Avatud talude infopäev 27.02.2019
Avasõnad, Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eelmisel aastal külastas talusid nii palju inimesi, et tanklad, kaardimaksed jne
kõrvalteenused ei olnud valmis. Sellel aastal püüavad ka nende partneritega läbi
rääkida ja valmisoleku saavutada.
Teevad 5 tasuta bussireisi. Need on väga populaarsed, registreeritakse mõnede
minutitega. Vastuvõtvad talud peavad valmis olema, et 50 inimest korraga
tulevad.
Võiks olla rohkem bussireise, aga pole piisavalt giide. Soovitus, et võiks kasutada
näiteks Maaülikooli või Olustvere tudengeid.
Ajaloost, Reve Lambur, Maaeluvõrgustik
2012-2014 toimusid avatud talude päevad ainult Järvamaal, kaks LEADER
tegevusgruppi. Inspiratsiooni selleks saadi Ahvenamaalt, kus lõikuspidu avatud
talude vormis peetakse juba 20 aastat.
Alates 2015 Avatud talude päev üle-eestiline.
2015, 147 talu, ca 300 osalejat talu kohta
2018, 294 talu, keskmiselt 550 külastajat talu kohta
Enim talusid Harjumaal, Pärnumaal ja Tartumaal
Ka külastajate arv talu kohta suurim Harjumaal, ca 725 in
Augusti lõpul tuleb avatud taludele tagasiside simman.
Reklaamist, Kertu Kärk, MeM
Meediakampaania peamine sihtrühm on lastega pered, nii trükimeedias,
traditsioonilises meedias, välireklaam, sotsiaalmeedia. Koostööpartneriteks nt
Elron ja Elmo Rent. On olnud ka paberkaardid. Sellel aastal planeerivad neid
jagada ka taludele.
Tagasisideküsitlus. Enim saadakse infot ürituse fb lehelt. Enamasti külastatakse
1-2 talu. Tahetakse toodangut proovida ja kaasa osta, süüa saada. Oluline on
programm, joogivesi, WC.
Uus kahepäevane formaat annab võimaluse pakkuda ka majutust.
Planeerivad välja töötada hea tava (sissepääsutasud jne).
Ka sel aastal tulevad meediaklipid. Andku teada, kes tahab saada kajastust.
Suhtle ka ise ajakirjanikega. Kasulik on fb ürituse loomine.
Kui soovida osaleda sotsiaalmeedia mängudes, anna ministeeriumile teada. Paku
auhindadeks transporditavaid ja mitteriknevaid tooteid.

Bussireisidest, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Andra Savtšuk
Bussireisid sel aastal oleksid eelkõige suunatud suurperedele ja vanemateta
lastele. Kes soovib olla bussireisi sihtkoht, palutakse anda teada.
Piirkonna kogemus, Sulvi Munk, Saarte Koostöökogu
2017 oli 15 talu, 7000 külastajat. 2018 koondati talude võrgustik (+
kogukonnad+turismiettevõtjad) eesmärgiga kasvatada nii talude kui külastajate
arvu. Tehti seltsing.
Kauplesid Talupidajate Keskliidult välja kolm bussi, LEADERilt taotleti rahastust
giidide ja kaartide ja väiketarvikute jaoks.
2018 olid talud avatud kahel päeval. Esimesel päeval konkreetsed tegevused
taludes, teisel päeval giidituurid. Külastajate arv tõusis üle 11 000.
Sügisel käisid taludega Ahvenamaal õppereisil. Mõtted sealt: püüavad kasutada
rohkem ühtset sümboolikat, nii tee ääres, kui rinnamärgid pererahvale,
keskkonnasäästlikkus (vältida ühekordseid nõusid).
Kaaluvad n.ö. osalejate passi tegemist, millest osavõtjate vahel loositaks auhindu.
Talu kogemus, Männiku Piimalambad OÜ, Priit Tähe
On olnud avatud 2 aastat. Suurimad probleemkohad: inimeste arvu lugemine,
parkimiskohad. Müügiprotsess: soovitavad vältida sentide arvestust, mitte loota
kaarditerminalidele. Sel aastal planeerivad kasutada eraldi inimest parkimise
korraldamiseks. Samuti kaaluvad toiduala, nt sissepääs 5 eur. Nende jaoks pigem
turundus- kui rahateenimisüritus.
Osad talud on kasutanud ka iseteeninduskassat ja ei ole jäänud miinusesse.
Tehniline info, Reve Lambur
Registreerimine avatud 1. maini. Peale registreerimist saab andmeid muuta
automaatvastusega saadetud personaalsel lingil.
Praeguseks on registreerunud üle 80 talu.
Iga talu saab 2 infoviita, 25 õhupalli, piirdelindi, värvimislehed ja trükifailid
veebis välja printimiseks. Veebilehel samuti nõuanded ja meelespea.
Reeglina avatud 10-17, aga peab olema valmis, et mõni külastaja saabub varem
või tahab kauem olla.

Ühepäevakohvikute toiduohutusnõuded, Veterinaar- ja Toiduamet, Marju
Tõldsepp
Kui on juhuslik ja ühekordne (koolilaat, külapidu vms) ja põhieesmärgiks ei ole
tulu teenimine, siis ei kuulu määruse regulatsiooni alla.
Regulaarne tegevus kuulub hügieenimääruse reguleerimisalasse ja nõuab VTA
teavitamist. Siiski peab olema ohutu ja jälgitav (millest, kui palju) ja teave selle

