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Koolituse läbiviija: MTÜ Alustame Algusest – www.mesilaspere.com  

Koolituse nimetus: Väiketootjate mesinduskursus 

Tegevuste koordineerija: Marianne Rosenfeld – mesilaspere@gmail.com, 5029006 

 

Koolituse toimumise 

koht/keskkond: 

 

Viljandi linn 

Konverentsisaal  Grand Hotellis, Tartu 11 

Kaasaegse tehnikaga 

õppeklass 

 

Koolituse kogumaht 

tundides: 

40 akadeemilist tundi 

Koolituspäevade arv: 5 päeva 

Õppegrupi suurus: Maksimum 30 osalejat (soovituslikult 24) 

Koolituspäevade pikkus:  8 akadeemilist tundi  

Alguse kellaaeg:  10:00 

Koolituse kuupäevad: 21.11.2020; 29.11.2020; 12.12.2020; 6.12.2020; 

16.01.2021 

 

Teoreetiline ja praktiline õpe:  
(siia õppepäevad ja tundide arv) 
21. 11.2020 29.11.2020 12.12.2020 6.12.2020 16.01.2021 

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 

 

Õppekava lühiandmed 

1. Õppekava nimetus: Mesinduse kursus väiketootjatele 

2.  Õppekava koostamise alus:  

 Mesinik, tase 5 kutsestandard 

 Täienduskoolituse standard, vastu võetud 19.06.2015 nr.27 

 Kehtiv seadusandlus 

3. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid: 

Koolitusega taotletakse, et väiketootjate kursuse läbinu omab teadmisi ning oskusi 

ettevõtluse laiendamiseks lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest, mesindusettevõtluse 

eripärast ja väärtustab heade mesindustavade rakendamist.  

Saavutatavad õpiväljundid:  

1. Analüüsib mesindusettevõtluse sise-ja väliskeskkonda ning on kursis mesinduse 

uusimate arengusuundadega. 

2. Analüüsib ettevõtte tulusid ja kulusid äriplaani uuendamiseks. 

3. Omab ülevaadet erinevatest mesindusvaldkonna toetuste taotlemise viisidest. 

4. Oskab oma tooteid ja teenuseid turundada, kasutades erinevaid atraktiivseid 

turundus- ning müügivõtteid. 

5. Oskab kasutada mesindust reguleerivaid õigusakte nii tavapärastes kui kriitilistes 

situatsioonides.  
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Kursus on suunatud kogemustega väikemesilate mesinikele ettevõtluse laiendamiseks. 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Maht: 40 akadeemilist tundi, sh. 10 tundi praktilist tööd auditooriumis. 

  

Väiketootjate mesinduskursuse koolituskava  
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2 

 

Õppekeskkond: loenguruumid ja õppevahendid (õppevahenditena slaidiesitlus 

dataprojektori abil, pabertahvel, praktiliseks tööks ettevalmistatud lehed, õpimapp 

infomaterjalidega osalejatele) 

 

Õppijate arv maksimum 30. Soovituslik arv 24. (Veebikoolitus toimub ainult juhul, kui 

riigis kuulutatakse välja eriolukord, sest veebikoolituse raames on raskendatud praktiliste 

ülesannete koostegemine, aga mitte võimatu). 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õpetamismeetodid ja –materjalid 

Õppeprotsess: Koolitaja teab oma vastutust, et peab koolitusprotsessis suutma luua 

sellise õhkkonna, milles koolitusel osalejal on kerge õppida ehk siis õppeprotsessi 

läbiviimisel koolitaja keskne eesmärk on koolitusel osaleja õppimise toetamine. 

Kursusel osalejaid häälestatakse koolituslainele juba koolitusele registreerudes, kui nad 

on saanud koolituskutse õpingutega seonduvate küsimustega, millele nad peavad 

vastama ja mille alusel selgitatakse välja osalejate eesmärgid ja ootused antud 

koolitusele. Vastused edastatakse koolitajatele, kes saavad koolitamiseks vastava mudeli 

luua – ehk kuidas viia osalejad omakorda õpinguprotsessis mõõdukate väljakutsete 

pingutustsooni, et toimuks efektiivne õppimine. 

Õppeprotsessi loomiseks arvestatakse sobiva keskkonnaga /füüsilised tegurid – ruumi 

paigutus, tehnika, õppematerjalid, visuaalsed abivahendid/; efektiivse ajakasutusega 

seonduvate teguritega /koolituspäeva planeerimisel arvestame inimeste töövõimet, sh. 

piisav aeg aruteludeks, küsimustele vastamiseks, kokkulepitud kellaaegadest 

kinnipidamine/. Saame kasutada eelnevate mesinduskursuste käigus omandatud 

praktikat ja tagasisidet. 

Õppeprotsessis arvestatakse kindlasti grupiprotsessidega ja sõlmitakse toetavad 

käitumiskokkulepped. 

Õpe jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks õppeks. Teoreetilist õpet 75 % ja praktilist õpet 

25%. Praktiline õpe seisneb eelarveliste ülesannete lahendamises, miinimum äriplaani ja 

enesekontrolliplaani koostamises ja seda tehakse jaotatuna väiksematesse gruppidesse 

koolituspäeva vältel. Koolituse lõpus täidavad kursuslased tagasisidelehe ja annavad 

omapoolse hinnangu kursuse korraldamisele. Diskussioonid praktilise töö alla ei lähe, 

need on arvestatud teoreetilise õppe mahu sisse.  

Õppemeetodid:  

- Aktiivõppemeetodid, mille puhul õppijad on kaasatud ja püsivad aktiivsetena. Valikusse 

jäävad eelkõige sellised meetodid, mis arendavad ka elus vajalikke võtmepädevusi 

ehk ülekantavaid oskusi nagu analüüsioskus, koostöövõime jne 

a) Meetod õpikeskkonna loomiseks ja koolitusel osalejate häälestamiseks 1.päeval – 

„tutvumismäng“ ja teemasse sissejuhatavad soojendusülesanded 

b) Meetod õppimise eesmärgistamiseks – teemat puudutava huvitava juhtumi 

esitamine, arutamine, analüüsimine 

c) Meetodid eelteadmiste meenutamiseks kõikidel õppepäevadel – ajurünnakud, 

küsimused, väited ja väidete arutelu väikestes rühmades, lühitestid 

d) Meetodid uue materjaliga tutvumiseks – interaktiivne lühiloeng, probleemi analüüs 

konkreetse situatsiooni kirjelduse põhjal, rühmatööd ja arutelud 

e) Praktilised tööd, ülesannete ja situatsioonide lahendamised väikestes gruppides 

või iseseisvalt 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:  

- Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid 

- Osalemine vähemalt 4 koolituspäeval ja  testil läbimine. 

Hindamismeetod: Testküsimused. Vastused arutatakse omavahel läbi – veel kord 

kursuse jooksul saadud teadmiste kinnistamine. 

Hindamine: mitteeristav 

8. Väljastatavad dokumendid 

Tunnistus: kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, õpiväljundid saavutatud. 

Tõend: kui kõiki õpiväljundeid ei saavutatud ja õppija osales auditoorsetes tundides alla 

80%. 
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KURSUSE AJAKAVA 

Teemad ja alateemade sisukirjeldus  Maht 

akadeemilistes 

tundides (45 min) 

Koolitajad 

1. päev - laupäev – 21.november, 

algus kell 10.00 

 Maarika Puusepp, 

Marianne Rosenfeld 

Sissejuhatus kursusele.  Aktiivõppemeetodina 
„tutvumismäng“ ja teemasse sissejuhatavad 
ülesanded 

1 Marianne 

Miks on mesinikule vajalik müügistrateegia 
koostamine, äriplaan ja seadusandluse tundmine – 
ülevaatlik loeng ja juhitav diskussioon. 

1 Marianne 

Mesinik kui ettevõtja – FIE või OÜ või 
ettevõtluskonto. Mesindust reguleerivad 
õigusaktid – ülevaatlik PP-slaididega  loeng ja 
täiendav info lisatud õpimappidesse 

1 Marianne 

Tulude-kulude kalkulatsiooni koostamine ja 
omahinna arvutamine.  Praktiliste ülesannete 
lahendamine. 

2 Maarika 

Tunnustatud meekäitlemine. Reguleerivad 
õigusaktid ja nõuded ning suhtlemine 
kontrollorganitega. PP-slaididega loeng ja täiendav 
info õpimappidesse 

2 Maarika 

Uute võimaluste leidmine äritegevuse 
laiendamiseks. Näide sellest, kuidas mesinik avas 
oma kaupluse. Plussid ja miinused. Vestlusringis 
juhitud diskussioon 

1 Maarika 

2. päev - pühapäev – 29.november, 

algus kell 10.00 

 Marianne Rosenfeld, 

Ulvi Ajalik, Mati Urbanik 

Äriplaan: Erinevad vormid, koostamise ABC, SWOT. 
Ülevaatlik loeng ja praktilise ülesandena SWOTi 
koostamine.  Meeldetuletusena 1.koolituspäevast 
kulude-tulude arvestus ja sidumine äriplaani 
eelarvelise osana. PP-slaididega loeng ja täiendav 
info õpimappidesse 

2 Marianne 

Toetuste taotlemise erinevad võimalused. 
Dokumentide vormistamine, s.h. praktiline 
harjutus taotlusvormide täitmiseks. PP-slaididega 
loeng ja täiendav info õpimappidesse 

3 Ulvi Ajalik 

Ärialaste ohtude ja riskide maandamine Lõuna-
Eesti näitel. Kõrvaltegevused, mis annavad 
mesinikule lisasissetulekut (projektipõhised 
tegevused, mesindusturism, koolitused, projektid 
lastele). Juhitud diskussioon 

2 Mati Urbanik 

Mee- ja mesindussaaduste turundamine ja aktiivse 
müügitegevuse võimalused Lõuna-Eesti näitel. 
Arutelu. 

1 Mati Urbanik 

3. päev - pühapäev – 6.detsember, 

algus kell 10.00 

  

Äriplaani riskianalüüs. Praktiline harjutus: 
analüüsime erinevaid äriplaane. 
Finantsplaneerimise olulisus. Loeng PP-slaididega, 

3 Marianne Rosenfeld 
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juhitud diskussioon, praktiline harjutus 
 

Turundamisplaani vajalikkusest. Aktiivse 
müügitegevuse võimalused ehk kaasaegsed 
turundamisvõtted: koduleht, FB, kliendilistid jm. 
Müügireklaamid ja nende koostamine. Loeng PP-
slaididega . Praktilise tööna müügireklaamide 
koostamine 

3 Marianne 

Mesiniku raamatupidamine kui ettevõtluse oluline 
osa. Erinevate vormide täitmine. PP-slaididega 
loeng ja praktiline töö. Lisamaterjal lisatakse 
õpimappi 

2 Marianne 

4. päev - laupäev – 12.detsember, 

algus kell 10.00 

 Marianne Rosenfeld, 

Vahur Talimaa  

Ärialaste ohtude ja riskide maandamine 
mesinduses. Enesekontrolliplaani vajalikkus.PP- 
slaididega  loeng ja juhitud diskussioon ning 
praktilise ülesandena enesekontrolliplaani 
koostamine 

2 Marianne 

Ärialaste ohtude ja riskide maandamine 
mesinduses olukorras, kui mesindusega tegeleb 
perekond ja muud palgalist sissetulekut ei oma. 
Mesindustalu pidamine kui tunnustatud 
meekäitlejad.   Meekäitlusest varasemalt ja 
tänapäeval. Juhitud diskussioon ja loeng PP-
slaidide toel. 

4 Vahur 

Mee ja mesindussaaduste turundamine ja aktiivse 
müügitegevuse võimalused. Kogemustest viimase 
30 aasta majandamiste näitel. Võimalused tänasel 
päeval. Juhitud diskussioon . 

2 Vahur 

5. päev - laupäev – 16.jaanuar, algus 

kell 9.30 

 Marianne Rosenfeld, 

Aivar Raudmets, Jorma 

Õigus 

Uute võimaluste leidmine äritegevuse 
laiendamiseks ehk äritegevuse faasid: algfaas, 
kasvufaas....  kaubamägi „Mulgi mõisa mesi“ näitel.  
Loeng PP-slaididega, juhitud diskussioon 

3 Jorma 

Ärialaste ohtude ja riskide maandamine 
mesinduses Saaremaa näitel ja uute võimaluste 
leidmine äritegevuse laiendamiseks. Kas asukoht 
piirab võimalused?  Loeng ja juhitud diskussioon 

2 Aivar 

Uusimad suunad mesinduses. PP-slaididega loeng. 3 Aivar 

Kursusest kokkuvõtted. Test ja tagasisidestamine. 
Juhitud diskussioon. 

1 Marianne 

1. Koolitajate kvalifikatsioon 

Aivar Raudmets – mesinik, tase 5 (kutsetunnistus 160909); keskeriharidus 

mesinduses (Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool 1991-1995); mesinduses täiendõpe 

Taanis (1994-1995); keskharidus (lõpetas Paide 1 KK 1989). Eesti Mesindusprogrammi 

projektijuht aastatel 2010-2019, alates 2010 mesinik – Mesinduskoda OÜ (mesindus ja 

emadekasvatus, mesilaste tõuaretus). Töötamine Taanis mesilas (2010 mai-august, 2001 

ja 2000 suvi, 1994 kevad-sügis). 1995-1990  pedagoogikogemus töötades koolis.  

 

Mati Urbanik – mesinik, tase 5 (kutsetunnistus nr.160910); Iseseisva mesinduse algus 
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alates 1986. Hariduskäik: 1983-1987 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Täiendkoolitus: 

2006 – 40 h koolitus Soomes koolitusprogrammide läbiviijatele, 2001-2019 – EML ja 

EKMÜ õppe- ja teabepäevadest osavõtt ca 60%, Võrumaa mesinike seltsi aktiivne 

eestvedaja ja koolitaja, EMLi Koolituskeskuses ABC kursuste koolitaja Võrumaal.  

 

Jorma Õigus – mesinik, tase 5 (kutsetunnistus nr.084609); Mesinik-FIE alates 2004. 

Alates 2014.aastast olnud EKMÜ-s kutseeksami hindaja. Alates 2014.aastast mesinike 

koolitaja nii Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuses kui MTÜ Alustame Algusest 

Koolituseskuses. Ise majandab 100+ mesilasperega. Kaubamärk „Mulgi-Mõisa Mesi“. 

2014.aastast on tema mesilaste poolt toodetud mesi kandmas EPKK Pääsukese – 

kvaliteedimärki. Mesindust õppinud 2012-2013 Olustvere TMK-s.   

 

Ulvi Ajalik – Maaettevõtluse konsulent 5.tase. Alates 2007 aastast töötab 

Maaettevõtluse- ja finantsmajanduse konsulendina, tööandjaks Põlvamaa Põllumeeste Liit 

Samuti MES-i konsulent käsunduslepingu alusel alates 2015 ja samas asutuses mentor 

alates 2017. Harrastusmesinik. Põlvamaa Mesinike Seltsi aktiivne eestvedaja ja koolitaja. 

Hariduselt aednik, lõpetanud 2003.aastal Räpina Aianduskooli. Järgmine haridustase ’- 

kõrgharidus Eesti Põllumajandusülikoolist 1992.aastal – põllumajandusraamatupidamine 

ja analüüs. 2014.aastal omistatud aasta parima konsulendi aunimetus. 

 

Vahur Talimaa – mesinik aastast 1975, kui lõpetas Olustvere mesinduse eriala 

1.lennuga, omandades tehnik-mesinik diplomi. Koos abikaasa Üllega, kes oli sama lennu 

lõpetaja, alustasid mesinikega tööd 1975 aastast Selja kolhoosi mesinikena. 1985.aastal 

asutasid Kurgjal Jakobsoni talumuuseumis mesindusosakonna 13 mesilasperega ja 

majandades Viljandi tarudes. See osakond nendel tänaseni. Alates 1998.aastast hakkasid 

rajama Muti külla mesindustalu ja ettevõtlusega alustamine FIE-na. Tänaseks on 

mesindustalu väga kaasaegse tehnikaga, kõik mesindustegevused tehakse ise (nt.ka 

kärjemajandus). Olenemata sellest, et hetkel ollakse juba pensionärid, jätkatakse 

ettevõtlusega tegelemist FIE-na. Vahur on väga hinnatud ja oodatud lektor piirkondlike 

mesindusseltside teabepäevadel, samuti on ta koolitaja nii EML Koolituskeskuses kui ka 

MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskuses. Suurepärase kogemusega ja ladusa jutuga 

koolitaja.  Aastal 2007 hinnati Vahuri ja Ülle tegevust Aasta Mesinik tiitliga. 

 

Marianne Rosenfeld – täiskasvanute koolitaja alates 1996 (raamatupidamine, 

ettevõtlus, projektid).2012-2018 – Eesti Mesinike Liidu tegevjuht ja Koolituskeskuse 

tegevuste koordinaator. Mesinike koolitaja alates 2013 kuni käesoleva ajani 

(raamatupidamine, ettevõtlus, äriplaanid, turundus). Eesti Täiskasvanute Koolitajate 

Assotsiatsiooni (ANDRAS) liige alates märts 2018. Tunnustused täiskasvanute õppe 

edendamisel: 2010, 2011, 2012 (Andras); 2010 – Rae Vallavalitsus; 2013 – Harju 

Maavalitsus. Täiendkoolitused (olulisemad) seonduvalt täiskasvanute õpetamisega: 2008-

2009 Mainori Ülikool, 2008 – Tallinna Ülikool – Koolitajate koolitus 24 h; 2009 – 

DevelopDesign nõustamisoskuste koolitus 16 h; 2010 – Eesti Vabaharidusliit – 

täienduskursus 170 h; 2011 - 2012 – ETKA Andras – andragoogika kvalifikatsioonikursus 

281 h,  2017 – 2019 EML – mesindusaktiivi koolitajate koolitusprogramm – 78 h.  

Ettevõtluskogemus aastast 1990 (AS; OÜ), alates 2006 – k.a. FIE. Projektitaotluste 

koostamise kogemus alates 2008, neist rahastatud  50+. Lisaks töökogemus 2000-2008 

pearaamatupidajana kinnisvaraettevõttes ja käesoleva ajani raamatupidamine 

väikefirmadele. 

 

Maarika Puusepp – mesinik alates 1993. FIE alates 1997. Kaubamärk „Puussepa 

mesindus“ – tunnustatud mee tootmine. Mesinduskaupluse omanik Pärnus. Majandab 

100+ mesilasperega. Eesti Meetootjate Ühenduse eestvedaja. Erialalt raamatupidaja – 

lõpetanud 1992.a. Riikliku Statistika arvealatöötajate Õppekeskuse. 

 

 


