
Töörühmade töö vahekokkuvõte, valdkondlikud visioonid ja eesmärgid 

 

VISIOON 

Võru (Meie) maakond on õnnelike ja tegusate inimeste ning rohkete võimalustega 

omapärane maa. 

 

Juhtrühma (SA Võrumaa Arenduskekus nõukogu) 20. juuni 2018 koosolekul avaldati mõtet, 

et uus maakonna visioon võik sisaldada ka viidet kultuuriruumile. Veel ei sümpatiseerinud 

osadele sõna „maa“ visiooni lõpus. 

Kaido Mäesalu väljapakutud sõnastus: 

Võru (Meie) maakond on õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete võimalustega ning 

omapärase (kahe) kultuuriruumiga kant (paik). 

 

Majandus 

Visioon: 

Võru maakonnas on rohkelt võimalusi ettevõtmiseks ja ametialaseks eneseteostuseks. 

Võrumaa ettevõtjad on tegusad ning ettevõtted  rakendavad kiirelt kasulikke uuendusi. 

Ettevõtjad ja avalik sektor jagavad ühiseid eesmärke ning teevad nende saavutamiseks tihedalt 

koostööd. 

Eesmärgid: 

 Ettevõtjad ja avalik sektor teevad tõhusalt koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

 Võrumaa ettevõtted on paindlikud ja nutikad. 

 Ettevõtjad on kirglikud ja koostööaltid. 

 Võru maakonna töötajad tunnevad rahulolu ning saavad ennast ametialaselt teostada. 

 Võru maakonna ettevõtluskeskkond ja noored kannavad edasi Võru maakonnale 

omaseid väärtusi. 

 Kohalik ressurss on kõrgelt väärindatud. 

 Kaitseväe tegevus soodustab maakonna majandusarengut. 

 

Haridus (Elukestev õpe) 

Visioon:  

Meie (Võru) maakonna inimene on märgatud, haritud, teadlik oma võimalustest ning osaleb 

aktiivselt elukestvas õppes. 

Eesmärgid: 

 Elukestva õppe populariseerimine ja rakendamine. 

 Kättesaadav ja kvaliteetne koolieelne- ja põhikooli haridus. 



 Kvaliteetne ja kättesaadav gümnaasiumi- ja kutseharidus. 

 Õpetajaskonna ja spetsialistide  kvaliteedi tagamine. 

 Ressursside optimaalne kasutamine. 

 

Kestlik kogukond 

Visioon:  

 Igas vanusegrupis oleval inimesel on Võrumaal hea elada. 

 Oleme millestki maailma parimad. 

 Üks Võrumaa inimene on väärt 10 Tallinna inimest. 

Eesmärgid:  

 Võrumaal on tugeva identiteediga kogukonnad, kes hoiavad ja kannavad edasi oma 

paikkonna keelt ja kultuurilist eripära. 

 Võrumaal on turvalise, puhta / keskkonnahoidliku / keskkonnahoidliku mõtteviisiga 

inimesed. 

 Võrumaal on hästi toimivad, elujõulised valdkondlikud koostöövõrgustikud ja pidevalt 

arenevad ühingud. 

 Võrumaa on parim paik laste ja noorte füüsiliseks ja vaimseks 

kasvamiseks/arenemiseks, siin on hästi toimetulevate inimeste kasvulava. 

 Võrumaal on eluks vajalikud teenused lihtsalt/mugavalt kõigile kättesaadavad. 

 

Kultuur ja eripära 

Mõtted visiooni sõnastamiseks:  

Ilus küll 

Koht soon on selline kust ära ei taha minna 

Mul on siin hea olla 

Siin on kõik olemas 

Perädü hää on ellä ja koolda koton 

Ilmadu hüä on ellä ja koolda´ rahukitsöh kotoh Setomaal ja Võromaal 

 

Eesmärgid: 

 Võro ja seto keele ning kultuuri hoidmine ja arendamine. 

 Pärimuskultuuri ja teiste kultuuriliikide edendamine. 

 Piirkonna tootebrändide arendamine ja maine kujundamine. 

 Aastaringselt piirkonna eripäral tuginevate kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine. 

 Eripärane turism (sh loodus, usk, kaitsevägi). 

 



Rahvatervis ja heaolu 

Visioon: 

Igal inimesel on kirg elu vastu läbi kogu oma elukaare. 

Eesmärgid: 

Strateegilised fookused 

 Identiteedi tunnetus, kultuuri järjepidevus, kogukonda kuulumise tunne -> 

põlvkondade sidusus. Elukeskkonna (nii füüsilise kui psühhosotsiaalse) kujundamine 

selliselt, et põlvakonnad saaksid olla üksteisega kontaktis.  

 Rahuolu -> inimene saab maksimaalse eneseteostuse. Inimene saab ennast teostada 

selles valdkonnas, kus ta soovib ja moel, kuidas soovib. 

 Kogukonnad on edasiviiv jõud. Avaliku valitsemise areng -> kogukondliku vastutuse, 

paindlikkuse ja tegutsemisvabaduse suurendamine. 

 Mahe Võrumaa. Maa on meie ressurss. Uma ja hää. Loodusega kooskõlas elamine 

(haridus, töö, keskkond jne). 

 

Maine 

Visioon:  

Meie maakond on tuntud kui tugevaid emotsioone pakkuv vaheldusrikka looduse ja kahe 

omanäolise kultuuriruumiga maa. Siin elavad tegusad ja külalislahked inimesed, kellel on 

tugev paigatunnetus ning kes räägivad oma kodukohast uhkusega. 

 

Põhisõnumid:  

 Võrumaal on tugevaid emotsioone pakkuv vaheldusrikas loodus. 

 Kaks omanäolist kultuuri. 

 Siin on tegusad külalislahked inimesed, kellel on tugev paigatunnetus. 

 Võrumaa inimene loob oma hea maine ise! 


