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2012. aasta suvel alustas MTÜ ETNA Eestimaal projektiga 
“MICROCREDIT FOR RURAL WOMEN – A TOOL TO RELIEVE 
POVERTY AND ALLEVIATE CONSEQUENCES OF ECONOMIC 
CRISIS”. Projekti rahastati  SA Avatud Eesti Fondi Kriisiabi 
programmist ja partneriks laenuressursi väljastamisel on 
Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistu.

Toetusemeetme nimetus on ETNA Mikrokrediit ning sel-
le eesmärgiks  on pakkuda kompleksset tugipaketti naiste-
le, kes soovivad alustada oma ettevõtlusega või laiendada 
olemasolevat ettevõtet, arendada ettevõtlikku mõtlemist ja 
keskenduda uue ettevõtte edukusele. Tugipakett koosneb 
mentorlusest, ettevõtluskoolitustest ja ettevõtluslaenu saa-
mise võimalustest naistele.

Miks me selle meetme  algatasime?  MTÜ ETNA Eestimaal 
on tegutsenud juba alates 2003. aastast maapiirkondades 
naisettevõtluse toetamisega ning me oleme selle aja jook-

sul kogenud, et maal elavatel naistel jääb sageli oma ette-
võtlusega alustamisel puudu toetusest ja väikesest algkapi-
talist. Ühendasime oma kogemused ja teadmised mentorluse 
vallast mikrokrediidi finantsinstrumendiga ning sündiski uus 
innovaatiline ETNA Mikrokrediidi nime all tuntud 
finantsmehhanism.

Esmapilgul ei tekita 2000 euro suurune mikrolaen ette-
võtlusega alustamiseks suuremaid emotsioone. Meie prak-
tika tõendab aga tänaseks päevaks vastupidist -, näiteks  
saab kasutada mikrolaenu mõne projekti omaosaluse 
tasumiseks.

Meie kaheaastane kogemus kinnitab, et oleme maapiir-
kondades elavate naiste vajadusi õigesti prognoosinud ning 
praeguseks on kogunenud juba kümneid näiteid, kuidas mik-
rolaen andis ettevõtlike naiste tegevustele hoogu juurde.  

Meie innovaatilist mõtlemist on tunnustatud ka Euroopa 

Liidu tasandil. Nimelt kandideeris ETNA Mikrokrediidipro-
jekt   2013. aastal 605 osaleja hulgas Euroopa sotsiaalse in-
novatsiooni auhinnale ning jõudis konkursil 30 poolfinalisti 
hulka.  

Praegu tegutseb 11 laenugruppi, kuhu on koondunud 72 
ettevõtlikku naist, kellele on väljastatud ideede teostami-
seks 87 005 eurot. Antud kogumikus astuvad üles  11 ette-
võtlikku naist,  kelle lood annavad ülevaate, kuidas alustada 
ettevõtlusega või arendada olemasolevat ettevõtet ning luua 
seeläbi töökohti nii endale kui ka oma pereliikmetele.

Kui lugemise järel tekkis suurem huvi ETNA Mikrokredii-
di vastu, siis kirjutage meile: fem@fem.ee või külastage 
meie kodulehte: www.fem.ee

GINA KILUMETS
ETNA Mikrokrediidi projektijuht



2012. aastal otsustas paarkümmend aastat õmblusettevõ-
tetes töötanud Maire tulla töölt ära ja jääda koduseks. Põh-
jus selleks oli väga lihtne: kuna pere kaksikud hakkasid jõud-
ma kooliminekuikka, siis oli kodus vaja ema, kes lapsed 
hommikul kooli saadaks ja õhtul kodus vastu võtaks.

“Käisin Valgas tööl, kuid siis oleks ma pidanud kodust lah-
kuma juba kell 7 hommikul, samas kui lapsed lähevad kooli 
kell 8 ning koju oleks ma jõudnud alles pool kuus õhtul, mis-
tõttu päev läbi oleks laste pärast süda valutanud,” meenu-
tas ta.

Seetõttu lahkuski Maire töölt ja jäi koduseks, kuid see ei 
tähendanud, nagu oleks ta käed rüpes istuma jäänud. Hak-
kaja naine võttis end Töötukassas arvele, tegi läbi ka mitmed 
koolitused ning kirjutas äriplaani, et saada ettevõtluse alus-
tamise toetust.

Nagu öeldud, lõpetasid tema lapsed toona lasteaeda, ja 
nii tuligi Mairel mõte, et äkki võiksid viimase rühma lapsed 
minna järgmisel aastal kooli ühise koolivormiga. Lapseva-
nemad tulid selle ideega kaasa ja kui Maire rääkis oma mõt-
test ka Hummuli vallajuhtidele, meeldis see neile niivõrd, et 
vald toetas valla sümboolikaga koolivormi tegemist. Seega 
oligi Hummuli koolivorm Maire esimene tellimus.

2013. aastal sai Maire teisel katsel Töötukassast ettevõt-
luse alustamise toetust ning ostis selle eest tikkimismasina. 
Seda otsust peab ta tagantjärele ainuõigeks. “Kui ma olek-
sin keskendunud ainult õmblemisele, siis oleksin juba am-

mu pankrotis,” naeris ta.
Mõned kuud hiljem – oktoobris - 

sai Tõrva laenugrupiga liitunud Mai-
re ka mikrolaenu, mille eest muret-
ses ka erinevaid tikkimiseks vajalikke 
materjale.

Praegu on Mairel käed-jalad töö 
täis ning tööde järjekord on tal lau-
sa mõne kuu pikkune. “Nõudlus on 
täiesti olemas, kuna suuremates et-
tevõtetes on küll tikkimismasinad, 
kuid keegi ei lähe ju suurde tehases-
se palvega, et tikkige mulle palun üks 
lilleke.” 

Maire tootevalik on üsna lai: ala-
tes meenetest, lõpetades konkreet-
sete tellimustöödega, kusjuures Mai-
re teeb tihedat koostööd ka Tõrva 
laenugrupi teiste liikmetega.

“Minu tooteid on müügis ka käsi-
tööpoodides, kuid keskendun roh-
kem väikestele tellimustele, sest see 
tagab kindla kuusissetuleku.“ Ja mui-
dugi – minu jaoks uus maailm on laa-
tadel osalemine.

Kaks aastat tagasi otsustas Valgamaal 
Hummuli vallas elav Maire Riit teha 
elus kannapöörde ning hakata ette-
võtjaks. Praegu on tal toimiv väikefir-
ma, kus tööde järjekord ulatub mitme 
kuuni.

Maire: töölt 
lahkumine 
avas ettevõtja-
karjääri

FIE MAIRE RIIT

Facebook/Maire Tikkimine
maire.riit@gmail.com



Tapale elama asudes polnud Pillel tööd, kuna ta oli kaks ja 
pool aastat tagasi oma eelmisest töökohast koondatud ning 
seetõttu oli tal üksjagu aega veeta oma kuueaastase lapse-
ga. Tapal aga avastas ta, et emadel pole Tapal oma väikese 
lapsega kusagil aega veeta. “Tapal on küll väga korralikud ja 
ilusad mänguväljakud, kuid iga ilmaga sinna ju mängima 
minna ei saa. Märkasin, et Tapal liigub väga palju väikeste 
lastega emasid, kes jalutavad iga päev lastega linnas, kuid 
samas pole neil kohta, kuhu minna, et  koos lapsega midagi 
põnevat mängida või kasvõi joonistada ning samal ajal teis-
te emadega suhelda. Samuti tundsin ise vajadust koha järe-
le, kuhu saaksin lapse viia, kui on tarvis minna näiteks Rak-
verre oma asjatoimetusi tegema või kasvõi Tapal õhtul kinno 
minna.” rääkis Pille.

Pille hakkas vaikselt maad kuulama, kas Tapal oleks huvi 
mängutoateenuse vastu ja tagasiside kohaselt oli huvi täies-
ti olemas. See andis Pillele julguse ennast kokku võtta ning 
pöörduda Töötukassa poole ettevõtluse alustamise toetuse 
saamiseks.

Pille hakkas kirjutama äriplaani, kuid see venis hetkeni, 
mil Pille kandideeris tööle Päästeametisse ja ... osutus 
väljavalituks.

“Ma läbisin mitu konkursivooru ja kui mulle lõpus Tallin-
nast helistati ja öeldi, et olen välja valitud, olin hetkeks väga 
õnnelik .Siis aga hakkasin sügavalt järele mõtlema, et  kas 
ma ikka tahan Tallinnasse tööle sõita ja oma perest teine-
kord päevade kaupa eemal olla.” rääkis ta.

Pille otsustas avalikus sektoris töötamise võimalusest loo-
buda ning keskenduda oma äriidee arendamisele. Pooletei-
se kuuga valmis äriplaan ning Pille sai ka Töötukassast ette-
võtluse alustamise toetuse. Kuid pole head halvata – kahjuks 
jäi Pille siis ilma ruumidest, millele oli silma peale pannud 
ning mängutoaks sobivate ruumide otsimine pidi jälle otsast 
peale algama.

Siiski ei lasknud ta pead norgu ja leidis üsna pea uued 
ruumid, mis tõsi küll, vajasid korralikku remonti. “Mina 

usun, et juhuseid pole olemas ja nii ka seekord. Just siis, 
kui olin valmis oma plaanidest loobuma, kuna puudus nii-
öelda „vaba raha“ remondi tarbeks, tehti mulle ettepanek 
liituda Ridaküla laenugrupiga, kuhu ma läksin ja ka jäin,” 
meenutas ta.

Ettevõtlik naine kirjutas uue äriplaani, seekord juba mik-
rokrediidiprojektile, ja sai 2000 eurot mikrokrediiti. “Väike 
see summa ju esmapilgul on, kuid minu jaoks oli see hinda-
matu väärtusega, sest selle eest sain ma teha mängutoa ruu-
mides remondi. Kuna ma olin ka selle toetuse saanud, siis 
oli tunne, et taganeda pole enam kuhugi ja ma pean endale 
töökoha looma,”  oli ta sündmuste käiguga rahul.

Kuid Pille jaoks ei peitu laenugrupi peamine väärtus mit-
te võimaluses saada mikrolaenu, vaid hoopis milleski muus. 
“Kuna ma olen Lääne-Virumaal uus inimene, siis aitas grupp 
mul sisse elada kogukonda ja ma sain grupist palju toetust 

ja häid mõtteid. Tagantjärele olen õnnelik ka selle üle, et ei 
saanud kohe tegutsema hakata, sest laenugrupist sain ma 
mitmed häid mõtteid, mis võimaldasid mul läheneda asja-
dele teise nurga alt ning ma olen esialgseid plaane palju üm-
ber mänginud. Seetõttu on mul ettevõtlusega alustamine 
lõppkokkuvõttes odavamaks läinud,” rääkis ta.

Pille avaski maikuus Tapal oma mängutoa „Mängupesa 
Marilill“ ja kuigi tal on seal veel palju teha, on ta väga rahul 
võimalusega saada mikrolaenu. “Kui sul pole võimalust se-
da puuduolevat summat taskunurka koguda, on 2000 eurot 
väga suureks abiks. See ei pruugi katta sinu kogu vajadust, 
kuid seda on täpselt niipalju kui alguseks vaja.”

FIE PILLE LESTMANN 
Facebook/Mängupesa Marilill
https://www.facebook.com/mangupesamarilill
marilillepesa@gmail.com

Kaks aastat tagasi pidi Pille Lestman-
ni perekond jälle kolima. Kuna kaitse-
väelasest perepea asus rotatsiooni 
korras tööle Tapale, otsustas pere-
kond mitte pidada ülal kahte elamist 
ning luua oma uus kodu Lääne-Viru-
maale. Pereema Pille aga ei teadnud 
tol hetkel veel, et sellest sammust 
saab alguse tema ettevõtjakarjäär. 

Pille: vajadus lastehoiu järele viis oma firmani



Aastaid tagasi ostis Erelin Zirk ise käsitööseepe ja -kosmee-
tikat, kuid paraku juhtus ikka nii olema, et nende kvaliteet 
oli sageli kõikuv. “Ostsin enda teada ökoseebi, kuid hiljem 
selgus, et see sisaldas ikka mingeid värvaineid ja sünteetili-
si aroomiõlisid ja nii ma lõpuks otsustasingi hakata ise see-
pe valmistama,” rääkis ta.

Otsusele hakata iseenda tööandjaks lisas tuge ka asjaolu, 
et Erelin oli toona oma teise väikese lapsega kodus ning et-
tevõtjana tegutsedes sai oma tegemisi laste kõrvalt paremi-
ni planeerida.

Mõeldud-tehtud: Erelin lõi firma Green Souplin OÜ ja alus-
tas kosmeetika tootmiseks vajalike nõuete kadalipu läbimist. 
“Esimene poolaasta oli ikka väga raske, sest peaasjalikult 
läks raha välja ja ilma abikaasa toeta poleks ka ettevõtet sün-
dinud. Ütleme nii, et mu mees pidas mind pool aastat üle-
val,” naerab Erelin tagantjärele.

Nüüdseks on Green Souplin kasvanud aga ettevõtteks, 
mille tooteid saab osta paljudest kohtadest  Eestis ja ette-
võttel on välja kujunenud  ökoseepi eelistav klientuur.

Huvitav fakt on ehk see, et Erelin toob seebi valmistami-
seks vajamineva vee Kuremäe kloostri Pühast allikast, mis 
annab tema sõnul seepidele erilise lisaväärtuse ja tundub, 
et seda on tajunud ka Kuremäe kloostri nunnad.

“Minule teadaolevalt on Erelin ainus Eesti ettevõtja, kelle 
toodangut kloostris müüakse ning see on hea näide sellest, 
kuidas on võimalik oma tooteid väga erinevates kanalites tu-
rustada,” kommenteeris MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sir-
je Vällmann.

Erelin on ka mikrokrediidiprojekti Jõhvi laenugrupi liige. 
Jõhvi laenugruppi kuulub peale tema veel viis ettevõtlikku 
naist ja ta oli üks esimeste seas, kes sai ka 2000 euro suuru-
se mikrolaenu.

“Laenu oli vaja auto ostmiseks, sest seni oli meie peres 

Erelin: mikrolaen andis 
seebitööstusele hoogu 

üks auto, kuid kuna minu abikaasa kasutab seda oma töös, 
siis piiras teise auto puudumine minu tegemisi,” rääkis ta.

Nüüdsest on see mure murtud ning Erelini peres on prae-
gu kaks autot, mis teeb elu tunduvalt lihtsamaks.

“Ma olen väikelaenuga väga rahul, kuna see oli väga mõist-
liku intressiga,” rääkis ettevõtja, kelle sõnul pole ta panka-
dest laenamist isegi mitte kaalunud, kuna ainuüksi laenule-
pingu vormistamine maksab 140 eurot.

Ent saadud mikrolaen pole ainus põhjus, miks Erelinile 
meeldib oma laenugrupis olla. “Meil on grupis hästi sõbra-
likud ja toetavad naised, kes on vajadusel nõu ja jõuga abiks, 
sest väikeettevõtjana ei suuda ma alati kõigega kursis olla,” 
rääkis ta.

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Erelin, et lähiajal pole 
tal plaanis oma tootmist hüppeliselt suurendada, kuna al-
ginvesteering tahab veel tagasiteenimist. 

Kaks 
aastat tagasi otsus-

tas Ida-Virumaal Voka külas 
elav Erelin Zirk lõpetada pal-
gatöö ning hakata tootma 
ökoseepe. Nüüd on tema äri 
kenasti käima läinud, kusjuu-
res oma rolli ettevõtmise õn-
nestumises mängis ka ETNA 
mikrokrediidi projektist saa-
dud mikrolaen.

GREEN SOUPLIN OÜ
www.greensouplin.eu
erelin.z@gmail.com



Kolm aastat tagasi osales Kristi ühel Rahvakultuuri Keskuse 
koolitusel, kus tema kõrval istus naine, kes nahistas vaikselt 
midagi papist ja paberist teha. Kui Kristi tundis huvi, mida 
naine teeb, kõlas ootamatu vastus, et albumit.

“Mina mõtlesin, et mis mõttes albumit? Album ostetakse 
ju poest!,” meenutas ta praegu oma tookordset esimest 
reaktsiooni. Huvi oli aga oli nii suur, et juba mõned nädalad 
hiljem läks ta eelmainitud naise ukse taha Ida-Virumaal ning 
õppis selgeks kaks esimest köitetehnikat.

Praegu moodustavad Kristi “tooteportfelli” kõikvõimali-
kud esemed, mida on võimalik paberist teha, alates märk-
mikutest ja kaustikutest ning lõpetades kaartide ja 
kutsetega.

“Paberkäsitöö on ääretult suur maailm ja väga lai käsitöö-
ala, mis Eestis alles kogub populaarsust,” rääkis Kristi. “Ees-
tis on küll käsitöölisi, kes sellega tegelevad, kuid enamus on 
neist spetsialiseerunud  millelegi konkreetsele, aga mulle 
meeldib teha erinevaid asju.”

Oma kliendid leiab Kristi üles Facebooki (kus tal on oma 
leht) vahendusel, samuti laatadel ja messidel kauplemas 
käies. “Enamus kliente on minuni jõudnud otsekontaktide 
kaudu,” täpsustas ta.

Otsekontakt oli ka see, mis tõi Kristi ETNA mikrolaenu-
programmi juurde. Nimelt soovitas tal tuttav liituda Oonur-
me mikrolaenugrupiga. Seda Kristi ka tegi ning pole siiani 
kahetsenud. “Laenugrupp andis mulle kindlustunde, et teen 
õiget asja. Ka on meie laenugrupp väga üksteist toetav, saa-
me rääkida kõigest ja mina isiklikult tunnen grupi tuge. Sel-
lest on väga palju kasu olnud,” rääkis ta.

Käesoleva aasta algu-
ses sai Kristi kätte ka 
oma laenu, mille eest 
muretses arvuti ja vär-
viprinteri, et ei peaks 
ostma kalleid disainpa-
bereid, vaid et saaks 
need ise välja printida. 
Kuna ta teeb ka erine-
vaid õpitubasid, siis ku-
lus osa laenurahast õpi-
tubades vajaminevate 
erinevate töövahendite 
muretsemiseks. Käes-
oleva aasta numbri sees 
tahab ta lasta endale te-
ha ka lihtsama kodule-
he ning selle valmimisel-
gi on abi mikrolaenust.

Oma plaanidest rää-
kides ütles Kristi välja ka 
oma suure unistuse. “Ma 
tahaks, et mul oleks väi-
ke butiik, kus ma saak-
sin müüa oma asju ja te-
ha õpitubasid. Kuid ma 
annan endale aru, et 
pean selleks veel väga 
palju õppima, kuid oleks 
väga lahe, kui mu unis-
tuste butiik kord teoks 
saaks.”

Kristi: teel oma 
unistuste 
butiigi poole

MADE BY KRISTI ONKEL FIE
Facebook/Made by Kristi
Link: https://www.facebook.com/KristiMeisterdamised
kristi.onkel@gmail.com

Kolm aastat tagasi juhtus Kundas elava Kristi Onkeli 
elus esmapilgul ebaoluline sündmus, ent tänu selle-
le on Kristi praegu just seal, kus ta on.



Kaire Kiisk on juba kolm aastat tegutseva OÜ Otsa Aed oma-
nik ning kasvatab Tamsalu vallas Loksa külas Otsa talu maa-
del Peipsiveere sibulat, porgandit, pastinaaki, kartulit, küüs-
lauku, punapeeti, vähemal määral ka paljusid teisi 
avamaaköögivilju.

Kaire on Tartus Maaülikoolis õppinud rahandus- ja raa-
matupidamist ning töötanud seitse aastat ka Tallinnas raa-
matupidajana. Kui aga perre tulid lapsed, oli Kairel oma elu 
Tallinna ja Otsa talu vahel üha raskem jaotada ning ta hak-
kas ise raamatupidamisteenust osutama.

Kuigi tal oli 16 aasta pikkune raamatupidamistöö koge-
mus, tegi omad korrektiivid majanduslangus, mis vähendas 
ka Kaire töömahtu. Kuna aga talul olid olemas maa, kõrval-
hooned ja tehnika, siis rajas Kaire OÜ Otsa Aed ning hakkas 
kasvatama maheköögivilja. 

“Ma olen Pandiveres osalenud juba mitmes projektis ja 
kui pakuti välja liituda mikrokrediidiprogrammiga, siis olin 
ma kohe päri, sest põllumajandus on teadupärast üsna in-
vesteeringute mahukas ning mikrokrediidi abil saan ma mõ-
ned asjad kiiremini soetada,” rääkis Pandivere laenugruppi 
kuuluv Kaire.

Rääkides vajaminevatest investeeringutest, tõi Kaire ko-
he välja vajaduse hoidla järele, kuna praegu ei saa ta hoidla 

Kaire: 
laenugrupp 
aitas asju 
teistmoodi 
vaadata

puudumise tõttu 
oma toodangut aastaringselt müüa. Tõsi küll, mik-
rolaenust jääb hoidla rajamiseks ilmselgelt väheks, kuid al-
guseks on abiks seegi.

Kuid rahast olulisemaks peab Kaire laengrupist saadud 
mõttemaailma muutumist. “Kui Margo (laenugruppide koor-
dinaator Margo Orupõld) saatis laiali nö kodutöö küsimu-
sed, siis sundis see mõtlema oma ettevõtluse peale ja tõi 
minu enda jaoks välja kitsaskohad,” mõtiskles ta. “Ma sain 
aru, et ma ei saa müüa ennast tasuta, et tuleb väärtustada 
ennast ja oma aega.”

Taoline mõttemaailma muutus avaldus ka Kaire ettevõt-
miste tulukuses, kuna see andis talle julgust küsida oma raa-
matupidamisteenuse eest õiglast hinda. Mis puutub aga Ot-
sa Aeda, siis vaatas Kaire kriitilise pilguga üle senise 
kliendiportfelli ning otsustas nüüdsest keskenduda ainult 
võtmeklientidele.

“Ma püüan ennast mitte enam väga killustada ja tõmban 
seetõttu ka sortimenti koomale, sest nagu elu näitas – mõ-
ne kilo kaupa müümine ei vii kuhugi,” tõdes ta.

Kindlatele klientidele keskendumine aitab ära hoida mit-

meid lisakulusid ning Kaire on pigem seda meelt, et oma too-
dangut tasuks arendada mitte niivõrd kvantiteedis, kuivõrd 
kvaliteedis. Seejuures mõlgutab ta mõtteid oma köögivilja 
puhastamise ja pakendamise üle ja loomulikult oleks tulevi-
kus ka selle investeeringu puhul abi mikrolaenust.

Üks põhjusi, miks Kaire on sunnitud oma senist tegevus-
plaani üle vaatama, peitub selles, et teadupärast on mahe-
köögivilja kasvatamine väga käsitöömahukas, kuid tööjõu-
du on Tamsalu vallas raske leida. “Töötud peavad seda tööd 
raskeks,” põhjendas ta.

Seetõttu keskendubki Kaire järjest enam efektiivsusele 
ning oma panuse ettevõtte veel tulemuslikumaks muutmi-
sele on andnud ka mikrokrediit.

OÜ OTSA AED
Facebook/Otsa Aed - maheköögivili
kaire.kiisk@mail.ee

Tunamullu otsustas toona 
peamiselt raamatupidamis-
teenust pakkuv Kaire Kiisk 
laiendada oma tegevust ning 
hakata kasvatama maheköö-
givilja. Kuna põllumajandus 
on teadupärast üsna inves-
teeringumahukas, siis liitus 
Kaire ka ETNA mikrokrediidi 
projektiga.



Eestis on viimastel aastatel vallandunud tõeline koogival-
mistamise buum – sajad tordientusiastid valmistavad kodu-
köökides maitsevaid küpsetusi ning seetõttu on kohati sui-
sa imekspandav, et Eestis poodidest veel üldse torte 
ostetaksegi.

Eesti hobikondiitritele pole aga võõras üks nimi – Õnne 
Tikerpalu. Ta on Pärnumaal elav tordivalmistajaga, kelle ko-
duköögis valmistatud tordid jõuavad üle Eesti nii pulma- kui 
ka juubelilaudadele ning kelle läbiviidud õpitoad täituvad 
mõnikord minutitega.

Kuigi Õnne küpsetas oma esimesed koogid-tordid juba 
koos vanaemaga ning tuttavad on läbi aegade pöördunud 
tordi saamiseks just tema poole, ei tulnud tordimeistriks 
hakkamine talle sugugi enesestmõistetava sammuna.

Pigem oli see asjaolude kokkulangemine. Õnne keskmi-
ne laps on puudega ja kui ta eelmisel aastal kooli läks, tõu-
sis päevakorda küsimus, kas leidub sellist tööandjat, kes lu-
baks Õnne poole päeva pealt koju. Õnne vastas sellele 
küsimusele ise juba eos eitavalt ning otsustas teha töökoha 
enda kodukööki, et ise oma tööaega ja töömahtu 
planeerida.

Õnne läbis ettevõtluskoolitused ning taotles ka Töötukas-
sast ettevõtluse alustamise toetust, kuid paraku tulutult. 
“Ma ei saanud toetust tõenäoliselt seetõttu, et ei näidanud 
suuri laienemisplaane ega ekspordivõimekust, kuid minu 
eesmärk oli vaid tulla toime oma perega,” rääkis ta.

Toetuseta jäämisele vaatamata vormistas naine ära oma 
firma ning hakkas usinalt tööle. Olukorra muutis kergemaks 
ka asjaolu, et ümbruskonnas oli Õnnel hea koogimeistri mai-
ne, mistõttu ei pidanud hakkama oma olemasolu tõestama. 
“See on tunduvalt kergem kui näiteks kohviku tegemine, kus 
kõigepealt tuleb teha valmis kohvik ja siis vaadata, kas ini-

mesed hakkavad ka käima,” tõmbas ta paralleeli.
Samal ajal kuulis ta ka võimalusest saada ETNA mik-

rokrediidiprojektist madala intressiga laenu ja loomu-
likult ei jätnud ta juhust kasutamata ning liitus projek-
tiga. Sest kuigi biskviiti võib küpsetada ka puuahjus ning 
munavalget vahustada käsitsi, aitavad professionaal-
sed köögitarbed tootlikkusele kaasa. Ent need ei mak-
sa sugugi vähe.

“Kuna laenutaotlusprotsess läks plaanitust pikemaks, 
ostsin oma vahenditest mõned köögitarbed juba ära. 
Kuid et kööki on vaja veel ühte ahju, kulub ka 2000 eu-
rot marjaks ära,” lisas ta.

Õnne on ka üks vähestest Eesti magusameistritest, 
kes koolitab ennast piiri taga, täpsemalt Suurbritannias, 
kus ta õpib tordikaunistamist. Kuigi kallite koolituste lä-
bimine ei võimaldada tal tõsta tordi hinda, lisab see siis-
ki tema sõnul enesekindlust ning annab tema klientidele 
teadmise, et Õnne käest tellitud tordid on kvaliteetsed.

“Kvaliteet on kõige tähtsam.  Minu käest tellivad torte 
ka peokohad ja nemad ütlevad, et kui õhtujuht on kehv, 
siis peetakse ka kohta kehvaks ja kui tort on kehv, siis pee-
takse kogu sööki kehvaks. Seetõttu lähevad nad kindla 
peale välja ja tellivad tordi minult, kuna nad teavad, et saa-
vad kokkulepitud kellaajaks maitsva ja kindla kvaliteediga 
tordi,” rääkis Õnne.

Viimaste aastate tordibuumi suhtub Õnne rahulikult 
öeldes, et seni kuni temal on töö olemas, seni ta ei muret-
se. Seda enam, et buumid tulevad ja lähevad, kuid profes-
sionaalsed tegijad jäävad.

Õnne:  
koogimeister jumala armust

POHLATARE KÖÖK OÜ
Facebook/Pohlatare köök / Õnne Tikerpalu
pohlatarekook@gmail.com

Kas on midagi veel lihtsamat 
ühest koogiteost? Võiks arva-
ta, et mitte. Kuid kui rääkida 
torte ja tordikaunistusi val-
mistava Õnne Tikerpaluga, 
saab kiiresti selgeks, et ühe 
korraliku koogi tegemine on 
omamoodi teadus.



Kerli: tulutud 
tööotsingud 
päädisid 
töökoha 
loomisega

6,5 aastat tagasi kolis 
Kerli Voodla Tallinnast 
Abja-Paluojale ning pea-
le seda, kui ta oli mitu 
aastat lastega kodus ol-
nud, hakkas ta tööd otsi-
ma. Paraku tulutult. “ Ma 
saatsin kaks aastat CV-sid 

laiali, aga kuna ma olen siin 
võõras inimene ja mul puudusid tutvused, siis lõppes töö-
otsimine tulult,” meenutas Kerli.

Ta ei teinud saladust, et nii mõnelgi korral lipsas tal peast 
läbi mõte kolida tagasi Tallinna, seda enam, et ka endine töö-
andja kutsus teda tagasi.

Ent peale jäi naise soov kasvatada lapsi maal ning nii ei 
jäänudki üle muud, kui luua endale ise töökoht. Kerli lähe-
nes probleemile süsteemselt: ta vaatas, millistest teenus-
test on Abja-Paluojal puudus ja avastas, et kuigi väikelinnas 
töötab juba üks juuksur, oleks seal tööd veel teiselegi.

Siis tegi Kerli pingerea tegevustest, mida ta ise tahaks te-
ha ja kuigi juuksuriks olemine polnud pingereas esimene, 
läks ta siiski 2,5 aastat tagasi õppima juuksuriks Pärnumaa 
Kutsehariduskeskusesse, mille ta 2013. aasta veebruaris ka 
lõpetas.

Kerli üüris vallalt kohaliku postimaja ülemisel korrusel 
ühe ruumi ja avas seal pere toel oma juuksurisalongi. Sa-
long on tegutsenud aasta ja Kerlil on tekkinud juba seda-
võrd suur klientuur, et ta mõtleb tõsiselt ka teise juuksuri 
töölevõtmisele. “Lisaks kohalikele käiakse minu juurde ka 
Mõisakülast, Karksi-Nuiast ja isegi Tallinnast,” rääkis ta.

Tallinnast Abja-Paluojale koli-
nud Kerli Voodla üritas seal 
mitu aastat sobivat tööd lei-
da, kuid paraku tulutult. Lõ-
puks võttis noor naine kätte 
ning lõi Abjas ise endale töö-
koha ja juba lähetulevikus pa-
kub ta tööd ka teistele.

Paljudel Tallinnas elavatel endistel abjakatel on nimelt 
kombeks oma kodukohta külastades astuda läbi ka Kerli sa-
longist ja seda proosalisel põhjusel. On ju hinnad väikelin-
nas tunduvalt odavamad kui Tallinnas või ka Viljandis.

Hiljuti otsustas ka Kerli õde Tallinnast  Abja-Paluojale ko-
lida ning kuna linnakeses on puudu küünetehnik, siis soovis 
Kerli oma õde küünetehnikuks koolitada ning luua veel üks 
töökoht.   

Siinkohal tuli Kerlile, kes on Paistu laenugrupi liige, appi 
saadud mikrolaen, mille eest ta kõige muu hulgas koolitab 
küünetehnikut. Põhiline osa mikrolaenust on kulunud puu-
duvate töövahendite soetamisele. “Ma soetasin selle eest 
juuksuritooli ja kuumad käärid, et pakkuda kuumakäärilõi-
kust ning ka teisi töövahendeid,” rääkis ta. “ Laen on mul en-
da jaoks hästi läbi mõeldud ja kogu raha läheb asja ette.”

Kerli lisas, et ta isegi ei mõelnud pangast laenu võtmise-
le, kuna panga küsitavad intressid on võrreldes mikrolaenu 
omaga kõrged ja mikroettevõtjal on üldse väga raske pan-
gast laenu saada, kui tagatiseks ei ole kinnisvara pakkuda. 
Kuid see pole ainus põhjus, miks ta mikrolaenuprojektiga lii-
tumist ei kahetse. “Meie grupis on ülitoredad inimesed ja 
kuna ma olen ikkagi algaja ettevõtja, siis saab kogenumatelt 
grupiliikmetelt vajadusel alati nõu.”

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Kerli, et tal on plaanis 
luua veel üks juuksuri töökoht, sest juba praegu ületab Ab-
ja-Paluoja nõudlus iluteenuste järele pakkumise. “Kuid ma 
väga ei kiirusta ja võtan asju samm-sammult,” ütles ta.



Järvamaal Roosna-Allikul poodi pidav Piret Heinla tõestas, 
et hea tahtmise korral on võimalik ka maakohas edukalt poo-
di pidada.

Möödunud aasta osutus Roosna-Allikul elava Pireti jaoks 
murranguliseks. Paarkümmend aastat kaubanduses tööta-
nud naine seisis silmitsi tõsiasjaga, et tema senine tööand-
ja pankrotistus ja Piretit ootas ees võimalik töötupõli.

Kuid naine ei lasknud pead norgu ning otsustas oma kaup-
mehe karjääri jätkata, tõsi küll, sedapuhku juba iseenda 
tööandjana.

Kui oli selge, et senise tööandja pankrot on samahästi kui 
kindel, hakkas Piret tarnijatega juba uusi lepinguid sõlmi-
ma. Naine erastas kõigepealt korteri, kus tegutses tema en-
dine tööandja. 

Kuna Piret soovis oma firma digitaalselt registreerida, siis 
pöördus ta abi saamiseks Paide laenugrupi protsessijuhi Sil-
le Erala poole, kes soovitas tal koostada enda jaoks äriplaan. 
Äriplaani selgrooks oli aga ETNA äriplaan, mille alusel sai 
taotleda ka mikrolaenu.

“Mida rohkem ma äriplaani täitsin, seda selgemaks mul-
le sai, et tuleb ka mingi kasum ning ettevõte võimaldab ära 
toita kaks inimest,” meenutas ta.

See andis Piretile omakorda julgust taotleda - nüüd juba 
laenugrupi liikmena - väikelaenu, mis kulus kaupluse sisse-
seadmisel hädast ära.

Piret: tõestas, et ka 
maakohas on võimalik 
poodi pidada

JULGE SAMM OÜ
piretheinla@hot.ee

“Kuna selles korteris polnud paarkümmend aastat min-
git remonti tehtud, siis alustasime sellest, et vahetasime 
müügisaali akna ja tegime seal põhjaliku remondi. Väikelae-
nu eest vahetati abiruumi aken, tegime remondi ning ostsin 
kauplusesse kvaliteetse kohvimasina,” rääkis Piret.

Tegelikult ongi Pireti Pääsupesa nime kandev kauplus pi-
sut enam kui lihtsalt kauplus. Seal on müügil nii tööstus- kui 
ka toidukaubad, seal on väike kohvikunurgake ning kohapeal 
saab osta ka hamburgerit ja sinna vahele käiva salati valmis-
tab Piret ise kohapeal.

Väikekohas poepidamine pole just kerge, kuna Roosna-
Allikul on ka ETK ketti kuuluv A ja O kauplus, mis saab tänu 
ketisüsteemile pakkuda üksjagu soodsamaid kaupu. “Kuid 
nende nõrkuseks on jäikus, mina saan olla tunduvalt paind-
likum ning seetõttu ka paremini klientidele vastu tulla,” tõi 
ta samas välja oma tugeva külje.

Praeguseks on Pireti pood juba pool aastat tegutsenud 
ning kohalik rahvas on selle kenasti vastu võtnud. Oma edu 
üheks võtmeks peab ta eelneva kogemuse olemasolu ja sel-
gete sihtide seadmist. “Minu eesmärk oli luua ettevõte, mis 
pakuks tööd nii mulle kui ka mu tütrele ning mis suudaks en-
nast kenasti ära majandada,” ütles ta.



“Grupis olen saanud julguse näidata, mida ma tegelikult os-
kan ja olen saanud oma ideedele tagasisidet: millised neist 
on vettpidavad ning millised pakuvad teistele huvi. Sest mil-
leks teha tooteid riiulile, kui neist mingit kasu ei ole. Teiste 
grupiliikmete arvamused ja mõtted on väga tähtsad, nad on 
andnud mulle suure tõuke ka väljaspool grupitegevust en-
da tegemisi näidata,” võttis Kare grupisoleku eelised lühidalt 
kokku.

Ideid aga noorel naisel jagub. Kare Kark on lisaks põhi-
tööle joonestajana valmistanud savist ja puidust eheteid, 
teinud postkaste, karpe ehete hoidmiseks või kingi pakkimi-
seks, erinevaid kinkekaarte ja ettevõtete tellimusel jõulukaa-
rte, müünud neid laatadel ning viimasel ajal on ettevõtmis-
te loetellu lisandunud ka fotograafia. 

“Fotograafia on kõigi nende tegemiste ajal olnud kogu aeg 
hinges ja mõtetes, kuid rääkisin sellest teistele alles peale 
esimest kursuse läbimist,” rääkis Kare, kelle jaoks on foto-
graafia juba ka lisasissetuleku allikas. 

Kare tegemistest rääkides ei saa mainimata jätta ka NWR 
Disaini, mis lisandus pool aastat tagasi tema tegemiste hul-
ka.  Alguse sai see nii, et  üks hea sõber tegi Karele ettepa-
neku, hakata koos valmistama vineerist ja puidust disain-
lampe. Nende toodetega on käidud ka juba messidel ja 
valmistatud neid ettevõtetele jõulukinkideks. Kuna Kare sõ-
nul on tal käed ja jalad tööd täis, siis ta praegu igapäevaselt  
NWR Disainiga ei tegele ning disainib valgusteid pigem ho-
bi korras. 

“Laenugrupis öeldaksegi, et ma peaks hakkama oma ideid 
müüma, sest nii või teisiti ei suuda ma neid kõiki üksi ellu 

viia. Kõik need ideed nõuavad aega ja muid ressursse, mida 
ma tihti une arvelt laenan, kuid eks pensionieas jõuab ma-
gada küll. Tegelikult olengi ma kui üks Hunt Kriimsilm,” nae-
ris ta.

Seetõttu kaardistaski Kare endale kõige meelepärasemad 
ideed ning keskendus eelkõige nendele.  Esimese laenu võt-
tis Kare keraamikaahju ostmiseks, et hakata lisaks puidust 
ehetele valmistama ka savist ehteid. Kuigi äriideel oli jumet 
ning laen on praeguseks tagasi makstud, taotleb ta juba uut 
mikrolaenu ning seekord hoopis fotograafiaga 
tegelemiseks.

“Ma olen end koolitusel täiendanud ning nüüd ma tahan-
gi teha oma fotostuudio ja käia pildistamas erinevatel üri-
tustel, kuid et seda senisest veelgi professionaalsemalt te-
ha, on mul vaja ühte rahasüsti,” võttis Kare lühidalt oma 
äriidee kokku. See ei olegi enam pelgalt idee, kuna sõbrad 
kutsuvad teda juba praegugi aega-ajalt pildistama. Suurt 
reklaami ta endale esialgu veel teinud ei ole ning liigub prae-

gu selle poole, et luua fotograafia abil endale eelkõige lisa-
sissetuleku allikas.

“Kuid soovin veelgi enam sellega tegeleda, et saada kon-
toritoolist liikuma, sest ma ei suuda olla paikne ning keha va-
jab liikumist. Ega see kooliaegne spordihing pole kuhugi ka-
dunud, sest võistlused  ja sport ei puudu minu elust ka 
praegu,” ütles ta.

“Plaanid on küll selles suunas, et hakata ühel eluhetkel 
enda tööandjaks, kuid millal see juhtub, ei oska ma praegu 
veel öelda, sest see eeldab korraliku põhja olemasolu ning 
selle jaoks tuleb mul veel väga palju tööd teha,” tõdes Kare.

Kaks aastat tagasi sügisel kutsus sõbranna 
Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse ma-
gistridiplomiga Kare Järva-Jaani äsjaloodud 
ENTA mikrokrediidiprojekti mentorgruppi. 
Kuigi sõbranna toona loobus, on Kare siiani 
grupi liige ja tal on esimene mikrolaen juba 
tagasigi makstud.

Kare: naine 
nagu Hunt 
Kriimsilm

Facebook/ NWR Disain
Link: https://www.facebook.com/nwrdisain
karkkare@gmail.com



Kuigi Helje Kasearu tegeleb juba üheksa aastat naerujooga 
õpetamisega, refleksoloogiaga ja masseerimisega, otsustas 
ta 2012. aastal siiski liituda äsjaloodud Tahkuranna 
mentorgrupiga.

“Kui ma läksin 2012. aasta sügisel EASi Krista Habakuke 
juurde oma MTÜ asjus nõu saama, soovitas Krista minul ja 
sõbrannal liituda äsja hoo sisse saanud ETNA mikrokredii-
diprojektiga ja kuna nädala pärast koguneski Tahkuranna 
grupp, läksimegi sinna,” meenutas ta.

Tagantjärele tunnistab Helje, et liitumine mentor- ja hil-
jem laenugrupiga oli täiesti õige otsus. “Minu jaoks oli häm-
mastav, kui palju on huvitavaid inimesi ja millega nad kõik 
tegelevad. Pahatihti teeme seda, mis ei paku meile mingit 
huvi. Kuid grupis olid naised, kes tahtsid teha ning kellel oli 
mõtteid ja ideid. Minu jaoks oli selline kooskäimine väga 
arendav, sest üksi olles võidki oma ühte mõttemustrisse kin-
ni jääda,” rääkis ta.

Helje lisas, et eelöeldule lisaks on võrgustikku kuulumi-
ne tähtis ka seetõttu, et seal olles on võimalik saada ka eri-
nevat infot ja oma silmaringi laiendada.

“Elus on oluline praktika. Sa võid ju palju lugeda ja teada, 
kuid tähtis on midagi teha. Pahatihti kardame teha vigu, kuid 
just vigade tegemine on super, sest see annab meile võima-
luse kogeda midagi uut. Aga elu ongi kogemuste saamiseks, 
mitte mõtlemiseks ja heietamiseks,” rääkis ta.

Kui mentorperiood läbi sai, ei liitunud Helje kohe laenu-
grupiga, vaid tegi seda paar kuud hiljem, mil valdav enamus 
grupi laenuressursist oli juba suusõnaliselt välja jagatu, ku-
na siis veel lepinguid ei tehtud.

“Sellegipoolest oli mul võimalik taotleda veel 1585 euro 
suurust laenu ja siis hakkasid asjad toimuma samaaegselt. 
Mul avanes võimalus sõita Indiasse naerujooga tehnika väl-
ja töötanud dr Madan Kataria koolitusele ja mikrolaenuga 

Helje: toob naerujoogaga 
päikese päeva

sai reis rahastatud,” meenutas ta.
Kuid mis on naerujooga? Naerujooga on lõbus keha-meele tree-

ning, kus on ühendatud  naeruharjutused ja jooga sügavhingamine. 
Naerujooga õpetab naerma põhjuseta ja see praktika aitab meid mis 
iganes raskel ajal. Eesmärk on luua rohkem naeru oma ellu, arenda-
da mängulisust, huumorimeelt ja naermist.

Naerujooga vähendab stressi ja tugevdab immuunsüsteemi. Ta 
on võimas treening - 10 minutit südamest naeru vastab 30 minuti-
lisele harjutamisele trena�ööril. Naerujooga tegeleb üheaegselt nii 
füüsilise, vaimse kui ka emotsionaalse stressiga. Alandab vererõh-
ku, reguleerib veresuhkrut, parandab südame tööd jne. Naer tõs-
tab tuju minuti jooksul, eraldades endorfiinid meie ajurakkudest. 
See loob hea enesetunde ja toob rõõmu.

Helje sõnul tahab täiskasvanu naermiseks mingit põhjust, see-
ga impulss naermiseks tuleb väljast. 

“Naer tuleb aga sinu seest ja kui sa oled selle tehnika kätte saa-
nud, siis hakkad maailma nägema teiste silmadega ja maailm po-
le enam nii hall ja trööstitu. Seda peab lihtsalt kogema!,” rääkis 
Helje.

Lihtsustatult öeldes avabki naerujooga tehnika inimeses pei-
dus oleva väikese lapse ning annab rohkem elurõõmu ja roh-
kem värvi ellu. Arendab positiivset suhtumist, mis aitab toime 
tulla negatiivsete olukordade ja inimestega.

“Mina olen saanud tänu naerujoogale rohkem julgust öelda 
välja seda, mida ma mõtlen. Kui lastele midagi ei meeldi, nad 
lähevad lihtsalt ära ega ussita ega tee nägusid. Täiskasvanud 
nii ei tee, kuid naerujooga annab selle julguse ning aitab meil 
meie hullumeelses maailmas elada,” ütles ta.

Kuigi 
paljud arvavad, et 

naerujooga on pelgalt üks 
naljategemine, pole see päri-
selt nii. Samas võib see esma-
pilgul kummalisena tunduv  
jooga muuta teie elu tundu-
valt päikesepaistelisemaks.

NAERMUSIC OÜ
www.hingeruum.ee
helje.kasearu@gmail.com



Kambjasse tulemine oli osa Jaanika suurest unistusest naa-
seda oma juurte juurde, kuna Tartumaalt on pärit ka tema 
esivanemad. Ja kuigi ta oli pealinnas oma ettevõtlusele kriip-
su alla tõmmanud, sai ta just Kambjas inspiratsiooni uueks 
äriideeks.

“Kambjas olles sattusin Kodukandi liikumisse, kus kohtu-
sin Lille Reissaarega Tartu laenugrupist ning aitasin tal algul 
otsida sinna ettevõtlike naisi. Kui selgus, et ka perefirmad 
võiksid laenu saada, tuli mul mõte ka ise liituda, sest äriidee 
kui selline oli mul olemas,”  rääkis ta.

Jaanika abikaasa Rene tegeleb nimelt hüdraulika ja pneu-
maatika alal ning tema oli juba pikemat aega mõlgutanud 
mõtet hakata Eestis tootma tööstusvoolikute 
plastklambreid.

Esmapilgul on tegemist geniaalse ideega, kuna neid klamb-
reid kasutatakse nii tööstuses, põllumajanduses, laevandu-
ses ja kus iganes veel, kuid paraku Baltimaades neid ei too-
deta. Kuna Jaanika abikaasa teadis, millistel klambritel oleks 
Eestis turgu, tuligi ta mõttele muretseda pressvormid ja ha-
kata neid tootma.

“Üks tark ütles kunagi, et Eesti Nokia ongi tootmine ja kui 
seni tundus tootmise püstipanek mulle ülemõistuse keeru-
line, siis selgus, et ka väikeses mahus saab väga hästi toot-
misega alustada,” rääkis Jaanika.

Jaanika saigi Tartu laenugrupist kolmeks aastaks 2000 eu-
rot laenu ning selle rahaga osteti vajaminevad pressvormid 
ja kui teenustöö osas oldi kokku lepitud juba ühe Hiiumaal 
asuva ettevõttega, tuli ka esimene tagasilöök. Selgus, et vor-
midel puudusid spetsiifilised jahutuskanalid ning nüüd ot-
sibki perefirma sellele küsimusele lahendust.

Suhtlemine Eesti plastisaareks kutsutava Hiiumaaga viis 
aga selleni, et Jaanika perefirma leidis endale seal võimali-

ku tulevase osaniku, kes hakkakski tegelema eeskätt 
tootmisega.

Jaanika on klambrite turu osas väga optimistlik, ku-
na Eestis on olemas nõudlus ja nende klambrite oma-
hind tuleks soodsam importklambritest, kuna Eestis on 
tootmiskulud soodsamad kui Euroopas.

Mis puutub aga laenugruppi, siis Jaanika soovitas igal 
algajal ettevõtjal mõne taolise grupiga liituda. “Minul on 
juba kogemus ettevõtjana olemas, kuid algaja ettevõtja 
jaoks on grupi suunavad küsimused üliolulised, need 
panevad asjadele teistmoodi mõtlema,” põhjendas ta.

Mõned aastad tagasi tegi 
Tallinnas lillepoode pidav 
Jaanika Iljas Pehka oma 
elus kannapöörde: müüs 
pealinnas  oma lilleäri ning 
kolis elama Lõuna-Eestisse 
Kambjasse, kus üritab nüüd 
käivitada tootmisfirmat.

Jaanika:  käivitab 
mikrolaenuga tootmist
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