
Mida ei saa jõuga, 
seda saab nõuga EVA TUUSIS

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

MES-I TAIMEKASVATUSE 
KONSULENT



Teekond põllumajanduses
•agronoomina tegutsenud alates 2013

•õppinud Eesti Maaülikoolis ökonoomikat ja ettevõtlust ning lisaks Olustveres 
taimekasvatust

•põhiline kogemus tuli siis, kui 2015. aastal sai loodud Antsla 
Põllumajandusühistu

•ühistu nõustajana sain õppida üheksa põllumehe kogemustest ja nende 
põldudelt

•Eesti parim talu 2017

•alates 2019 kevadest ka MES-i taimekasvatuse konsulent

•2020 sügisel alustasin uuesti õpinguid Maaülikooli magistrantuuris

•…seega olen veel teekonna alguses



Sänna Põllumees

• 18. hooaega

• tänaseks 1000 ha

• teravili, raps

• kolmandik teraviljast seemnekasvatust

• neljaliikmeline meeskond

• Antsla, Rõuge ja Valga vald



Eesti Põllumees täna:
•on oma valdkonna spetsialist

•orienteerub väga mitmetes „raamistikes“

•juhib oma meeskonda

•on finantsjuht

•tegeleb sisendite ostuga

•tegeleb toodangu müümisega

•on loomakasvatusspetsialist

•on agronoom

•jne



Nõuandesüsteem täna:
•aastal 2021 täitub 30. aastat nõuandesüsteemi Eestis

•täna omab Eestis kutset 106 nõustajat ja on MES-i all on tööl 58 
konsulenti ehk nõustajat

•kõige rohkem konsulente on metsanduses, maaettevõtluses-
finantsmajanduses, loomakasvatuses, taimekasvatuses

•täna on meil Eestis üle 100 oma ala spetsialisti, kes on õppinud ja 
omandanud kogemused põllumajanduse erinevates valdkondades ja 
oskavad nõustada meie põllumeest



Mida teab kogenud nõustaja?
•nõustaja on teinud koostööd paljude klientidega

•nõustaja on suure tõenäosusega kokku puutunud erinevate 
probleemide ja väljakutsetega paljude põllumeeste juures

•nõustajal on erinevaid kontakte ja teadmisi, millega Sind aidata

•nõustaja on kallutamatu oma töös 

•näeb ettevõttest suuremat pilti 

•ja kui ta ei tea kohe vastust, siis ta leiab nõustaja, kes seda teab!



Kuidas saaks veel paremini?
•nõustaja võiks olla „sõnumikandja“ põllumeeste ja teiste asutuste vahel

•nõustaja võiks tuua uuenduslikumad lahendused tootjateni

•erinevad nõustajad võiks mitte vastanduda vaid täiendada

•ühistegevuse julgustamine, grupinõustamine

•nõustaja peaks olema ettevõtja usaldusisik, kellega tehakse järjepidevalt 
koostööd

•nõustajal on erinevad oskused ja tööriistad inimeste juhtimiseks ja 
väljakutsete lahendamiseks



Väljakutse 
täna

•oma igapäevatöö kõrvalt olla kursis kõige uue 
ja olulisega

•kuidas saaks teadusasutused oma kogutud 
teadmised viia põllumeheni

•kuidas tuleks juurde uusi noori nõustajaid

•nõuandesüsteemi ja nõustajate oma 
„ajuvõrgustik“

•kuidas jõuaks põllumehe mured ja 
väljakutsed erinevate organisatsioonideni



Üleskutse

Nõustajad panna tööle kõigi põllumeeste 
hüvanguks. Koguda kokku see teave, mis on 
täna aktiivselt tegutsevatel nõustajatel:

üPõllumees, leia endale usaldusisik nõustajas

üMinisteerium, kasuta nõustajat erinevate 
probleemide ja kitsaskohtade 
kaardistamiseks

üTeadusasutus, kogu läbi nõustaja infot, mida 
uurida ja kuidas aidata kohalikku põllumeest 
ja jaga neile infot, mida Teie olete oma töös 
kokku kogunud

üPõllumajandustudeng, mine tee oma 
praktika nõustaja juures



Tänan kuulamast!
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