
Loodus- ja kultuuripärand ning 
loodusharidus tegevustes-teenustes

Sirje Kuusik – juhatuse liige
MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal



LAHEMAA  EHEDAD - 
kes me oleme ?

15 ainulaadset ja eriilmelist Lahemaa piirkonna 
säästva loodusturismi pereettevõtet: 
14 peretalu ja 1 eramuuseum

tegutseme koostöövõrgustikuna alates 2005,
juba kaheksandat  aastat

informatsioon  asukoha, liikmete, ürituste, 
uudistega . . . leiate meie koostöövõrgustiku 
kodulehelt  

  www.ehedad.ee



LAHEMAA  EHEDATE KOOSTÖÖ- 
VÕRGUSTIK – mida me pakume? 

Meie ehedad peretalud pakuvad: 
tutvumisvõimalust looduslähedase eluviisiga, võimalust 
osa saada aastaaegade võludest maal, vaikust ja 
looduse hääli, kodust majutust vanades taludes, 
erinevaid saunu, tervislikku kohalikku- ja mahetoitu sh 
taimeteesid ja ürte, omanäolist käsitööd ja 
meisterdamisvõimalusi, käsitöökoolitusi, 
tutvumisvõimalust sõbralike taluloomadega, erinevaid 
loodusretki: jalgsi, kanuuga, hobusega, jalgrattaga . . .

 + võimalust nautida läheduses teisi toredaid 
elamusteenuseid  Lahemaa mõisates, Oandu 
looduskeskuses, Sagadi metsamuuseumis  . . .



LIIKMELISUSE TINGIMUSED

säästlik loodusressurssidega majandamine, 
loodusväärtuste tutvustamine, õppematerjalid ja 
programmid, nt taimede õpperajad, käsitöökursused

kohustuslik aktiivne osalemine koostöövõrgustiku töös ja 
üksteise toetamine, sh vabatahtliku tööga

ajaloopärandi väärtustamine ja sidumine teenustesse: 
ehitised, materjalid, kujundus, mööbel, . . .

kultuuripärandi kasutamine teenustes: mitmepalgeline 
käsitöö, kohalik toit, kujunduse stiil ja elemendid, 
kursused, muusika, talude suveniirid. . .   
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LAHEMAA EHEDAD-
koostöös oleme paremad 

 koostöö teenuste arendamisel: kogemuste jagamine, 
üksteisele teenuste pakkumine, ühisprojektide toel 
arengu kiirendamine ...

 koostöös nähtavam eriliste turismiteenuste pakkumine 
Lahemaa piirkonnas, efektiivsem suhtekorraldus, 
eritasandiline ja tulemuslikum koostöö erinevate väliste 
partneritega ... 

 koostöös liikmete ja võrgustiku jätkusuutlikkuse 
parandamine: ühised turunduse jm toetusprojektid (sh. 
erinevate meetmete Leader projektid, Arenduskoda 
MTÜ), ühiskoolitused, õppereisid ...

 toetus teineteisele: Lahemaa ehedate traditsioonilised 
kevadtalgud, rotatsiooni korras võrgustiku vabatahtliku 
tööna juhtimine jm 



Loodus- ja kultuuripärand liikmete 
teenustes

 Lahemaa piirkonna looduse  ja kultuuripärandi keskkonnahoidlik 
tutvustamine külalistele läbi erinevate retkede ja matkade

 Lahemaa looduse ja selle ressursside üksikasjalikum tutvustamine ja 
kasutamine teenustes: taime- ja seeneretked, looduslikest 
materjalidest meisterdamine, sh kultuuripärandi elemente kasutades  
jm

 loodushariduse elementidega teenused/programmid: programm 
kevadpäev looduses koos viktoriiniga lastele, seebi valmistamine, 
loodusressursside kasutamise õpetamine: n kohaliku toidu 
valmistamine koos külalistega jm

 erinevad käsitöökursused looduslikke materjale ja vanu mustreid-
käsitöövõtteid jms kasutades 

 kultuuri- ja ajaloopärandi  sidumine teenustesse:  muinaseestlaste ja 
kivikalmete tutvustamine,  erinevad toidusäilitamise meetodid . . . 



Kuusekännu ratsatalu matk Lahemaal



Koostöövõrgustiku pärandi säilitamise ja 
keskkonnahoiu ühistegevused

 koostöövõrgustiku vaba tahte leping EV 
Keskkonnaministeeriumiga

 osalemine MTÜ  Arenduskoda rahvusvahelistes kohaliku 
toidu koostööprojektides “Väärtustades kohalikku” 1 ja 2: 
praktilised koolitused, kohaliku toidu konkurss, eksperdi 
personaalne nõustamine, õppereisid, ühine kokaraamat 
jne

 osalemine Lahemaa Rahvuspargi koostöökogus
 koostöövõrgustiku ühisprojektide tegevused: koolitused, 

viidasüsteem, turundusinfo parendamine jm
 looduse- ja kultuuripärandit  tutvustavate teenuste 

tutvustamine  sihtrühmadele  koostöös  partneritega
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Lahemaa ehedate keskkonnahoiu väljundid

 liikme kriteeriumid kajastavad nii 
keskkonnahoidu kui ajaloo-, loodus-  ja 
kultuuripärandit hoidvat ja tutvustavat 
tegutsemist

 säästev tegutsemine: maasoojus- jm 
looduslike küttesüsteemide kasutamine, vee 
säästmine, ehedate korduv- ja taaskasutuse 
materjalide kasutamine, tehismaterjalide 
minimaalne kasutamine jne

 teenustes looduse ja säästvuse arvestamine



Koostöö Lahemaa piirkonnas
2005 - …

 koostöö Keskkonnaameti Ida-Regiooniga 2005-…, sh 
osalemine Lahemaa koostöökogu töös 

 Lahemaa mõisade turismikeskuste külalistele ehedate 
elamusteenuste pakkumine: aktiivne puhkus, käsitöö, 
kohalik toit . . . 

 Koostöö piirkonna Leader tegevusgrupiga 
Arenduskoda: osalemine Arenduskoja koolitustel, 
õppereisidel, arendusprojektide taotlemine ja 
teostamine, muudes projektides ja tegevustes 
osalemine, piirkonna strateegia koostamisest osa 
võtmine jm

 koostöö piirkonna maavalitsuste ja omavalitsustega, 
piirkondlike turismiorganisatsioonidega . . . 



Lahemaa ehedate edasised säästvuse ja 
pärandiga seotud plaanid 

 luua koostöös uusi ja arendada edasi 
olemasolevaid pärandit ja loodusressursse 
puudutavaid teenuseid ja programme

 edasi arendada kohaliku toidu teenuseid
 edasi arendada liikmestalude kohaliku toidu ja 

käsitöötooteid 
 parandada koostööd Lahemaa piirkonna 

partneritega, sh mõisakeskused  



Võrgustiku ootused koostööle 

 saada partneritega koostööst vastastikuseid kasusid, 
mis aitavad parandada kõigi osaliste jätkusuutlikkust ja 
tegevuste kvaliteeti

 suurendada veelgi koostöövõrgustiku nähtavust säästva 
turismi turul ja koostöövõimalusi kohalike, üleriigiliste ja 
rahvusvaheliste partneritega

 üheskoos partneritega suudame täita Lahemaa 
piirkonna kui looduskeskse turismi sihtkoha 
jätkusuutlikuks ja säästvaks arenguks vajalikke 
tingimusi

 täiendavate finantsvahendite saamine 
koostööprojektide kaudu, n Arenduskoda, 
Keskkonnaameti Ida regioon jt    



KONTAKT 

Mare Kalme – juhatuse esimees
GSM: 53 403 806
e-post: armaratsatalu@gmail.com 

Teretulemast Lahemaale!

Tule ja tunneta ehedust!



Tänan!Tänan!

esitlus:
Sirje Kuusik            liige:   www.kuusikunaturefarm.ee

http://www.kuusikunaturefarm.ee/
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