
Jaak Läänemets 
KEVILI nõukogu esimees 

Ühistegevus teraviljasektoris 
 



ÜHISTEGEVUS 
 

 

•Ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes 

tahavad teha koostööd. 

 

• Rahvusvaheline Ühistegevusliit (ICA) on defineerinud: „Ühistegevuse 
väärtusteks on omaabi, isiklik vastutus, demokraatia ehk liikmete võim, 

võrdõiguslikkus, õiglus ja solidaarsus.“ 



PÕHJUSED ÜHISTUTEGA ÜHINEMISEKS 

• Saada õiglast hinda oma tooraine eest. 

• Koondada kokku kriitiline mass kaupa, millega kaubelda 

•Mõjutada turgu 

• Vähendada kulutusi sisendite ostmisel. 

• Saada osa kasumist, mis tekib suuremast kaubakäibest. 

• Saada osa kasumist, mis tekib valmiskaupade müügist. 

• Saada osa MAKi toetustest / euro-ühistud 
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Ettevõtte nimele sõna ühistu lisamine ei tee veel seda ühistuks.Teraviljasektoris tegutsevaid ühistuid, kes omavad turujõudu oskan nimetada ainult kaks: Wiru Vili ja KEVILI



ÜHISTU PUUDUSED 

•Ühistegevuse suurim vaenlane on ühistu liige, kelle 

tegevusmotiiviks on kasu saamine teiste liikmete arvelt 

 

 

Küsimuste küsimus 

•Kas ühistu sees ajab iga mees oma asja või aetakse ühist asja? 



Põllumeesteühistu KEVILI 
 

• KEVILI on 150 vilja kasvatavat põllumeest ühendav 

majandusorganisatsioon / nähtus   

• kaks telge: majandus- ja sotsiaaltelg 
 

• KEVILI ei tekkinud tühjale kohale 
 

•Oma eelkäijaks peame 1997. aastal asutatud Kesk-Eesti 

Õlikultuuride Kasvatajate Ühistut 
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Põllumeesteühistu KEVILI 

• 12. aprillil 2005 kanti KEVILI äriregistrisse 

•Ühistut juhib 7 liikmeline nõukogu 

• Igapäevast tegevust korraldab juhataja koos oma 

meeskonnaga 

• Töötajaid kokku 27 



Meid seovad ühised põhiväärtused: 
 

•USALDUS 
 

•KOOSTÖÖ 
 

•TULEMUSLIKKUS 

 

•KEVILI suurimaks rikkuseks on tema liikmed 
 
 





Teeme koos! 



Ühiselt ostame väetised, taimekaitsevahendid ja muud 
tootmiseks vajalikud sisendid        
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Üheskoos korraldame saakide realiseerimise 
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Üheskoos korraldame saakide realiseerimise 
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2014. aastal valmis10 000 tonni mahutavusega 
puisteladu 

2013.aastal   KEVILI Roodevälja terminal 
mahtuvusega 46 500 tonni 



2016  Rõngu viljaterminal  
(maht 51 500 tonni), maksumus 8,6 mln 
 
• Rahastus:  

•  1 mln liikmete sissemaks  
•  1,6 mln PRIA toetus 
•  6 mln pangalaen 

 
 
 
  



KEVILI põllupäevad 



KEVILI põllujalutused  
 
 



KEVILI koolitused  
• Traditsiooniliselt on igal aastal KEVILI liikmetele 

planeeritud 12-14 koolitust           

• 10 arenguseminari päeva  

• 2-3 õppereisi 

•   



 
 
 KEVILI suvepäevad ja  
lõikuspeod    



2017 november Saksamaal Agritechnica ĺ  
2016 juuni liikmed Inglismaal, Cereals’il  



2016 veebruar - liikmed Uus-Meremaal ja 
Austraalias 



2016 juuli - liikmed Ukrainas 



• Meie, eestlaste, rahvuskultuuri lahutamatuks osaks 

on maaviljeluse kultuur. 

• KEVILI põllumeestel on võimalus, au ning kohustus 

seda kultuuri edendada. 

• Oleme Eesti toidu tootjad. 
 

Eesti mehed ajavad Eesti asja! 





• KEVILI liikmed on ettevõtlikud ja nutikad põllumehed. 
 

• Nad on kohaliku kogukonna eestvedajad ning toetajad. 
 

• Kuni elavad Eesti külad, on toit eestimaalaste laual. 

Eesti maaelu edendajad 
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