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Peamine eesmärk on põllu- ja 
maamajandusliku ettevõtlusega 
tegelevate talude huvide esindemine
ja jätkusuutliku põllumajanduse 
edendamine.



Meie eesmärk on edendada:

• konkurentsivõimelist, ressursitõhusat ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga kohalikku 
toidutootmist ja maaomandi heaperemehelikku kasutamist;

• hajutatud majandusriskidega, keskkonnasõbralikku ja piirkondade eripärasid arvestavat, 
elurikkuse ja mitmekesisuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtustega 
põllumajandust ja metsandust;

• ühistegevusel põhinevat kohalikku põllumajandus- ja metsandussaaduste tootmist, 
töötlemist ja turustamist;

• põllumajandustootjate ja teadlaste vahelist koostööd, teadus- ja arendustegevust ning 
teadmussiiret ja maapiirkondadearengut.

Eestimaa Talupidajate Keskliit esindab Eesti kapitalil põhinevaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke ettevõtteid.



Innustada noori osalema 
põllumajanduses; 

Põllumajandusliku ühistegevuse 
arendamine, nõuanne ja 
koolitus;
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Talupidamise kui ettevõtlusvormi 
populariseerimine;

ETKL 
tegevused

0
4 Kongressi, seminaride ja teiste 

ürituste korraldamine;

Põllumajandustootmist puudutava 
info edastamine talunikele;0
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Osalemine erinevate 
töörühmade ja nõukogude töös

Liikmete tunnustamine läbi 
parima talu ja talutoidu konkursi;
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Talunike huvide esindamine nii 
siseriiklikul kui ka EL tasandil;

ETKLi 
tevevused
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9 Agroturismi edendamine;



Kaubamärk "EHTNE TALUTOIT" 
arendamine

Asendusteenistuse pakkumine 
talumajapidamistele.

ETKLi 
tegevused10
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Lühikeste tarneahelate arendamine;



• Eestimaa Talupidajate Keskliidul on kokku 21 liikmesorganisatsiooni 
ja 1 vaatlejaliige.

• Liikmesorganisatsioonidel on kokku üle 1300 talupidajast liikme ja 
lisaks üle 8000 erametasaomaniku;

ETKL-i kui katuseorganisatsiooni liikmeteks on kohalikud ja 
regionaalsed esmatasandi organisatsioonid, üleriigilised ühingud ja 
tootjate ühistud. 

ETKLi LIIKMED





Ehtne Talutoit
See on naturaalse, värske ja maitsva toidu sümbol...

Märgi kujund – tõusev päike – ühendab kõiki talutoidutootjaid

sõltumata asukohastja valdkonnast, tuletades meelde toidu ja 

elu allikat. 

Ehtsa talutoidu tunnusmärk on sündinud ETKLi algatusel mitmel

olulisel põhjusel. Näiteks selgus läbiviidud uuringutest, et:

• 80% pere sisseostude tegijatest soovivad, et talutooted oleksid

suurtööstusetoodangust eristatavad ning nende leidmine oleks

poeriiulitel lihtsam;

• talutoidu suurem tarbimine aitab kaasa talude arengule ja 

edendab maaelu üldisemalt;

• talutoit on muutunud tänu tarbijaskonna kiirele kasvule

iseseisvaks toidukategooriaks.

Märgi omanikuks on Eestimaa Talupidajate Keskliit.



• Põhjalik teavitustöö 

kampaania;

• Loodud reklaamvideod;

• Talulood ja pildigaleriid;

• Koduleht www.talutoit.ee;

• Ehtne Talutoit e-turg, mis 

on üle Eestiliselt pälvinud 

positiivset tagasisidet;

• Degustatsioonid ja laadad;







• Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi 
kombinatsioon, mis pakub võimalust külastada talusid või 
teisi põllumajanduslikke ettevõtteid, kogeda maaelu ja 
maal elamise viise ning lüüa kaasa igapäevases talutöös;

• Agroturism ei võrdu maaturismiga, vaid on selle oluline 
tugiharu;

• Kui maaturismiga saavad tegeleda pea kõik maapiirkonnas 
tegutsevad turismitalud, siis agroturismiteenust saab 
pakkuda vaid ettevõte, kelle põhitegevusalaks on erinevate 
põllumajandus- või kalandustoodete valmistamine.

MIS ON AGROTURISM?



See on tööjõuvahendusteenus 
loomakasvatustalunike asendamiseks 
nende haiguse, puhkuse või lapse haiguse 
korral, mille eesmärk on pakkuda taludele 
kvaliteetset ja kiiresti kättesaadavat 
teenust kõigis Eesti maakondades.

Talupidajate asendusteenust korraldab 
Eestimaa Talupidajate Keskliit, mille kaudu 
on võimalik põllumajandustootjatel 
taotleda toetatavat asendusteenust.

ASENDUSTEENUS



Talupäeva konverentsi korraldamine 
koostöös Pärnumaa Talupidajate Liiduga  
ja talunike tänuürituse korraldamine 
koos EPKK-ga;
Parima talu ja talutoidu väljakuulutamine 
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Osalemine ÜPP strateegiakava 
juhtkomisjoni töös;

ETKL 
tegevused

COVID-19 pandeemia mõjud 
põllumajanduses ja erakorralise 
toetuse taotluse esitamine;
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ETKLi ettepanekul jõustati
käesolevast aastast FIEdest
talunikele 5000 eurone
tulumaksusoodustus omatoodetud
põllumajandussaaduste
müügitulult.



15. aprillil osalemine EP 
istungil ning  17. juunil 
AnimalHealth Europe 
veebiseminaril osalemine; 

Maa- ja rannarahva 
pöördumine;
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9 Agroturismi ja Ehtne Talutoit 
tegevused ja koostööprojektid 
(nutipostkastid); 



Tänan 
tähelepanu eest!

www.taluliit.ee
/eestitaluliit


