
18. augusti 2020 Võrumaa  õppereis „Ettevõtte turundamisest, praktiliselt“  

Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistav projekt „Võrumaa ettevõtjate 
kasvuprogramm“   viitenumber 19301900007)

Projekti raames toimunud õppereisi käigus külastasime meie kandi tublisid ettevõtjaid ja 
tutvusime nende tegevustega, eriline fookus oli turundustegevustel ja kuulasime ettevõtjate 
praktilisi näiteid, kogemusi sellest, kuidas enda tegevus teha nähtavaks nii Võrumaal kui 
kaugemal.

Siidrimõisa OÜ alguse 2015. aasta sügisel, mil otsustati ette võtta 150 aasta vanuse 
mõisakompleksi taastamine Loosi külas Võrumaal. Esmaseks eesmärgiks on alustada siidri ja 
veini tootmist ning kujundada sellest välja klassikaline veinimõis sarnaselt klassikalistele 
veinimaadele. Siidrimõisa esialgu kavandatud lisaharust on aga tänasest kasvanud üks 
põhitegevus- Siidrimõisa Lihaköök. Alustati kahe lihasuitsetamise ahjuga, käesoleval hetkel 
on olemas 20 lihasuitsetamise ahju ja kolm müügipunkti. Kuna tootmine on kasvanud väga 
suureks, siis lihaköök on kolitud Obinitsa, kus vabanesid sobivad ruumid liha töötlemiseks. 
Ettevõte on peremehe sõnul kuidagi iseenesest käima läinud. Suuri kulutusi reklaamile pole 
tehtud, piisas vaid ühest SMS-st oma tuttavatele ja postitusest FB-s kui lihamüük hakkas 
järjest paremini minema. Parim reklaam on hea toode ise! 

    
     

Nopri talu  https://www.nopri.ee/ toodete alus nagu ikka piimatoodetel tuleb lehmadelt. 
Nopri Talumeiereis tegeleb piima “tootmisega” üle 180 lehma, andes oma parima, et ikka 
oleks toormaterjali, millest saaks Nopri Pere valmistada häid ja huvitavaid piimatooteid Eesti 
puhtamaist piimast. Talu pimmatoodangust 60 % läheb meiereile. COVID-19 haigust 
põhjustava koroonaviiruse puhangu saabudes suutis ettevõte käivitada 10 päevaga oma 
toodangu kojukande teenuse. Selleks osteti talule juurde kaks uut bussi ja teenuse 
arendamisega seoses sai tööd 9 inimest. Kojukandes on 74 eri nimetusega toodet. Kojukanne 



toimus pandeemia ajal ja ka nüüd hiljem 3 korda nädalas. 30% käibest moodustas kojukanne, 
üldine käive koroona ajal ei kannatanud.
Talu klientidest 95% on suured kaubandusketid, 5% moodustab 4 müügipunkti käive. Peale 
eriolukorra tühistamist kojukande teenus toimib endiselt kuigi palju väksemas mahus. 
Kojukande eeliseks on odavam ja võimalikult värskeim kaup otse koju ilma vahendajateta.

Saunamaa  http://www.saunamaa.ee/ Võrumaal on kui omaette saunaküla, mis pakub 
nautimiseks erinevaid saunasid oma võlude ja eripäradega. Võimalus on hinnata saunade leili 
ning koguda teadmisi nende ajaloost. Koobassaun, suitsusaun, kümblustünn, soome saun, 
indiaani saun, eesti saun, kilesaun, tünn mullisüsteemi ja LED valgusega ning metsa- ehk 
sõjasaun on need saunad, mida täna pakutakse, kuid on palju uusi, mis ootavad vaid 
valmimist. Saunamaa on koht kuhu tulla, kui soovid korraldada firma üritust, sünnipäeva, 
planeerid perega puhkust või lihtsalt sõpradega olemist, koos mõnusa leili ja majutusega. 
Samas peab pererahvas ka väikest küülikufarmi. Võimalik on peremehelt tellida küülikuliha, 
suitsuküülikut, küülilihakupasteeti, küülikumaksapasteeti ja rillette. 

  
         

Kalveti mesi https://kalvetimesi.ee/ on pereettevõte Võrumaal, Rõuge vallas. Põhiliseks 
tegevusalaks on suuremas mahus mee tootmine, mesilasperede müük ja Põhjamaade Itaalia 
tõugu mesilasemade aretus.
Talus hetkel ca 600 mesitaru millest igaüks toodab heal meeaastal 50-80 kg mett aastas, 
oleneb muidugi aastast. Hooajal lisaks pererahvele on abis 2-3 inimest. Peremehe sõnul 
käesolev aasta on väga kehv meeaasta. Peamine mesi tuleb pigem Jaanipäeva paiku ehk siis 
parim korje aeg kestab kuni 15.juulini. Talirapsi mesi on väga hea. Peremehe sõnul mida 



kiiremini mesi purgis kristaliseerub seda parem see on. 2019 aasta saagist jäi 20 tonni üle, see 
aga ei mõjuta mee kvaliteeti ja saab rahuliku sõdamega müüa ka 2020 aastal. Käesoleva aasta 
saagist ei jää kindlasti midagi üle. Perenaine soovitab süüa 1 tl suira ööpäevas. Suiras leidub 
rohkelt rauda, vitamiine ja mineraale. Talvel tasub tarbida mett taruvaigu või ingveriga – aitab 
hästi haiguste vastu.

       


