
  

 
 

 
 

Vana-Võromaa toidukäitlejate ja -kasvatajate koostöö arutelu 
 

Võru Instituut ja Võrumaa Partnerluskogu kutsuvad Vana-Võromaa toidukäitlejaid ja –
kasvatajaid ühisele nõupidamisele 13. oktoobril 2014  

Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis algusega kell 13.00 
 

Kokkusaamise eesmärgiks on anda teile ülevaade, mis selles valdkonnas tehtud ja teoksil 
ning pidada nõu edasiste tegevuste osas. 

 
Päevakava: 

13.00 Saabumine, tervituskohv ja võrumaised suupisted 

13.10 Ülevaade UMA MEKK toiduvõrgustiku tegevustest ja edasised plaanid – Anneli Ott, 
Võrumaa Partneluskogu tegevjuht 

13.30 Lühiülevaade UMA programmi ettevalmistavatest tegevustest, sh kohaliku toidu ja 
loomemajanduse teemadel koostöötegevuste planeerimine – Külli Eichenbaum, Võru 
Instituudi projektijuht 

13.40 Arutelu: UMA MEKK edasised tegevused arendus- ja turundusvõrgustikuna - mida 
väiketootjad/kasvatajad vajavad? 

14.25 Kohvipaus ja võrumaised suupisted 

14.40 Arutelu: Toitlustus- ja müügikoht väiketootjate toetamiseks ja kohalike toodete 
müümiseks Võru linnas, kas ja milline? 

15.20 Seminaripäeva kokkuvõte 

 
Nõupidamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 10. oktoobriks: kadri@voruleader.ee  
(Kadri Karu, Uma Mekk projektijuht, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu) 
 
 
Võru Instituut koordineerib tegevusi, mis aitavad Vana-Võromaal ja võrokeste omanäolisel 
kultuuripärandil rohkem silma paista ning kultuurilist omapära paremini kasutada piirkonna 
ettevõtluses (planeeritav Uma programm). Tegevust rahastatakse 2014 aastal 
Siseministeeriumi vahenditest.  
Vaata lisaks Uma programmi ettevalmistuste kohta: http://www.wi.ee/index.php/vana-
voromaa-aronguprogramm 
 
 

 
 



 
 

 
Vana-Võromaa söögikraami kasvatajide  
ja söögiga kamandajide kuuntüü arotus 

 
 

Võro Instituut ja Võromaa Partnerluskogo kutsva üle Vana-Võromaa kohaligu söögikraami 
tootjaid ja müüjaid ütidsele nõvvupedämisele, miä on 13. rehekuul 2014  

Võromaa Toidukeskusen Katariina saalin alostusega kell 13.00 
 

Kõnelemi, mis om kohaligu söögimajanduse edendämise asjun tettü, mis tegemise omma 
poolõlõ ja arotami, kuis võinu asju edesi kõrralda. 

 
Pääväkava: 

13.00 Alostusõs kohvi ja väiku ampsu võro köögist 

13.10 Ülekaehus UMA MEKK söögivõrgustiku toimõndustõst ja plaanest – Anneli Ott, 
Võromaa Partneluskogo juht 

13.30 Lühkü ülekaehus UMA programmi plaanitu tsihtest, säälhulgan kohaligu söögi ja 
luuva ettevõtluse valdkundõn kuuntüü plaanmine – Külli Eichenbaum, Võru Instituudi 
projekte-vidäjä 

13.40 Arotus: UMA MEKK tegemise edespidi arõnduse- ja müügivõrgustikuna - määnest 
api ja tukõ olõsi vajja väikutootjil/kasvatajail? 

14.25 Kohvivaih võro köögist peri ampsõga 

14.40 Arotus: Söögi pakmisõ- ja müügikotus väikutootja toetusõs ja kohalige kaupu 
müümises Võro liinan: kas säänest om vajja, määne tä võinu olla? 

15.20 Arotusõ kokkovõte 

 
Nõvvupääväle tulõkist pallõmi teedä anda ildamba 10. rehekuu pääväs: 
kadri@voruleader.ee  
(Kadri Karu, Uma Mekk projektijuht, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu) 
 
 
Võro Instituut vidä iist tegemiisi, mis avitase Vana-Võromaal ja võrokõisi esierälidsel 
kultuuriperändüsel häste vällä paistu ni kultuuriperändüst parembahe ettevõtlusen pruuki 
(plaanitav Uma programm). Tegemiisi jaos 2014 aastagal and rahha Siseministeerium.  
Kae viil Uma programmi ettevalmistuisi kotsile: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-
aronguprogramm 

 

 


