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Pärnumaa
Tõstamaa Keskkool
Maris Adler, õppealajuhataja, tel. 56984178
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturismi tegevjuht raili@maaturism.ee
Kogukond Räimewestil
13. mai 2017
Tõstamaa mõisakohvik Räimewestil 2017
Tegevuse suurimaks eesmärgiks oli Tõstamaa Keskkoolis õppimisvõimaluste reklaamimine. Põhisuunaks oli
maaturismikorralduse õppe käigus olevate teadmiste praktiseerimine. Kõik teostus algusest lõpuni oli teostatud 12.
klassi üpilaste poolt.

Mõisakohviku korraldustiimiks oli Tõstamaa Keskkooli abituriendid. Kogu tegevuse eestvedajateks oli Raili Mengel meie maaturismi õppe koordinaator ning Esta Tamm, kes abistas meid köögis.
Menüü sai paika pandud ning saime öelda, et see oli mitmekülgne ning meelepärast jätkub kõigile, sest pakkusime nii
kalaga kui ka kalata toitu. Kogu tegevusele jäi juurde mõisalikkus ning menüüd lugedes leidis nii Mõisaproua
buduaaripiruka kui ka matsirahva kiluleiva. Joogipooliseks oli meil midagi värskendavat ja looduslikku.
Meie telgist võib ka leida Tõstamaa Keskkooli kokandusringi laua, kus leidub head ja paremat.
https://www.facebook.com/events/173582923168256/?fref=ts

Koostööpartnerid (Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed Raili Mengel- maaturismi õppe koordinaator
kui ka koolivälised kaasatud). Näide:1. OÜ Sõbralik
Esta Tamm- mõisakohviku menüü nõustaja ja abistaja
partner, õppekäigu vastuvõtja 2. Matemaatika õpetaja,
Laivi Mesikäpp- nõustaja
lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja.
Tegevuses osalenud õpilaste rollid. (Kirjeldage, mida
tegid õpilased, kui suur oli nende panus idee
väljatöötamises ja tegevuse käigus)
Tegevuse tulemus ja mõju. (Kirjeldage, kas püstitatud
eesmärgid saavutati. Mida selle tegevuse elluviimine
muutis? Kas oli ka üllatavaid tulemusi? Kas ja mil määral
arendas see osalejate ettevõtlikkust?)

Tegevuses osalesid 8 abiturient, kes teostasid oma mõtte algusest lõpuni. Raili, Esta ja Laivi nõustamist oli vaja, kui
mõte kippus uitama ning kaheldi mõnes tegevuse toimimises.
Püstitatud eesmärgid saavutati ning õpilased ja kõik Räimewesti külastajad jäid ettevõtmisega igati rahule. Väga ehe
abiturientide mõte, mis sai väga positiivse tagasiside kogukonnalt ning andis ka neile endile väga hea kogemuse, mille
varal tulevikus edasi minna ning sarnast ettevõtmist organiseerida.

Soovitused. (Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks
proovida sama tegevust ise läbi viia?)
Viited illustreerivale materjalile. Pildi-, audio- ja
videomaterjali lisamiseks kasutage veebipõhiseid
lahendusi (Dropbox, GoogleDrive, Youtube link jms)
Nõustun eduloo ja lisatud materjali avaldamisega
"Ettevõtliku kooli" kodulehel www.evkool.ee ja teistes
kommunikatsioonikanalites

Julge pealehakkamine on juba pool võitu. Teinekord oleks vaja rahalist toetust, sest õpilastel puudub enamasti
algkapital. Rahaliselt toetas algselt Eesti Maaturismi eestvedajad ning Räimewesti lõpuks vaadati eelarve üle ning
tunnistati, et jäädi kõvasti kasumisse.
https://www.facebook.com/events/173582923168256/?fref=ts
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