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Koduleht
www.vegan.ee 

Facebook
https://www.facebook.com/eestiveganselts 

Kontaktisiku nimi
Kadri Sikk 

Kontaktisiku e-post
kadri.sikk@vegan.ee 

Kontaktisiku telefoninumber
58805240 

TEGEVUSE LÜHITUTVUSTUS 

Lühikokkuvõte organisatsiooni olemusest ja vajalikkusest. Seda teksti kuvatakse 

Maailmamuutjad.ee avalehel!

Eesti Vegan Selts on 2012. aasta kevadel loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on tuua kokku veganid 
(nn täistaimetoitlased) ja veganluse pooldajaid Eestis. Tegeleme teavitustööga, korraldame üritusi ja 
töötube ning esindame Eesti veganeid — kõik selleks, et muuta veganite elu Eestis hõlpsamaks. Veganlus 
muutub aasta-aastalt populaarsemaks kogu maailmas. Veganiks hakatakse eetilistel ning tervislikel 
põhjustel ja keskkonnakaalutlustel. Veganlus on tõenduspõhine tervislik toitumine, pakkudes kaitset 
mitmete laialt levinud krooniliste haiguste vastu, vähendades loomatööstusest keskkonnale tulenevaid 
kahjusid ning kannatusi, mida loomade tarbimine endas kätkeb. 

Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?

Huvi veganluse vastu suureneb aasta-aastalt kogu maailmas, sest üha rohkemad inimesed mõistavad, et 
taimne toitumine on eetiline, keskkonnasõbralik ja tervislik valik. Paljud inimesed ei soovi enam tänases 
maailmas, kus taimne toit on laialt kättesaadav, toetada loomade tapmist. Seega on veganiks hakkamise 
põhjuseks paljudel eetiline veendumus. Üha rohkemad uuringud näitavad, et vegantoitumine võib pakkuda 
kaitset laialt levinud krooniliste haiguste vastu nagu südame- ja veresoonkonnahaigused, II grupi diabeet ja 
teatud vähivormid. Need on haigused, mis on ka Eestis surmapõhjuste eesotsas. Ka keskkondlikkus mõttes 
on vegantoitumine parim valik, sest loomatööstus on üks suurimaid keskkonnareostajaid, aidates kaasa 
kliimasoojenemisele, vihmametsade hävitamisele, mageveepuudusele, liikide hävimisele jpm. Nendel 
kolmel põhjusel on ka Eestis viimastel aastatel veganite arv hüppeliselt kasvanud. Seetõttu on oluline, et 
oleks olemas organisatioon, kes kaitseb veganite huve ning tagab, et veganluse kohta oleks info lihtsasti 
kättesaadav. Eesti Vegan Selts toetab veganeid jagades tõenduspõhist infot toitumise ja tervise kohta, et 
valitud eluviis oleks jätkusuutlik. Lisaks jagame infot veganluse põhjuste kohta ning anname nõu, kuidas 
võimalikult lihtsalt vegan eluviisi juurde jõuda. 

Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?

Eesti Vegan Selts teeb tööd selle nimel, et veganlus oleks Eestis toetatud toitumisviis ning Eesti veganid 
toituksid teadlikult. Soovime, et vegantoitumine jõuaks tervisliku valikuna ka Eesti toitumissoovitustesse. 
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Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?

Eesti Vegan Selts korraldab regulaarselt vestlustunde ja filmiõhtuid, mille raames tutvustatakse veganlust 
ning jagatakse nõuaneid veganiks hakkamiseks. Lisaks haldame lehekülge vegan.ee, mis sisaldab 
põhjalikku eestikeelset infot veganluse kohta: ülevaade veganluse põhjustest, vegantoitumine, 
nädalamenüüd, toidukohad, kus veganid saavad süüa, korduma kippuvad küsimused jne. Samuti oleme iga-
aastase Taimetoidumessi peakorraldajad, mis toob alati kokku tuhandeid taimetoiduhuvilisi. Suhtleme 
meediaga ning kirjutame temaatilisi artikleid. 

Millised on peamised sihtrühmad, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos 

töötab?

Veganid, taimetoitlased, inimesed, kes tunnevad veganluse vastu huvi, toitumisnõustajad, tervishoiu alal 
töötavad inimesed, keskkonnaorganisatsioonid, loomakaitseorganisatsioonid. 

TEGEVUSE ARVULISED NÄITAJAD 

Organisatsiooni arengut iseloomustavad 
näitajad

2012 2013 2014 2015 2016

Inimesed 41 66 89 110 186

Liikmed 41 66 89 110 186

Töötajad

Püsiannetajad 3 3 4 5 5

Püsivabatahtlikud 10 10 15 15 15

SIHTRÜHMAD 

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

Meie tegevused on suunatud nooremapoolsetele veganlusest huvitatud inimestele, kes kasutavad aktiivselt 
sotsiaalmeediat. Eestis ei ole veel veganitel võrdsed võimalused mitte-veganitega. Veganlust takistavad 
institutsionaalsed ja ühiskondlikud hoiakud. Näiteks ei tunnista Eesti toitumissoovitused veganlust 
täisväärtusliku eluviisina vastupidiselt Soome toitumissoovitustele, mis annavad nõu, kuidas läbi terve 
elukaare veganina tervislikult toituda. Institutsionaalsed takistused hoiavad ka ühiskondlikke hoiakuid 
muutumast. Samal ajal viibib meie sihtrühm rahvusvahelises inforuumis, muutudes veganlusest üha 
teadlikumaks. Nagu mujal maailmas, kasvab ka Eestis veganite arv kiirelt. Sihtrühm järgib nelja peamist 
sotsiaalmeediakanalit (avalik grupp "Jah, see on vegan!", kinnine grupp "Eesti veganid", leht "Taimetoitlus", 
leht "Eesti Vegan Selts"). Kõigil neil on tuhandeid järgijaid. Neist esimesel ja populaarseimal 14 000 liiget, 
kusjuures liikmete arv on aastaga (2015-2016) kahekordistunud. Nimetatud kanalitesse panustame nii 
seltsina kui eraisikutena. 

VEGANLUSEST HUVITATUD INIMESED
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Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

Eesti Vegan Seltsi tegevused on suunatud asjakohase teabe kättesaadavaks tegemisele, kogukonna 
loomisele kui ka laiemale teavitustööle: - vahendame infot (koduleht www.vegan.ee) - korraldame üritusi 
(vestlustunnid, filmiõhtud, Taimetoidumess, vegan-väljakutse, Lihavabad jõulud ja Lihavabad jaanid) - 
analüüsime Eesti toitumissoovitusi ja teeme teavitust - pakume liikmelisust, lisaüritusi ja soodustusi vegan-
toodetele - teeme koostööd valdkonnaga seotud organisatsioonidega (Loomus, Loomade Nimel). 

Sihtrühma olulisi iseärasusi, millest lähtuvalt just sellele sihtrühmale keskendutakse

Valdkonnast huvitatud isik

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

14-17 aastat

18-26 aastat

27-35 aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Hiiu maakond

Ida-Viru maakond

Järva maakond

Jõgeva maakond

Lääne maakond

Lääne-Viru maakond

Pärnu maakond

Põlva maakond

Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond

Valga maakond

Viljandi maakond

Võru maakond

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 
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Muutus nr. 1 Toiduainete kättesaadavus on suurenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Muud:

Taimetoidumess teeb taimetoitluse lihtsaks 

Taimetoidumess on toimunud alates 2010. aastast. Taimetoidumessi korraldavad ühiselt loomade 
eestkoste organisatsioon Loomus, Loomade Nimel ja Eesti Vegan Selts. 2016. aasta mess oli senisest 
suurim, korraldasime koostöös Kultuurikatlaga. Lisaks sai mess palju positiivset vastukaja meediast. 
Suurenenud on nii osalevate tootjate kui tarbijate arv, mis näitab, et taimetoitlusele on kasvamas nii 
nõudlus kui pakkumine. 2016. aasta messi külastas 4000 inimest ning võrreldes 2015. aastal osalenud 35 
ettevõtja ja organisatsiooniga, oli seekord lauakohti juba 104 ettevõtjale ja organisatsioonile.

Muutus nr. 2 Eneseteostuseks vajalikud oskused tekkinud või edasi arenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 2 kohta
Lood:

Vegan-väljakutsega toitumine tervislikumaks, keskkonnasõbralikumaks ja väärtustega kooskõlla 

Triin Palmipuu, tavaline eestlanna tavalise Eesti inimese söögiharjumustega, oli üks 1200 inimesest, kes 
võttis 2016. aasta novembris vastu vegan-väljakutse ja seisis silmitsi oma hirmude ja isudega. 

Triin kirjutab väljakutse alguses Postimehe online-portaalis Naine: "Oma peas olen juba mõnda aega 
vegan, aga taldrikutäied ei jõua kuidagi järele. Ma armastan liha süüa. Kui tuleb isu ja tahaks midagi head, 
siis ei huvita mind kunagi marmelaad, hapukurk ega külm õlu, tahan siis sinki, salaamit või poolküpset 
pardifileed. Minu senine elustiil on veganite jaoks ilmselt kõige ebameeldivam ja arusaamatum variant 
üldse. Teadvustan suurepäraselt, et eetiliselt veganlus mulle sobiks, aga liha maitseb nii väga, et eiran kõiki 
neid sisemisi soove. Kui tehti ettepanek osaleda vegan väljakutses, olin hasartne, emotsionaalne ja elevil 
naine minus sekundiga nõus: tundub, et aeg on küps!" Loe lähemalt Triinu teekonnast: 
http://naine24.postimees.ee/3895075/kuu-aega-veganina-stardime-taeiesti-tuehja-kuelmkapi-ja-paraja-
hulga-hirmudega 

Vegan-väljakutse jooksul toetasime koostöös Loomade Nimel ja Loomusega Triinu ja teisi väljakutsega 
liitunuid uudiskirjadega, milles pakkusime teavet, mida veganid peavad toitumisel meeles pidama, ning 
saatsime ka retsepte. Väljakutses osalejad said meie partnerite juures ka novembri jooksul soodsalt süüa 
ning omalt poolt toetasid neid, kes oma seiklusi avalikult jagasid, sotsiaalmeedia kanalite kaudu ka 
ülejäänud kogukond. 

Kaasaelajate, toetuse ja teadmiste tulemusel on Triinul õnnestunud muuta nii mõndagi oma toitumises. 
Triin räägib pärast väljakutset: "Hästi palju küsitakse, mis oleks see toit, mida kohe ja väga tahaksin, nn 
eelmisest elust igatsen. Ja ma ei teagi, pole sellist ühest. Kitsejuust võibolla. Viis nädalat tagasi oleksin 
raudselt liha öelnud ja poleks pidanud järele mõtlemagi." Ta on jõudnud suure sammu lähemale, et elada 
tervislikult ja kooskõlas oma väärtustega. Loe lähemalt, mida Triin ütleb pärast väljakutset: 
http://naine24.postimees.ee/3929165/veganivaeljakutse-finisis-kas-edasi-lihasoeoejana 

Muud:

Vegan väljakutsega liitujad jätkavad veganina 

5



Raport on koostatud Maailmamuutjate registris (maailmamuutjad.ee), mida haldab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. 
Raportis sisalduva info õigsuse ja ajakohasuse eest vastutab täielikult organisatsioon, kelle tegevust raport kajastab.

Koostöös Loomade Nimel ja Loomusega saadame igas novembris vegan väljakutsega liitunutele 
igapäevast uudiskirja, kus on retseptid, toitumisinfo, loomaõigusluse info, artiklid, intervjuud, 
sooduspakkumised jmt. Lisaks postitame sotsiaalmeedias. Samuti toimub nn vegansõbra programm, kus 
uus vegan saab vajadusel endale olemasoleva vegani kontakti, kellele kirjutada, kui tekib küsimusi. 
Tavaliselt on väljakutse raames ka mõni üritus, näiteks filmiõhtud või vegan õhtusöögid. Väljakutsega liitub 
alati hulgaliselt mitte-veganeid, kellest suur osa otsustab edasi veganina jätkata. Põhjustest tuuakse esile 
nii selle toitumisviisi keskkonnasõbralikkust, loomasõbralikkust kui ka tervislikkust. Väljakutse meeldib 
osalejatele just täistaimse toidu poolest. Katsetatakse erinevaid retsepte, üllatutakse täistaimse laua 
mitmekesisusest ja maitsvusest ning toitutegemise lihtsusest. Väljakutset soovitatakse ka sõpradele. 2016. 
aasta väljakutsest võtsid osa 1000 inimest, kellest 203 täitsid pärast tagasisideküsimustiku. 70% 
vastanutest tarbisid enne väljakutset loomseid tooteid, olid valdavalt vanuses 15-35 ja lausa 92% ulatuses 
naissoost. 76% vastanutest otsustasid jätkata veganina või vähendada loomsete toodete tarbimist. 
Ülevaate 2016. aasta vegan väljakutsest saab Loomade Nimel kodulehelt: 
http://loomadenimel.ee/uldine/vegan-valjakutse-tulemused-enamus-kusitletutest-vahendavad-loomse-toidu-
tarbimist/ 

Muutus nr. 3 Teadmised teemast on tekkinud 
Tõendusmaterjal muutuse 3 kohta
Muud:

Lihavabade jõulude ja jaanide kampaaniad on populaarsed 

Igal aastal kutsume jõulusid ja jaane pidama hoolivalt looduse ja loomade suhtes. 2016. aasta lihavabade 
jõulude kampaania taga olid Eesti Vegan Selts, Loomade Nimel, Loomus, taimetoit.ee, Eesti Loomakaitse 
Selts, Vegan Restoran V, banaanisaar.ee, Veganmaailm.com, Ajakiri Vegan, Vegankohvik Inspiratsioon, 
Gengöök ja Vapper Uba. Kampaaniate ajal jagame retsepte ja temaatilist infot ning toimuvad 
auhinnamängud, mis aitavad osalejatel varustada end vegan-teadmiste ning -kogemustega. 

Muutus nr. 4 Toitumine on (enda valikul) muutunud tervislikumaks 
Tõendusmaterjal muutuse 4 kohta
Uuringud:

Lood:

Vegan-väljakutsega toitumine tervislikumaks, keskkonnasõbralikumaks ja väärtustega 
kooskõlla 

Muud:

Veganite arv kasvab 
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Eesti elanike toitumise uuringud on näidanud, et paljude inimeste menüü sisaldab liialt vähe vitamiine A, C, 
D, B-grupi vitamiine, foolhapet, kaltsiumi, rauda, kiudaineid ja süsivesikuid. Liiga vähe süüakse puu- ja 
juurvilju. Liialt palju tarvitatakse aga rasvu, küllastunud rasvu, suhkrut ning soola. Sellest tulenevalt 
kannatab suur osa Eesti elanikkonnast erinevate terviseprobleemide käes, näiteks kõrge vererõhk, kõrge 
kolesterool, südamehaigused, veresoonkonnahaigused, II grupi diabeet jne. Mitmed suured 
terviseorganisatsioonid nagu WHO, World Cancer Research Fund (Maailma Vähiuuringute Fond) jt on 
võtnud selgelt suuna taimsel toidul põhineva toitumise propageerimisele. WHO tervisliku toitumise 
kirjeldustes on tervisliku toitumise osana mainitud vaid taimseid toidugruppe. Ühe suurima toitumisteadlasi 
ühendava organisatsiooni Academy of Nutrition and Dietetics ametlik seisukohavõtt veganluse ja 
taimetoitluse kohta sisaldab viiteid paljudele veganluse potentsiaalset positiivset mõju tõendavatele 
uuringutele (allikas: 
http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/position%20and%20practice%20papers/position%20papers/vegetarian-
diet.ashx). Suured aastakümneid kestnud veganitega tehtud uuringud on näidanud, et veganitel esineb liha 
söövatest inimestest oluliselt vähem mitmeid kroonilisi haigusi ja haiguste riskitegureid: kõrgvererõhktõbe, 
eesnäärmevähki, naistele spetsiifilisi vähiliike8 ja kõiki vähiliike kombineeritult, diabeeti, divertikuloosi ja 
divertikuliiti, silmakaed, kilpnäärme ületalitust, kõrgenenud verekolesterooli, ülekaalu ja rasvumist. 
Meesveganitel on väiksem suremusrisk kõigisse surmapõhjustesse, südame isheemiatõppe ning südame- 
ja veresoonkonna haigustesse. Taimetoidu potentsiaalsed eelised tervisele on seletatavad asjaoluga, et 
see sisaldab vähem ebasoovitavaid ja rohkem tervist kaitsvaid toidukomponente. Vegantoitujate hulga 
suurenemine aitab leevendada suurimaid kaasaegseid toitumisest tulenevaid terviseriske rahvastikus ning 
tõsta rahvatervise taset. Hoogsalt on suurenenud vegan sotsiaalmeediakanalite järgijate arv, näiteks on 
aastaga (2015-2016) kahekordistunud "Jah, see on vegan!" Facebook'i lehe järgijate arv. 2016. aasta 
alustas Eestis ilmumist uus ajakiri "Vegan", mis on kättesaadav kõigis suuremates kauplustes ja mille 
aastatellimusi oli esimese numbri järel juba 150. Ametlikku statistikat Eesti veganite hulga kohta pole. 
Võrdluseks: näiteks Suurbritannias on viimase kümne aasta jooksul veganite arv kasvanud 3,5 korda 
(allikas, 17.06.2016: https://www.vegansociety.com/whats-new/news/find-out-how-many-vegans-are-great-
britain). Eesti Vegan Selts korraldab infoüritusi, filmiõhtuid, seminare, jagab teavet tervisliku vegantoitumise 
kohta ja töötab selle nimel, et veganiks oleks võimalikult lihtne hakata.

Väljundindikaatorid 
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Väljund Ühik Selgitus 2014 2015 2016

Muutus viimasel aastal 
võrreldes eelmise 
majandusaastaga 
(protsentides)

Taimetoidumess Külastajad 3 000 4 000 33%

Osalevad ettevõtted 
ja organisatsioonid

35 104 197%

Vestlustunnid
Toimunud 
kohtumiste arv

6 4 10 150%

Kampaaniatel 
osalenute arv

Lihavabad jaanid 2 100 3 300 57%

Lihavabad jõulud 800 1 600 1 000 -37%

Vegan-väljakutse 500 1 200 1 200 0%

Sotsiaalmeedia 
kanalite järgijate arv

Eesti Vegan Selts 1 206 2 020 3 299 63%

Taimetoitlus 3 264 4 719 6 967 48%

Kommentaar:

Kampaaniatel osalenute arvude osas on esitatud suurusjärgud.
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