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Kokkuvõte  

 

 

Koolitaja Riina Kaldaru mõtted 

 

 

Avatud talude päeva eesmärk on: 

 tutvustada elu taludes, teha reklaami oma toodetele ja teenustele, 

 tutvustada linnainimestele elu maal ja tuua välja maal elamise positiivseid 

külgesid, 

 tutvustada järjepidevust, traditsioone, talu lugu, 

 tutvustada kombeid ja traditsioone, mis on unustatud, 

 teha seda kõike koos enda sõprade ja naabertaludega. 

 

Maal elamise positiivsed küljed: 

 olen enda aja peremees 

 ise teen, ise otsustan, ise vastutan 

 liigun palju värskes õhus 

 palju ruumi ja privaatsus 

 tean, mida ma söön 

 otsustan, millal puhkan, millal töötan 

 õpetan lapsi töötama, olen eeskujuks tööharjumuste kujundamisel 

 teen asju oma kätega (aiakujundus, käsitöö, hoidised jne) 

 peretraditsioonid (ühised talgud, külaskäimised, tähtpäevad jne) 

 KODU – minu looming 

 



Need on väärtused, mis tunduvad nii igapäevased ja tavalised, kuid neid edasi andes 

külalistele anname võimaluse neid väärtusi edasi kanda ka teistel inimestel. 

 

Külastamine – külla minemine, läbi aegade kehtib kolm tingimust: külalistele tuleb pakkuda 

süüa, külla mineja peab midagi alati kaasa võtma, nii külla mineja kui vastuvõtja on kenasti 

riietatud. 

 

1. ETTEVALMISTUS 

Eelreklaam avatud talude päevast peab jõudma linnainimeseni, lasteaia- ja koolilasteni. 

Kasutada ära Facebooki! Anda teada, et on võimalik teha ostusid ning soovitatav on kaasa 

võtta sularaha. 

Koostöö talude vahel on oluline tervikpildi saamiseks (kes mida räägib, teeb, pakub ja mis 

ajal). Mida tehakse ühiselt, mida eraldi. Teha kõik, et talu oleks kergesti leitav! Kutsu 

sugulased ja pereliikmed koju! Kutsu nad appi! 

a) Vaade eemalt 

 Sissesõidutee 

 Parkimine! Selle peale tuleb mõelda. 

 Talumärk 

 Värav ja aed 

 Pilk hoonele eemalt – mis vajab värskendamist? 

 Heakord – üldine, tootmishooned ja nende ümbrus 

 Iluaed – aiakujundus, puud, põõsad, lilled 

 

b) Millega eristun teistest taludest 

 Talu läbi aegade: esivanemad, nende jäljed, kombed, traditsioonid, esemed 

 Talu kui ettevõtte taassünd ja areng – meie tööpõld, meie tervis, laste töökasvatus, 

looduslähedus 

 Kontaktandmed igale huvilisele – voldik, postkaart talupildi, kaupade, teenustega, 

fotogalerii 

 Meie museaalid – huvitavad nurgakesed (tööriistad, naiste-meeste näputööd, esemed 

põlvest-põlve, raamatud). Too aarded välja ja räägi nende lugu. Kasuta tekstiili ja 

esemeid, mis on pärit esivanematelt ja millel on tähendus. Pane juurde sildid ja 

sedelid. 

 Koosta küsimused ja lase külalistel arvata, milliste esemetega (nt vanad tööriistad) on 

tegu? 

 Meie pere retseptiraamat – mis meeldib emale, isale, lastele. Seda pakun külalistelegi. 

 Pereliikmete hobid – näita jälgi, nt riputa välja laste joonistused jms. 

 Lemmikloomad – kes? kus?  

 Unistused – millised? (emal, isal, lastel) 

 



2. KÜLALISTE VASTUVÕTMINE 

Vastuvõtja – soovitavalt peremees 

Tutvustus – kes me oleme? millega tegeleme? 

Miks elame maal ja soovitame seda ka teistele? 

Hea tuju, naljad, viisakus! 

 

Riietus – stiilne, vs korrektne (revideeri garderoobi – näita riietust läbi aegade ja tutvusta seda 

külalistele. Kelle kuub, kelle kleit?) Rahvariided, rahvuslikud stiliseeritud riided. Jalatsid 

võiksid riietusega sobida. 

 

Selgita välja külaliste huvid. Vii inimesed sinna ja räägi sellest, mis neid huvitab? Valmista 

ette jututeemad, millel pikemalt peatud ja kanna need humoorikalt ette. NB! Hääletoon ja 

tugevus, selge diktsioon. 

 

Tuleb mõelda ka asendaja peale, sest üks inimene ei saa olla terve päeva näiteks talu väravas 

ja külalisi vastu võtta. Kui käib vahepeal ära, siis kes asendab, koht ei tohi jääda täitmata. Nii 

ka teiste rollide puhul läbi mõelda. 

 

Paku kindlsti külalistele käte pesemise võimalust, lihtsalt vee joomise võimalust, WC 

külastamise võimalust (tellitakse vajadusel). Istumiskohad! Kasvõi murul vaipadel. Kuhu 

panna prügi. 

 

 

3. TEGEVUSTE REKLAAM 

 

Kaupade degusteerimine ja müük kohapeal. Tellimuste vastuvõtmine (nt ka talvevarude osas), 

kontaktide jagamine. Iga külaline on tarbija!!! 

 

Talu kui eluviis. Pakkumised, miks meile tulla ka edaspidi: 

Laste sünnipäevad talus. 

Talgutel osalemine. 

Laste töökasvatus – võimalus töötada nt koolivaheaegadel ja suvel. 

Heinalakas magamine. 

Kartulivõtmine. 

Loodusõpetuse, kodumajanduse, botaanika tundide läbiviimine talus. 

Lapsed puhastavad, söödavad loomi.  

Mängupäevad talus lastele. 

Talurestoran. 

 

 

 

 

 



4. VÕTA ISTET! MAITSE MEIE PERE LEMMIKUID JA LAHUTA MEELT! 

 

Kus? – õuemurul, väliköögis, verandal, terrassil, majas, hoones. 

Vaata, et oleks mõnus istuda ja olla, et oleks vaateid, valgust ja varju. 

Lauanõud – kas ühtsed või erinevad (nt kõige vanematest kõige uuemani). 

Lilled laual! 

Valmista toidupoolist sealsamas ise ja koos külalistega. 

Paku seda, mis varem valmis. 

 

 

5. MEELELAHUTUS – KES PERELIIKMETEST MIDA OSKAB? 

 

Tantsijad, lauljad, trikimehed, lugude vestjad. Kutsu sugulased, naabrid appi ja tee näitemäng 

taluelu, külaelu teemal. 

 

Pere traditsioonid – millised? Seltskondlikud mängud, laulud, mida alati koos olles 

harrastatakse. 

 

Maaelu plussid ja miinused – millised? Loo hubane atmosfäär! 

 

 

 

Edasine arutelu ja mõtted 

Maaelu tutvustamisel peaks mõtlema, kuidas saan siduda linnainimesi pikemalt, mida saan 

neile pakkuda. Tarbija kasvatamine peaks hakkama juba lasteaiast. See on järjepidev töö, 

millega tuleb pidevalt tegeleda. Maaelu võimalustest tuleb rääkida ja korrutada ning 

korrutada. Väga oluline on reklaam ja informatsiooni jagamine (Reklaam on nagu sõnnik - 

kui laiali ei laota, siis pole mingit kasu!). Väga populaarsed mujal maailmas maaelu 

tutvustamiseks ja ettevõtluse mitmekesistamiseks on talurestoranid, kus pakutakse naturaalset 

kohalikku toitu. 

 

Ettevalmistus (rühmatöö) 

1. Vaata enda taluõues ringi, mis võib silma kriipida ja tee vajalikud „parandused“. 

2. Mis on minu talu tegevused ja kuidas ma neid välja reklaamin. 

3. Keda võiksin enda piirkonnast kaasata tegevustesse. 

4. Korraldan oma meeskonnaga koosoleku. 

5. Määran ära, kes millist rolli täidab. 

6. Mõtlen läbi kulud, mis seoses päeva korraldamisega reaalselt tekivad. 

7. Koostan nimekirja, millised tegevused ja mis kuupäevaks peavad eelnevalt valmis 

olema. 

8. Riskide analüüs – kui sajab paduvihma? 



Külaliste vastuvõtmine (rühmatöö) 

 

1. Viidad ja talusilt annavad märku. 

2. Vastuvõtja talu väravas, kui suurem territoorium, siis plaan või skeem. 

3. Registreerimisleht. 

4. Talupere suhtlemine külalistega peaks olema suunav ja julgustav (võivad ka lapsed 

olla). 

5. Reeglid külaliste jaoks paika (kuhu tohib minna, sildid ja kuhu ei tohi minna – 

keelumärgid. 

6. Talu programmi päevakava panna üles tahvlile ja suurema territooriumi kohta võib ka 

väikesed flaierid trükkida inimestele kätte. 

7. Lahkumisel külaliste tänamine, saadan ära, soovin turvalist koduteed, suunan edasi 

järgmisesse tallu. 

 

 

Tegevuste reklaam (rühmatöö) 

 

1. Tutvustan, kes ma olen ja millega talu tegeleb. 

2. Ülevaade talu tegevustest. 

3. Mida täna saab vaadata ja teha. 

4. Reklaam ajakavaliselt tegevustele, mis toimuvad kindlatel kellaaegadel.  

5. Vastuvõtja kehtestab oma reeglid – AJAKAVA! 

 

 

Reklaam (rühmatöö) 

 

1. Flaierid Türi Lillelaadale. 

2. Türi linna kohvikute päev 2014 avatud talude telk. 

3. Voldikutesse talude koordinaadid. 

4. Üldine reklaam (internet, facebook, vallalehed, maakonnalehed, Maaleht, Taluleht, 

meililistid, raadio, TV, banner Türi valla kodulehele ja Türi kesklinna, jarva.ee, jne) 

5. Reklaam teetrasside äärde, plakatid kärul. 

6. Talusildid. 

7. Voldikud. 

8. Kutsed saata maavanemale, põllumajandusministrile, asekantslerid, regionaalminister, 

PRIA jne. 

 

 

 

 

Protokollis: Ülle Leesmaa, tel. 5185110, koostoo@koostookogu.ee 

 


