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MILLEST JUTTU TULEB 
 
Natuke teooriat 
Organisatsioonid, millega olen seotud 
• Väike-Maarja põllumeeste selts 
• Põllumeeste ühistu KEVILI 
• Rakvere piimaühistu 
Kogemused ja tähelepanekud koostööst 



KOOSTÖÖ 

mitme subjekti tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks 
 
Koostöö all mõeldakse enamasti koos töötamise protsessi, mille 

tegutsemise viis arvestab eri osapoolte huve. Oluline on 
pooltevaheline mõistev suhtumine.  

Pooled peavad aru saama, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Subjekt_(filosoofia)
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegevus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesm%C3%A4rk


Talgud on talupojakultuurist pärit ühine ettevõtmine millegi 
ärategemiseks, mis nõuab rohkem tööjõudu, kui on ühel perel või 
majapidamisel või talul.  

Ühise tegevuse edasiarendatud vormiks on ühistegevus. 
Talgud lõppesid ühise söömaaja ja kiikumisega, mõnikord 

ka simmaniga. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Talurahvas
https://et.wikipedia.org/wiki/Pere
https://et.wikipedia.org/wiki/Talu
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Chistegevus
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiikumine
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Simman&action=edit&redlink=1




Ühistegevus on sarnaste huvidega isikute koondumine, et teostada 
ühistegevuses osalejate individuaalsete huvide rahuldamist. 

 Ühistegevus on sama vana, kui inimkond, inimesed on läbi aegade 
üritanud oma isiklikke probleeme lahendada ühiselt olukorras, kus 
paljudel on samasugune probleem või eesmärk. 

 Ühistegevus on õiglane, kui iga ühistegevuses osaleja saab kasu 
proportsionaalselt tema poolt antud panusele. 

 Ühistegevus ilma koostööta pole võimalik. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Isik


VÄIKE-MAARJA PÕLLUMEESTE SELTS 

1896. aastal asutati Väike-Maarjas kohaliku köstri Johan Kotli ja Vao 
valla kirjutaja Johannes Kooki ettevõtmisel kohalik põllumeeste 
selts.  
Põllumeeste seltsi eestvõtmisel asutati 1909. aastal ka Väike-
Maarja Laenu-Hoiu ühisus,                                                                    
1911. aastal Tarvitajate ühisus.                                                                                                 
1900. aastal asutati Väike-Maarja tuletõrje selts,                                                                                    
1920. õpetajate selts.  

                                                                                                               
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi tegevus taastati ja valiti uus 
juhatus 5. augustil 1995. 1940. aasta juhatusest oli taas rivis 
ainult Harri Varik.  

 

 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_P%C3%B5llumeeste_Selts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_P%C3%B5llumeeste_Selts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_Laenu-Hoiu_%C3%BChisus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_Laenu-Hoiu_%C3%BChisus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_Laenu-Hoiu_%C3%BChisus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_Laenu-Hoiu_%C3%BChisus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike-Maarja_Laenu-Hoiu_%C3%BChisus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/5._august
https://et.wikipedia.org/wiki/1995
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Harri_Varik&action=edit&redlink=1


KOOS OLEME JÕUD! 

1896 - Väike-Maarja põllumeeste selts 

1912 - Seltsimaja ehitus 



VÄIKE-MAARJA PÕLLUMEESTE SELTS 
 
Seltsi koostööpartnerid: 
• Naisselts 
• TARAPITA tantsuselts 
• Pasunakoor 
• MTÜ Kotli maja 
• Muuseumi sõprade selts 



VÄIKE-MAARJA PÕLLUMEESTE SELTS 
 

• Ühiselt korraldatud üritused: 
• Seltsimaja 100 
• Õhtukool 
• Peretalude päev 
• VMPSi ja Pasunakoori 120 juubeli tähistamine 

 





Seltsimaja sümboolsele nurgakivi panekule järgnes sündmusi kuni 
aasta lõpuni: 

• Ajaloo konverents. 
• „Seltsimaja 100“ raamatu koostamine ja trükkimine 
• Juubelimündi vermimine 
• Stiilipidu detsembris 
• Tantsude õpitoad 
• Päevakohase etenduse lavastamine 
• Aastalõpu ball 



Põllumeeste ühistu KEVILI 
 

KEVILI on 155 vilja kasvatavat põllumeest ühendav 

majandusorganisatsioon   

kaks telge: majandus- ja sotsiaaltelg 

 

KEVILI ei tekkinud tühjale kohale 

 

Oma eelkäijaks peame 1997. aastal asutatud Kesk-Eesti Õlikultuuride 

Kasvatajate Ühistut 

 



Põllumeeste ühistu KEVILI 

 
12. aprillil 2005 kanti KEVILI äriregistrisse 

Ühistut juhib 7 liikmeline nõukogu 

Igapäevast tegevust korraldab juhataja koos oma meeskonnaga 

Töötajaid kokku 27 

USALDUS,   KOOSTÖÖ,   TULEMUSLIKKUS 



KEVILI KOOSTÖÖPARTNERID 

LATRAPS 
Koostöö algas kohe KEVILI algusaastatel: 
• Nõukogu külaskäik Jelgavasse 
• Tk vahendite hanked 
• KEVILI liikmete ekskursioon LATRAPSi terminali 
• Regulaarne info ja kogemuste vahetamine 

 
 



KEVILI KOOSTÖÖPARTNERID 

VAKS 
• Kontakt samast ajast kui Latrapsiga 
• Vahetatud infot ja kogemusi 
• Oleme avatud laiemaks koostööks mõlema läti ühistuga. 
 



KEVILI KOOSTÖÖPARTNERID 

FARM IN 
• KEVILI on FARM INi asutajaliige. Täna ei ole enam liige. Ainsa 

taimekasvatuse ühistuna muutus liikmelisus küsitavaks. 
• KEVILI osaleb FARM Ini elektrihankes. 
• Võimalik on tihe koostöö ühistute vahel, kus kasutatakse ära 

erinevate osapoolte kompetents ja pädevus. 
• Taimekasvatuse sisendite hangetes on KEVILI jõudnud 

otsekontaktideni tootjatega. Lisaks oma liikmete varustamisele 
omab KEVILI pädevust ja võimekust taimekasvatuse sisendite 
hangete korraldamiseks ka loomakasvatajatele. Krediteerimine on 
jäänud seni takistuseks.  



RAKVERE PIIMAÜHISTU 

• OÜ Triigi Farmer on Rakvere piimaühistu liige.  
Müüme päevas ca 8000 kg piima. 

• Rakvere piimaühistu on EPIKO liige ja FARM IN liige. 



TÄHELEPANEKUD KOOSTÖÖST 

• Pole suudetud piisavalt selgelt sõnastada sarnaseid huvisid ja 
ühiseid eesmärke. 

• Koostöötahe vajab arendamist. Liiga palju on vastandumist ja 
mõttetut konkureerimist. 

• Meie konkurendid on Eestist väljaspool. Kodus pole meil mõtet 
konkureerida, tuleb teha koostööd, et ühiselt tugevamaks saada. 

• Riigi poliitika soosib ühistute asutamist, kahjuks mitte kasvatamist. 



TÄHELEPANEKUD KOOSTÖÖST 

Karl Kider „Vestlusi ühistegevusest“ 
Tallinn 1934 

 ,,Ühistegevus vajab häid ja ausaid inimesi." 

Ilma selleta ei saa ühistegevusest üldse olla juttu. 
Kordame : Mis oli suurim tingimus ühistegevuse püsivaks eduks?   
Aus tahe, püsivus, üksmeel ja teadlik suhtumine ühistegevusse. 
 Ühistegevusliikumises ärgu olgu ei isandaid ega ka teenijaid, vaid 

olgu ainult ühistegelasi, kes on ühendunud sõbralikuks koostööks, 
et edendada kõrgeimat ja parimat inimsoo hüvanguks.   

  
 



TÄHELEPANEKUD KOOSTÖÖST 

Karl Kider „Vestlusi ühistegevusest“ 
Tallinn 1934 

  Ühinemine — killustamise, rahu — võistluse, vastastikune abi — 
vaenu asemele,  

selles seisab organiseeritud tarvitajaskonna siht. Aidake kõik selleks 
kaasa!   

See, kes ei suuda ühingu töös pidada erapooletust, see ei ole üldse 
ühistegelane, pigem see on ühistegevuse vaenlane ja 
ühistegevuse sildi all isikliku omakasu püüdja.  

 
 



Tänan! 
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