
 

 

 

Selle aasta suvi on olnud kirju, teguderohke ja suunatud 
rahvusvahelisele koostööle. 

 



Moldova 

22.04.2107 korraldas Maamajanduse infokeskus nõupidamise teemal: koostöövõimalused Moldova 

maapiirkondadega, millest sai uue hoo koostöö Moldova suursaatkonnaga. Kohtumisel esindasid ETNAt 

Sirje Vällmann ja Silva Anspal.  

 

Juba 22.aprillil toimus kohtumine Moldova saatkonnas 

Tallinnas. Osalesid Sirje Vällmann, Gina Kilumets, 

Margo Orupõld, Tiiu Sommer ja Elle Allik. 

Margo Orupõld: „Täna kohtusime Moldova 

suursaatkonnas suursaadik Inga Ionesiiga. Rääkisime 

naisettevõtluse arengutest ja koostöö võimalustest 

kahe riigi vahel. Oli soe ja südamlik kohtumine. 

Usume, et põnevad väljakutsed on tulekul“ 

 

Koostöö jätkuks külastas Moldova suursaadik Inga 

Ionesii 29.mail Lääne-Virumaal ETNA Mikrokrediidi 

programmis osalevaid ettevõtjaid. Teda saatsid ETNA 

liikmed Sirje Vällmann, Elle Allik.  

 

 

Maaeluministeerium ja Maaeluvõrgustik (MMIK) 

 

ETNA Finantsmehhanismi mikrokrediidi meedet tutvustav seminar toimus 09.05.2017 Tallinnas Õpetajate 

maja Saadiku saalis. ETNA esindajad seminaril:  Sirje Vällmann, Gina Kilumets, Margo Orupõld, Elle Allik. 

Otsiti ja leiti koostöövõimalusi maaeluministeeriumiga ja Maamajanduse Infokeskusega 

 

Seminari päevakava vaata  SIIT 

Ettekanded: Sirje Vällmanni  ettekanne  

Margo Orupõllu  ettekanne 

 

Vaata ka:  

Uudis: MAAELUVÕRGUSTIK: Ühing Ettevõtlikud 

Naised Eestimaal ja selle jäljed Eesti ettevõtluses! 

 

 



  

http://www.maainfo.ee/index.php?id=4958&page=3394&
http://www.maainfo.ee/public/files/2017-05-09-ETNA-SVALLMANN.pdf
http://www.maainfo.ee/public/files/2017-05-09-raha-paneb-rattad-kaima-MORUPOLD.pdf
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6254&page=3265&action=article&
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6254&page=3265&action=article&


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)  

27.–28. aprillil 2017 oli kevadkonverents, pühendatud ENUTi 20. aastapäevale  „ENUT 20. Uued 

väljakutsed elu edendamisel Eestis – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates“ 

Paneeldiskussioonis Naised ja mehed ettevõtluses osales Margo Orupõld naisettevõtluse toetamise 

võrgustiku esindajana.  

 

ENUTi kutsel osales Margo Orupõld 3-4.juunil 2017 Kiievis toimunud naisettevõtjate foorumil «Защита прав 

и интересов внутренне перемещенных лиц, прежде всего женщин, и расширение их перспектив на 

рынке труда Украины» .          

Margo Orupõld roll oli olla kohal, kui  kogenud ettevõtja, mentor ning ühe võimaluse ettevõtluse käivitamisel,  

MTÜ ETNA Eestimaal disainitud mikrokrediidi mudeli tutvustaja.  

 

Margo kommentaar: „ Foorumil osalesid algajad ja alustajad naisettevõtjad Ukraina kolmest piirkonnast – 

Lvovist, Saparozjest, Kirovogradist. Kolme piirkonna naised rääkisid oma mentori-mentii kogemustest ning 

kasuteguritest,  oma  rõõmudest, õppetundidest ja raskustest ettevõtjana alustamisest ning arendamisest. 

Naiste tegevuste ampluaa  oli seinast seina nagu meilgi siin Eestis. 

Oluliseks peeti koostööd ja informatsiooni vahetust, arengut, uusi tutvusi ning võimalust kokkusaamisteks ja 

kogemuste jagamiseks. 

Erinevus oli see, kuidas naised enda ja teiste tegemisi tutvustasid. Sellist entusiasmi ja energiat annab meil 

eestlastel vaid kadestada. Kahjuks ei olnud kogemust sellistele kokkusaamistele oma tootenäidiseid 

müügiks ja tutvustamiseks kaasa tuua. 

2.juunil, kui saabusime Kiievisse, oli meil kohtumine ja ühine lõuna Eesti Suursaatkonna töötajatega Kiievis.  

Kokkuvõtteks võin öelda, et  oli väga intensiivne, informatiivne ning töökas nädalavahetus, mida rikastasid 

uued kontaktid ja sõbrad FB-s, kes usuvad ja ootavad uusi kohtumisi nii Eestis kui Ukrainas.“ 
 

Läti ettevõtlikud naised 

22.-24.07 Väisasid Eestit Läti ettevõtlikud naised. 

Kogemusreis Eestis algas  Lääne-Virumaal. Jätkus 

Järvamaal, kus osaleti Projekti Sense of Light (SOL) 

Teavitusseminaril ja  toimus Avatud talude päeva Ringsõit 

Järvamaal.  

   

Koduteel kohtusid 

Läti naised 

Pärnumaal ETNA 

Mikrokrediidi 

programmis 

osalevat ettevõtjatega. Aitäh Kristale (Noorkuugrupp) ja Katrinile 

(Päikesetõusu grupp), kes külalistele oma tegemisi tutvustasid ja 

üle läve lubasid kiigata. 

  



  Kodukant 
 

Eesti Külade Maapäeval 4.-6.augustil osales Margo 

Orupõld arutelupaneelis Inspiratsioonitund  „Mõtleme 

kastist välja – Eesti küla 2020…!“ ja viis  läbi ettevõtjate 

töötuba.  

 

Minimessil tutvustas ETNA tegevusi Silva Anspal.  

 

 

   
 

 

28.06. kinnitas ETNA Üldkoosolek 2016 majandusaasta aruande, valis uue juhatuse ja toimus edasiste 

tegevuste arutelu. Juhatusse kuuluvad esinaine Silva Anspal ja liikmed Sirje Vällmann ning Margo Orupõld. 
 

30.08 Toimus Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis kohtumine Urve Paloga naisettevõtluse 

teemal. Ettevõtlikke naisi esindas Margo Orupõld. 

 

Mais alanud koostöö WINNET jätkuprojekti ettevalmistusel tõi projekti rahastuse Rootsist. 

6.-7.11 toimub IGG projekti Kick Off seminar Stokholmis. Projekti märksõnad on Teabekeskused ja koostöö. 

ETNA poolne kontaktisik on Sirje Vällmann. 

 

19.09 toimus Jänedal kohtumine MMIK Maaeluvõrgustiku esindajatega, 

kus arutati edasisi koostöövõimalusi. 

Kohtumine, osalesid Krista Kõiv, Ave Bremse, Sirje Vällmann, Elle Allik ja Silva 

Anspal. Otsustati üheskoos tähistada rahvusvahelist maanaiste päeva 

koostöökonverentsiga. 

 

Lõpetuseks lõbusat ajaloost:  

Külastati Tallinnas Flo Kasearu majamuuseumi, millest sündis video naiste 

tegemistest: 

 
 

Tulemas!
12. oktoobril 2017 korraldab MTÜ ETNA EESTIMAAL koostöös Maamajanduse Infokeskusega maanaiste 
päevale pühendatud konverentsi. 
 

„Tere! Teeme ettevõtlikku koostööd!“ 
 
Konverents toimub Jänedal, Maamajanduse Infokeskuse ruumides. 
Konverents on registreeritud osalejatele tasuta.  
Lisainfo: fem@fem.ee, Sirje Vällmann 56920845 
 
Registreerimine avatud kuni 7. oktoobrini MMIK kodulehel SIIN. 

Päevakava siin:  

https://vimeo.com/162970602
https://vimeo.com/162970602
http://www.maainfo.ee/index.php?id=5241&page=3394&
http://www.fem.ee/files/7ccf7cc5db9c74691f1e6d02b73209cd.pdf

