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ÜHISTEGEVUS

ÜHISTEGEVUSE KANDVAKS IDEEKS ON ÜHISTU 

LIIKMETELE NENDE VAJADUSTE RAHULDAMISE OTSTARBEL 

OMAHINNAGA TEENUSTE OSUTAMINE

Ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega

inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi osalenute vajaduste 

rahuldamiseks.

Rahvusvaheline Ühistegevusliit (ICA) on defineerinud: 

„Ühistegevuse väärtusteks on omaabi, isiklik vastutus, demokraatia

ehk liikmete võim, võrdõiguslikkus, õiglus ja solidaarsus.“



LIIKMETE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Formuleerivad ja võtavad vastu ühistu asutamislepingu ja 

põhikirja, vajadusel teevad parandusi ja täiendusi.

Sõnastavad lõplikult üldkoosoleku otsused ja kontrollivad 

varasemate otsuste täitmist.

Valivad ja vabastavad ametist juhtkonna.

Nõuavad ja jälgivad, et juhtkond täidaks põhikirja ja üldkoosoleku 

otsuseid.



LIIKMETE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Võtavad osa ühistu finantseerimisest.

Toetavad oma ühistut võimalikult suure hulga teenuste 

tellimisega.

On aktiivsed oma ühistu tegevuses.

Propageerivad oma ühistu tegevust.

Austavad enamuse otsuseid ja täidavad neid.



LIIKMETE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Vajadusel kritiseerivad juhtkonda ja soovitavad ka uusi ideid.

Hoiavad ennast kursis ühistu tegevusega.

Kaitsevad ühistu juhtkonda, kui neid ebaõiglaselt kritiseeritakse 

või laimatakse.

Lõpetavad oma liikmeks olemise, kui nad ei ole rahul ühistu 

kollektiivsete otsuste alusel toimuva tegevusega. Enne seda 

väljendavad selgesti oma erimeelsust nõukogu, juhatuse või 

üldkoosoleku ees.



ÜHISTEGEVUSE EESMÄRGID

Saavutada juurdepääs turgudele

Luua eeldused stabiilsete tooraine kokkuleppehindade 

kujundamiseks

Osutada liikmetele omahinna tasemel teenuseid

Toodetud tooraine garanteeritud kokkuost

Nõuanne ja koolitus liikmetele

Olmeliste vajaduste rahuldamine

Vaimsete vajaduste rahuldamine



PÕHJUSED ÜHISTUTEGA ÜHINEMISEKS

Saada õiglast ja head hinda oma tooraine eest

Vähendada kulutusi sisendite ostmisel

Saada ligipääs turgudele

Soetada varusid

Hoida kokku kulutusi ladustamisele ja hoiustamisele

Vähendada tootmisriske

Saada osa kasumist, mis tekib valmiskaupade müügist

Saada osa kasumist, mis tekib suuremast kaubakäibest



ÜHISTU PUUDUSED

Ühistu tegevuse edukus sõltub turu konjunktuurist ja üldisest 

hindade tasemest. Seejuures ootavad ühistu liikmed oma ettevõttelt 

sageli imesid, mida nad ei looda kapitaliühingutelt. Nii arvatakse, et 

ühistu on võimeline igal juhul garanteerima hinna ja võimaldama 

teenuseid odavamalt. Liikmed, kes liituvad ühistuga ainult eeltoodud 

põhjustel pettuvad ja kaotavad usu oma ettevõttesse.



ÜHISTU PUUDUSED

Sageli on ühistute valitud juhatused oma liikmete rahade 

käsutamisega liiga ettevaatlikud, ei riski teha investeeringuid kiiret ja 

suurt tulu lubavatesse ettevõtmistesse, uute tehnoloogiate ning 

juhtimismeetodite juurutamisse. Selle tagajärjel võivad ühistud kanda 

kaotusi.

Kuna ühistutel on kohustus oma liikmeskonnale avalikustada kõik 

rahalised tehingud, võib see konkurentidele kasulik olla.



ÜHISTU PUUDUSED

Ühistud osutavad sageli oma liikmetele lisateenuseid, mida 

kapitaliühingud ei tee: õppused, koolitused, aastakoosolekud, 

liikmetele info andmine ühistu tegevusest, ühistegevuspõhimõtete 

selgitamine jne. Need kulutused lisanduvad ülalpidamiskuludele ja 

vähendavad ühistu konkurentsivõimet.

Ühistuid finantseerivad tema liikmed-omanikud. Täiendavate 

investeeringute jaoks liikmetelt raha kogumine on osutunud väga 

raskeks probleemiks.



ÜHISTU PUUDUSED

Ühistute juhid on huvitatud oma palgast ja tööhõivest. Seepärast 

on oht, et mõnedes ühistutes, kus liikmed-omanikud on nõrgad ja on 

lasknud palgatöötajatel domineerima hakata, ei ole ühistegevus 

maksimaalselt suunatud liikme teenindamisele.

Sageli on paljud ühistute liikmed ükskõiksed, tülpinud ja neid ei 

huvita ühistu käekäik. Nad on harjunud, et ühistu teeb nende eest 

kõik ära. Liikmete ergutamiseks peab ühistu tegema 

lisajõupingutusi: korraldama huvitavaid üritusi ja õppusi, innustama 

liikmeid, osutama lisateenuseid. Kõik see nõuab lisakulutusi.



ÜHISTU PUUDUSED

Ühistegevuse suurim vaenlane on ühistu liige, kelle 

tegevusmotiiviks on kasu saamine teiste arvelt

Küsimuste küsimus.

Kas ühistu sees ajab iga mees oma asja või aetakse 

ühist asja?



KOOS OLEME JÕUD

1896

Väike-Maarja põllumeeste 
selts

1910

Tarvitajate ühisus

1912

Seltsimaja ehitus



Põllumeesteühistu KEVILI

KEVILI on 144 vilja kasvatavat põllumeest ühendav 

majandusorganisatsioon  

kaks telge: majandus- ja sotsiaaltelg

KEVILI ei tekkinud tühjale kohale

Oma eelkäijaks peame 1997. aastal asutatud Kesk-

Eesti Õlikultuuride Kasvatajate Ühistut





Põllumeesteühistu KEVILI

12. aprillil 2005 kanti KEVILI äriregistrisse

Ühistut juhib 7 liikmeline nõukogu

Igapäevast tegevust korraldab juhataja koos 

oma meeskonnaga

Töötajaid kokku 27



Meid seovad ühised põhiväärtused:

USALDUS

KOOSTÖÖ

TULEMUSLIKKUS

KEVILI suurimaks väärtuseks on tema liikmed



Teeme koos!



Ühiselt ostame väetised, taimekaitsevahendid ja muud 

tootmiseks vajalikud sisendid       



Üheskoos realiseerime saagid



2014. aastal 10 000 tonni mahutavusega puisteladu

2013.aastal   KEVILI Roodevälja terminal 

mahtuvusega 46 500 tonni



2016  Rõngu viljaterminali ehitus 

(maht 51 500 tonni), maksumus 8,6 mln

Rahastus: 

1 mln liikmete sissemaks 

1,6 mln PRIA toetus

6 mln pangalaen



KEVILI põllupäevad



KEVILI põllujalutused 



KEVILI koolitused 

Traditsiooniliselt on igal aastal KEVILI liikmetele 

planeeritud 12-14 koolitust          

10 arenguseminari päeva 

2-3 õppereisi



Diislikütused 1,59 mln liitrit

Põlevkivi kütteõli 1176 tonni

Lupjamisteenus- täis teenus; vedu, laotamine, 
finantseerimine

Sõiduautod: Subaru ja Toyota

N-testrid jne

Lisaks mitmesugused ühishanked



KEVILI suvepäevad 

2016

Toosikannu puhkekeskuses



2015 november Saksamaal 

Agritechnica´l 

2016 juuni liikmed Inglismaal, Cereale’l 



2016 veebruar - liikmed Uus-Meremaal ja 

Austraalias



2016 juuli - liikmed Ukrainas



Meie, eestlaste, rahvuskultuuri lahutamatuks 

osaks on maaviljeluse kultuur

KEVILI põllumeestel on võimalus, au ning 

kohustus seda kultuuri edendada.

Oleme Eesti toidu tootjad

Eesti mehed ajavad Eesti asja!



Kasutame kaasaegset põllumajandustehnikat, 

mis aitab muuta tootmise efektiivseks

Masinad on sageli satelliitide kaudu juhitavad

Moodne tehnika











KEVILI liikmed on ettevõtlikud ja nutikad põllumehed

Nad on kohaliku kogukonna eestvedajad ning toetajad

Kuni elavad Eesti külad, on toit eestimaalaste laual

Eesti maaelu edendajad




