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MIKS TEGIME JUST NII 
JA KELLELE? 
 
 soov osta ise puhast toitu oma   

piirkonnast, otse kasvatajalt 
 

jagada infot teistelegi 
 

 välistada vahendustasu 
 

 maksta toote omahinda otse tootjale 

 

 



 

MEIE KODUNIKUALGATUSE SUUR MÕTE (eesmärk) 
 

TEHA  KOHALIK TOIT KÄTTESAADAVAKS 
KOHALIKULE INIMESELE 

 
 

 

 

  toetada talupõllundust ja maaelu 

  vähendada ökoloogilist jalajälge 

  julgustada ostma kohalikult tootjalt  

  teadlik sööja, teadlik kasvataja 

 

Maarahvas on aegade algusest toitu ostnud oma lähedalt. 
Külades see osaliselt veel toimib, kuid kasvatajaid napib.  

 

Viljandimaa OTT maarahva kommet taastabki.  
Lisaks jooni nii AMAPist Prantsusmaalt kui ka Šhotimaalt. 

 



TOIMIMISPÕHIMÕTTED 
 

  

• isetoimiv  

• infovõrgustik 

• usaldus 

• planeerimine  

• vastutus  

• parim kvaliteet parima hinnaga 

• kõige lühem võimalik tarneahel 

 

 

 



INFOVÕRGUSTIK 
 Toiduvõrgustiku turustamine tähendab infovõrgustiku 

töös hoidmist. 

 
 info levib inimeselt inimesele paremini kui veebis 

 positiivne isiklik kogemus, maitseelamus, kvaliteet 

 ostuotsus, tellimine ise 

 suhtlemine tootjaga 

 

INTERNETI TOETAV FUNKTSIOON.  

 

PS Prantsusmaal ei ole AMAP toiduvõrgustike kohta internetis 
jälgegi. 

 

 



KOOSTÖÖKOGEMUS 

• Suur mõte   

• Inimesed, kes usuvad sellesse mõttesse ja 

panustavad 

• Ühine aeg  - kokkusaamiste väärtus 

    mitu pead on mitu pead 

ühine pühendatud aeg  

näost näkku suhtlus  

muutustega kaasaminemine 

 

     ÕNN EI TULE SAADES. ÕNN TULEB ANDES.  
(Enn Kasak, teadusfilosoof) 



KEDA OTT ÜHENDAB? 
 

 TOOTJAD jagunevad tegutsemispõhimõtte järgi kolme  
rühma: 

      tunnustatud mahetootjad 
 
 kohalikud tootjad 
 
 intensiivpõllumajanduse tootjad 
 
 

 

 Oluline: 
ausad, kirjeldavad huvitatud tarbijale oma tootmist 
(loomade söötmist, taimede kasvatusviisi, jne), koostööks 
valmis, asjad saavad aetud pigem kohtudes või telefonis, 
vähem e-posti vahendusel.  

 



 
KEDA OTT ÜHENDAB? 
 
 
TARBIJAD 

huvilised  
teised tootjad 
haridusasutused, hoolekandeasutused, poed, kohvikud 

 

 

 Oluline: 
teadlikkus (miks eelistada kohalikku toitu supermarketi 
valikuvõimalusele ning toodete pikale säilivusajale?) 
tahe ja suutlikkus planeerida 
julgus tellida, usaldamine, solidaarsus tootjaga 

 

 



 TOOTJAT ON MÄRGATUD! Tema eluviisi ja toodangut on 
hakatud taas hindama. Seda ka kodukülas ning toodangut ei 
pruugi tihtipeale kaugemale jätkudagi. Täname tootjaid, 
tarbijaid ja Sakalat! 
 

 Tootjate tooraine jõuab tänaseks lisaks tarbijatele ka 
kohvikusse Fellin, Harmoonia, mahepoodidesse Viljandis ja 
mõnda haridusasutusse Viljandimaal. 
 

 TARBIJANA kogemus – kui on soov, on vajalik info olemas. 
Tarvis vaid tellida, pikemalt broneerida (liha ei jätku). Sügisel 
kokku varutule saab talvel tootjalt alati lisa. 
 

 Kõike, mida ise ei ole jõudnud hoidistada, saab tellida ja 
kvaliteet on parim! 
 

 Kohaliku toitu otse tootjalt ostes – raha ja aja kokkuhoid. 
 

 Toiteväärtus on suur ja toidukogused jäävad väiksemaks. 
Keha saab vähemast vajaliku kätte. 

 

 



PAAR AASTAT ON NÄIDANUD: 
 
 
 

   Oluliselt rohkem võiks toota ökoloogiliselt kasvatatud 
lindude liha ja mune.  

 Samuti võimalikult vabalt peetavate sigade liha. Küülikuliha.  
 

 Kättesaadavam võiks olla lamba- ja veiseliha, mis hetkel liigub 
suures osas Eestist välja.  
 

 Liha konserveeritult - hea säilitada ja aasta läbi pakkuda.  
 

 Suurendada võiks pastinaagi ja maapirni kasvatust.  
 

 Rohkem puuvilju ja marju, soolased köögiviljahoidiseid. 
 

 Tatrakasvatus oma maakonnas.  
 

 Sojakasvatus. Vajadus tootjatel, kes oma lindude ja loomade 
söödas ei kasuta imporditud soja(GMO)šrotti.  
 

 Hoidlate vajadus nt küüslaugu, puuviljade säilitamiseks, et 
tagada pikem säilivus. 

 
 

 

 



TOIDUVÕRGUSTIK KUI  
TEADLIK KOGUKOND 

 Kogukonnas peaks olema  
 
ÜHINE, VÕIMALIKULT SUUR EESMÄRK, mis ületab juba 
eos selle tegemisel tekkivad erimeelsused. 
 

• Kogukonna elu ei tähenda õnnelikku ja rahulikku elu. See 
tähendab enesearengut. 
 

• Teadlik kogukond tähendab teadlikult konfliktide 
lahendamist. 
 

• Kõik algab iseendast, oma suutlikkusest mugavustsoonist 
väljuda. Oskust suhelda. Tahtmist ise areneda, õppida kokku 
leppima, vastutust võtma. 
 

• Kõikidel kogukonna liikmetel on võimalus panustada 
vastutusse ja otsustamisse. 
 

      (Liina Järviste, Omakultuuriakadeemia loeng, 2012) 
 

 

 



KUIDAS MEIE TEGIME? 

 Koondasime info:  

huvilised ja tarbijad 

kohalikud väiketootjad/talunikud ja tooted  

 Leppisime kokku kaubakohtumise aja ja koha 

 Leppisime kokku kuidas jagame infot 

 Koostöökokkulepe tootja ja toiduvõrgustiku 
vahel 

 Tootja tarbija omavahelised kokkulepped 

 



IGAPÄEVASED TEGEVUSED 

 blogi, voldik, talude flaierid, talusilt, uudiskirjad 

 teemapäevad ja koolitused tarbijatele 

 avatud talude külastused ja talgupäevad 

 tootjate teemapäevad, koosolek/pidu kord aastas 

 taluturg  kord aastas sügisel 

 iganädalased kaubakohtumised   

 osalemine üle-Eestilistel toiduüritustel, laatadel  

 
 



viljandiott.blogspot.com 





 
KAUBAKOHTUMINE 

 
 

 NEUTRAALNE TSOON tootja ja tarbija jaoks 

 Parem kui eramaal 

 Tootja tuleb tellitud kaupa ära tooma, ei tule nö turule igaks 
juhuks passima. Aja kokkuhoid. 

 Tarbija ei pea minema tootja koju. Samas toimuvad avatud 
talude külastused, fotod, videod, teemapäevad. 

 Tootja säästab aega tootmiseks. Annab kaubakohtumisel 
kauba üle. 

 Kaubakohtumisel saadakse omavahel näost näkku kokku. 
Suheldakse. Kvaliteet parim ja see on vältimatu. 

 Kaup antakse üle max 30 min jooksul. Kõige odavam tarbija 
jaoks. Hoiu- ja vahendustasu jääb ära. 

 Toimib kogukonna koostöö, kui ei saa ise kaubale järgi minna; 

 Toetab kogukonna tervist nii vaimselt (koostöö) kui füüsiliselt 
(puhas toit). 

 

 





KUHU TAHAME JÕUDA? 
 

 koolid 

 lasteaiad 

 hoolekandeasutused 

 kohalikud külapoed 

 kaubakohtumised maakonna teistes keskustes 

 taluturud 

 

 



TARBIJANA OTTis TOIMETAMINE 

 Vaata voldikust või mine internetiaadressile 
viljandiott.blogspot.com 
 

 Leia menüüribast Sind huvitav tootegrupp ja taluniku 
kontaktid ning pakkumised 
 

 Saada e-kiri või helista ning esita oma tellimus 
 

 Leppige kokku hinnas ja kättesaamiskohas ning maksmisviisis 
 

 Tule kokkulepitud neljapäeval Viljandis Leola maja parklasse 
kl 17.30 või Jaani poe juurde kl 18.00 oma kaubale järele!  

 

C:/Documents and Settings/kasutaja/Local Settings/Local Settings/Temp/viljandiott.blogspot.com


 
KODANIKUALGATUS 
ILMA RAHASTUSETA 

 

 Tootjate aastamaks 10+10 euri, hooajakaubaga tootjal 5 euri 
 

 Kogutud rahast ostetakse voldikute ja flaierite ning 
talusiltide paberit; prinditakse; makstakse lektorile 
sõiduraha, makstakse teenuste eest. 
 

 Kasutatakse ära tasuta võimalused: blogi 

 

 Kaasatakse vabatahtlikke, samuti tootjaid. 

 

 Kogu toiduvõrgustiku igapäevane töös hoidmine ja 
edasiarendamine on jäänud toetuseta; 
 

 OLULINE ON MÄLETADA EESMÄRKI. Panustada 
isetoimivusse (kodukord, aasta tegevuskava)! 
 



NII ON HETKEL 
 Iga päev sureb maailmas nälga tuhandeid inimesi; 

 

 Toit ja puhas vesi läheb järjest kallimaks; 
 

 Toidu kvaliteet – järjest küsitavam, anonüümne, laristamine, 
surnud toit; 
 

 Eesti on rikas – veeressurss, maaressurss, sobib 
loomakasvatuseks; 
 

 Teiste riikide soov osta siit maad. Kui ei õnnestu, anda 
toetust, et siinne talunik kasvataks puhta toote, mis viiakse 
riigist välja (talule hea, rahva tervisele mitte); 
 

  Kõikjal maailmas sarnased väljakutsed: 
 
tarbija teadlikkuse tõstmine, toidu kvaliteedist ausalt 
rääkimine, suund impulssostmiselt planeerimisele, seos toidu 
ja vaimse tervise vahel, logistika, ökoloogiliselt kasvatatud 
kanade munade vähesus, jne 
 

 Supermarketite kultuur on Eestis vaid 20 viimast aastat, 
mujal maailmas ~40 aastat 



MINU POOD ON OTT! 

 

Ostes kohalikult tootjalt, jätad raha 
Eestisse! 

 

Eesti kui ökoriik!  

 

TALU ELAB! 

 

 


