud valmis, et hea oleks hooga sisse hüppata. Jookseb ja hüppad, ning karjub:
"Viin!", ning Inglane kukub viina täis basseini sisse.
Sakslane loeb ka samme siis, et oleks hea sisse hüpata. Jookseb ja hüppab, ning karjub: "Õlu!", ning
Sakslane kukub õlut täis basseini.
Ja siis Venelane loeb ka samme. Jookseb, aga ei lugenud hoolikalt, ning libastub ja karjub: "Oh
Shit!" ja libiseb basseini.
www.agri.ee/ekf

KALANDUSVÕRGUSTIK: Tallinna Merepärvad 2010
Toimumisaeg: 16.07.2010–18.07.2010
Toimumiskoht: Eesti, Tallinn
Selle suve suurim perepidu Tallinnas!!! SA Tallinn 2011 kostöös Kalandusvõrgustiku üksusega
kutsub kõiki kalanduspiirkondade esindajaid ning ettevõtjaid osavõtma selle suve suur sündmusest
Tallinnas, Tallinna Merepäevad 2010. Nii nagu eelmiselgi aastal on toimumiskohaks Tallinna
Lennusadam. Kohapeal on olemas "Kala teeb head" telgid mille all osalejad saavad mõnusalt ja
turvaliselt tutvustada oma piirkonda ning tegevusi. Kuna tegemist on peredele suunatud üritusega
siis ennekõike osalejad võiksid mõelda sellele kuidas kaasata lapsi ja mida pakkuda nende
vanematele!
Sellel aastal on osalejatel võimalus kõigil kolmel päeval valmistada ja müüa kohapeal valmistatud
kalasuppi, küpsetatud kala, ning pakkuda kaasa võetud tooteid. Selleks, aga tuleb enne
kindlastivõtta ühendust merepäevade korraldaja Eva Saar´ega (e-posti aadressil:
Eva.Saar@tallinn2011.ee. ) kes Teile asjakohased load muretseb. Ühendust tuleks võtta kindlasti
enne 15 maid 2010!
Kindlasti tuleks mõelda oma tegevuse planeerimisel mida pakkuda lastele ja mida nende
vanematele.
Lennusadama kolme päeva kavad:
Reede, 16. juuli 2010
15.00-15.05

Merepäevade avamine

15.05-16.00

Muusika

16.00-16.45

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

17.00-17.45

Kaitseväe orkester

18.30-19.30

Untsakad

19.30-20.00

Muusika

Igal täistunnil võitjate autasustamine
Lennusadama territooriumil kella 15.00 - 20.00
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18.00-18.30 Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga näidisesinemine
Avatud on Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, täispuhutud bassein sukeldumiseks ja mudellaevade
demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus, Veeteede Ameti, EMA Merekooli,
Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi
telgid. Sadamakail avatud telgid, pakutakse süüa ja juua.
Laupäev, 17.juuli 2010
11.00-11.05

Päeva avalöök

11.05-14.00

Muusika

14.00-15.00

Untsakad

15.00-16.00

Muusika

16.00-17.00

Kihnu Poisid

17.00-18.00

Muusika

18.00-18.45

Untsakad

20.00-21.30

Lõpukontsert

22.00

Korraldajate ja toetajate vastuvõtt Suurel Tõllul

Igal täistunnil võitjate autasustamine.
Lennusadama territooriumil kella 11.00-19.00
13.00-15.00 Kalade rappimise ja uhhaa valmistamise võistlus
•
•

kalasuppi keetmine - sellel aastal kõigil võistlusest osavõtjail supi algkomponendid
samad. Võistkonda kuulub kuni 3 supimeistrit
kalade rappimine - piirkondade vaheline kilu/räime puhastamise võistlus

15.00-16.00 PKL ning Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga näidisesinemine
Avatud Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, batuut „Piraatide laev“, täispuhutud bassein
sukeldumiseks ja mudellaevade demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus,
Veeteede Ameti, EMA Merekooli, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti,
Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi telgid. Sadamakail avatud telgid söökide ja
jookidega.
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Pühapäev, 18. juuli 2010
11.00-12.05

Päeva avalöök

11.05-14.00

Muusika

14.00-15.00

Audru Jõelaevanduse Punt

15.00-16.30

Väikeste Lõõtspillide Ühing

16.30-19.00

Muusika

Igal täistunnil võitjate autasustamine.
Lennusadama territooriumil kella 11.00-19.00
Avatud on Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, batuut „Piraatide laev“, täispuhutud bassein
sukeldumiseks ja mudellaevade demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus,
Veeteede Ameti, EMA Merekooli, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti,
Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi telgid.

Sadamakail avatud telgid söökide ja jookidega. Täpsema informatsiooni merepäevadel toimuva
kohta leiate nende kodulehelt: www.tallinnamerepaevad.ee
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MAAELU- JA KALANDUSVÕRGUSTIK: Leader ja kalanduse tegevusgruppide
rahvusvaheline suveseminar 2010
Toimumisaeg: 21.07.2010–22.07.2010
Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskus, Jäneda
21. - 22. juuli 2010 toimub Jänedal Lääne-Virumaal Leader ja kalanduse tegevusgruppide ühine
suveseminar.
Suveseminari EESMÄRGID on:
•
•
•

Informatsioon: asjakohase teabe levitamine (maaelu- ja kalandusvõrgustiku koostöö
võimalused, vastastikune informeerimine ja tutvustamine)
Inspiratsioon: õppida üksteise headest praktikatest seoses konkreetsete teemadega ja
väljakutsetega
Kaasamine: tutvustada üksteisele piirkondade kultuuri ja toitu ning lüüa kaasa
võistlusmängudes

Korraldajad: Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond.
Osavõtjad: Leader kohalikud tegevusgrupid, kalanduse tegevusgrupid (igast 5-7, s.h projekti
esitleja) ja külalised (kokku ca 230 osalejat).

SUVESEMINARI PROGRAMM
Kolmapäev, 21. juuli
10.00 - 11.00

Kogunemine, registreeimine

11.00 - 12.00

Suveseminari avamine, rongkäik, rivistus-tutvustus ja lipuheiskamine
Lõuna

12.00 - 13.30
Asukoht: Musta Täku Tall
13.30 - 16.00

Töögruppides projektide esitlused, arutelud, ideede genereerimine

14.00 - 16.00

Kohvipaus (toimub jooksvalt)

16.00 - 17.00 (17.30)

Uuenenud projektide tutvustus suurkogul

17.00 (17.30) - 19.00

Vaba aeg
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Õhtuprogramm koos toitude tutvustamise ja kultuuriprogrammiga
19.0 - 23.00
Asukoht: Musta Täku Tall
Neljapäev, 22. juuli
9.30 - 11.30

Rahvuslikud võistlusmängud

12.00 - 13.00

Suveseminari lõpetamine
Lõuna

13.00 - 14.30
Asukoht: Musta Täku Tall
Info Leader suveseminari kohta info e-post: seminar[at]maainfo.ee
Täpsem info: http://www.maainfo.ee/index.php?id=175&page=3394&
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Viljandi maakond
Viiratsi vald, Valma küla 70121
www.vortskalandus.ee
+372 529 8561
jaanika@vortsjarv.ee
Toimetaja:
Angela Leiaru
angela@vortskalandus.ee
+372 5553 2982
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