
Ühistuline organisatsioon

Vahur Tõnissoo
Eesti Põllumeeste Keskliidu 

juhatuse esimees



Kogemus

• 1982-1987 – EPA põllumajanduse 
mehhaniseerimise eriala

• 1987-1995 – Kehtna Näidissovhoostehnikum 
masinaõpetaja 

• 1995-2011 – DeLaval AS tegevjuht 
• 2011-2014 – Farm In juhataja
• 2015-2017 EPK juhatuse esimees 
• 2017 – EPKK juhatuse liige



Poliitika

• Poliitika on rahvale pooltõdede esitamise 
kunst eesmärgiga:

• soodustatuid varjata,

• diskrimineerituid häbistada,

• ja mis peamine – avalikkust poliitikute töö 
tõhususes veenda

Janno Reiljan
majandusteadlane



Kommunikatsioon

• Kommunikatsiooniruumis orienteerumises, on 
praegu väga keerulised ajad. 

• Inimesed õpivad uut tegelikkuse grammatikat – 
eristama tõde ja valet.

• Vastuolulist informatsiooni on palju.

Raul Rebane
kommunikatsioonikonsultant



Poliitika

• Õhutada vaenutuld

• Killustada

• Seejärel riisuda koor

Andro Roos
majandusteadlane



MilkEst – E-Piim



Ebaaus kaubandustava
ja

õiglase tarneahela praktika 



Pääsukesemärk



Ebaõiglase tarneahela praktika



Põllumeeste keskühistud 

1. Piima keskühistu

2. Liha keskühistu

3. Teravilja keskühistu





Liikmed



Liikmed



Mida teha?



Mõtle kastist välja 



• Manipuleerimise objektist 

• Iseseisvalt otsustavaks subjektiks

Eesmärk 



Koostöö

•  Parim tulemus konflikti lahendamisel saavutatakse 
koostöö võtte kasutamisel.

•  Edukas koostöö on võimalik ainult siis, kui konflikti 
lahendamist alustatakse eneseanalüüsist, ehk kuidas 
minu mõtted on soodustanud konflikti tekkimist.

Anneli Salk Celestis Koolitus



Elu on eelkõige koostöö, mitte aga 
lõputu konkurents, võimaldades 

paremini mõista teisi ning taotleda 
seeläbi ka iseenda mõistmist 

Kulno Türk TÜ



Konkureerimine ja koostöö

• Konkureerimine - oma huvide kaitsmine 
teisele kahjude tekitamise hinnaga

• Koostöö - püütakse leida tegutsemisviis, 
mis võimaldab täielikult arvestada mõlema 
poole huve

Thomas – Kilmann



Edu võti on koostöö, 
mitte konkurents

Ülo Vooglaid
sotsiaalteadlane



Koos aetakse 
ÜHIST ASJA, 

mitte ei aeta koos 
IGAÜHE ENDA ASJA



1. Usaldus
2. Koostöö
3. Tulemuslikkus (täideviimise 

võime)

Põhiväärtused



Seitse surmapattu

1. Viha
2. Ahnus
3. Kadedus
4. Loidus, tujutus
5. Iharus ehk lihahimu
6. Aplus, õgardlus
7. Uhkus, alpus



Ühistegevuse suurim vaenlane 
on ühistu liige, 

kelle tegevusmotiiviks on 
kasu saamine teiste arvelt



Püha õhtusöömaaeg

Leonardo da Vinci 1495-1498



Kui sa soovid minna kiiresti, 
mine üksi.

Kui sa soovid minna kaugele, 
mine koos teistega.



Keskorganisatsioonid



Keskorganisatsioonid

Üks ühine võimekas 
põllumeeste 

keskorganisatsioon



Koostöö



Koos töötamisest koostööni!



Koostöö eetika

• Kui võimalik, siis aita teisi.

• Kui see võimalik ei ole, siis vähemalt ära 
tee halba.

Tema Pühadus XIV dalai-laama



Ainuke viis maailma muuta 
on muuta seda maailma 

muutes iseennast

India tarkus



Tänan!


