
04.07.2017 
 

Aruanne 
 

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas,  

perioodil 01.01.2017 – 30.06.2017 

 
 

1. Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused ning planeeritavad 
tegevused järgmisel poolaastal 
 
1.1. Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused 

 
Vastavalt Nõukogu aja- ja tegevuskava otsusele 30.01.2017 tuli esimesel poolaastal korraldada 
järgmised tegevused: 
 
a) 6 infopäeva; 

b) 5 ühepäevast täienduskoolitust; 

c) 1 kahepäevane täienduskoolitus; 

d) 2 Eesti ettevõtete külastust kevadel või sügisel. 

 
Ühistegevuse teadmussiirde programm on esimesel poolaastal korraldanud järgnevad 
tegevused: 
 
a) 6 infopäeva; 

b) 1 ühepäevase täienduskoolituse; 

c) 2 kahepäevast täienduskoolitust; 

d) 2 Eesti ettevõtete külastust; 

e) toidunisu tootjate koostöö õpiringi 2 kohtumist; 

f) piimanduse koostöö õpiringi 1 kohtumise. 

 
Nõukogu poolt kinnitatud aja- ja tegevuskava täitmises on esinenud järgmised muutused: 
 
a) esimesel poolaastal on korraldamata jäänud 4 ühepäevast täienduskoolitust; 

b) varem on korraldatud 1 kahepäevane täienduskoolitus; 

c) esimesel poolaastal on korraldatud 2 Eesti ettevõtete külastust; 

d) varem on korraldatud toidunisu tootjate koostöö õpiringi 2 kohtumist; 

e) varem on korraldatud piimanduse koostöö õpiringi 1 kohtumine. 

 
1.2. Planeeritavad tegevused järgmisel poolaastal 
 
Järgmisel poolaastal korraldatakse järgmised tegevused: 



 
a) 4 ühepäevast täienduskoolitust; 

b) 1 kahepäevane täienduskoolitus; 

c) 1 välisriigi ettevõtete külastus; 

d) 1 konverents; 

e) 1 toidunisu tootjate koostöö õpiringi kohtumine; 

f) 2 piimanduse koostöö õpiringi kohtumist; 

g) 3 Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiringi kohtumist. 

 
Samuti antakse välja 2 teabematerjali. 

 
 

2. Tegevuste ja nende tulemuste kirjeldus 
 
2.1. Infopäevad 

 
a) 2 infopäeva korraldati teemal “Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade”. 

Infopäevade sihtgrupiks olid alustavate ja toimivate ühistute liikmed. Infopäevade 

eesmärgiks oli ühistegevuses osalejate arvu kasv põllumajandus- ja toidusektoris. 

Infopäevade lisaeesmärkideks olid: teadlikuse kasv, teadmiste kasv, keskkonna loomine -

teabe levitajate koolitamine, uued ühistud, praktika jagamine.  

 
b) 2 infopäeva korraldati teemal “Ühistu seadusandlus”. Infopäevade sihtgrupiks olid 

alustavate ja toimivate ühistute liikmed, juhtkond ning nõukogu. Infopäevade eesmärgiks 

oli teadmiste kasv ühistu seadusandluses. Infopäevade lisaeesmärkideks olid: teadlikuse 

kasv, parima ja halvima praktika jagamine. 

 
c) 2 infopäeva korraldati teemal “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega”. Üks 

nendest korraldati TÜ Talukartul ja teine Põllumeeste Ühistus KEVILI. Infopäevade 

sihtgrupiks olid alustavate ja toimivate ühistute liikmed, juhtkond ning nõukogu. 

Infopäevade eesmärgiks oli parima praktika jagamine ühistus kasutatavatest lahendustest 

koostöö arendamiseks ja teadusasutuste võimalused lahenduste pakkumisel. Infopäevade 

lisaeesmärkideks olid: teadlikuse kasv, teadmiste kasv, juhtimiseks positiivse fooni ja 

keskkonna loomine ühistegelikus organisatsioonis (suhtlemine, kommunikatsioon, turundus 

ja müük). 

 
 
 



2.2. Ühepäevane täienduskoolitus 
 
Täienduskoolitus korraldati teemal “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, 

finantsanalüüs ja kapitali kaasamine”. Koolituse sihtgrupiks olid aktiivsete ühistute ja 

alustavate ühistute liikmed. Koolituse eesmärgiks oli teadmiste ja teadlikuse kasv. 

Koolituse lisaeesmärgiks oli: kuidas läbi tegevuste suunata efektiivsuse kasvatamisele ja 

tulutoovuse suurendamisele. 

 
2.3. Kahepäevased täienduskoolitused 

 
a) Esimene koolitus korraldati teemal “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja 

seadusandlus”. Koolituse sihtgrupiks olid alustav ühistu ja ühistu uued liikmed. 

Koolituse eesmärkideks olid teadmiste kasv ja kaasamine, koostöö oskuste arendamine. 

Koolituse lisaeesmärkideks olid: teadlikuse kasv, uute ühistute tekkimine uutes 

valdkondades, suurem kasu efektiivsusest. 

 
b) Teine koolitus korraldati teemal “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises 

organisatsioonis”. Koolituse sihtgrupiks olid tänaste ühistute liikmed ja juhtkond. 

Koolituse eesmärgiks oli meeskonnas koostöö oskuse paranemisel tulutoova keskkonna 

loomine. Koolituse lisaeesmärkideks olid: kaasamine, ühistegevuses osalejate arvu 

kasv, suurem kasu efektiivsusest. 

 

2.4. Eesti ettevõtete külastused 
 
a) Esimesed külastused korraldati teemal “Toorme väärindamine ja väärtusahelas 

kõrgemale jõudmine”. Külastati kahte ettevõtet: Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. 

Külastuste sihtgrupiks olid toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkond ja 

liikmed. Külastuste eesmärgiks oli: väärtusahelas kõrgemale liikumine. Külastuste 

lisaeesmärkideks olid: uued ühistud uutes valdkondades, praktika jagamine, keskkonna 

loomine, teadlikuse ja teadmiste kasv. 

 
b) Teine külastustepäev korraldati teemal “Ühistulise kogemuse vahendamine 

piimanduses”. Külastati Rakvere Piimaühistu kahte liiget: Kaarli Farm OÜ ja Arkna 

Karjatalu OÜ. Külastuste sihtgrupiks olid kõik ühistegevuse huvilised ja ühistute 

liikmed piimandussektorist. Külastuste eesmärgiks oli: koostöö oskuste arendamine ja 

kaasamine. Külastuste lisaeemärgiks oli ühistegevuses osalejate arvu kasv. 

 



2.5. Toidunisu tootjate koostöö õpiring. 
 
Eelmisel poolaastal on toimunud 2 kohtumist. Koostöö õpiringi eesmärgiks on 

väärtusahelas kõrgemale jõudmine ja läbiräägitud ning väljaarendatud tegevusplaan 

toidunisu lisaväärtuse tõstmiseks. Eesmärgini jõudmiseks on hetkel käsitletud järgnevaid 

alateemasid: 

a) toidunisu väärtuse tõstmine; 

b) lisaväärtuse tõstmiseks tegevusplaani algatamine; 

c) toidunisu lisaväärtuse tegevusplaani ülevaade - tootjate võimaluste kaardistamine 

eesmärgi saavutamiseks. 

 
2.6. Piimanduse koostöö õpiring 

 
Eelmisel poolaastal on toimunud 1 kohtumine. Õpiringi eesmärgiks on koostöö oskuste 

arendamine piimanduses ja läbiräägitud koostöö põhimõtted piimanudssektoris selleks, et 

väärtusahelas kõrgemale liikuda. Eesmärgini jõudmiseks on hetkel käsitletud järgnev 

alateema: koostöö põhimõtted piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks. 

 
 

3. Väljaantud käsiraamatute ja teabematerjalide loetelu 
 
Eelmisel poolaastal pole väljaantud ühtegi teabematerjali ega käsiraamatut. 
 
 

4. Veebilehel avaldatud materjalid või artiklid 
 
Ühistegevuse veebilehel on avaldatud järgnevad materjalid ja artiklid: 
 
a) Ühistegevuse arendamine – Rando Värnik – 06.03.2017 

b) Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja kohustused – 

Olav Kreen – 06.03.2017 

c) Tegutsevate ühistute kogemused – Olav Kreen ja Urmas Pallon – 06.03.2017 

d) Tegutsevate ühistute kogemused – TÜ Farm IN – Olav Kreen ja Urmas Pallon – 06.03.2017 

e) Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine – Lembit Ostra – 

06.03.2017 

f) Põllumeeste ühistud Euroopa Liidus: poliitika, strateegiad ja organisatsioon – 

lühikokkuvõte - Allikas: BIJMAN J. and ILIOPOULOS C., 2014, ‘Farmers´ cooperatives 

in the EU: policies, strategies, and organization’, Annals of Public and Cooperative 

Economics 85:4, pp. 497–508. – 21.03.2017 



g) Ühistu liikme käsiraamat – I osa – Ühistegevuse ajaloost Eestis – Jaan Leetsar - 21.03.2017 

h) Seadusandlus ühistegevuses suhtluse korrastamiseks – Rando Värnik – 27.03.2017 

i) Ühistegevus– Tiina Pukk ja Olavi-Jüri Luik – 27.03.2017 

j) Ühistu liikme käsiraamat – II osa – Ühistegevuse olemus ja põhimõtted – Jaan Leetsar – 

06.04.2017 

k) TÜ Talukartul – Kalle Hamburg – 17.04.2017 

l) Infovara – parem teave, parem tulemus – Eero Kalm – 17.04.2017 

m) Polli Aiandusuuringute Keskus – Piia Pääso – 17.04.2017 

n) Ühistuline tegevus KEVILI vaates – Meelis Annus – 26.04.2017 

o) KEVILI nutilahendused – Alo Alt – 26.04.2017 

p) Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega – Madis Ajaots – 26.04.2017 

q) Ühistu baasteadmised I – Ühistegevuse rollist ühiskonnas – Jaan Leetsar – 23.05.2017 

r) Ühistu baasteadmised II – Ühistegevuse alused – Jaan Leetsar – 23.05.2017 

s) Ühistuline organisatsioon I – Vahur Tõnissoo – 23.05.2017 

t) Ühistuline organisatsioon II – EPK tegevused – Vahur Tõnissoo – 23.05.2017 

u) TÜ näidis põhikiri – Tiina Pukk ja Olavi-Jüri Luik – 24.05.2017 

v) Korralise üldkoosoleku protokoll – Tiina Pukk ja Olavi-Jüri Luik – 24.05.2017 

w) Majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine – Jüri Lehtsaar – 30.05.2017 

x) Finantsanalüüsi näide - Jüri Lehtsaar – 30.05.2017 

y) Ühistu liikme käsiraamat III osa – Ühistute rahastamine – Jaan Leetsar – 06.06.2017 

z) Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis – Ene Seidla – 

08.06.2017 

 
 

5. Korraldatud infopäevade, täienduskoolituste ja konverentside loetelu ning kirjeldus 
 
5.1.Korraldatud infopäevad 

 
a) „Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade “ – 06.03.2017;  

Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium A310, 3 korrus; 

19 osalejat. 

 

Lektorid: Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent Lembit Ostra, Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen, Eesti Maaülikooli 

professor Rando Värnik ja Tulundusühistu Farm In juhatuse liige Urmas Pallon. 

 



Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine 
11:30-11:45 Ühistegevuse pikaajalise programmi tutvustus ja tegevused 
11:45-13:15 Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja 
kohustused 
13:15-13:30 Kohvipaus 
13:30-14:15 Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine 
14:15-15:00 Tegutsevate ühistute kogemused algusaastatest 
15:00-15:15 Tagasiside 

b) „Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade“ – 08.03.2017;  

Nelja Kuninga Hotell, Pärnu 6, Paide; 13 osalejat. 

Lektorid: Maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent Lembit Ostra, Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen, Eesti Maaülikooli 

professor Rando Värnik ja Tulundusühistu Farm In juhatuse liige Urmas Pallon. 

 
Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine 
11:30-11:45 Ühistegevuse pikaajalise programmi tutvustus ja tegevused 
11:45-13:15 Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja 
kohustused 
13:15-13:30 Kohvipaus 
13:30-14:15 Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine 
14:15-15:00 Tegutsevate ühistute kogemused algusaastatest 
15:00-15:15 Tagasiside 

c) „Ühistu seadusandlus“ – 27.03.2017;  

Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium B136, 1 korrus, 

B-korpus; 19 osalejat. 

Lektorid: Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik, 

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Tiina Pukk ja Eesti Maaülikooli professor 

Rando Värnik. 

Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine. 
11:30-11:45 Ühistegevuse pikaajalise programmi tutvustus ja tegevused. 
11:45-13:15 Üldine ühistu seadusandlus; Põhikiri vs ühistu seadus; Ühistu liikmete 
vastutus ja nõukogu roll; Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse. 
13:15-13:30 Kohvipaus 



13:30-15:00 Oluline seadusandlus, mida ühistu juht peab teadma; Tegevmeeskonnaga 
seonduv seadusandlus nõukogu ja juhtkonna tasandil; Ühistute kogemused 
kohtuvaidlustest. 
15:00-15:15 Tagasiside 

d) „Ühistu seadusandlus“ – 10.04.2017;  

Katariina Külalistemaja, Pikk 3, Rakvere, 44307; 12 osalejat. 

Lektorid: Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik, 

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Tiina Pukk ja Eesti Maaülikooli professor 

Rando Värnik. 

Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine. 
11:30-11:45 Ühistegevuse pikaajalise programmi tutvustus ja tegevused. 
11:45-13:15 Üldine ühistu seadusandlus; Põhikiri vs ühistu seadus; Ühistu liikmete 
vastutus ja nõukogu roll; Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse. 
13:15-13:30 Kohvipaus 
13:30-15:00 Oluline seadusandlus, mida ühistu juht peab teadma; Tegevmeeskonnaga 
seonduv seadusandlus nõukogu ja juhtkonna tasandil; Ühistute kogemused 
kohtuvaidlustest. 
15:00-15:15 Tagasiside 

e) „Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega“ – 17.04.2017;  

TÜ Talukartul - Allikjärve küla, Roosna-Alliku vald, Järvamaa; 11 osalejat. 

Lektorid: TÜ Talukartul juhatuse liige Kalle Hamburg, Infovara OÜ projektijuht 

Eero Kalm ja Polli Aiandusuuringute Keskuse arendusjuht Piia Pääso. 

Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine 
11:30-13:00 TÜ Talukartul nutikad lahendused 
13:00-13:30 Kohvipaus 
13:30-14:15 Koostöövõimalused ja nutikad lahendused – Infovara OÜ 
14:15-15:00 Polli Aiandusuuringute Keskus 
15:00-15:15 Kohvipaus 
15:15-16:00 Ringkäik TÜ Talukartul 
16:00-16:15 Tagasiside andmine 

 

f) „Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega“ – 26.04.2017;  

http://www.pikk.ee/upload/files/Polli%20Aiandusuuringute%20Keskus.pdf


Põllumeeste Ühistu Kevili Rõngu viljaterminal - Piiroja aed, Lossimäe küla, Rõngu 

vald, Tartumaa; 19 osalejat. 

Lektorid: Põllumeeste Ühistu Kevili juhataja Meelis Annus ja ostujuht Alo Alt ning 

Rannu Seeme OÜ juhatuse liige Madis Ajaots. 

Päevakava: 
11:00-11:30 Tutvumine, tervituskohvi ja registreerimine 
11:30-13:00 Põllumeeste Ühistu Kevili nutikad lahendused. 
13:00-13:30 Kohvipaus 
13:30-15:00 Nutikad lahendused ja koostöövõimalused teadusasutustega 
15:00-15:15 Kohvipaus 
15:15-16:00 Ringkäik Kevili 
16:00-16:15 Tagasiside andmine 
 

5.2. Korraldatud täienduskoolitused 

a) “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus” - 23.05.2017 - 

24.05.2017; Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium 

B136, 1 korrus, B-korpus; esimesel päeval 17, teisel päeval 16 osalejat. 

Lektorid: Eesti Maaülikooli külalisõppejõud Jaan Leetsar, Eesti Põllumeeste 

Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo, Advokaadibüroo LEXTAL 

vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik ja Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Tiina 

Pukk. 

Päevakava 23.05.2017: 
09:45-10:00 Registreerimine 
10:00-11:30 Ühistu baasteadmised 
11:30-12:30 Kohvipaus 
12:30-14:00 Ühistu baasteadmised 
14:00-14:30 Kohvipaus 
14:30-16:00 Ühistuline organisatsioon 
16:00-16:15 Näidispõhikirja koostamiseks valdkonna valimine 

Päevakava 24.05.2017: 
09:45-10:00 Kohvipaus 
10:00-12:15 Põhikirja koostamine 
12:15-13:15 Kohvipaus 
13:15-15:30 Üldkoosoleku läbiviimine  
15:30-15:45 Tagasiside 



b) “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine” – 

30.05.2017; Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Kreutzwaldi 1a, Tartu, 

ruum 0018; 13 osalejat. 

Lektor: Eesti Maaülikooli dotsent Jüri Lehtsaar. 

Päevakava: 
10:00-10:15 Registreerimine 
10:15-11:45 Majandusaasta aruanne ja seal sisalduv info. Ettevõtte seisundi hindamine 
majandusaasta aruande põhjal ja olulisemad finantssuhtarvud. 
11:45-12:30 Kohvipaus 
12:30-14:00 Ettevõtte finantsseisundi parandamise võimalused ja sobivate 
finantseerimisallikate valik. 
14:00-14:15 Kohvipaus 
14:15-15:45 Investeerimisotsusteks kapitali kaasamise võimalused. 
15:45-16:00 Tagasiside 
 

c) “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis” - 08.06.2017 - 

09.06.2017; Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Kreutzwaldi 5, 

Tartu 51014, ruum D239; esimesel päeval 19, teisel päeval 16 osalejat. 

Lektor: HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla. 

Päevakava 08.06.2017: 
09:45-10:00 Registreerimine 
10:00-11:30 Meie inimlik käitumine ja koostöö kui õpitud käitumine. Reeglite 
kehtestamine. Töövormid grupiga töötamiseks. 
11:30-12:30 Kohvipaus 
12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus – meie tööprotsess. Kuidas parandada tulemust? 
Raiskamise allikad ja pidev parendamine. Meeskonna motivatsioon, Tuckmani mudel, 
grupiprotsessid. 
14:00-14:30 Kohvipaus 
14:30-16:00 Läbirääkimised. Töövormid konsensuse ehitamiseks. Taktikad kriitilistes 
olukordades tegutsemiseks. 
 
Päevakava 09.06.2017: 
10:00-11:30 Enesekehtestamine ühistegevuses. Kommunikatsioon. Ühised visuaalid ja 
märgisüsteemid. 
11:30-12:30 Kohvipaus 
12:30-14:00 Simuleerimisharjutus – meie organisatsioon. Väärtusahela käivitamine, 
kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus. Demotivatsiooniga toimetulek.  
14:00-14:30 Kohvipaus 
14:30-16:00 Erinevad käitumistüübid ühistegevuses. Aktiivsed/passiivsed, numbritele, 
faktidele ja suhetele orienteeritud käitumistüübid. Käitumise kohandamine vastavalt 



partnerile, ülesannete jagamisel käitumistüübiga arvestamine. 
16:00-16:15 Tagasiside 
 

5.3. Korraldatud konverentsid 

Eelmisel poolaastal ei korraldatud ühtegi konverentsi. 

 
6. Korraldatud ettevõtete külastuste loetelu ning kirjeldus 

 
6.1. Bacula AS ja BioMari OÜ 

 
a) „Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine“ – 09.05.2017. 

Bacula AS; Aakre, Puka vald, 67212, Valga maakond; Grupijuhi nimi: Rando Värnik; 

Kõneleja: Bacula AS juhatuse liige Vahur Vuks; Osavõtjate arv: 15 osalejat. 

 

b) „Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine“ – 09.05.2017. 

BioMari OÜ; Marja talu, Piigandi küla, Rõngu vald, Tartumaa, 61010; Grupijuhi nimi: 

Rando Värnik; Kõneleja: BioMari OÜ turundusjuht Triin Ojanurme; osavõtjate arv: 15 

osalejat. 

 
6.2. Kaarli Farm OÜ ja Arkna Karjatalu OÜ 

 
a) „Ühistulise kogemuse vahendamine piimanduses“ – 18.05.2017. 

Kaarli Farm OÜ; Kaarli küla, Sõmeru vald, 44201, Lääne-Virumaa; Grupijuhi nimi: 

Rando Värnik; Kõnelejad: TÜ Rakvere Piimaühistu juht Priit Putko, Kehtna Mõisa OÜ 

juhatuse liige Märt Riisenberg ja Kaarli Farm OÜ juhtatuse liige Kristjan Mitt; 

Osavõtjate arv: 12 osalejat. 

 

b) „Ühistulise kogemuse vahendamine piimanduses“ – 18.05.2017. 

Arkna Karjatalu OÜ; Arkna küla, Rakvere vald, 44419, Lääne-Virumaa; Grupijuhi 

nimi: Rando Värnik; Kõnelejad: TÜ Rakvere Piimaühistu juht Priit Putko, Kehtna 

Mõisa OÜ juhatuse liige Märt Riisenberg ja Arkna Karjatalu OÜ juht Lauri Pentjärv; 

Osavõtjate arv: 12 osalejat. 

 
 

 
 
 



7. Teave sihtgruppidele infopäevade, täienduskoolituste, konverentside, ettevõtete külastuste 
ja õpiringide toimumise teavitamise kohta 
 
Teavet programmi ürituste kohta on jagatud läbi mitme kanali internetis: 
 
a) pikk.ee veebileht; 

b) maainfo.ee veebileht ja uudiskirjad; 

c) yhistegevus.emu.ee veebileht; 

d) ühistegevuse Facebooki leht; 

 
Samuti on saadetud kutsed e-mailiga läbi järgnevate listide; 
 
a) ühistute kontakt Kaie Laaneväli poolt; 

b) konsulentide kontakt pikk.ee lehelt; 

c) üritustel osalenud isikud; 

d) kutse edastamine programmi Nõukogu liikmete poolt; 

e) kutse edastamine programmi partnerite poolt (Põllumeeste Ühistu Kevili, endine Eesti 

Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit); 

f) põllumajanduse ja metsandusega tegelevad ettevõtted, PRIA kontakt, 2016.a. otsetoetuse 

saajad – neid kontakte on võimalik teavitada 200 e-maili kaupa päevas; 

g) PRIA poolt saadud tunnustatud tootjarühmade kontaktid; 

h) Eesti Maaülikooli andmebaas. 

 
Samuti helistatakse läbi eelnevatel üritustel osalejad, et teavitada neid järgnevatest üritustest. 
 
 

8. Elluviidud tegevuste tulemuslikkuse analüüs 
 
Osavõtjate tagasiside põhjal võib programmi raames toimunud üritusi õnnestunuks pidada. On 

jagatud palju vajalikku teadmist ning üritustel osalejad soovivad programmi jätkamist samas 

suunas. Ollakse rahul, et ürituste lektorid on enamjaolt praktikud ning neid soovitakse kuulata 

ka edaspidi. Soovitakse nii hea kui ka halva praktika jagamist. Ürituste asukohana nähakse 

pigem Tartut, mida näitab ka osalejate väiksem arv teistes linnades korraldatud ürituste puhul. 

Infopäevade puhul meeldib osalejatele, et on võimalus ka lektorite käest küsimusi küsida ning 

et on võimaldatud arutelusid pidada. Kõik valitud teemad infopäevade osas, olid tagasiside 

põhjal vajalikud. Sama võib ka öelda täienduskoolituste kohta. Kõige enam kiideti Ene Seidla 

koolitust “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis”. Sellelaadseid 

koolitusi soovitakse kindlasti ka tulevikus. Väga edukad ja informatiivsed olid ka ettevõtete 



külastused. Osalejate soov on, et sellises formaadis korraldataks üritusi rohkem, sest see annab 

hea võimaluse vahetult näha, kuidas ettevõte töötab ning võimaluse arutleda ettevõtte juhi ja 

töötajatega. Tagasiside puhul võib öelda, et ühistegevuse programmi hinnatakse väga kõrgelt. 

 

 
9. Koostöötegevused valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega 

 
Programmi meeskond kaasab aktiivselt tegevuste planeerimisse lepinguga seotud partnereid. 

On korraldatud mitmeid seminare, et arutada kuidas paremini jõuda eesmärgini. Samuti 

jagatakse pidevalt partneritega informatsiooni e-maili teel. Tegevuste planeerimise 

seminaridele kaasatakse ka erinevaid valdkonna ettevõtjaid ja arvamusliidreid eesmärgiga 

vahendada praktikute kogemust. 

 

Väga oluliseks peetakse üritustel osalejate tagasiside, soove ja nõuandeid, et programmiga 

liikuda valdkonna vajaduste suunas. Programmi Nõukogu füüsilised kohtumised on avatud ja 

koosolekutele kutsutakse ka mõttekaaslasi, kes pole Nõukogu liikmed. 

 

Lektoritena on üritustel osalenud nii ettevõtjad, õppejõud, arvamusliidrid, koolitajad, ühistute 

juhtkond, ühistutes töötavad spetsialistid, valdkonna organisatsioonide ja liitude juhtkond ja 

nõukogu. Koostöös advokaadibürooga on koostatud ühistute näidispõhikiri ja üldkoosoleku 

näidisprotokoll, mis on tasuta kättesaadavad ühistegevuse veebilehel.  

 

Aruande koostajad: Rando Värnik, ühistegevuse programmi juht ja Liis Võlli, ühistegevuse 

programmi assistent. 

 
 
 


