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Ajalugu
2012-2014 korraldasid 
Järvamaal avatud talude 
päeva kaks LEADER 
tegevusgruppi:
- Järva Arengu Partnerid

- Lõuna-Järvamaa 
Koostöökogu

Inspiratsiooni said nad 
Ahvenamaa lõikuspeost.

Alates 2015. aastast on 
avatud talude päev üle-
eestiline



Täna
Koostöö: avalik sektor – talud
– mittetulundusühingud

Peamine korraldaja on 
Maaeluministeerium koostöös 
maaeluvõrgustikuga

Kaasatud on 

- Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoda 

- Eestimaa Talupidajate 
Keskliit

- LEADER kohalikud 
tegevusgrupid



Eesmärgid
Eesti toidu valmistamise ja 
kohaliku toidu
populariseerimine; 

Eesti maaelu ja põllumajanduse
tutvustamine; 

Tootjate ja tarbijate
kokkuviimine

Maaelu maine kujundamine

Näidata lastele, kuidas toit 
lauale jõuab

Näidata, et maal on hea elada!



2019. a
Viies üle-eestiline 

avatud talude päev 

• Pühapäev, 21. juuli

• KUID esmakordselt  
on talude võimalus 
avada talu ka laupäeval, 
20. juulil kell 10-17

• www.avatudtalud.ee

http://www.avatudtalud.ee/


Registreerimine…

• … kuni 18 maini 
veebilehel 
www.avatudtalud.ee/talule

• Automaatvastus koos 
muutmiselingiga

• Info kaardile ja 
andmebaasi

• Maikuus – info üle 
vaatamine, juuni 
keskpaigaks trükikaardid

NB! Talud ise ei saa enam 
muudatusi sisse viia, et ei 
tekiks erisusi trükikaardiga

http://www.avatudtalud.ee/talule


▪ Registreerunud 298 talu, 
sh

▪ 169 osalevad kahel 
päeval

▪ 82 talu osalevad 
esmakordselt

▪ Kokku 90 talu osalevad 
neljandat või viiendat 
korda

Hetkeseis 



2015: 
- 147 talu
- üle 45 000 külastuse
- keskmine külastuste arv 

talu kohta - 300
2016: 
- 234 talu
- üle 83 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 360
2017: 
- 280 talu
- üle 121 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 430
2018: 
- 296 talu
- üle 163 000 külastuse
- keskmine külastuste arv – 550
2019:
- 298 talu (05.06.2019 seisuga)

Avatud talud 
numbrites



Talude osalus maakonniti 2015-2019

Tähelepanu! Maakonna piiride muutumise tõttu ei ole 2018 ja 2019.a andmed osade 
maakondade osas võrreldavad (Läänemaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Võrumaa)

2019 2018 2017 2016 2015
Harjumaa 46 43 48 33 19
Pärnumaa 42 39 38 29 17
Saaremaa 30 21 15 16 11
Tartumaa 28 28 28 22 14
Võrumaa 23 21 14 11 6
Viljandimaa 20 20 15 18 8
Põlvamaa 20 18 18 15 14
Lääne-Virumaa 18 24 19 23 16
Valgamaa 13 15 19 7 8
Järvamaa 13 12 11 12 8
Raplamaa 11 16 13 11 6
Ida-Virumaa 11 13 16 17 4
Jõgevamaa 9 10 9 9 5
Hiiumaa 8 6 4 3 2
Läänemaa 6 10 13 8 10

298 296 280 234 148



Külastatavus maakonniti 2018.a

Külastuste arv maakonniti ja keskmine 
külastuste arv talu kohta (ümardatult):
- Harjumaa 31 200  ja  725 
- Tartumaa 20 900  ja  770 

(ilma Andreta 550)
- Pärnumaa 17 400  ja  440
- Lääne-Viru 15 000  ja  680
- Saaremaa 11 800  ja  560
- Ida-Virumaa 9 200    ja  710 

(ilma Konjuta 330)
- Raplamaa 9 100    ja  610
- Põlvamaa 8 900    ja  490
- Viljandimaa 8 900    ja  440
- Võrumaa 8 900    ja  400
- Järvamaa 7 000    ja  590
- Jõgevamaa 6 700    ja  670
- Valgamaa 5 100    ja  340
- Läänemaa 3 700    ja  370
- Hiiumaa 2 700    ja  460
P.S. Info külastajate arvu kohta puudub 6 talult. 



Kõige suurema külastuse arvuga talud 2018. a

Üle 6000 külastaja: Andre juustufarm Tartumaal

Üle 5000 külastaja: Konju kitsefarm Ida-Virumaal

Üle 3000 külastaja: OÜ Voore Farm Lääne-Virumaal

2000-3000 külastajat: Esko talu, Seppami talu ja
Rebala Tallid Harjumaal, OÜ Küti Mõis 
Lääne-Virumaal

1500-2000 külastajat: Saksa talupood Saaremaal, 
Ranna Rantšo Pärnumaal, Kaspri talu ja Luke
Farmimeierei Tartumaal, Arkna mõisa meierei ja 
aiand Lääne-Virumaal; Tanker Pruulikoda, 
Mõnuste Juustukoda ja Siidrifarm Harjumaal, 
Arujaagu talu Viljandimaal; Männiku Piimalambad 
Raplamaal, Nopri talu Võrumaal, Wile farm 
Järvamaal

1000-1500 külastusega kokku 25 talu.



Tagasiside…

• Arujaagu talu blogi 
http://www.hobumees.ee/ta
gasivaade-avatud-talude-
paevale/

„Ma tõeliselt üllatusin, et pered 
tulidki siia aega veetma, 
nautima, selline tunne oli, nagu 
aeg oleks peatunud. Kõigil oli 
aega, keegi ei kiirustanud siia ja 
siis siit ära. Ma pakuks, et 
keskmiselt oldi siin üle tunni aja. 
Oeh.“

http://www.hobumees.ee/tagasivaade-avatud-talude-paevale/


Avatud talude tagasiside simman 
Põlvamaal Liivamäe talu küünis, 24. august 2018 



▪ Vana-Võromaal Tiri-Jakobi talus (Maamehe golfi 
talu), perenaine Karin Sepp

▪ Laupäeval, 
20. juulil 
algusega kell 14

▪ Eelmisel aastal oli
avamine Juurimaa
tallis Raplamaal

Avaüritus 2019





Jõgevamaa talud







Teavitusvahendid

• Viidad (2 tk)
• Õhupallid (25 tk)
• Piirdelint (1 rull = 250 

m) vajadusel
• Trükifailid logodega 

veebil
• Värvimislehed lastele 

– võimalik ise välja 
printida

Valmivad varsti:
• Plakatid
• Trükikaardid



NÄITEID: infoviida kasutamine

Viidale võiks kirjutada talu nime



NÄITEID: piirdelindi, õhupalli ja trükifaili 
kasutamine



Pühapäev, 21. juuli

• Soovi korral ka laupäeval,
20. juulil

• Talud on avatud 
kell 10-17 
(iga talu saab eraldi 
täpsustada, mis kellast 
kellani avatud ollakse)

• On olemas talude 
meelespea ehk 
juhendmaterjal, kust 
leiab muuhulgas ka 
vihjeid võimalikeks 
tegevusteks

– Lühem meelespea

– Pikem meelespea



Meelespea taludele

• Koosta programm: ringkäigud, tehnika ja talutööde näitamine, talutoidu 
mekkimine ja müük, töötoad, kodukohvik.

• Mõtle, kes saavad olla abilised: kes pargib, kes võtab väravas külalised 
vastu ja annab juhised, kes teevad ringkäike, kes on kohvikus, kes on 
toodete müügiletis.

• Märgista parkla asukoht.

• Pane piisavalt prügikaste ja mõtle, millist tualetti saavad külastajad 
vajadusel kasutada.

• Pane üles ajakava, suunaviidad.

• Jaga oma tegemistest infot, reklaami 
oma tooteid ja teenuseid (nt visiitkaart) 

• Riietu nii, et on näha, kes on vastuvõtja 
ja tema abilised.

• Naudi päeva ja ole külalislahke!

• Õhtul saada info kui palju külastajaid käis!



Soovitusi

Rohkem istumiskohti

Rohkem viitasid (miks mitte viit tekstiga „Siin on rohi niitmata“ ☺ , 
„Vanarauakogu“

Rohkem müügipunkte (eelkõige soovitus taludele, kes tegelevad ise ka toidu 
tootmisega)



Soovitusi

Toitlustuse pakkumine:

• aitab külastajaid kauem enda juures hoida

• lihtsad toidud, mõistlikud hinnad

• Võiks olla midagi, millest saab kiiresti midagi teha, ning et seda mis järgi 
jääb, saaks ka hiljem kasutada. 

Tekita perenaisele/peremehele võimalus päeva jooksul süüa või hinge 
tõmmata.

Tualett – tänu avatud talude 
päevale on valmis saanud mitmed 
välikäimlad.

Tasu küsimine: talu külastamine 
tasuta, teenuste eest võib raha 
küsida. 



NÄITED: Külastuste registreerimine
Näide külastajate lugemisest:
• Kivikesed 

paati

• Autode 
lugemine 
parklas

• Kriipsukesed

• Loosimine

• Puude ladumine



NÄITED: Külastuste 
registreerimine

• Mooska talu Võrumaalt: 
registreerisime osalejaid nii, 
et pidi puid riita panema –
eesnimi ja järjekorra number.

Loosisime kolm käntsakat 
lihatükki. 

Tiim kokku 12 inimest. 

Väga-väga rahu!!!



Lihtsad lahendused tegevusteks



MEEDIAKAMPAANIA
• Peamine sihtgrupp on lapsevanemad vanuses 23-49, kelle 

peres on kuni 16-aastased lapsed ning kes kasutavad Eestis 
reisimiseks autot

Massimeedia: TV, Raadio, 
välireklaam

Sotsiaalmeedia: FB ja Instagram

Ca 30% vene sihtgrupile

Kampaania periood 25. juuni
kuni 21. juuli



Kukk Porthos

Kampaania staar 
ehk influencer
ehk mõjuisik on 
Ranna Rantšo elanik 
kukk Porthos, 
kellel on oma 
Instagrami konto 
#kukkporthos



Kampaania koostööpartnerid

Maaleht – artiklid, persoonilood jms

Selver – trükikaartide jagamine

Alexela – trükikaartide jagamine

Elron – reklaam ja trükikaardid

NaviCup - mobiilirakendus

Laulupidu – trükikaartide ja info jagamine

Turismiinfokeskused – kaartide ja info 
jagamine



Kuidas ennast turundada? 
Tee talule Facebooki leht, loo avatud talude päeva üritus

Mõtle milliseid inimesi enda juurde ootad ja  tegutse 
vastavalt

Suhtle oma piirkonna taludega, vastastikused soovitused

Koosta põnev programm ja levita selle kohta varakult infot

Pildid, videod, otseülekanded

Paku lisandväärtust, eristu







Piirkondlikud koordinaatorid
LEADER tegevusgrupid:

• Jõgevamaa – Ülle Jukk

• Põlvamaa – Tiiu Marran 

• Ida-Virumaa – Ülle Marits 

• Saaremaa – Sulvi Munk

• Järvamaa – Sille Erala ja Riina Trumm

• Harjumaa – Margit Pärtel (Põhja-Harju Koostöökogu), Kerli Lambing (Lääne-Harju 
Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu), Tiina Sergo (Ida-Harju Koostöökogu)

• Pärnumaa (osaliselt) – Annika Parm 
(Rohelise Jõemaa Koostöökogu)

• Lääne-Virumaa – Elsa Hundt 
(Partnerid)

• Läänemaa – Kaja Karlson ja 
Eva Rahv

• Raplamaa – Iris Haiba 

• Hiiumaa – Ilmi Aksli ja Margit Pruul

• Mulgimaa – Timmo Sülla

Maakondlik arenduskeskus: Valgamaa



Kontaktid

Inimesed:

• Press: Kertu Kärk – kertu.kark@agri.ee

• Registreerimise info: 

– Reve Lambur – reve.lambur@pmk.agri.ee, tel 529 8009

– Krista Kõiv – krista.koiv@pmk.agri.ee, tel 511 2562

Veebilehed:

• www.avatudtalud.ee

• FB https://www.facebook.com/events/360375968089498/ või 
„Viies üle-eestiline avatud talude päev“

mailto:reve@maainfo.ee
mailto:krista.koiv@pmk.agri.ee
http://www.avatudtalud.ee/
https://www.facebook.com/events/360375968089498/


Rõõmu 
ja 

jaksu

meile!


