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      23.02.18 Eesti Päevaleht 

 Homme tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva. 
 Olgu täna ja homme päevad, kus me kõik 

julgeme öelda: Eestis on hea elada ja Eesti on 
maailma  parim riik. 

 Oleme vabad, oleme kaitstud ja kujundame ise 
oma tulevikku. 

 Kui meil on praegu midagi halvasti, siis peame 
vaatama peeglisse ja küsima iseendalt: MIKS NII? 





Ühistegevuse eeldus 

1. VABA TAHE 
 

2. VALMISOLEK PANUSTADA 
 

3. UUTE  VÄÄRTUSTE ÜHINE LOOMINE 
 



Farm In TÜ asutati 2011.a. 
  Asutajad: E- Piim, KEVILI, EPIKO 
 Ühistu eesmärk on Ühistu liikmete ning Ühistu 

liikmeks olevate ühistute liikmete 
majandushuviks olevate eesmärkide toetamine 
ja realiseerimine läbi ühise majandustegevuse, 
sealhulgas Ühistu liikmele tootmise sisendite 
ühine hankimine stabiilsel ja efektiivsel viisil, 
liikmetevaheliste tehingute organiseerimine ning 
Ühistu liikmete põllumajandustoodangu 
müümine. 
 
 
 



   SOOV 

              ÜHISELT OSTA  
              SUUREMAHULISI   
         SISENDEID ! 



SUUREMAHULISED SISENDID 
• Söödad ja 

söödalisandid 
 

• Põhiväetised 
 

• Seemned 
 

• Silotarvikud 
 

• Taimekaitsevahendid 
 

• Elektrienergia 
 

• Kütused 
 
 



 Rapsikoogi ja maisi hindade võrdlus 

   Hinnad koos transpordiga liikme laos 

Rapsikook Mais 

2013 
 

281 €/tn 207 €/tn 

2014 
 
2018 

246 €/tn 
 
231 €/tn 

182 €/tn 
 
169 €/tn 



TÜ Farm In elekter 
2014 Börsihind + 0,88 €/MWh Leping Imatra Elekter AS-ga 

2015 Börsihind + 0,8 €/MWh 

2016 Börsihind + 0,6 €/MWh Kodukasutajate pakett liikmetele 

2017 Börsihind + 0,44 €/MWh 

2018 Börsihind + 0,43 €/MWh 

Kodukasutajale: www.imatraelekter.ee/farmin 

http://www.imatraelekter.ee/farmin


TÜ Farm In  2018. aastal 

                640 
Liikmesühistute liikmeid 
 

20 7 21 145 341 32 47 4
  









TÜ Farm In hankest tellimuse täitmiseni 

 TARNE    TARNIJAD 

     PAKKUMINE              TELLIMUS 

                              
 

                                 
LIIKMESÜHISTU 



Segatootmisega 
põllumajandusettevõte 
 Sisendid: söödad, teravilja, heina, 

õlikultuuride seemned, väetised, 
taimekaitse, silotarvikud, kütused, 
elektrienergia 
 

 Teenused: lägalaotus, silokonveier, 
kombaini teenus, nõustamisteenus 
 

 Väljund: saagi müügilepingud 
 



Kuidas osaleda ühistegevuses? 
  Võta osa hangetest s.o. anna teada oma 

soovidest. 
- Mitu tonni diiselkütust vajad aastas 
- Palju kulub elektrienergiat aastas 
- Milliseid väetisi ja kui mitu tonni kulub 

majapidamises 
- Milliseid seemneid vajad külviks 
- Taimekaitsevahendite vajadus 
- Milliseid söötasi vajad, kui palju kulub 

aastas/kuus 
 Milliseid sisendeid oled valmis ühiselt ostma. 
NB! Ei kasuta ühiselt hangitud infot/ pakkumisi 
endale soodsamate lepingute saamiseks. 

 
 



Tänan! 
Koostöös teeme 

paremini! 
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