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See, mida oleme oodanud...



Teadmussiirde 

pikaajaline programm 

ühistegevuse 

tegevusvaldkonnas!



Koostööpartnerid:



Programmi eesmärk:

 edendada põllumajandussaaduste tootjate ja 
töötlejate majanduslikku ühistegevust;

 tegeleda ühistegevusega seotud väljakutsetega;

 muuta ühistegevuse koostöövorm järjest 
sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks;

 parandada põllumajandussaaduste tootjate ja 
töötlejate olukorda toidutarneahelas;

 parandada positsiooni toidutarneahela 
edasimüüjatega läbirääkimistel.



Ühistegevuse eelised:

 turgudele parema ligipääsu tagamine; 

 varude soodsam soetamine; 

 ladustamise ja hoiustamise kulude kokkuhoid; 

 tootmisriskide vähendamine; 

 soodsamatel tingimustel krediitide saamine; 

 suuremad kaubakäibed, tegevuskulude 
alandamine ühiku kohta;

 erinevad muud kaudsed kasud, nt kogemuste 
jagamine. 



Programmi teemavaldkonnad:

 ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine 
kogu tarneahela ulatuses ning selle toimimise, 
läbipaistvuse ja osaliste turujõuga seotu;

 rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike 
probleemide ja küsimuste lahendamisel;

 uute eksportturgude leidmine, et üheskoos paremini 
täita võimalike klientide eksporttellimusi ning 
sellealase info kogumine ja koondamine;

 ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine
ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine 
ning nende tutvustamine.  



Võimaldame infopäevi 

järgmistel teemadel:

 ühistu toimimise üldpõhimõtted ning ühistulises 
vormis tegutsemise eelised; 

 erinevad toetuste võimalused Euroopa Liidu 
struktuurifondidest ühistutele; 

 teadus- ja arendustöö olulisus ja võimalused, 
koostöö ülikoolide ja teadusasutustega;

 ühistuid puudutav seadusandlus; 

 põllumajandussaaduste ja toidutoodangu uued 
turud; 

 innovatsioon ja nutikad lahendused 
põllumajanduslikus ühistegevuses.  



Võimaldame täienduskoolitusi 

järgmistel teemadel:

 ühistuline turustamine; 

 ühistu juhtimine ja finantseerimine; 

 täienduskoolitus ühistu juhtorganitele; 

 ühistu liikmete kaasamine ühistu 

otsustusprotsessidesse; 

 ühistuline ja ühistute vaheline koostöö; 

 täienduskoolitus ühistu loomiseks; 

 täienduskoolitus arenevale ühistule; 

 toodete eksport ja töötlemine.



2 näidet:

Täiendus-

koolitus
Sihtgrupp Teema Märksõnad Tunnid

2 päeva

Kõigile 

ühistegevuse 

huvilistele

Turundus, 

müük, eksport 

ja 

suhtlemisoskus

Turunduse ja müügi baasteadmised; 

Koostöö võimalused ja kasu; Branding; 

Tootjast müüjaks; Uued turud ning nendele 

sisenemine; Meeskonnatöö ja selle 

juhtimine; Arenguvestlused ja koosolekud; 

Tagasiside ja liikmete informeerimine 

(lojaalsus, motiveerimine, erievad ootused, 

ühistegevusele suunamine); Väliskeskkonna 

tunnetamine.
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1 päev

Kõigile 

ühistegevuse 

huvilistele

Organisatsioon

Strateegia kujundamine (juhtkonna ja 

nõukogu tasandil) ja ühistu struktuur; 

Tegevjuhtkonna valik; Ühistegevusele 

suunamine ja selle kasu; Ühistu roll 

(erinevad ootused).
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Kellele, mida ja kui palju…

Sihtgrupp

Kõigile ühistegevuse

huvilistele

Täienduskoolitus 1 päev

Teema Organisatsioon

Strateegia kujundamine 

Tegevjuhtkonna valik

Ühistu roll



Võimaldame õpiringe 

juhendaja eestvedamisel:

 õpiringi moodustavad põllumajandustoodete 
tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevad 
isikud;

 iga õpiring koguneb kalendriaastas vähemalt 3 
korda;

 õpiringi eesmärgiks on teatud nähtusi ja 
protsesse tundma õppida, oma oskusi ja 
võimeid arendada ning süvendada ja laiendada 
teemakohaseid suhteid;

 iseloomulikuks on väike inimeste grupp, 

avatud neutraalne keskkond ning osalejate

vaheline usaldussuhe.



Võimaldame ettevõtete 

külastusi:

 nii Eestis kui ka välisriikides;

 nii ühe- kui ka mitmepäevalisi;

 ettevõtete külastustel saavad osaleda

põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja 

turustamisega tegelevad isikud;

 2017.a. toimub Iirimaa ettevõtete külastus.



Võimaldame konverentse 

järgmistel teemadel:

 ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja 

edulood;

 turundamine - kaubamärgi loomine ja selle

turule toomine; 

 tootearendus - kuidas jõuda tooraine tootjast 

edukaks töötlejaks; 

 läbi ühistulise tegevuse konkurendist 

partneriks; 

 läbi ühistulise tegevuse tootjast turustajaks.



Pakume võimalikult palju 

ühistegevusega seotud materjale:

 ettekanded;

 kokkuvõtted;

 teabematerjalid;

 asjakohased artiklid;

 uurimistulemused;

 käsiraamatud;

 meie koduleht: yhistegevus.emu.ee;

 elektroonselt allalaetavad väljaanded
www.pikk.ee ja muud asjakohased veebilehed.



Tänan!

Koostöös teeme 

paremini!

Kontakt:

Eesti Maaülikool

Majandus- ja sotsiaalinstituut

rando.varnik@emu.ee


