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Tere tulemast
lugema ETNA
Mikrokrediidi
esimest
uudiskirja!
Alates oktoobrist hakkab ilmuma MTÜ ETNA Eestimaal poolt elluviidava projekti ETNA
Mikrokrediit tegemisi kajastav uudiskiri.
Uudiskiri hakkab ilmuma pooleteise kuu tagant ja selle eesmärgiks on anda infot projekti ning sellega seotud inimeste kohta.
ETNA Mikrokrediit on Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi toel elluviidav projekt, millega
soovitakse toetada maapiirkondade ettevõtlust ja pakkuda ettevõtlusega alustada soovi-

vatele naistele tuge mentorluse, koolituste ja väikese laenuvõimaluse näol.
Projekti ellukutsumise tingis ennekõike majanduskriis, mis tabas kõige
valusamalt maapiirkondi. Maal töö ja
sissetuleku kaotanud inimesed lähevad uusi võimalusi otsima linnadesse ja piiri taha, see omakorda mõjutab perede toimetulekut ja
püsimajäämist. Projekti sihtrühmaks
on justnimelt naised, kuna nad on
Eesti ettevõtjate seas vähemuses, samuti on naiste potentsiaal maal endale ja oma lähedastele töö ja sissetuleku loojana väga suur. Usume, et
väikestel impulssidel on suur jõud
ning väikestest asjadest saavad alguse suured teod.
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Head lugemist!
KAIRI TALVES
ETNA Mikrokrediidi projektijuht

Vaata meid:

Internetis www.fem.ee
Facebookis https://www.facebook.com/#!/etnamikrokrediit

Toetab:

Ridakülas asusid tegutsema
esimesed müüdimurdjad
ETNA Mikrokrediidi Ridaküla laenugrupi
mentori Inken Logbergi hinnangul kuulub laenugruppide eesmärkide hulka ka Eestis levinud müütide murdmine, mille kohaselt näiteks elustiiliettevõtlust päris ettevõtluseks ei
loetagi.
„Eestis on kujunenud arusaam, et ettevõtlus on ettevõtlus alles siis, kui turg haarab kogu Eesti. Euroopa Liidu raames loetakse turuks
aga näiteks küla või mõnda kogukonda, kellele saab oma tooteid müüa,“ rääkis Inken
Logberg.
„Eestis on olemas küll kogemus lokaalsetest
krediidigruppidest Lõuna-Eestis, kuid need
need pole paraku üle-Eestiliselt laienenud. ETNA Mikrokrediidi projekti eesmärk ongi olemasolevat kogemust rakendades elujõulise kogu riiki hõlmava süsteemi loomine,“ ütles ta.
Inken rõhutas, et mikrokrediidi projekti põhimõtteks on kollektiivse toimimise süvendamine. “Selline koostöö on tänapäeval hädavajalik, kuna suhtlemine inimeste vahel on
jõudnud miinimumini. Samas on vajalik näha
ja tajuda , et meie kõrval on samasuguste prob-

leemide ja lootustega inimesed. Kohalikul ehk
lokaalsel turul toimijad peavad tajuma üksteise toetamise tugevust, mitte „ärapanemist“, “
rõhutas ta.
Inkeni sõnul näebki ta grupi suuremat väärtust selles, et see sunnib inimesi ennast vastastikku avama ja võimaldab ettevõtjatel nö
kapist välja tulla.
„Ridakülas on meil grupis näiteks noor mesinik, torditegija ja käsitöömeister. Esimeseks
suureks alguseks on juba see, et nad ütleks se-
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da kõva selge häälega suurele kuulajaskonnale: jah, mina olengi mesinik või tordimeister,“
ütles Inken.
Mentori sõnul on Eesti ärikultuur madal, mis
on inimesed hellaks teinud ja mistõttu väikeettevõtjad isegi justkui häbenevad oma staatust. See on aga tema sõnul totaalselt vale suhtumine, sest ka vaid endale töökoha loonud
ettevõtja on ettevõtja, kes maksab riigimaksud majandab kasumit tootvalt.
„Inimesed on turvanud ennast teatud müütidega ja meie eesmärk ongi müütide murdmine, kuid samas me peame andma inimestele ka mingi kargu, millele nad saaksid edasipidi
toetuda ja enesekindlalt oma oskusi müüa,
“võttis Logberg laenugrupi ühe peamise idee
kokku.

Inken Logbergi sõnul soovivad
nad Ridaküla laenugrupi ettevõtjatele süstida rohkem
enesekindlust.
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Urve Eriksonil
jääb päevast
puudu
Kuigi Ida-Virumaal Jõhvi ümbrust koondava laenugrupi protsessijuhi Urve Eriksoni tööpäevad on
juba praegu lõhkiplaneeritud, soostus ta siiski hakkama juhendama ka laenugruppi, kuna on kindlalt
seda meelt, et alustavatele naisettevõtjatele on tuge vaja.
Urve Eriksoni tööpäevad näevad juba praegu välja enam kui tihedad. Igapäevasele tööle Ida-Virumaa omavalitsusliidu tegevdirektorina on Urve üks
seitsmest Eesti omavalitsustegelasest, kes kuuluvad Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete
hulka.
Tegemist on siis Euroopa Liidu konsultatiivorganiga, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja regioonide esindajatest ning mille ülesanne on jälgida Euroopa parlamendist tuleva seadusandluse vastavust
kohalike omavalitsuste huvidega.
Eksivad need, kelle arvates on tegemist mingi
pöidlakeerutamisametiga. Urvele tähendab see
kord kuus Brüsselis käimist ning samuti ka meeletu hulga materjalide läbitöötamist.
Nii näiteks ületas Urve tegevus komitees Eesti

Ma tean kõiki neid valusid ja vaevasid, mida
naisettevõtja peab läbi
tegema.
Urve Eriksoni sõnul annavad laenugrupid
naistele võimaluse tulla kodust välja ja leida
seal endale kasvõi tulevane koostööpartner.

meediakünnise tänavu kevadel, kui ta esitas hulgaliselt muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks
oli ühtlustada Eesti põllumeestele makstavate põllumajandustoetused Lääne-Euroopas makstavate
toetusega.
Lisaks Ida-Virumaa omavalitsusliidu tegevdirektori ametile on Urve veel ka Tudulinna vallavolikogu aseesimees, mistõttu tööpuuduse üle ta pehmelt öeldes ei kurda.
Kuid miks siis võttis ta vastu ettepanku hakata
laenugrupi protsessijuhiks? „Mul on endal ettevõtjakogemus, rajasime kunagi koos sõbrannaga Oonurme turismitalu ja ma tean kõiki neid valusid ja
vaevasid, mida naisettevõtja peab läbi tegema,“
rääkis ta.
Urve sõnul ongi naistel ühe suuremaks takistuseks ettevõtlusega alustamisel nii sotsiaalvõrgustiku kui enesekindluse puudumine. „Maal on kogukonnad hakanud lagunema, inimesed käivad
maale ainult magamas ja need, kes tegutsevad
maal, on oma töödega nii hõivatud, et pole aega
teistega suhelda,“ rääkis ta.
Tema sõnul on maal ära kadunud need punktid,
mis inimesi kokku tõid, nagu pood, postkontor või
külapeod, mistõttu inimestevahelist suhtlemist jääb
järjest vähemaks.
„Laenugrupid aga annavad naistele võimaluse
tulla kodust välja ja leida seal endale kasvõi tulevane koostööpartner,“ rääkis ta.
SANDER SILM
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ETNA naised kohtusid
Riigikogu liikmetega
MTÜ ETNA Eestimaal kohtus 15. oktoobril Riigikogu Naisteühendusega, et arutleda mitmete põletavate probleemide
üle.
15. oktoober polnud valitud Riigikogu külastamiseks sugugi juhuslikult, kuna just sellel päeval tähistatakse rahvusvahelist maanaistepäeva.
Riigikogus kohtusid meiega Riigikogu Naisteühenduse liikmed Urve Tiidus, Ene Ergma, Laine Randjärv, Helmen Kütt ja
Heljo Pikhof.
Kohtumisel räägiti ettevõtluse toetamise võimalustest maal,
maaelu arengust ja väljavaadetest ning MTÜ ETNA Eestimaal
poolt elluviidavatest projektidest naiste ettevõtlikkuse
toetamiseks.
Rääkides ETNA Mikrokrediidi projektist ja sealsetest mikrokrediidi võimalustest maanaistele, tõi Ene Ergma arutelus
välja väikeste toetusvõimaluste tähtsuse, rõhutades kuidas
väikestest asjadest saavad alguse suured ja kuidas tegelikult
piskuga annab palju ära teha.
Samuti oli Helmen Kütt mõnevõrra kursis ETNA Mikrokrediidi Viljandimaa mentorgrupi tegemistega ja tõi välja selle
positiivse mõju naistele.
Kohtumise lõppedes lepiti ka kokku, ETNA Eestimaal esitab
Riigikogu Naisteühendusele oma ettepanekud ettevõtjatele
mõeldud toetusmeetme osas.

Mentorgrupid alustasid tööd
Alates septembri algusest hakkasid koos käima mentorgrupid, mida juhendab mentor, kellel endal on pikaajaline ettevõtjakogemus. Üle Eesti tegutseb
kümme gruppi ja igas grupis on ligikaudu 7 naist.
Grupis kohtutakse kord kuus kuue kuu jooksul ning selle aja jooksul tegeletakse oma ettevõtlusidee ja –eesmärkidega. Igal kohtumiskorral saavad grupiliikmed rääkida oma eduelamustest ja tagasilöökidest, tutvustada oma tooteid
ja ideid, arutleda oma tugevuste ja nõrkade ning täiendamist vajavate külgede
üle.
Toon mõned näited gruppidest, kes on juba valmis tegema koostööd ka väljaspool tavapäraseid grupikohtumisi. Nii näiteks osaleb Pandivere grupp (mentor Reet Maadla) ühiselt Rakkes 23. novembril aset leidval ettevõtlusmessil.
Narvas kooskäiv venekeelne grupp (mentor Sirje Vällmann) plaanib ühiselt minna teatrisse.
Esimesed grupikohtumised on näidanud, et naiste ootused grupis osalemile on seotud ennekõike ettevõtluseks vajalike praktiliste teadmiste-oskuste
omandamisega - raamatupidamine, äriplaani koostamine jms -, kuid oodatakse ka koostööd, põnevaid ideid, uusi mõtteid, kontakte ja väljakutseid.
Pärast kohtumist antud tagasisides hinnatakse ennekõike vaba ja sundimatut õhkkonda, kus saab oma arvamusi vabalt väljendada, teisalt tuntakse rõõmu selle üle, et ei lobiseta niisama, vaid igaüks saab tegeleda enda ja oma ettevõtluse eesmärkidega.
Vändra ja Paide gruppide mentor Heidi Antons tõi välja gruppides tekkiva
usalduse ja sünergia.
„Juba pärast teist grupikohtumist on näha, kuidas tekib usaldus grupis, ollakse valmis rääkima väga isiklikest asjadest ja tunnistatakse, et oleme saanud
nii lähedaseks. Samas on grupiliikmed öelnud, et grupis osalemine on väga kasulik, kuna rääkides oma probleemist saad palju lahendusvõimalusi – üks ütleb ühe targa lause ja teine teise,“ rääkis Heidi Antons.

KAIRI TALVES
KAIRI TALVES
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