LEADER koostööprojekt
“Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse
ühisarendamine”

LÕPUÜRITUS
07. – 09.06.2022

PROGRAMM
Teisipäev 7. juuni
11.00 – 12.50 Jaanihanso Siidrivabrik http://www.jaanihanso.ee.
Ettevõtte tutvustus ja toodete degustatsioon.

Jaanihanso on ajaloolise talukoha ülesehitamisel loodud siidrimaja. Eeskujuks on Somerseti
siidrifarmide vaimus tootmine, kus omavahel põimuvad kohalikku keskkonda väärtustav
looduslähedus, kõrge kvaliteet ja traditsioonid. Kõike seda hoiab koos pererahva vaimustus
heast siidrist. Vana kolhoositöökoda oli ideaalseks asupaigaks Jaanihanso Siidrivabriku
tegemiseks. Õunaaias kasvab kuuest sordist ligi 5300 õunapuud, 600 pirnipuud ja
mõnikümmend kirsipuud. Pererahva süda kuulub eesti õunale, seetõttu püütakse koos Eesti
parimate õunakasvatajate ja Maaülikooli teaduritega leida just need sordid, millest saab
parimat Eesti siidrit.
13.00 – 13.45 Woodbright OÜ https://woodbright.eu/et/about/
Ettevõtte tutvustus.
Kõik sai alguse 2012. aasta suvel, kui pererahvas võttis ette ühepäevareisi mere äärde.
Otsustati teha lõket, et luua hubane ja meeliülendav õhkkond. Kuigi metsas oli palju
küttepuid, olid need liiga niisked, et neid kasutada. Ja seal ja siis sündiski idee: toode, mis
oleks kuiv, kergesti süüdatav ja mõnusalt süttiv. Woodbright on suurepärane näide sellest,
kuidas lihtsast ideest saab kujundada eduka ekspordiäri. Täna pakub Woodbright tänu
Ajujahile – iga-aastasele noorte ettevõtjate stardivõistlusele – keskkonnasõbralikke
puittooteid dekoratiivseks otstarbeks. Hetkel on ettevõte keskendunud puidust ühekordselt
kasutatavate grillide ja erinevate BBQ tarvikute, väliküünalde/tõrvikute ning
dekoratiivtoodete ja eritellimusel valmistatud puitprojektide tootmisele.
14.00 – 15.00 Lõunasöök Halinga Restoranis http://halingarestoran.ee/aboutest.html
15.00 – 16.00 Automuuseum http://automuuseum.ee/et
Automuuseum Halingal Pärnumaal on asutatud, et anda väike ülevaade meie, Eesti
minevikust ja samas ka osa kogu maailma minevikust. Automuuseumis Halingal on pandud
suur rõhk just NSVL-is toodetud autodele ja on seega üks suurimaid selles vallas Euroopa
Liidu territooriumil. Väljapanekus leidub ka terve rida huvitavaid mudeleid mujalt maailmast.
Muuseum täieneb pidevalt ja lisandumas on veel mitmeid põnevaid mudeleid. Automuuseum
Halingal sobib külastamiseks igas vanuses autohuvilisele. See annab hea võimaluse vaadata
vanasõidukeid sellistena, nagu neid nägid nende esimesed omanikud.
16.30 – 17.30 Eesti Turbamuuseum http://eestiturbamuuseum.ee/
Riiklik turbabriketitööstus sai Eestis alguse 1936. aastal. Aasta hiljem võeti vastu otsus
ehitada Pööraverre briketitehas. See nimetati kiiresti lähima raudteejaama järgi ümber ja
sellest sai Tootsi briketitehas. Isegi talvel töötas siin koguni 200 inimest. 1938. aastal
kuivendati osa rabast ja rajati lainelisele pinnasele raudtee, mis viis läbi tihniku Tootsi
jaama. Tootsi briketitehas oli omal ajal üks moodsamaid rajatisi Eestis. Tootmine algas 1939.
aastal. Tootsi briketivabriku ruumides asub praegu turbamuuseum, mis jutustab tehasest
endast, selle seadmetest ning turbast ja selle töötlemisest.

18.15 – 19.15 Levikivi OÜ https://www.levikivi.ee/
Ettevõtte tutvustus
Levikivi OÜ on ettevõtlusega tegelenud 1996. aastast, põhitegevusena rahvusvaheline
transport ja veoautoremont. Aga et hingega rohkem maa peal olla, jätsid nad kiiruse ja
kaduva seljataha ning tulid maale. Tahtmine oli teha midagi, mis jääks. Maal on kõik see
olemas mida hindame, hoiame ja väärtustame. Vanad elutarkused ja aeg mis veereb
omasoodu. Siin Soomaa serval on rahu, metsad ja rabad, jõekäärud ja järvesilmad, põllud ja
kivid. Ja just tuhandeid aastaid olemise aega endasse talletanud kivid on need, mida me täna
liigutame.
19.30 Majutus Klaara – Manni Puhke- ja Seminarikeskuses https://klaaramanni.ee/
20.00 Õhtusöök Klaara – Manni Puhke- ja Seminarikeskuses
Õhtune kultuuriprogramm
Kolmapäev, 8. juuni
7.45 – 8.30 hommikusöök (8.45 väljasõit)
9.15 – 10.45 Hommikune turgutusmatk Ingatsi matkarajal (4,3 km)

Raja esimene pool viib läbi lodumetsa. Seejärel tõuseb mööda kõrget rabarinnakut üles
Kuresoole. Rabarinnakule on püstitatud vaatetorn. Edasi viib laudtee teid laugaste vahele.
Rajale on ehitatud mitmeid puhkekohti kaunite vaadetega Kuresoole.
11.00 – 14.00 Pelmeeni valmistamise töötuba Ljudmila Ruukeli juhendamisel Soomaa
Rahvuspargi külastuskeskuses ja lõunasöök.
14.40 – 16.00 Nõrga talu https://www.norgatalu.eu/
Iluaia külastus.

Nõrga talu 1,5 ha suurune iluaed pakub üllatavaid vaateid ning võlub hiiglasliku veesilmaga,
olles tõeline püsilillede paradiis. Aia uhkuseks on suur päevaliiliate ja flokside kollektsioon.
Floksid on aia vaieldamatud pärlid. Lisaks näeb aias veel sadu erinevaid püsikuid, mis
sobivad just taluaia stiili ja suure rehielamuga. Vabakujuline aiakujundus annab
inspiratsiooni külastajatele ja ühtlasi on kogu aed ka näidisaiaks, mis toetab talu
tootmistegevust. Talu põhiliseks tegevuseks on püsilillede kasvatamine ja müük (maist septembrini). Igal aastal lisandub valikusse uusi ja põnevaid liike ja sorte ning pidevalt
katsetatakse nende sobivust meie kliimas.
16.30 - 18.00 Loominguline töötuba Suure – Jaanis Kondase majas
Majutus Vanaõue Puhekeskuses https://www.vanaoue.ee/
19.00 õhtune kultuuriprogramm
19.30 õhtusöök Vanaõue Puhkekeskuses

Võrgustumisõhtu Vanaõue puhkekeskuses
Neljapäev 9. juuni

8.00 – 9.00 hommikusöök (väljasõit 9.15)
9.30 – 11.00 Seminar Suure-Jaani Tervisekojas https://tervisekoda.ee
„Koostööprojekti tulemuste kokkuvõte“, Katrin Suursoo
“Kestlik koostöö on elukestva õppe alus”, Kaido Veski (Ypsilon, Virumaa Rahvaülikooli
Selts)
11.00 – 13.00 Suure-Jaani Tervisekoja vana tuletõrjetorni ja spa külastus
Suure-Jaani Veekeskus on saanud inspiratsiooni Soomaa viiendast aastaajast,
rabamaastikust, puhtast loodusest ja tervislikkusega kaasas käivast heaolust. Veekeskusest
avanevad vaated loodusesse, lainelised basseinid ja looduslik värvilahendus loob
looduslähedase ja hubase õhkkonna. Suure-Jaani vana tuletõrjetorn on moodsa tervisekoja
ainus vana osa, see tehti väljast küll korda, aga sisemus jäi trööstituks, kuid koroonapausi
lõid töötajad käed külge ning ka sisemus tehti korda. Torni tipust avaneb vaade Suure-Jaani
linna südamele, kätte paistavad järv ja kirik.
13.00 – 13.50 Lõuna Arturi juures https://arturijuures.ee/arturi-juures/
14.00 – 14.40 Rohekalda Aiand https://www.facebook.com/Rohekalda
Istikute kasvatus ja müük. Haljasalade kujundus, rajamine ja hooldus. Aiandis avatud
müügiplats, kus pakutakse viljapuid, tomatitaimi, suvelilli, viinapuid.
15.40 - 17.40 Mahlametsa OÜ https://www.facebook.com/mahlametsa
Tootmise tutvustus, jäätiste ja mahlade degustatsioon ning mahlaviktoriin
Mahlametsa OÜ teeme naturaalset õunamahla ja erinevaid segumahlasid õunamahla baasil,
erinevad maitseid leiab üle 20. Kõik tooted on alguset lõpuni nende endi valmistatud, sest
ainult nii saavad nad anda garantii, et mahl on valmistatud parimast toorainest, parimal
viisil ja ei sisalda midagi muud peale mahla. Lisaks mahla tootmisele alustati 2021. aasta
kevadest ka käsitöö pulgajäätiste tootmisega, nad valmistavad erineva maitsetega imehäid
Rosenberry jäätiseid

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.

