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2016:
-talude voldikud, postkaardid
-postkastid
-avamisüritus Tarto talus

2015:
-talude fotoseansid, näitus
-pingetaluvusreis, kaasas ajakirjanik

2018:
-postkaardid
-poekotid
-bussituur

2017:
-talude voldikud, postkaardid
-bussituur

Tänavu on juba viies aasta ☺

2019:
- piirkonna talude kaart
- bussituur



Piirkondliku koordinaatori roll 
Jõgevamaal

-info kogumine ja vahetamine,
-piirkondliku infopäeva
korraldamine (mh ühiste
reklaammaterjalide, visuaali jms
kokkuleppimine),
-aitame kaasa ühisturundamisega
(maakonna ajaleht, sotsiaalmeedia).



Tänavu on Jõgevamaa piirkonnas avatud:

1. Kääpa OTT – Kääpa (Annika Oras)
2. Loopre-Lepiku ratsatalu – Loopre (Railis Ipsberg)
3. Sumila mesila – Kalmaküla (Risto Raimets)
4. Pereaiand „Elulõng“ – Lohusuu (Ljubov Akulitš)
5. Loov Energia keraamikahoov – Torma (Erika Aasa)
6. Metsapiiga talu – Vilina (Juula Reinumägi)
7. Meemeistrid – Nõmavere (Kristi Terep)
8. Lillemäe talu – Vaimastvere (Tarmo Sein)
9. Marimarta – Koimula (Janika Lindsalu)
10.Aru talu ja Juulamõisa kohvik  - Juula (Eneli Kaasik)
11.Juhuse pruulikoda – Tabivere (Triin Fedotova)



Ägedad ettevõtmised Jõgevamaa 
taludes läbi aegade

-Karjamaasafarist müütide murdmiseni
mesinduses ja Tootsi peenrast rahvarõivaste pop-up 
näituseni,
-tutvustatakse nii väike- kui suurtootmist,
-igal aastal midagi uut,
-võimalus n-ö lava taha pääseda ehk näha, kuidas 
midagi valmistatakse või toodetakse,
-hea võimalus tähistada näiteks
ettevõtte sünnipäeva või millegi uue avamist,
-iga aastaga on tõusnud huvi kohaliku
toidu kaasaostmiseks.



Bussireis

- algus ja lõpp Jõgeval, võimalik 
ühendada rongiaegadega,
- võimalus neile, kes ei saa ise autoga 
ringi liikuda,
-osalustasuga,
-kohapealne ringkäik või tutvustus,
-bussis räägime, mida tee ääres 
näeme ja mis järgmises kohas ees 
ootab ☺.

2018. aasta bussireisi reklaam



Soovitused

-olge avatud, kuid kehtestage oma 
reeglid (ka kirjalikult!),
-kavandage pigem vähem, kuid 
põhjalikumaid tegevusi,
-harivad loengud oma valdkonnast on 
väga teretulnud,
-tegevused lastele ja loomadele,
-kaasake teisi ettevõtjaid, talusid ja 
sõpru,
-tänavu tekib 2-päevasega kindlasti 
natuke segadust,
-viimane külaline tuleb ikka paar tundi 
pärast ametlikku lõppu …



Tähtis info:

Üldinfo:
- Avatud talude päev 2019 - www.avatudtalud.ee, 
- www.maainfo.ee Maaeluvõrgustik      AVATUD TALUDE PÄEV 2019
- Maaeluministeerium - https://www.facebook.com/Maaeluministeerium/,
https://www.facebook.com/events/360375968089498/

- FB Avatud talude päev 2019 Jõgevamaal –
https://www.facebook.com/events/1531260307007198/

- Iga talu enda veebileht ja/või FB-leht, Instagrami konto

- Instagram: avatudtalud

Maakonna turismiinfo:
- Avasta Jõgevamaa - https://visitjogeva.com/, 

https://www.facebook.com/visitjogeva/

#avatudtalud, #avatudtaludepäev

http://www.avatudtalud.ee/
http://www.maainfo.ee/
https://www.facebook.com/Maaeluministeerium/
https://www.facebook.com/events/360375968089498/
https://www.facebook.com/events/1531260307007198/
https://www.facebook.com/events/1531260307007198/
https://visitjogeva.com/
https://www.facebook.com/visitjogeva/


Mida teha ühisturunduse raames 2019?



Jõudu, 
jaksu ja 
rõõmsat 
meelt!


