
Ürituse	  ülesande	  püstitus	  -‐	  püstitatud	  ootused	  ja	  eesmärgid	  (turundusega	  seotud	  ja	  
kommunikatsiooni	  eesmärgid)	  	  
	  
Eesti	  Maaeluministeerium	  seadis	  meile	  ülesandeks	  korraldada	  19.	  juulil	  toimuva	  üle-‐
Eestilise	  “Avatud	  talude	  päeva”	  avamisüritus.	  Ürituse	  eesmärk	  oli	  naturaalses	  
maalähedaes	  keskkonnas	  saada	  võimalikult	  suur	  meediakajastus.	  Seda	  nii	  
traditsioonilises	  peovoolu-‐	  kui	  ka	  sotsiaalmeedias	  läbi	  üritusel	  osalevate	  külaliste.	  
Viimaste	  jaoks	  olid	  loodud	  eraldi	  Facebook	  ja	  Instagram	  kontod.	  

“Avatud	  talude	  päeva”	  üritus	  pidi	  olema	  meelelahutuslik,	  kuid	  samas	  informatiivne	  ja	  
üllatav.	  Juhatamaks	  sisse	  päev,	  kus	  tuuakse	  kokku	  Eesti	  toidu	  tootjad	  ja	  tarbijad,	  et	  
tähtsustada	  põllumajandust	  kogu	  selle	  mitmekesisuses.	  

	  

Ürituse	  elluviimise	  kirjeldus,	  eraldi	  tuua	  välja	  ürituse	  uudsed	  ja	  teistest	  eristuma	  
panevad	  lahendused	  -‐	  1200	  tähemärki	  

Ürituse	  läbiviimisel	  seadsime	  endale	  eesmärgiks	  mitte	  rikkuda	  loomulikku	  maaelu	  ja	  
talumajapidamise	  keskkonda.	  Pigem	  pidid	  kõik	  komponendid	  olustikuga	  ideaalselt	  
harmoneeruma	  ja	  seda	  rõhutama-‐	  toit,	  programm,	  tegevused	  kui	  ka	  
turunduskommunikatsiooni	  sõnumid.	  
	  
Selleks,	  et	  kõikjalt	  oleks	  mugav	  kohale	  tulla,	  sai	  avamisürituse	  asukohaks	  kesk-‐Eestis	  
asuv	  Takkasaare	  talu,	  mille	  peremees	  valiti	  ühtlasi	  2015.	  aastal	  Eesti	  Aasta	  põllumeheks.	  
Takkasaare	  talu	  lõi	  ideaalsed	  võimalused	  maaelu	  tutvustamiseks.	  Programmi	  saime	  
lülitada	  põlllumajandustehnika	  (traktorid,	  kombainid	  jne)	  demonstreerimise,	  lehmade	  
lüpsmise,	  tervilja	  tundmise	  mängud	  ning	  loomadega	  ja	  köögiviljadega	  tutvumise.	  	  
Meelelahutusliku	  programmi	  edastamiseks	  kasutasime	  lamavoid	  ehk	  veovankrit.	  	  
Kuna	  Avatud	  talude	  päeva	  ideoloogia	  seisnes	  ühe	  tööstusharu	  ehk	  maaelu	  jõudmisel	  
laiematesse	  ringidesse,	  siis	  seda	  järgisime	  ka	  progammi	  koostamsel.	  Tõmbenumbriks	  sai	  
maaelu	  kultuuriga	  ülihästi	  sobituv	  folkansambli	  Trad.Attack	  kontsert!	  Jäädes	  truuks	  oma	  
stiilile,	  on	  ansambel	  jõudnud	  enda	  muusika	  ja	  sõnumiga	  ka	  laiema	  publikuni.	  	  
Hommikusel	  avatseremoonial	  kasutasime	  Eesti	  ajalooliste	  traditsioonidega	  sobituvat	  
ehtsat	  karjapasunat,	  millega	  vanarahvas	  tavatses	  hommikuti	  karja	  välja	  
lasta.Eksklusiivsest	  karjapasunast	  helide	  välja	  võlumise	  õpetamise	  selgeks	  Eesti	  maaelu	  
minister	  Urmas	  Kruusele	  
	  
	  
Tulemus	  -‐	  kas	  ja	  millises	  mahus	  said	  täidetud	  püstitatud	  eesmärgid	  
	  
Üritus	  ületas	  kõik	  eesmärgid,	  kus	  peamiseks	  sooviks	  oli	  propageerida	  maaelu.	  
Eksklusiivne	  kontsert,	  tippkoka	  mahetoit,	  atraktiivne	  programm	  ning	  võimalus	  
linnainimestel	  tutvuda	  suures	  talumajapidamises	  ehtsa	  maaeluga,	  meelitas	  kohale	  
külalisi	  üle	  Eesti!	  	  	  



Tänu	  eelnevale	  saime	  palju	  tähelepanu	  ka	  meedialt.	  Lisaks	  Eesti	  kolme	  suurema	  
telekanali	  uudiste	  ja	  teiste	  traditsiooniliste	  meediakanalite,	  saime	  hea	  kattuvuse	  läbi	  
kutsutud	  külaliste	  ka	  sotsiaalmeediakanalites	  Facebook	  ja	  Instagram,	  kus	  positiivseid	  
emotsioone	  jagati	  pärast	  üritust	  veel	  nädalaid.	  
	  
Kogu	  kampaaniast	  rohkem	  infot	  
http://www.avatudtalud.ee/en/	  
https://www.facebook.com/events/792255547518477/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


