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

- Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Inspiratsiooni said nad Ahvenamaa 
lõikuspeost – Skördefest (korraldatakse 
alates 1997.a) 

• 17.-19.09.2021

Lisaks korraldab Ahvenamaa ka 
kevadfestivali - Grönskar

• 29.-30.05.2021 (alates 2017.a)



Alates 2015
Alates 2015. aastast on avatud talude päev 
üle-eestiline.

Peakorraldaja: Maaeluministeerium

Koostöö: Põllumajandusuuringute keskuse 
maaelu võrgustikutöö osakond

Kaasatud on 

- Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 

- Eestimaa Talupidajate Keskliit

- LEADER kohalikud tegevusgrupid



Arendus

• 2018. a 2-päevase piloodina 
Saaremaal

• Alates 2019.a üle-eestiliselt 
kahepäevane
• 2020.a üle 80% taludest 

mõlemal päeval avatud



2020:
- 281 talu
- Üle 213 000 külastuse
- Keskmine külastuste arv - 780
2019:
- 310 talu
- üle 195 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 630
2018: 
- 296 talu
- üle 163 000 külastuse
- keskmine külastuste arv – 550
2017: 
- 280 talu
- üle 121 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 430
2016: 
- 234 talu
- üle 83 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 360

2015: 
- 147 talu
- üle 45 000 külastuse
- keskmine külastuste arv - 300
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• Kõige rohkem külastajaid Harjumaal, 
Tartumaal, Pärnumaa

• Kõige vähem Läänemaal, Jõgevamaal, 
Hiiumaal (Ida-Virumaal ka pigem vähe) 

• Suuremate külastuste arvuga talud: Andre 
talu - 6500 
Üle 1000 külastustega oli 66 talu. 

• Populaarsemad on need, kus on loomad 
ja/või toidutootmine.

Avatud talud numbrites



Mis toimib hästi?

Pane paika fookus ja piiritle sihtrühm!

ATP fookus: 

• Populariseerida kohalikku toitu

• Viia kokku tootjad ja tarbijad

• Maaelu maine kujundamine

• Näidata lastele, kuidas toit lauale jõuab

• Näidata, et maal on hea elada

ATP sihtgrupp:

Lastega pered, kes otsivad võimalusi 
perega ühiseks aja veetmiseks, sh lapsed vanuses kuni 14



Mis toimib hästi?

• Meediakampaania (sh visuaalid jms) tellida 
võimalusel proffidelt. 

• Sarnane visuaal
• Eestis punased viidad

• Ahvenamaal viitadeks punased õunad, lisaks igas 
väravas tuulelaterna ja õunte kompositsioon

• Avasündmus võiks olla – pressil hea kohale tulla, 
kutsuda valdkondlik minister vms… 

• Paberkaardid on väga head, veebileht on 
kohustuslik



Mis toimib hästi?

• Suhtle osalistega – ettevõtted, talud jne… 

• Hea, kui on olemas piirkondlikud koordinaatorid

Osalisele: 

• Koostöö naabrite vahel

• Rohkelt istumiskohti, pildistamise koht, vastuvõtt väravas

• Külastaja üldiselt soovib tarbida, aga soovib ka midagi tasuta saada

• Piisavalt suur meeskond

• Meeskonnal võimalusel ühine riietus

• Vali välja kõneisik



… ja mis ei toimi nii hästi?
• Tasuta bussireise ei soovita… sümboolne tasu
• Töötoad väga ei toimi – kuna sageli on soov 

võimalikult palju talusid läbi käia
Probleeme ja küsimusi on tekitanud: 
• Naabrid
• Maanteedel viidad
• Tasu võtmine, liiga kallid söögid
• Eelmisel aastal tekitas küsimusi käte puhastamise ja nõudepesu teema 
• Millised võiks olla kriteeriumid osalevale talule? 
• Kas teha kaks päeva kohustuslikuks? 
• Kuidas säilitada ATP väärtused ja eesmärgid?



Meediakampaania

• Reklaam FB-s - auhinnamängud on väga tõhusad
• nt 10 kõige-kõigemat. mille roll oli tutvustada talusid ja neis peituvaid 

pärleid 

• Reklaam teles ja raadios
• Raadios kokku 243 eetrikorda, sh 107 eesti keeles ja 36 inglise keeles
• Teles vähe vaatajaid

• Reklaam tänaval
• Integreerisime kampaaniasse COVID 19 kommunikatsiooni 

ehk andsime selge signaali, et valitsuse ja terviseameti 
kehtestatud reegleid jt olukorraldusi tuleb täita

• Suunamudijad:
• Kukk Portos 2019 – eraldi Instagrami konto
• Kits Agu 2020 



Hinnangud üritusele 2020. a

Mis kõige rohkem külastajatele meeldisid? 
• Loomad (73%-le, nagu ka aasta varem)
• Kohalik toit (meeldis 64%-le, tõus 12% võrra). 
Samas, kui 2019. a märkis 37% külastajatest ära korraldatud õpitube, siis 
nüüd on see osakaal langenud ligi 10% võrra.
Üldine tagasiside avatud talude päevale on jätkuvalt väga hea ning 
mitmetes aspektides on hinnangud aastaga ka pisut tõusnud. Võrreldes 
2019.a nähti avatud talude päeva rohkem kui lõbusat (tõus 6%), olulist ja 
mitmekesist (tõus 4%) ettevõtmist.
Jätkuvalt on vastajad aga üksmeelel, et tegemist on ennekõike hariva ja 
lastesõbraliku üritusega: sellega nõustub täielikult ligi ¾ üritusest kuulnud 
eestimaalastest.



Julgusta osalisi ennast turundama!

• Mõtle, mis teeb sinu ettevõtte eriliseks ja unikaalseks võrreldes teistega. 
Ole aktiivne, paku end välja ajakirjandusele/korraldajatele.

• Tee ettevõtmisele Facebooki leht. Loo sündmuse raames üritus, kuhu 
postitad varakult pilte ja videosid sellest, 
mida ettevõttes näha saab.

• Mõtle läbi, milliseid inimesi enda juurde 
ootad ja tegutse vastavalt. 
Millisele sihtgrupile sa huvi pakud?

• Suhtle oma naabritega ning ettevõtetega, 
kes samuti sündmusest osa võtavad.

• Koosta põnev programm ja levita selle kohta
varakult infot. 

• Tee pilte, videosid, otseülekandeid.



Tagasiside 2019.a

Lahemaalammas Harjumaalt 
/…/
Kümmekond noort peret nakatusid maal elamise 
pisikuga, kas raskemalt või leebemalt, igatahes 
lootusandvalt! 
Oli vana hallipäine maamees Kesk-Eestist, kes 
pärast ringkäiku ja talu loo ära kuulamist tuli 
tänama ja tunnustama, pisar silmas. Tema oli 
noore mehena tahtnud Eesti maalamba säilitusega 
tegelema hakata.
/…/

Imbi ja Taavi Jäetma




