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Strateegia koostamise koolitus Jäneda Mõisas 26.-27.jaanuar 
 
Jaanuari lõpus korraldas PÕM meile järjekordse 
strateegia koostamise koolituse. Seekord siis 
teemal - III strateegiakoolitus - Visioonist 
strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide 
koostamine.  
 

Lektoriteks seekord - Garri Raagma ja Krista 

Habakukk Pärnu Kolledžist, Merle Adams Rohelise 

Jõemaa Koostöökogust, Hannes Aamisepp ja Jaak 

- Velori Sadul Maamajandus Infokeskusest. 
Kodutööna valmistasime ette ülevaate strateegia 

põhiküsimustest, mille pidime  

 
Kaladega pildil kujutatud PRIA’t kui haid, kes ujub vees..  

 
esitama „minister Raagmale“. Ette oli nähtud 

selleks ca 10 minutit, kuid kuna Jaan Leetsar oli 

kodus teinud väga põhjaliku slaidiprogrammi meie 

muredest ja ideedest, siis meie kodutöö 

ettekandmiseks läks ligikaudu 45 minutit.  
 

Ühe ülesandena harjutasime ka gruppides 

valdkondlike SWOT’ide tegemist. Üritasime 

kalandusvõrgustikule logo välja mõelda ja 

rääkisime kalandusvõrgustiku 2009 aasta 

plaanidest üldiselt.  

 
Angela Leiaru 
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Alustava turismiettevõtja koolitus 
Veldemanis 20.-21.jaanuar  
 
Jaanuari lõpus korraldasime (MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond) koostöös Tartu Ülikooli Pärnu 
Kolledži ja Euroopa Kalandusfondiga Veldemani 
Puhkemajas alustava turismiettevõtja koolituse.  
 

Ootasime ettevõtjaid Võrtsjärve piirkonnast. 

Koolituspäevaks tuli huvilisi kokku 22.  
Kahepäevase sisuka programmi jooksul räägiti 

meile konkurentsivõimelise toote disainimisest ja 

arendamisest, kohalike ettevõtjate omavahelise 

olulise koostöövõrgustiku kujundamise 

võimalustest ja tutvustati erinevaid 

külastajagruppe ja nende soove ning eelistusi.  

 

Teisel päeval tehti usinalt huvitavaid rühmatöid ja 

arendati väga sisukaid diskussioone erinevatel 

turismiga seotud teemadel. Jagati mõningaid 

näpunäiteid, kuidas-mida-miks ja millal teha,  

 

 

 

 

 

ja millest hoiduda. Toodi huvitavaid näiteid Eesti 

piires – kellel ja miks läheb edukalt, kellel mitte. 
 

Väga positiivse mulje oma piirkonnast jätsime 

Pärnu Kolledži lektoritele sellega, et Võrtsjärve 

ääres toimib suuremal ja väiksemal tasandil 

ettevõtete, valdade ja sihtasutuste vaheline 

koostöö. Koolitajatele meeldis, et üritatakse 

ühiselt töötada Võrtsjärve SA ja teiste abiga 

Võrtsjärve heaks ja kõigi heaolu eesmärgil, mitte 

igaüks ei areta midagi vaid enda nurgas enda 

tarbeks. Kuid eks seda tule igal pool suuremal või 

vähemal määral ette. 
 

Koolitusel räägitud materjalid üleval ka MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kodulehel: 

http://www.vortskalandus.ee/seminar/ ja galeriis 

kõigile vaatamiseks ka huvitavaid pilte koolituse 

ajast. 
 
Angela Leiaru 

Pilte koolitusest 
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Kalurite uskumused 

 

Saagiõnne mõjutamise uskumused 

Kui võrk ei püüdnud, lõigati mõnest naabri 

edukamast võrgust niidikesi või terveid silmi, 

millega suitsutati oma võrku. 

„Üks mees arvanud, et keegi on tema võrke viltu 

silmaga kaenud. Ühel päeval tuli ta kahtlase näoga 

randa. Riputas võrgupuntrad vabedele ja võttis 

veidi püssirohtu, et nõidust suitsetada. Niipea kui 

mees tikust tuld krapsas, läksid võrgud põlema ja 

ka tuletegija ise. Mehel ei jäänud muud üle kui 

jooksis kaelani vette.” (Anseküla vana kaluri 

Hindrek Sepa meenutused) 

 

Pahade vaimude peletamiseks tulistati rippuvate 

võrkude suunas soola või muud “rohtu”, mida ei 

tohtinud keegi pealt vaadata. Usuti ka võrkude 

äranõidumisse(võrgud kalatuks) ning oletatava 

nõiduja vastu kasutati vastunõidust. Ja vastupidi- 

sõrulaste omaaegsed head kalasaagid seostati 

nende nõidumisoskusega.  

 

Hea kalaõnne puhul ei kiideldud, ka võõras ei 

tohtinud kaluri suurt saaki kiita, et mitte tema 

kalaõnne ära sõnuda. Tabu oli merel kutsuda kalu 

või loomi nende õigete nimedega. Püügi ajal ei 

tohtinud laulda, karjuda, vilistada, vanduda, petta 

ega tüli norida. Võrku randa kandes oli hea enne, 

kui vastu juhtus siga või mees, halb kui jänes või 

naine. Kui vastu trehvas halb inimene, mindi koju 

tagasi ja alustati rannateed uuesti või loobuti sel 

päeval üldse kalaleminekust. 

 

Söögilauas ei tohtinud kala söömist alustada sabast 

(siis ei minevat ta enam võrku), kala põie söömine 

põhjustavat võrgukudumisel silmade vahelejätmist, 

kala silmi ei tohtinud aga üldse süüa. 

 

 

Paadi ja kalapüügivahenditega seotud 

uskumused. 

  .Kes laevaga riidleb, see elu kautab( Kaarma)٭

Eestis langetati paadilaua puud põhja suunas, paadi 

ehitamist nagu püüniste valmistamistki ei alustatud 

reedel (Kristuse surmapäev) ega esmaspäeval, 

parim paadilaud ohverdati tükeldamisega. Uus paat 

piserdati enne vettelaskmist viinaga, et merel ei 

juhtuks viina läbi õnnetust. 

 

Paha silma ja nõidumise vastu paati suitsutati, 

vettelaskmisel tiriti teda üle kirvetera, et ta meres 

igalt poolt läbi pääseks. 

Proovisõidu tegid kogenud kalurid, pärast seda 

ohverdati järve mõnikord viina. Paat tuli alati järve 

lükata pära ees. Vanu paate enamasti ei põletatud, 

vaid lasti ära kõduneda, paadijäänuseid peeti 

pühaks.  

 

Kalavõrkude kudumist soovitati alustada talvel 

noorel kuul hommikupoole ööd neljapäeval või 

laupäeval, mitte kunagi esmaspäeval, teisipäeval 

või reedel. Hea oli võrgukudumist alustada ajal, mil 

toimus pühapäevane jumalateenistus (mõnikord 

viidi tükike võrgu alget sinna kaasa). 

 

Kudumise ajal oodati esimeseks külaliseks head 

inimest, ebasoovitava isiku puhul visati alustatu 

ahju ja alustati uuesti. Võrku, milles pidi olema 

paaritu arv silmi, suitsutati kadakasuitsuga. Enne 

merreviimist tehti võrgule ristimärke, asetati sellele 

pihlakaoksi, soola, muda, vahel isegi elus põrsas. 

Kes kuivama riputatud võrkude alt läbi puges, pidi 

tagurpidi tagasi minema, maas lebavatest 

võrkudest üle ei astutud.  

Allikas: Mereleksikon ja rahvasuu 
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Salamärkidega paljand 
 

Võrtsjärve idakaldal asuv Tamme paljand peidab 
rahvajutu järgi müstilisi salakirju.  
 

Kui need märgid üles otsida ja ära seletada, 

hakkab järv kohisema ja lahkub oma praegusest 

asukohast jäädavalt. Kuigi legend kõlab 

hirmuäratavalt, ei maksa Tammel asuvat 

paljandirida uurimata jätta. Olen selle järsu seina 

all jalutanud, kuid salakirjad on mulle seni  

 

 

märkamata jäänud. Kes teab, võib-olla on 

vanarahvas ka eksinud, sest salamärkide 

asupaigana on erinevates muistendites nimetatud 

teisigi Võrtsjärve-äärseid asukohti.  
 

Tammel paljanduvas keskdevoni Aruküla lademe 

liivakivis hakkavad silma aga hoopis maisema 

päritoluga kirjad, mille on sinna jätnud sügelevate 

sõrmedega teekäijad.  

 

Allikas:  Liisi Seil „Mitmenäoline Võrtsjärv“  

 

 
 
Selle aasta PÕM koolitused 
 
Peatselt on tulemas uued ja huvitavamad 
Põllumajandusministeeriumi poolt 
toetatavad ja Koolituskeskus Tõru poolt 
pakutavad koolitused. 
 

Järgnevalt on kirjas koolituse ajad ja teemad. 

Kui tunnete, et Teil on asja vastu huvi, andke 

endast teada aadressil: 

angela@vortskalandus.ee või telefonil: +372 

55 53 29 82 (Angela). 

 

 

Koolituse teemad ja ajad 2009 aastal: 

 

3.2. Moodul - Kommunikatsioon ja 

rahvusvaheline suhtlemine 

9-10.02.2009 ja 26-27.02.2009 

 

3.3. Moodul - Projektitöö korraldamine 

9-10.03.2009 ja 19-20.03.2009 

 

3.4. Moodul - Lähteülesande formuleerimine 

ja hangete korraldamine 

11-12.05.2009 ja 18-19.05.2009 
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatuse koosolek  
11.veebruar 2009 kell 13.00 Valma Infopunktis 
 

Oleme plaaninud strateegia koostajatega kokku kutsuda juhatuse koosoleku, et väiksemas ringis 

läbi arutada millised tegevusvaldkonnad strateegias kajastada ja milline võiks olla erinevate 

tegevusvaldkondade protsentuaalne jaotus finantsiliselt.    

 Ootame Teid 11.02.2009 kell 13.00 Valma infopunktis. 

 Jaanika Kaljuvee 
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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 

 

  Tehniline toimetaja: 

  Silvia Varik 

  silvia@kaleselts.ee 

  +372 5665 0956 
 


