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Juhusel on oma roll

• Kemira katsepõllud Adaveres Eesti-Soome projekti raames (1987-
1999). “Adavere Akadeemial” oma koht (Karl Kaarli)!
• Kesk Eesti Õlikultuuride Ühistu (algus 1990 – rapsi kasvatus 1991)
• Eesmärk kasvatada Eestis uudset kultuuri ja müüa see Soome. Esimene müük

1991
• Soomlased jätkasid Eesti poole koolitamist

• Kesk Eesti Õlikultuuride Ühistu MTÜ asutamisleping sõlmiti 6.10.1992
• Tegevjuhiks palgati Ülo Väljaots. (“Ülo täitis ise täpselt kõiki reegleid ja nõudis

ka reeglite täitmist kõikidelt põllumeestelt. Põllumehed pidid läbi tegema
koolitused, leppima kokku mahud ja konkreetsed traneajad, millest tekkis
sügisene tarnegraafik”)



Kesk Eesti
Õlikultuuride
ühistu



Iga algus on raske. 

• 2005 aastal asutati Kesk-Eesti Õlikultuuride ühingu baasil TÜ KEVILI
• Werol tehased survestas, et miks tegelete oma liikmetega igal viiendal aastal

ja muul ajal ei tegele
• Ühistu asutamisel otsustati et tegemist on selgelt majandustegevusega ja

hakati tegelema ühiste väetiste ja taimekaitsevahendite ostmisega. 
Tegevusvaldkonda lisandus ka teravili. 
• Üsna kohe sai selgeks, et põllumeestel pole koristusajal aega väetiste sisse

ostmisega tegeleda ja vaja on luua keha, kes tegevust organiseerib. 
• Oli ka paljude põllumeeste soov nn suurte ärifirmade mõjuulatusest välja

astuda.



Iga algus on raske. (2)

• KEÕÜ’st tuli üle ca 85 liiget (156’st)
• Käive oli esimesel aastal 2,7 milj eurot.
• Tegevujuht: Aivar Altmäe ja teiseks juhatuse liikmeks Mihkel Salum

• Põllumehed pidid pidevalt pangale isiklike käendusi andma.
• Suur tuge saadi lõunanaabritelt LATRAPS’ilt, kui sõlmiti kokkulepe

sisendite tarnimiseks sügisese maksega - puhas usaldus!



Sisendite
tellimus
LATRAPS’ilt



Juhid vahetuvad

• 2007 lahkus Mihkel Salum ja korra oli küsimus üleval, et kas üldse
jätkata. 

• Juunis palgati uus tegevjuht Mart Kukk
• Uus hingamine
• Märgid professionaalselt organisatsioonist ja protsessidest. 
• 2008-2010 murdis Kevili ennast teraviljakaubanduse “kaardile”
• 2008 esimene laevatäis nisu KEVILI nimel eksporditud.
• 2009 pandi teele juba 21 laeva
• Töö liikmetega ehk kõik on oodatud kaasa rääkima ühistu arengus. Tehti algust

iga-aastaste arenguseminaridega Olav Kreen’I juhtimisel. 



Juhid vahetuvad

• 2010 oli raske aasta. Kuiv ja viljalepingute täitmine oli keeruline, sest
hooaja hinnad olid kõrgemad, kui varem sõlmitud konkreetsed
kokkulepped kohustuste ja hindadega. 
• Liikmete arv kasvas 147-ni ja käive oli juba 18 miljonit Eurot
• Uus tegevjuht Hanno Niinepuu, kes oli ametis kuni kevadeni 2011

• Palgati järgmine tegevjuht – Marek Linnutaja (2011-2015)
• Uus hingamine ja väga suur arenguhüpe.
• Marek oli energiline ja särav ülesehitaja ja arendaja.
• Tahtis tõestada, et põllumehed suudavad kokku leppida ja koostööd teha!



Koristusaeg



Suured otsused

• Põllumeeste pikk plaan teha oma terminalid. Seni ainult unistati.
• 2012 tehti üldkoosolekul põhimõtteline otsus rajada oma terminal
• 2013 hooajaks valmis Kevili Roodevälja terminal Rakvere külje all. 
• See oli täiemahuline kompleks

• Kuivati
• Hoidlad
• Kaalukompleks
• Labor kvaliteedi hindamiseks
• Korralik olmehoone

• Kevilis 18 töötajat
• Ostujuhid, Müügijuhid, Logistikud, Piirkonnaesindajad, Agronoom, Terminali

töötajad, Turundusassistent



Roodevälja terminal



Väljakutse liikmetele

• Terminali ehituseks oli vajalik koguda omafinantseerimiseks vajalik
summa. 

• Iga liige ostis oma võimete kohaselt osakuid.
• Uued liikmed sisenesid juba kohustusega osta osakuid. 
• Kuivati osakud
• Ladustamise osakud



Selgem KEVILI kuvand

• Väärtused (2011): 

USALDUS,  KOOSTÖÖ,  TULEMUSLIKUS

Eesmärk suurendada professionaalsust ja parandada oluliselt kuvandit: 
IT programmid, Logod ja sümboolika, Autod (ka liikmete omad), Värvid.

Oluline oli ja on liikmete vaheline suhtlus:  Koolitused, Õppereisid, 
Põllupäevad, Lõikuspidu, Reisid teiste viljakasvatajate juurde.



Jätkusuutlikkusele panustamine

• Uus tegevjuht Meelis Annus (2015-2021)
• Kõik suured ja lennukad ideed tuli muuta toimivaks. Finantseerimisel ja 

finantsvõimekusel oluline koht arengus. 

• 2015 kevadel üldkoosolekul otsus ehitada teine terminal RÕNGUs
• 2016 sügiseks valmis praktiliselt Roodevälja terminali koopia Rõngus.

• Lubadused peavad – rahaasjad on korras. 
• Tegevmeeskonnas 26 töötajat
• Teine agronoom meeskonda ja 2017 regulaarsed põllupäeviku videod. 

Kokku 50 põllujalutust.



Põllujalutus pildis.



Rõngu terminal



Uued rekordid ja suurused

• 2020 ca 160 liiget ja käive ületas 100 Milj Eurot.
• Liikmete omaosaluse määr on 120 Eur kasutatava põllumaa hektari

kohta

• Kevili oma autopark – 2020 sügisest 2 kevili veokit
• Plaan suurendada 8 veokini.

• Otsus suurendada laopindasid. Roodeväljale rajati PVC hall mis 
võimaldab säilitada kuni 18000 t vilja
• 2022 kolmanda terminali rajamise idee.



Mida liige saab ühistust? 

• Liikmete vaheline sünergia - teave miks, kuidas ja milleks me midagi teeme, 
pidev koolitamine. Avatud suhtlemine – WhatsUp’i list
• Sisendid, mis on vaja tootmiseks (väetised, TKV’d, kütus, seemned,

masinad, jne)
• Krediidilimiit, mis katab hooaja kulutused
• Kuivatus- ja kokkuostu teenus
• Transporditeenus
• Võimalus kaasa rääkida Kevili arengusuundades
• 100% õiglane kohtlemine liikme huvides
• Tänu Kevilile on ka teiste kokkuostjate hinnad õiglasemad.



Roodevälja hoidla.



Laeva laadimine Sadamas





Kevili sõnumid!

•Tegutseme koos
•100% Eesti asi
•Kaasaegne tootmine ja tegutsemiskultuur
•Hoiame ja arendame Eesti Maaelu.

•Maa meid toidab!




