
Hea tahte kokkulepe

Võru maakonnas: 

kohalik ja mahetoit

haridusasutustesse

Tiit Toots
Juhatuse liige

Võrumaa Arenduskeskus



Kuidas kõik algas

• Kaks paralleelset protsessi:
• Setomaal tegevused mahe Setomaa loomiseks:

• visioon luua tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid 
lahendusi;

• Rõuge vald:
• kohalike entusiastide ja Rõuge Põhikooli hoolekogu eestvedamisel uuriti võimalusi 

mahetoidu kasutuselevõtuks Rõuge koolis;



Kuidas kõik algas

• 05. – 07. oktoober 2018 toimusid arenduskeskuse eestvedamisel 
Vastseliinas Vunki mano loometalgud;

• Kaks ideed:
• Töötada välja kontseptsioon ning tegevuskava, mahevalla/maakonna tekkeks;

• Mahetoit Võru maakonna koolidesse;

• Ideed liitusid ning sündis idee Mahe ja muhe:

• Luua maheda koolitoidu võrgustik, mis katab kõik Võru maakonna koolid. 



Kuidas kõik algas

• Kohalike entusiastide ja hoolekogu eestvedamisel viidi Rõuge 
Põhikooli toitlustamine üle osalisele mahetoorainele;

• Setomaa Liidu eestvedamisel Piiriveere Liidri projekt „Võru, Rõuge ja 
Setomaa valla koolitoit mahedaks“;

• Arenduskeskuse eestvedamisel toimus 17. – 20.09.2019 toimus  
õppereis Taani ja Rootsi;

• Arenduskeskuse poolt korraldatud heaolufoorumil üks

teema mahetoit

• Käimas 2 liidri jätkuprojekti;



Võru maakonna hea tahte 

kokkuleppe sõlmimine 18.09.2020



Võru maakonna hea tahte 

kokkuleppe sõlmimine 18.09.2020
Suurendamaks Võru maakonnas kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine 
kasutamist lepiti kokku järgmistes tegevussuundades:

• Tervisliku toitlustamise korraldamine Võru maakonna avaliku sektori hallatavates 
asutustes. 

• Teadlikkuse tõstmine tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest Võru 
maakonnas. 

• Võru maakonnas mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise 
motiveerimine ning selleks eelduste loomine.

• Toidujäätmete tekke vähendamine avaliku sektori hallatavate asutuste 
toitlustamises.

• Kogemuste vahetamine ja koostöö osapoolte vahel. Oleme avatud ning kaasavad 
tegevuste kavandamisel, elluviimisel ja tulemuste hindamisel.

• Meie strateegiline eesmärk on saavutada 2024. aastaks omavalitsuste 
haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20 
protsendi ulatuses.



Kuis edesi?

• Võru linna koolide toitlustushankes sees 20% mahetooraine kasutamine;

• Mahesaadikud koolides;

• Koolikokkade toetamine, koolitamine ja väärtustamine;

• Kohalike mahetootjate ja toitlustajate kokku viimine;

• Projekt „Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja 
analüüsid“;
• Hetkeolukorra kaardistus;

• Seire süsteemi juurutamine;

• Lõuna-Eesti tooraine kaardistus;

• Tegevuskava.



Mahetoidupäevad koolides



Toidu kasvatamine koolide 

juures



Aituma kullõmise iist!


