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Küsimused iseendale?

• Millises Eestis tahaksin mina elada ja töötada?

• Millises Eestis tahaksid elada järgmised 

põlvkonnad?

• Millisesse Eestisse tuleks tagasi magistrikraadiga

tütar, poeg jne? 

• Kõige odavam?

• Kvaliteetsed tooted



Senise tegevuse lühitutvustus

• 1991 ostsin Urmas Arumäe käest esimese firma, mille 
nimeks sai AS Meli-Max

• Palju maaeluga seotud erinevaid tegevusi 

• Erinevaid toetuse taotlusi vähemalt 34

• Viimane negatiivne „Eeposega Pariisi“

• Viimased positiivsed lägahoidla, juustukatlad

• Vähemalt 10 firma alustamine lõpetamine, liitmine, 
jagamine jne…

• Kahe sõnaga – olen MAAELU PRAKTIK



Metsavenna pood 1993

• Metsavenna talu ostsin 1986 emalt 
saadud raha eest

• Kaupluse avasime 24. veebruar 1993

• Kaupluse suurim nädala suhkru käive 
135 tonni



Poliitikal on liiga suur mõju piimatoodete 
tootmisele

• Kõige traagilisem muudatus nõukogude okupatsioon

• Uus unelm - kiiremini, kõrgemale, kaugemale 

• Vabadus, erastamine, monopoolsusega ei kaasnenud 

kohustusi

• Mõttelaad pole muutunud

• Piima iseloomustatakse ebamääraste terminitega

• Toetused arusaamatud, soosivad ületootmist ja 

masstoodangut

• Kes otsustab, kas diferentseerida, kas capping, 

kuidas teha jne, jne……



Rumal otsus kahandas 2020 a. 
Võrumaa lehmade arvu 25,86 
protsenti

• Kes peaks Võrumaa ettevõtjat kaitsma 
ebaausate tingimuste eest 

• Kas põrsas kotti, pudel põue ja endale võrdseid 
tingimusi sebima 

• Kes peaks märkama, kui selliseid otsuseid 
tehakse

• Kellel oleks võimalik tänapäevale kohaselt 
sekkuda 

• Arenduskeskus, omavalitsused, erialaliidud



Kehvadel aegadel on ka positiivseid  
mõjusid 

• Paneb tegusamad paremini tegutsema

• Talumeiereide Liit

• Õppereisid Euroopa äärealadele

• Meelemuutus

• Heinapiim

• Kvaliteetjuustud

• Ühistöö

• Euroopasse kogemusi ja partnereid otsima







Päästerõngas – ise turule

• Lihtne tõde, keeruline ja kulukas teostada

• Kuhu, millega, kuidas? Meeleolukad presentatsioonid.

• Eestisse ja/või mujale? Ilma rahata!!!





Maheda piimatootja kõige suuremad väärtused

• Ettevõte pakub huvi oma lastele

• Poeg ja tütar juba aitavad lahendada 
ettevõtlusega seotud probleeme ja 
on ettevõttes tööl

• Suudame toota GMO vabalt 
kvaliteetset toitu ilma väetiste, 
mürkide ja antibiootikumideta



TÄNAN!


