
Hea lugeja! Aeg on märkamatult möödunud ja 
meil on hea meel tõdeda, et valmis on saanud 
ETNA Mikrokrediidi projekti järjekordne uudis-
kirja number.  

Kindlasti huvitab Sind, kuidas meil läinud on 
ja mida huvitavat on toimumas?

Oleme lõpetanud projekti ühe etapi ning 
alustanud järgmise etapi tegevustega. Eelmi-
ses etapis aitasid mentorid projektis osaleva-
tel naistel, kes soovivad ettevõtlusega alusta-
da või olemasolevat ettevõtet laiendada, 
sõnastada oma ideid või unistusi. 

Käivitunud etapis juhendavad protsessiju-
hid ettevõtlikke naisi, kuidas oma ideid või unis-

tusi parimal võimalikul moel ka reaalselt teos-
tada, ehk siis milliseid tegevusi ja millises 
järjekorras teha.  Selles etapis kohtuvad nai-
sed peale mõnekuist ajavahemikku ka oma 
mentoritega.

Naised osalevad selles projektifaasis  erine-
vatel ettevõtluse suunitlustega koolitustel, tee-
vad erinevaid praktilisi ülesandeid ja rühma-
harjutusi, et oma äriideid käivitamiseks ette 
valmistada. Sellel perioodil mängib suurt rolli 
vastastikuse usalduse ja meeskonnavaimu tek-
kimine ning arenemine.

Kui eelmise etapi põhirõhk oli mentorite te-
gevustel, kes julgustasid ning toetasid naisi, 
siis sellel etapil on põhirõhk protsessijuhtidel, 
kes juhendavad naisi oma sõnastatud idee/
unistuse elluviimiseks õigeid tegevusi õiges jär-
jekorras kavandama. Mentorid ei ole projek-
tist lahkunud, neil on jätkuvalt oma roll täita.

Projektis oli kavas 10 mentorgrupi baasil luua 
10 laenugruppi. Uudiskirja ilmumise ajaks on-
gi 10 laenugruppi moodustunud, kuid kuna 
kõik laenugrupid pole mentorgruppide baasil 
loodud, siis vajavad nn uued projektiga liitu-
nud naised mentorlusalast tuge ja toetust.

Käesolevas uudiskirjas on ka üks uuendus:  
alustame rubriigiga, kus projektis osalevad nai-

sed saavad  vahetada teavet, teenuseid, toor-
ainet või turundusalast infot. Kasutage seda 
võimalust!

Tänan kaasa elamast ja pöialt hoidmast meie 
projektis osalevatele naistele!

GINA KILUMETS
ETNA mikrokrediidi projektijuht

Vaata meid:
Internetis www.fem.ee 
Facebookis https://www.face-
book.com/#!/etnamikrokrediit

Kätte on 
jõudnud 
tegude aeg!
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Lääne-Virumaal koos abikaasa Matthew’ga 
lambaid kasvatav Reena Curphey on seda 
meelt, et elus on oluline järgida oma süda-
mehäält ja teha tööd, mida armastad.

Meie talu on väike pereettevõte ning põhili-
selt tegeleme lambakasvatuse ja kõige sellega 
kaasnevaga. Hetkel ongi meil aasta kõige kiirem 
aeg - meie põhikarja 350 utte poegivad. Oruves-
ki talus kasvavad põhiliselt lihalambad, kuid 
püüame ka väärtustada kõiki erinevaid lamba-
kasvatussaadusi, nagu nt lambanahad ja lam-
bavill. Kuna ise olen lõpetanud Tartu Kõrgema 
Kunstikooli tekstiilikunsti eriala, siis lambakas-
vatuse kõrvalt olen tegelenud ka käsitööga ning 
erinevate koolituste ja töötubade juhendami-
sega. Käsitööga tegelen rohkem sügisel ja tal-
vel, kevadel lähebki põhienergia lammaste poe-
gimisele. Suvel ei jää palju aega käsitööle, kuid 

Reena Curphey:  
oluline on  
järgida oma 
südamehäält

siis on tavaliselt rohkem töötubasid juhendada. 
Käsitöö poole pealt on minu lemmiktegevuseks 
viltimine, mis on tihedalt seotud lambavillaga 
ja ka enamus koolitusi on sellel alal. Eelmisel 
aastal lisandusid meie põhikarja ka esimesed 
spetsiaalsed villalambad - rootsi peenvillalam-
bad. Hetkel on minu eesmärgiks nende kvali-
teetset villa töödelda, et seda kasutada nii oma 
käsitöös kui ka laiemalt müügiks. Lõpuks liigun 
selles suunas, et tihedamalt siduda lambakas-
vatus oma käsitööga.

Oled liitunud nii ETNA Eestimaal tegemis-
tega kui ka mikrokrediidi võrgustikuga. Mi-

da annab Sulle võrgustikesse kuulumine? 
Leian, et eriti maapiirkonnas elades on vä-

ga oluline säilitada kontakt maailmaga. ETNA 
võrgustik annab suurepärase võimaluse koha-
ta teisi aktiivseid naisi, naisettevõtjaid ning ku-
na tihti puutume kokku üsna sarnaste prob-
leemidega, siis on tore kogemusi vahetada, 
üksteiselt õppida ning tihti ka endale ootama-
tult leida uusi ideid oma ettevõtmiste paren-
damiseks. Osalesin ka pärandkultuuri projek-
tis, mis tegelikult tekitaski minus suurema huvi 
millegi nii algupärase kui oma lambavilla tööt-
lemise vastu. 

Oruveski talu perenaine 
Reena Curphey on sidu-
nud lambakasvatuse ja 
käsitöö. Foto: erakogu.

2 • ETNA Mikrokrediit Uudiskiri • Mai 2013 TOETAb:



Tööd alustasid laenugrupid
Aprilli lõpu seisuga on kuus kuud tegutsenud 10 mentorgrupist moo-
dustunud 10 laenugruppi üle Eesti. 

Laenugrupid alustasid tööd Jõhvis, Tahkurannas, Paistus, Järva-
Jaanis, Ridakülas, Paides, Tõrvas, Tartus, Oonurmes ja Pandiveres.

Kuid milline on keskmine laenugrupp?
Laenugruppide liikmete keskmine vanus on 43,6 aastat, kusjuures 
Tahkuranna grupp on klassikaline keskmine laenugrupp, kuna seal 
on naiste keskmine vanus just sama. Noorimate liikmetega on Jär-
va-Jaani laenugrupp, kus keskmine vanus on 34 aastat ja vastukaa-
luks Paide grupi liikmete keskmine kogemuste kogumise aeg on ol-
nud 55,2 aastat.

Valdav osa laenugruppide liikmetest on ettevõtluskogemusega 
– enamikul on olemas FIE-na töötamise kogemus või seotus äri-
ühinguga (omanik 50-100 protsenti).

Suurim laenugrupp on Jõhvis, kuhu kuulub 6 naist.
Laenugruppide moodustumine on toimunud sujuvalt ja prob-

leemideta. Naised on kuuekuulise mentorprogrammi jooksul üks-
teist tundma õppinud ja ennastki ilmselt mõne uue kandi pealt 
avastanud. Seega usaldus grupikaaslaste vastu ja huvi laenuprog-
rammis osalemiseks on suur. Ja loomulikult on peaeesmärk läbi 
taotletava laenu ellu viia oma uus äriidee või laiendada olemas-
olevat ettevõtlust.

Sealjuures on laenugrupi naistel ideid seinast seina alustades 
käsitööst, toitlustusest, koolitustest ja turismist ning jõudes väl-
ja loomakasvatuse, ilu- ja autoteeninduseni. Hirme naistel lae-
nude ees ei ole, on vaid ootused ja lootused.

MARGO ORUPÕLD
Laenugruppide koordinaator

Osaled ka ETNA mikrokrediidiprojekti  
laenugrupi töös. Kui saladus pole, mil-
leks on plaanis laenu võtta?

Varem mainisin juba oma villalambaid. 
Kuna mu lähiaja eesmärgiks on hakata ise 
lambavilla töötlema, siis on ka laenuplaa-
nid sellega seotud. Plaanis on soetada vil-
la töötlemiseks villakraasimise masin, ket-
rusmasin ja lisaks viltimismasin. Kaasaegne 
vokk on mul juba soetatud ning ka esime-
sed lõngad kedratud. Kuid et tulevikus pak-
kuda müügiks oma lammastelt kraasitud 
viltimisvilla ning lõnga, siis on vaja teha 
investeeringuid. 

Mitmed kriitikud on väitnud, et ette-
võtlusel pole sugu. Kas taolisi laenu-
gruppe on Sinu meelest tarvis?

Kindlasti on selliseid väikelaenugruppe 
vaja ja kindlasti erineb naiste ja meeste 
suhtumine ettevõtlusesse. Mehed on tih-
ti julgemad ja valmis rohkem riske võtma, 
naised ehk rohkem alalhoidlikumad. Sel-
lised väikelaenugrupid on vajalikud, kuna 
lisaks nö majanduslikule stardikapitalile 
saab alustav ettevõtja tuge ja motivatsioo-
ni erinevate koolituste näol. See “sotsiaa-
lne” tugi on tihti isegi olulisem ning vaja-
likum selleks, et naised leiaksid endas 
julguse alustada. Ma arvan, et sellest pro-

jektist saavad alguse paljud 
toredad ettevõtmised ning 
juba alustanud ettevõtjad 
saavad siit motivatsiooni ja 
võimalusi oma tegevusi mit-
mekesistada või laiendada. 

Sinu abikaasa on pärit Su-
urbritanniast, miks peate 
talu just Eestis?

Ma elasin kolm aastat Ing-
lismaal, kuid viis aastat taga-
si otsustasime abikaasaga 
kolida ühest riigist teise ja nö 
linnast maale elama. Mu abi-
kaasal oli unistus oma talu 
pidada ja minul soov ja taht-
mine rohkem oma käsitööga 
tegeleda ning tol hetkel oota-
sid meid siin paremad võima-
lused. Oli oluline, et me mõ-
lemad saaksime järgida oma 
südamehäält ja teha tööd, mi-
da armastame ja elada kesk-
konnas, mida naudime ja väär-
tustame iga päev. Eestis on 
palju ilusat ja kindlasti on see 
parim paik maailmas oma las-
te üleskasvatamiseks.

SANDER SILM
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Eesti ja Rootsi 
naisettevõtjad:  
võrgustikes osalemine on 
ülioluline

17.-21. aprillini  külastasid projekti “Cultural heritage and 
women’s enterpreneurship“ naisettevõtjad Rootsist oma Ees-
ti kolleege Pandiveres ja Ida-Virumaal. 

Rootslannadele pakkus suurt huvi tutvumine ETNA Mikrokrediidi 
Jõhvi piirkonna naiste toodetega, samuti külaskäik Narva-Jõesuus 
alustavasse kalakohvikusse. Toilas tutvustas Urve Erikson protses-
sijuhina naiste tegemisi ilusas rootsi keeles.

Külalistele avaldasid muljet ka Tartu Ülikooli Narva kolledz ning 
Narva linn oma ajaloo ja tänapäevaga.

Narvas oli meie teejuhiks seal elanud Kristel Habakukk, kes tun-
neb Narva ajalugu ning on läbilõhki pärandkultuuri teemat kandev 
ettevõtja.

Rootsi naisettevõtjatele tutvustas oma ettevõtlust Ülle Vahtra Lõn-
galiisust, kelle tooteid hakkab üks Rootsi ettevõtja oma kodumaal ka 
edasi müüma.

Oma tegemisi tutvustas Avinurme Puiduaida pere, kes viis läbi ka 
laastust kaheksanurkadega külmkapimagnetite valmistamise töö-
toa. Sealjuures tegi Avinurmes ostlemise väga mugavaks Puiduaia 
pakutud võimalus saata ostud järelsaadetisena Rootsimaale.

Külalistele tutvustati  ka Pandivere piirkonda ning sealsete naiset-
tevõtjate tegemisi ja nende võimalusi arendada ettevõtlust läbi eri-
nevate projektide. 

Pandivere naised on aga juba praegu valmis jätkuprojektideks ning 
hetkel valmistutaksegi Rootsis toimuvateks temaatiliseks Eesti päe-
vaks, mis leiavad aset tänavu mais. Eesti päevadel valmistab muu-
hulgas Kadri Kopso kaasavõetud jahust ja muudest kohalikest aine-
test maitsvat eesti leiba ning teisi küpsetisi. Samuti on meie 
naisettevõtjatel kavas osaleda Rootsis toimuval käsitööde näitus-
müügil.

Rootslannade külaskäigu ajal toimus ka Eesti ja Rootsi naisette-
võtjate ümarlaud, kus jõuti ühisele järeldusele, et ettevõtjate jaoks 

Rootsi naisettevõtjad tutvumas Narva linnaga. 

4 • ETNA Mikrokrediit Uudiskiri • Mai 2013 TOETAb:



on väga olulised nii piir-
kondlikud kui ka rahvus-
vahelised koostöövõrgus-
tikud.

Projekt Cultural herita-
ge and womeń s enter-
preneurship on Rootsi, Lä-
ti ja Eesti koostööprojekt, 
kus Eesti poolt osalevad  
MTÜ ETNA Eestimaal ning 
Pandivere Arendus- ja In-
kubatsioonikeskuse juu-
res tegutsev Naisettevõt-
luse Teabekeskus (PAIK 
NET).

Lätis on projekti part-
nerid Läti Maanaiste Selts, 
Läti Maaülikool ja Rootsist 
Origin Resource Centre.

Projekti rahastab Põh-
jamaade Ministrite Nõu-
kogu programmist Nord-
plus Adult.

ELLE ALLIK
PAIK NET  

koordinaator
Pandivere Arendus- ja 
Inkubatsioonikeskuse 

Naisettevõtluse  
Teabekeskus 
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Veebruari lõpus toimus Sakha Vabariigis Oktjomtses 
(Jakuutia) vastloodud organisatsiooni 

`̀ International business garden - Sakha 
Mikrocredit̀ àvatseremoonia.

ETNA esindajana olin kutsutud esinema ettekan-
dega, kuidas on ettevõtlikud naised Eesti maapiir-
kondades omaks võtnud projekti ETNA Mikrokrediit 
võimalused ning kuidas oleme viimase kümne aas-
ta jooksul toetanud oma tegevustega maanaisi.

Eelmise aasta augustis kohtusime Helsingis esma-
kordselt jakuudi naistega. Mikrokrediidi alaseid tead-
misi on varem jaganud Jakuutias ka meie hea koos-
tööpartner Norrast, kes soovis leida venekeelset, 
varasema kogemusega koostööpartnerit.

Miks olin mina kutse saajaks?
Põhjuseid selleks on mitu. Ma tunnen mikrokre-

diidi põhimõtteid, osalesin 2005. aastal bergenis prot-
sessijuhtide koolitusel ja koolitasin ka ise Eestis prot-
sessijuhte ning mentoreid. Kuid määravaks oli vene 
keele oskus ning varasem venekeelne koolitus- ja 
grupijuhtimise kogemus.

Mis täpsemalt kaugel põhjas toimus?
Meil oli väga mitmeid kohtumisi nii sealse Tööturu-

ameti peadirektori ja osakonnajuhtidega, tudengite-
ga, maaettevõtjatega ja töötutega, kellel aidatakse 
alustada oma ettevõtlusega. Kohtusime ka kohalike 
mikrokrediidigruppide liikmetega, kuid tõsi küll – tol 
hetkel ei olnud veel ühelgi grupil reaalselt olemas 
laenuressurssi.

Milline oli osalejate tagasiside?
Naised, kellega ma seal kohtusin, on öelnud, et neil 

on kasvanud tegutsemistahe, nad on koostöövalmi-
mad ja on teadvustanud soovi areneda. Nad soovi-
vad jätkata nii lokaalses võrgustikus kui ka regionaa-
lses, rahvuslikus ja rahvusvahelistes 
mikrokrediidivõrgustikes.

 
Milline oli kõige huvitavam kogemus?

Kindlasti võimalus töötada ca 4000 km kaugusel 
Jakutskist, Anabari ulussis. Minu saabudes oli tem-
peratuur -46 kraadi Celsiuse järgi. Väga põnev oli te-
ha koostööd evengi ja dolgaani rahvusest naistega, 
kellel on suurepärased käsitööoskused. Gruppides 
oli mitu untade valmistajat.

Mikrokrediidigrupp, mille loomisele olin kaasa ai-
danud, on saanud rahastamisnõusoleku kohaliku 
teemandikaevanduse juhilt, kes lubas naisi toetada 

Jakuudid soovivad õppida ETNA 
mikrokrediidi võrgustiku tegemistest



500 000 rubla (12 000 eurot) suuruse laenuressursiga.
Kuuldes naiste äriideedest innustus ka sealne maa-

vanem ja andis nõusoleku käsitöökioski avamiseks ad-
ministratsioonihoones (nii kutsuvad nad hoonet, mil-
les asub meie mõistes  maavalitsus). Maavanem lubas, 
et sinna ehitatakse klaasist müügikiosk. Lisaks avatak-
se Jakutskis Anabari piirkonna käsitööde müügiks kaup-
lus. Maavanem andis ka lubaduse, et rahastab kahe 
mikrokrediidigrupis osalenu ideereisi Eestisse 2013. 
aasta kevadel.

 
Kuidas koostöö edasi areneb?

Jakuudid saabuvad Eestisse kahes grupis. Juba ap-
rilli lõpus saabub kaks ettevõtjat, kellest üks soovib lä-
hemalt tutvuda juustutootmisega väikeettevõttes.

13.-19. mail on meie võõrustada kuueliikmeline de-
legatsioon, kelle seas on noored alles alustanud ette-
võtjad ning ka üks piirkonna ettevõtlusnõustaja. Esi-
algsete plaanide kohaselt külastavad nad Tallinna, 
Järvamaad, Lääne- ja Ida-Virumaad ning Pärnumaad.

Põhimõtteliselt võib välja areneda mitmeid erine-
vaid koostöid, kõige keerulisem on kindlasti rahastu-
se leidmine.

Kas eestlased on oodatud ka vastuvisiidile Jakuu-
tiasse?

Jah, tõepoolest, hetkel on meil teada visiidi aeg, mis 
jääb novembrisse 2014. Tõsised huvilised võivad ha-
kata sõiduraha koguma.

SIRJE VÄLLMANN
ETNA juhatuse esinaine
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18. ja 19. aprillil toimus Poolas Szceci-
nis kohtumine, kus pandi alus tuleva-
sele naisettevõtjate projektile. 

Projekti eesmärgiks on suurendada 
naiste osalust innovatsioonis ja majan-
duskasvus. Kuna Euroopa vajab ena-
mate inimeste ettevõtlikku potentsiaa-
li, soovitakse projekti suunata naiste 
ettevõtlikkuse ja tööhõive edendami-
sele. 

Projektis soovitakse pöörata suure-
mat tähelepanu ka naiste teabekeskus-
te võrgustikule üle Euroopa, mistõttu 

ongi projekti eestvedajaks üle-euroo-
palise naiste teabekeskuste võrgustiku 
WINNET juhid. 

Eestist osalesid kohtumisel MTÜ ET-
NA Eestimaal esindajana Kairi Talves, 
ja Lääne-Virumaal Pandivere piirkon-
nas naisettevõtjate teabekeskuse ja 
Pandivere arenduskeskuse PAIK juht 
Aivar Niinemägi. Projekt on kavas val-
mis saada sügisel, et siis juba pöidlad 
pihus positiivset rahastusotsust oota-
ma jääda.

KAIRI TALVES

Poolas pandi alus uuele 
naisettevõtjate projektile

Szcecinis pandi alus tulevasele naisettevõtjate projektile. Foto: erakogu
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Koolituste info:

8. mai – Äriplaanikoolitus 
Viisul. Koolitaja Sirje 
Vällmann

10. mai - Äriplaanikoolitus 
Tamsalus. Koolitaja Sirje 
Välmann

15. mai - Raamatupidamise 
koolitus Tamsalus. Koolitaja 
Maria Peldes

22. mai - Raamatupidamise 
koolitus Jõhvis. Koolitaja Ma-
ria Peldes

29. mai - Raamatupidamise 
koolitus Viljandis.  Koolitaja 
Maria 

Loodetavasti on kõik hakkajad 

naised juba oma ettevõtted 

loonud ja ka algteadmised raa-

matupidamisest on olemas. Et 

ettevõte ei jääks hirmust raa-

matupidamise ees loomata, 

siis pakun omaltpoolt  ettevõt-

likele naistele  raamatupida-

misteenust (nõustamist).  

Kairest Invest OÜ, Loksa kü-

la Tamsalu vald Lääne-Viru-

maa. Tel. 5222682, kaire.

kiisk@mail.ee.  Hind kokku-

leppel.

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

Kas Sinu kodus on tühjad iga-

vad seinad, mis lausa nõua-

vad akvarelli või õlimaali?

 Kas Sul on plaanis lastetoa re-

mont ja selle värskelt värvitud 

seinu võiks ehtida lõbus pilt?

Kas Sul on talletatud kaunis 

hetk mõnelt reisilt, mis võiks 

Su elutoa seinale maalituna 

igapäevast meeleolu mõnusa-

maks muuta?

MAALI PILT! Kunstnik Tiina Era-

la aitab Sind!

Vaata pilte senitehtust ja an-

na oma soovist teada: kak-

siktiina@hotmail.com. Tel. 

55608068 

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

Mobiilne Saori töötuba

Mobiilne Saori töötuba sõidab 

sinna, kus seda vajatakse ja oo-

datakse. Töötuba kestab 8 tun-

di, kududa saab kolmel saori 

teljel.

Töötoa hind 150 eurot + bensii-

nikulu.

Töötoa hinnas  sisaldub lühike 

saori tutvustus ja loovkudumi-

se põhimõtted, juhendamine, 

lõimed, lõngad.

Saori loovkudumine sobib häs-

ti ka erivajadustega inimestele, 

kuna telgede kasutamine on 

mugav ja nende käsitsemine 

on tehtud äärmiselt lihtsaks. 

Saori filosoofia lubab tradit-

sioonilisest kudumisest vaba-

mat ja loovamat lähenemist 

tööle.

Töötuba viib läbi tekstiilikunst-

nik Anneli Säre, kes käis saori 

kudumist õppimas Jaapanis 

selle looja proua Misao Jo juu-

res 2006. aastal.

Kes korra proovib, see soovib 

aina uuesti ja uuesti. Kudumi-

ne on mõnus mäng värviliste 

lõngadega, kootakse vabalt, il-

ma kavandita. Mõjub teraapili-

selt. Valmis töid on võimalik 

näha kodulehelt.

Kontakt: Anneli Säre, tel. 

56156456, anneli@loometaru.

eu, www.saoritallinn.webs.com

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

OÜ Krihvel ja Tahvel  on firma, 

mis pakub väike- ja mikroette-

võtetele sisuloometeenuseid.

Koostame uudiskirju, pressi-

teateid ning meediale suuna-

tud tekste. Pakume ka blogi- ja 

artikliturundusteenust ning si-

suturundust Facebookis.

ETNA Mikrokrediidiga liitunud 

ettevõtjatele pakume paketti 

MEEDIAAUDIT.

Paketis sisaldub:

Konsultatsioon Skype vahen-

dusel - kaardistame ettevõtja 

praegused või tulevased klien-

did ning

meediakanalid nendeni jõud-

miseks;

Praeguste suhtluskanalite ana-

lüüs;

Vajadusel abi firma Facebooki 

lehe tuunimisel või loomisel;

Koolituse „Kuidas turundada 

Facebookis?“ materjalid.

Paketi tavahind on 40,0 eurot.

ETNA  Mikrokrediidi projektiga 

Alates käesolevast 
ETNA Mikrokrediidi 
uudiskirjanumbrist 
hakkame avaldama 
projektidega seotud 
ettevõtjate reklaami 
ja koostööpakkumi-
si. Põhjus selleks on 
lihtne:  mikrokredii-
diprojekt pole pel-
galt võimalus saada 
oma ettevõtluse 
arendamiseks sood-
salt laenu, vaid tege-
mist on ka võrgusti-
kuga, kuhu on haa-
ratud kümneid ette-
võtjaid üle Eesti, mis-
tõttu oleks kahju jät-
ta taolist võimalust 
kasutamata.

Kellel on edaspidi 
huvi oma koostöö-
pakkumise või rek-
laami avaldamiseks, 
andku sellest teada 
meiliaadressil san-
der.silm@gmail.
com.

Ärme unusta, et 
ühenduses peitub 
jõud!

liitunud ettevõtjate on paketi hind 

25,0 eurot ja pakkumine kehtib kuni 

30. 06. 2013.

Info tel. 566 212 85 või sander.

silm@gmail.com

GARANTII:  Kui leiate pärast kon-

sultatsiooni, et sellest polnud teie 

tegevuses abi, siis arvet ei väljas-

tata!


