
            
 

ÕPPEREISI	  KAVA	  
Soome	  Rieska	  Leader	  ja	  Rootsi	  Boden	  piirkonda	  

	  (Kavas	  võib	  tulla	  muudatusi	  ja	  täpsustusi)	  
30.11	  –	  03.12.2016	  

	  
	  

Osalejad:	  kuni	  5	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevuspiirkonna	  inimest	  (soovitavalt	  kolmandast	  
sektorist	  ja/või	  kolmanda	  sektori	  organisatsioone	  nõustavaid	  inimesed).	  
Võimalusel	  kaasatakse	  inimesi	  ka	  teistest	  Harjumaa	  Leader	  tegevusgruppidest.	  
	  
Õppereisi	  eesmärk	  on	  vahetada	  kogemusi	  Leader	  rakendamise	  teemal,	  	  tutvuda	  
kolmanda	  sektori	  poolt	  osutatavate	  teenuste	  ülesehitusega	  Soomes	  ja	  Rootsis,	  saada	  ideid	  
ja	  mõtteid	  kolmanda	  sektori	  võimekuse	  tõstmiseks	  Leader	  toetuste	  abil	  (	  kolmanda	  sektori	  
võimekuse	  tõstmine	  on	  üks	  IHKK	  strateegia	  eesmärkidest)	  ning	  aidata	  kaasa	  
koostöösidemete	  loomisele.	  
	  
Toitlustuse	  tarbeks	  palun	  varuda	  piisavalt	  sularaha	  –	  vastuvõtja	  info	  kohaselt	  ei	  ole	  
paljudes	  kohtades	  võimalik	  krediitkaardi	  kasutada.	  
	  
Soomes	  kehtib	  valuutana	  euro,	  Rootsis	  kehtib	  Rootsi	  kroon.	  
	  	  
NB!	  Õppereisi	  kava	  on	  töine.	  Eeldame	  täielikku	  osalemist	  ja	  ajakavast	  kinnipidamist.	  
	  
30.	  november,	  kolmapäev	  
	  
06:10	   Lennuk	  Tallinn	  –	  Helsingi	  –	  Kokkola	  (lennujaamas	  kohal	  olla	  1-‐1,5h	  varem)	  
09:20	  Saabumine	  Kokkola	  lennujaama	  Soomes.	  
Kohapeal	  on	  meil	  vastas	  buss,	  liitume	  sõbralike	  soomlastega.	  
10:30	  Eskola	  –	  sotsiaalettevõtlusega	  tegelev	  küla,	  mis	  haldab	  kohalikku	  lasteaeda,	  
koduõpet	  ning	  restorani.	  
Saame	  ülevaate	  nende	  tegevustest.	  
11:30	  Lõunasöök	  (Eskola	  külas).	  Lõunasöögi	  maksumus	  ~	  8,50€	  
13:00	  Alavieskan	  Viri,	  Alavieska.	  Organisatsioon,	  mis	  tegeleb	  kohalikus	  väikelinnas	  
sporditegevuste	  organiseerimise,	  kohaliku	  ajalehe	  väljaandmise	  ning	  noortekeskuse	  
haldamisega.	  Tugev	  koostöö	  kohaliku	  omavalitsusega.	  	  
15:00	  Wanha	  Woima.	  Külaselts,	  mis	  arendab	  kultuuritegevuse	  ning	  vastutab	  erinevate	  
kohalike	  traditsioonide	  ning	  kultuuriga	  seotud	  sündmuste	  korraldamise	  eest.	  
Kohvipaus	  (maksumus	  selgub).	  
16:30	  Yhteisestä	  ovesta,	  Ylivieska.	  Organisatsioon,	  mis	  korraldab	  erinevaid	  eakatele	  
suunatud	  tegevusi	  –	  kursused,	  sündmused	  jne.	  
17:00	  Majutume	  ööbimiskohas	  
18:00	  Õhtusöök	  (maksumus	  selgub)	  
	  
01.	  detsember,	  neljapäev	  
07:00	  –	  07:45	  hommikusöök	  
08:00	  –	  ärasõit	  hotellist	  
09:00	  Kattilakosken	  osuuskunta.	  Kooperatiiv,	  mis	  tegeleb	  Kärsamäki	  piirkonnas	  



            
 

kultuuritegevusega.	  	  
10:30	  Sydänmaan	  kylaseura.	  Küla	  majutus-‐	  ja	  loodusturismi	  teenused.	  
12:00	  Mankila.	  Erinevad	  teenused	  ja	  loodusturism.	  	  
Lõuna	  (maksumus	  ~	  5€	  )	  
Seejärel	  sõit	  Bodenisse	  (Rootsi).	  Sõidu	  ajal	  jalasirutuspeatused.	  
Eeldatav	  saabumisaeg	  kella	  18	  –	  19	  vahel.	  
Majutuskoht:	  Boden	  Business	  Park	  http://bodenbusinesspark.com/en	  	  
Ühine	  õhtusöök	  majutuskohas	  (maksumus	  ~	  24€)	  
	  
02.	  	  detsember,	  reede	  
08:00	  Hommikusöök	  
Gunnarsby.	  Teeniduspunkt,	  erinevad	  teenused	  (tervishoid,	  integratsioon,	  tööhõive	  jne)	  
maapiirkonnas.	  
Lõunasöök	  kohalikus	  turismiettevõttes	  (maksumus	  ~	  10€)	  
Harads.	  Tree	  hotel	  cabins.	  http://www.treehotel.se/en/	  
Võimalus	  külastada	  13,9	  €/	  inimene	  
Harads	  küla	  –	  tutvume	  küla	  ning	  nende	  osutatavate	  teenustega.	  
Õhtusöök	  Bodenis,	  restoranis	  The	  Bull	  http://www.restaurangthebull.se/	  	  
(maksumus	  ~	  25€).	  
	  
*	  Rootsi	  osas	  külastatavate	  objektide	  detailid	  täpsustuvad.	  
	  
3.	  detsember,	  laupäev	  
08:00	  Hommikusöök	  
09:00	  Ärasõit	  hotellist	  
Tagasiteel	  võimalik	  erinevate	  külade	  külastamine	  (nt	  Alpua,	  aasta	  küla	  2015).	  
Kava	  täpsustub.	  
Lõuna	  (maksumus	  ~	  11€)	  
17:00	  saabumine	  Kokkola	  lennujaama.	  
Äsjaleitud	  sõprade	  ja	  koostööpartnerite	  kallistamine,	  hüvastijätuks	  lehvitamine	  ning	  sõit	  
koju.	  
18:10	  Lend	  Kokkola	  –	  Helsingi	  –	  Tallinn	  	  
00:20	  Saabumine	  Tallinna	  
	  
	  
NB!	  	  
Reisi	  töökeel	  on	  inglise	  keel.	  
Osalejatel	  on	  kohustus	  osaleda	  õppereisil	  täies	  mahus	  ning	  koostada	  õppereisil	  osalemisest	  
kokkuvõte	  vastavalt	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  saadud	  juhistele.	  
	  
Registreeritud	  osalejatele	  (kelle	  registreering	  on	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  kinnitatud)	  
on	  õppereisil	  osalemine	  tasuta	  (st	  osalustasu	  ei	  ole).	  
Osaleja	  oma	  kulu	  on	  kohapealne	  toitlustus	  (lõuna-‐	  ja	  õhtusöögid),	  võimalikud	  
sissepääsupiletid	  jms.	  
	  

	  


