
Tere hommikust! 

Lugupeetud konverentsist osavõtjad – palun leidke endale saalis kohad, et saaksime 

alustada. Meil on nagu ikka palju osalejaid ja see eeldab üksteisega arvestamist! 

Samuti palun pange oma mobiiltelefonid hääletule režiimile, et need ei segaks teisi 

konverentsist osavõtjaid ja esinejaid.  

Minu nimi on Sirje Potisepp. Olen Toiduliidu juhataja ning samas ka tänase, juba XI 

Aastakonverentsi päeva esimese sessiooni moderaator. 

Head konverentsist osavõtjad ja online-ülekande jägijad 

Mul on väga hea meel näha saalis nii palju osalejaid! Võib julgelt öelda, et aastakonverents 

on sektori aasta oodatuim ja populaarseim tippsündmus.  

Tänavuse konverentsi pealkiri on lihtne: Milline on Eesti toidu väärtus? Riigile, 

ettevõtjatele, tarbijatele 

Kuid lihtsa pealkirja taga peituvad olulised teemad.  

Miks ma nii ütlen? 

Seisan siin teie ees juba 11. korda, kuid pean tõdema, et mitte kordagi varem pole ma sellisel 

moel muret tundunud kodumaise toidutootmise tuleviku pärast, kui praegu. Olen võinud 

kõik need enam kui 4200 päeva, mis ma olen Toiduliitu juhtinud, uhkust tunda Eesti toidu 

üle. Kui vaadata Eesti poelettidel ringi, siis millistes riikides veel leiab nii laialdase ja 

mitmekesise valiku kodumaisetest toodetest? Neid pole palju.  

Hea meel on tõdeda, et ka tarbijate seas on eestimaise toodangu eelistus püsinud üle 80%.   
See ei ole tulnud niisama. Selle tulemuse saamiseks on ka Toiduliidu poolt tehtud üle 10 
aasta järjepidevat teavitustööd. 
 

Mis mind aga kurvaks teeb on see, et seda kõike on hakatud võtma iseenesestmõistetavana. 

Et meil on kodumaised värsked piima- ja pagaritooted, liha- ja kalatooted, lai valik jooke jne.  

Olen sügavalt mures ja nördinud uue valituskoalitsiooni maksupoliitika üle, mis näeb 

muuhulgas ette kütuse-, elektri- ja gaasiaktsiisi tõusu, raskeveokite teekasutustasu, mõne 

aasta pärast ka vee ja reovee käitlemise tasu tõusu, uut pakendiaktsiisi, alkoholiaktsiisi 

lubatust kiiremat tõusu ning magustatud jookide maksustamist. LOOMULIKULT tõstavad 

sellised kaudsed lisamaksud toodete lõpphindu tarbijatele. Kuid kõige kurvem nende 

maksumuudatuste puhul on see, et mitmetegi puhul ei täida maksu kehtestamine ühtegi 

eesmärki, kuid seab tootjatele põhjendamatu täiendava koormuse, mis vähendab 

ebaõiglaselt nende konkurentsivõimekust nii siseturul kui eksportturgudel.  

Veelgi enam, mulle tundub, et eesmärgiks on võetud ühes sektori – Eesti joogitööstuse – 

täielik väljasuretamine. Oleme viimase poole aasta jooksul käinud korduvalt erinevates 



ministeeriumides, kuid tulutult. Sellest lähtuvalt oleks mul meie valitsuspoliitikutele ka 

küsimus, kas Eesti toit on väärtus, mille üle uhkust tunda ja kodumaist toidutootmist au 

sees hoida?  

Vastust ma ei ootagi, sest kurb ja hirmutav oli täpselt nädal aega tagasi toimunud ETV saates 

Suud puhtaks saates kuulda,et see on alles algus...  

HEAD SAALISVIIBIJAD! 

Küll aga on mul väga hea meel, et vabariigi president Kersti Kaljulaid on otsustanud täna 

osaleda konkursi Eesti Parim Toiduaine auhinnatseremoonial. See on kogu meie sektorile 

väga  suur au ja tunnustus. Olgem täna siis kõik koos uhked Eesti toidu üle! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sinna on veel aga natuke aega. Senikaua on meil mitu põnevat ettekannet kuulata.  

Panen kõigile esinejatele südamele ajakavast kinni pidada, siis saame orienteeruvalt kell 17 

lõpetada. Seejärel ootab Teid banketisaalis pidulik vastuvõtt, kuhu kõik olete lahkesti 

palutud! Road on valmistanud Olümpia peakokk Andres Rahula.   

Korraldajana juhin Teie tähelepanu järgnevale: 

➢ Tulles vastu Teie soovidele, trükkisime ka täna ühe ettekande, kus graafikuid palju, 

värvilisena, selle leiate ettekannete vihiku keskelt; 

➢ Fuajees on külmkapid, kust võite ise võtta piimatooteid, jäätist ja karastusjooke. 

Soovitan kindlasti proovida ka kõiki muid toiduaineid, mis on teie jaoks proovimiseks 

välja pandud! 

➢ Sisenedes leidsite toolidelt üllatusena kinkekotid, kuhu on tooteid andnud meie 

konverentsi toetajad, aitäh Teile kõigile! 

➢ Koridoris on degusteerimiseks Balbiino uhiuued jäätised ja Teil kõigil on 

konverentsimaterjalide vahel kraapeloterii pilet,mille palume hoida alles konverentsi 

lõpuni. Siis selguvad 10 õnnelikku võitjat! 

➢ Soovitan juba ettekannete ajal hakata täitma tagasiside lehti. Leiate need oma 

mappide vahelt. Palun jätta need konverentsi lõppedes fuajeesse lauale või toolidele; 

➢ Kui ettekande lõpus jääb selleks aega ja soovite küsimusi esitada, kasutage selleks 

palun kindlasti mõlemal pool saalis asuvaid n.ö. liikuvaid mikrofone. Sama variant ka 

diskussioonivoorus;  

➢ Korralduslikes küsimustes pöörduge julgesti Toiduliidu projektijuhtide Inge ja Liisi 

poole 

(palun neil end korraks saalile näidata)  

Soovin edukat ning sisukat konverentsi päeva! 


