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MTÜ Raplamaa Partnerlukogu idee- ja kogemusreis Saarte Koostöökogu LEADER tegevusgrupi
(SKK) tegevuspiirkonda
14.-15. oktoober 2021
Idee- ja kogemusreisi eesmärk on tutvuda Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonnas elluviidud Leader
projektidega ning ühisprojektide käigus ellu viidud vihmavarjuporjektide meetmega.
Grupi suurus 12 inimest
Aeg
Külastuskoht
Lisainfo
Neljapäev, 14. oktoober
11.15
Praam Virtsu sadamast Kuivastu sadamasse
Muhu saarel
13.00-14.15 Lõunasöök Kuressaare Kuursaalis
Ravimuda kasutuselevõtmine ja
Kuressaare kujunemine
kuurortlinnaks, 19. sajandi II poolel,
tekitas vajaduse parandada siinseid
puhketingimusi. Kuursaali ehitus
kestis 8 kuud ja see avati pidulikult
1889. a suvel. Keskosas, nn. valges
saalis oli restoran, paremas tiivas
suveteater, vasakus tiivas köögiplokk
ja kabinetid. Kuursaal oli avatud ainult
suplushooajal - juuni algusest kuni
augusti lõpuni. Teise Maailmasõja ajal
ja järel kasutati kuursaali peamiselt
laoruumidena.
Kuursaal renoveeriti 1980 - ndate
aastate II poolel, koos pargi vanema
osa rekonstrueerimisega ning taasavati
1988. aastal. Siin on hubased
einestamiskohad, toimuvad
kammermuusika -, salongi - ja
luuleõhtud, on võimalik pidulikult
tähistada sündmusi ja tähtpäevi,
korraldada vastuvõtte.
https://www.facebook.com/Kuressaare
Kuursaal
http://kuressaarekuursaal.ee/
14.30-16.00 Raplamaa Partnerluskogu ja Saarte
Saarte Koostöökogu seminariruumis
Koostöökogu ühisseminar
Electrumi ärimajas, Tallinna tn 58,
Kuressaares
16.15
Majutumine Grand Rose Spa hotellis
https://grandrose.ee/
19.00...
Kohaliku koloriidiga õhtusöök Nasval,
https://www.suitsukala.com/
Tihemetsa talus.
Suitsukala, lõõtspillimuusika jms
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Arutelu, võrgustumine.

Reede, 15. oktoober
09.00
Jalutuskäik Wösel esinduspoodi

09.10-10.00

Ettevõtte Wösel OÜ tegevuste tutvustus,
toodete degusteerimine

10.30-11.30

Saare Ratsakeskuse külastus.
Keskuse tegevuste tutvustus.

11.45-12.45

Rand & Rossi

13.00-13.30

Lõunasöök Kärla põhikooli sööklas

14.00-14.45

EHTNE toodete esitluspinna külastus Auriga
kaubanduskeskuses

15.50

Praam Kuivastust-Virtsu

Lisaks lood vanast traditsioonidega
kaluriperest ja praeguse ettevõtte
tegevusest.
Saaremaiste brändide Wösel ja Hoia
toodete ühine esinduspood
Kuressaares, Lossi tn 5
https://www.wosel.ee/
Ettevõtte on saanud Leader toetust
õunasiidriäädika brändi
väljatöötamiseks, tootearenduseks
ning turunduseks (2018)
MTÜ Saare Taluelu Leader projekt
hobuste maneeži ehituseks (2010).
2017 on taotlenud Leader toetust
hobuste talli laienduseks, kuid projekti
katkestanud (2018)
https://www.facebook.com/randandros
si
https://randrossi.eu/
Rand ja Rossi mahetalu alustas
tegevust erinevate tomatikastmete
valmistamisega. Praeguseks hetkeks
on pakkuda erinevaid kastmeid,
hoidiseid, suppe ja tomatijooki.
Kärla Spordihalliga ühe katuse all
asub Kärla põhikooli teenindav söökla.
Kärla põhikoolis õpib 122 õpilast.
https://ehtne.ee/
2012. aasta lõpust on Saaremaa
ettevõtjad kasutanud oma toodetel
märki tekstiga “Saaremaa EHTNE
toode”. Sellist nime kannab
piirkonnamärgis, mis annab tarbijale
hea võimaluse poes, turul söögikohas
lihtsalt leida ja ära tunda Saaremaal
või Muhumaal valmistatud toode.

