
Eestimaale on jõudnud suvi. Kui linnainimesed 
valmistuvad puhkusteks, siis maal käib kiire ja 
aktiivne toimetamine, üks töö ajab teist taga 
ning enne kui ilmad sügisesse jõuavad, tuleb 
palju ära teha. Sestap otsustasime teid juuli-
kuus uudiskirjaga mitte koormata.

Mis toimub projektis? Laenugrupi liikmed 
koostavad äriplaane ja valmistuvad neid oma 
gruppides kaitsma, et siis heakskiitmise korral 
laenutaotluse rahuldamise otsust ootama jää-
da. Augustis, kui on oodata järgmist uudiskir-
ja, on esimesed laenugrupi liikmed laenu kät-
te saanud ning realiseerimas oma äriideid, mis 

on küpsenud juba möödunud suvest saadik. 
Sellest lähemalt järgmises uudiskirjas.

Mida huvitavat on toimunud projektiga seon-
duvalt? Meie mikrokrediidi mudel on huvi ära-
tanud välisriikides ja meid külastasid vastuvi-
siidiga Sakha Vabariigi naisettevõtjad. Toimus 
kohtumine Avatud Eesti Fondi partneriga New 
Yorgist ja meie esinaine osales Brüsselis sot-
siaalse innovatsiooni auhinna tseremoonial. 
Toimus ka kohtumine Gruusia esindajaga. Kuid 
kõigest sellest saate lugeda juba uudiskirjast.

GINA KILUMETS
ETNA mikrokrediidi projektijuht

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

Head lugejad!

Etna Mikrokrediit

Etna Mikrokrediit

Etna Mikrokrediit
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ETNA Mikrokrediidiprojekt kandideeris täna-
vu 605 osaleja hulgas Euroopa sotsiaalse in-
novatsiooni auhinnale ning jõudis lõpuks kon-
kursil 30 poolfinalisti hulka.

Euroopa Komisjon algatas selle konkursi Dio-
go Vasconcelose mälestuseks ja tegemist oli esi-
mese sellelaadse konkursiga, mille eesmärgiks 
oli leida häid ja uuenduslikke ideid uute töövõi-
maluste loomiseks ja tööhõive parandamiseks 
Euroopas, kus praegu on ligikaudu 25 miljonit 
inimest ilma tööta. 

Auhinnatseremoonial osalenud ETNA Eesti-
maal esinaise Sirje Vällmanni sõnul andis kon-
kursi tasemest aimu tõsiasi, et konkursi pea-
preemiat tuli üle andma Euroopa Komisjoni 
president José Manuel Durão Barroso 
isiklikult. 

MTÜ ETNA Eestimaal osales konkursil mik-
rokrediidi ideega, kusjuures ETNA Eestimaa pro-
jekt oli ainuke Eestist esitatud projekt. Kuna ET-
NA Eestimaal projekt jõudis 30 poolfinalisti 
hulka, siis oli konkursi raames võimalik seda pro-
jekti lihvida ka Euroopa tippmentorite käe all.

Märtsi alguses toimus aga Amsterdamis pool-
finalistidele kahepäevane töökohtumine, kus 

ETNA mikrokrediidiprojekt 
pälvis Euroopas tunnustust

osales ka ETNA mikrokrediidi projektijuht Gina 
Kilumets.

Gina Kilumetsa sõnul olid Amsterdamis toi-
munud töötoad väga kõrgel tasemel, kuna neid 
viisid läbi sellised sotsiaalse innovatsiooni gu-
rud nagu dr Sara Schulman, Simon Willis, Mar-
tijn Arnoldus ja Karl Richter.

Praxis Akadeemia juhi ja ühe žüriiliikme Kris-
tina Männi hinnangul on ETNA Eestimaal kon-
kursil osalemine ja poolfinaali jõudmine tore. 
“Aga ma ise loodan, et järgmisel aastal on Ees-
tist palju rohkeim osalejaid,” ütles ta.

Konkursi esikolmikusse jõudis väiksemõõdu-
lisi sotsiaalhooldekande- ja tervishoiuteenuseid 
pakkuv Ühendkuningriikide projekt Community 
Catalysts. Samuti Economy App Saksamaalt, 
mis viib omavahel kokku lokaalsel tasandil te-
gutsevad mikroettevõtjad ja tarbijaid ning mis 
võimaldab ühiselt kasutada ka teatud teenu-
seid, nagu näiteks jagada autot. 

Hispaaniast pärit MITWIN.NET projekti näol 
oli aga tegemist põlvkondadevahelise profes-
sionaalse võrgustikuga, kus kogemustega töö-
tajad jagavad nii oma kogemusi kui ka tööd töö-
turule sisenevatele noortele.

Järgmine konkurss kuulutatakse välja 11. ok-
toobril 2013 Milanos.

SANDER SILM

Konkursi peapreemiat tuli üle andma Euroopa Komisjoni 
president José Manuel Durão Barroso isiklikult. Foto: Euroo-
pa Komisjon
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Eestit külastasid Gruusia 
kodanikuühiskonna esindajad
10.-14. juunini külastasid Eestit Gruusia kodanikuühenduste esindajad, kelle-
le pakkusid muuhulgas huvi ka ETNA Eestimaal tegemised.

Visiidi eesmärgiks oli tutvustada Gruusia kodanikuühenduste esindajate-
le Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni, näidata Eesti kodaniku-
ühiskonna arengut ja toimimist, koostööd avaliku sektori ja ühenduste va-
hel ning Eesti eestkosteorganisatsioonide töötamist. 

Gruusia ühendused soovisid tutvuda võimalike Eesti koostööpartnerite-
ga ning ühtlasi alustada tööd Gruusia kodanikuühiskonna alusdokumendi-
ga. Nad kohtusid nii Eesti kodanikuühiskonna liidritega, erinevate ühendus-
tega kui ka ministeeriumite esindajate ja poliitikutega.

ETNA  esindajana  kohtusin Lika Marganiaga, kes esindas Gruusia naiste 
assotsiatsiooni “Consent” ja keda huvitas eriti soolise võrdõiguslikkuse tee-
ma maapiirkondades. Kohtumise käigus ilmnes, et meil on palju ühiseid 
kokkupuutepunkte ja eriti suurt huvi tundis ta ETNA  koolituste vastu ,mis 
toimuvad maapiirkondades.

Visiit oli osa Praxise arengukoostöö projektist  „Kodanikuühiskond Gruu-
sias: Gruusia Ida-Partnerluse platvormi organisatsioonide eestkostesuut-
likkuse edendamine“ ja selle projekti raames on tänaseks toimunud kaks 
seminari Tbilisis eestkoste, kaasamise ja kommunikatsiooni teemadel. Sü-
gisel on tulemas veel üks seminar mõju hindamise teemal. 

Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi va-
henditest ning selle kohta saab lähemalt lugeda siit: http://www.praxis.
ee/index.php?id=1054

SIRJE VÄLLMANN
MTÜ ETNA Eestimaal esinaine

Uudised
23. mail kohtusid ETNA Mikrokre-
diidi projektijuht Gina Kilumets ja 
MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje 
Vällmann Avatud Eesti Fondis Ava-
tud ühiskonna toetusfondide võr-
gustiku (Open Society Foundations) 
programmikoordinaator Olga Ta-
rassovaga, kes oli Eestisse tulnud  
fondi New Yorgis asuvast peakorte-
rist. Olga Tarassovale imponeeris 
meie senitehtu ning ta kinnitas, et 
fond on ka edaspidi huvitatud 
koostööst MTÜ-ga ETNA Eestimaal.
MTÜ ETNA Eestimaal esitas avaldu-
se EMSL-i arenguprogrammiga lii-
tumiseks ning see ka rahuldati. 
Järgneva pooleteise aasta jooksul 
valmivad selle programmi raames 
ETNA strateegia- ja 
tegevusdokumendid.  
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Jakuudi naisettevõtjad 
käisid tutvumas 
mikrokrediidiprojektiga

17.-23. maini külastasid Eestit Sakha (Jakuutia) 
Vabariigi naisettevõtjad, kes uudistasid Eesti 
naisettevõtjate tegemisi ja kohtusid ka Riigiko-
gu naisliikmetega.

Visiidi peaeesmärk oli näha, kuidas mikrokre-
diit on abiks alustavale ettevõtjale ning kui oluli-
ne on naiste osalemine mentorgruppides ehk 
koostööle suunamise alused.

Külaliste seas oli ka protsessijuht, kes alustab 
oma kodumaal tööd vastloodud mikrokrediidigru-
piga, teised olid mikrokrediidigruppidega liituda 
soovivad naisettevõtjad. Jakuutia naisettevõtjate 
võõrustajaks oli maapiirkondade naisettevõtjaid 
ühendav MTÜ ETNA Eestimaal, mille esinaine Sirje 
Vällmann külastas Jakuutia Sakha Vabariiki tänavu 
veebruaris.

Eestit külastanud delegatsioonis oli neli naisettevõt-
jat, kusjuures neile lisaks olid kaks naisettevõtjat Ees-
tis mai alguses, kuna soovisid külastada siinseid väike-
seid juustutööstusi. Sirje Vällmanni sõnul külastasid 
Jakuudi naisettevõtjad Saidafarmi, mille juustutööstus 
jättis neile väga sügava mulje. Huvi juustutööstuse vas-
tu oli seotud sellega, et üks Jakuudi naisettevõtja soovib 
oma kodukohas käivitada juustutootmist.

17.-18. mail külastasid Jakuudi naisettevõtjad Järvamaad, 
kus kohtuti sealsete ettevõtjatega ja jõuti juba sõlmida ka 
üks äritehing. Üks Jakuudi ettevõtja tellis oÜ-st Pilleriided 
oma firma töötajatele kaunid tikandiga põlled.

Sirje Vällmanni sõnul jättis Jakuudi naistele eriliselt süga-
va mulje Türi Lillelaada külastus, kuna Jakuutias meie mõis-
tes kevadet pole, mistõttu Jakuudi naised nägid esimest kor-
da sedavõrd ohtralt lilleilu.

Kaugetele külalistele Jakuutiast jättis Eesti sügava mulje.  
Foto: Margo orupõld.
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“Siit tekkis neil kohe mõte külastada 
Eestit tulevikus ka turistidena, kuna Ees-
ti jättis neile oma kauni looduse ja hari-
tud põldudega väga hea mulje,“ lisas 
Vällmann.

Õppe- ja tutvumisreis jätkus Pärnu- ja 
Lääne -Virumaal, kus kohtuti samuti ko-
halike naisettevõtjatega. 

Pandivere piirkonnas kohtuti Leader 
piirkonnas tegutsevate ettevõtjatega ning 
samuti tutvuti PAIK NETi ehk naisettevõt-
luse teabekeskuse tegevusega.

Pärnumaal osalesid Jakuutia naisette-
võtjad Kurgja talupäeval, kus valmistati 
sõira ja keedeti seepi, samuti tutvusid nad 
Klaara-Manni puhkekojaga ja Tahkuran-
na moodsa vallavalitsusega ning Tahku 
Tares kohtuti kohalike sädeinimeste ja 
Tahkuranna laenugrupi liikmetega.

„ Tahku Tarest helistati mulle hiljem ja 
öeldi, et neil pole nii meeldivaid külalisi 
veel kunagi käinud,“ meenutas hiljem ET-
NA Mikrokrediidi laenugruppide koordi-
naator Margo orupõld.

23. mail külastasid jakuudi naised aga 
Riigikogu, kus neid võõrustas MTÜ ETNA 
Eestimaal patroon Urve Tiidus ning Sirje 
Vällmanni sõnul pakkus meie parlamen-
di külastamine kaugetele külalistele väga 
võimsa elamuse.

SANDER SILM
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MTÜ Simuna Naisteklubi ja ETNA Eestimaal  
koolitus “Alustavate naisettevõtjate ja pereet-
tevõtete koolitus- ja võrgustikuarendus Pan-
divere piirkonnas” tõmbas joone alla kaks aas-
tat kestnud tegevusele.

Koolitusel osales ligi paarkümmend naist  
Pandivere neljast vallast: Väike-Maarjast, Rak-
kest, Laekverest ja Tamsalust. Huvitav on tõ-
deda, et pea pooled koolitatavatest olid õpe-
tajad. Ühelt poolt  näitab see, et õpetaja tahab 
teada, on aldis uuele ja otsib uusi väljakutseid 
, aga ka seda, et maakooli õpetaja tunnetab 
ohtu oma kooli ja töökoha kaotamise pärast. 
Teisisõnu hakkab end juba ette valmistama 
uuteks tegevusteks. 

Ülejäänud koolitusel osalenutest olid ette-
võtjad, kes pakuvad raamatupidamisteenu-
seid või tegelevad käsitööga. Paar inimest te-
gelesid ka maasika – ja marjakasvatusega 
laiemalt.  Esindatud oli ka maapiirkonda häs-
ti sobiv ja oluline  aiasaaduste ning metsaisti-
kute kasvatamine.

Heameel on sellest, et koolituse ajal re-
gistreeris kolm 

naisettevõtjat  end FIE-ks, tehes oma esime-
se sammu ettevõtluse suunas.

Tagasisidena rõhutasid kõik õppurid kooli-
tuselt saadud uusi teadmisi ja kogemusi. Pal-
ju uusi toredaid ettevõtlikke  tuttavaid, koos-
töövõimaluste laienemist ja tihedaid, 
loodetavasti hästitoimivaid  suhtevõrgustik-
ke. Tuleb nentida, et oluline on seegi, kui koo-
lituse lõppedes jõuab naine endas selgusele, 
et temast ettevõtjat ei saa. Koolitatavad rõhu-
tasid justkui ühest suust, et said julgust mõel-
da suurelt ja õppisid tundma oma regiooni.

Märkimist väärt on, et ETNA koostöövõrgus-
tik laienes tänu nimetatud koolitusele Lääne-
Virumaal oluliselt.

 Soovin kõigile ettevõtjatele kaunist kosuta-
vat suve ja edukat uut ettevõtlusaastat!

REET MAADLA
MTÜ Simuna Naisteklubi

Simuna Naisteklubi ja ETNA Eestimaal  
viisid Pandiveres läbi koolituse
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Loodetavasti on kõik hakkajad 
naised juba oma ettevõtted loo-
nud ja ka algteadmised raamatu-
pidamisest on olemas. Et ettevõ-
te ei jääks hirmust raamatupida-
mise ees loomata, siis pakun 
omaltpoolt  ettevõtlikele naistele  
raamatupidamisteenust 
(nõustamist).  
Kairest Invest OÜ, Loksa küla 
Tamsalu vald Lääne-Virumaa. 
Tel. 5222682, kaire.kiisk@mail.
ee.  Hind kokkuleppel.

--------------------------------------
Kas Sinu kodus on tühjad iga-
vad seinad, mis lausa nõuavad 
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 mõnusamaks muuta?
MAALI PILT! Kunstnik Tiina Erala 
aitab Sind!
Vaata pilte senitehtust ja anna 
oma soovist teada: kaksiktii-
na@hotmail.com. Tel. 
55608068 

--------------------------------------
Mobiilne Saori töötuba
Mobiilne Saori töötuba sõidab 
sinna, kus seda vajatakse ja oo-
datakse. Töötuba kestab 8 tundi, 
kududa saab kolmel saori teljel.

Töötoa hind 150 € + bensiinikulu.
Töötoa hinnas  sisaldub lühike 
saori tutvustus ja loovkudumise 
põhimõtted, juhendamine, lõi-
med, lõngad.
Saori loovkudumine sobib hästi 
ka erivajadustega inimestele, ku-
na telgede kasutamine on mugav 
ja nende käsitsemine on tehtud 
äärmiselt lihtsaks. Saori filosoo-
fia lubab traditsioonilisest kudu-
misest vabamat ja loovamat lähe-
nemist tööle.
Töötuba viib läbi tekstiilikunstnik 
Anneli Säre, kes käis saori kudu-
mist õppimas Jaapanis selle looja 
proua Misao Jo juures 2006. 
aastal.
Kes korra proovib, see soovib ai-
na uuesti ja uuesti. Kudumine on 
mõnus mäng värviliste lõngade-
ga, kootakse vabalt, ilma kavan-
dita. Mõjub teraapiliselt. 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 mikroettevõ-
tetele sisuloometeenuseid.
Koostame uudiskirju, pressitea-
teid ning meediale suunatud 
tekste. Pakume ka blogi- ja artik-
liturundusteenust ning sisuturun-
dust Facebookis.

ETNA Mikrokrediidiga liitunud et-
tevõtjatele pakume paketti 
MEEDIAAUDIT.

Paketis sisaldub:
Konsultatsioon Skype vahendusel 
- kaardistame ettevõtja praegu-
sed või tulevased kliendid ning
meediakanalid nendeni 
jõudmiseks;
Praeguste suhtluskanalite 
analüüs;
Vajadusel abi firma Facebooki le-
he tuunimisel või loomisel;
Koolituse „Kuidas turundada 
Facebookis?“ materjalid.
Paketi tavahind on 40 eurot.
ETNA  Mikrokrediidi projektiga lii-
tunud ettevõtjatele on paketi 
hind 25 eurot ja pakkumine keh-
tib kuni 30. 08. 2013.
Info tel. 566 212 85 või sander.
silm@gmail.com
GARANTII:  Kui leiate pärast 
konsultatsiooni, et sellest pol-
nud teie tegevuses abi, siis ar-
vet ei väljastata!

--------------------------------------
Naerujooga 
Pakume naerujooga tunde ja koo-
litusi nii Pärnus kui ka gruppidele 
üle Eesti.
Kontakt:  Sirve Paldis, 58 047 792 
terapeut-nõustaja, reiki praktik, 
kohaloleku praktiseerija Helje Ka-
searu, 53 416 700 refleksoloog-
massöör, hathajooga õpetaja, 

naerujooga koolitaja www.hinge-
ruum.ee
Suvekuudel pakume kuuele ini-
mesele kodumajutust Pärnu lin-
na piiril!

--------------------------------------
Valmistan käsitööna erineva ku-
junduse ja dekoratsioonidega pa-
pist karpe nii kingiks tähtpäevade 
puhul kui ka endale koju millegi 
hoiustamiseks.
Samuti teen decoupage tehnikas 
või ainult lakitud puidust kõrva-
rõngaid ning erinevaid kaarte (nii 
tavalisi kahepoolseid kui ka 
rahaümbrikke).
Kontakt: karkkare@gmail.com, 
tel. +372 56241911

ETNA Mikrokrediidi 
uudiskiri avaldab 
nüüdsest ka projekti-
dega seotud ettevõtja-
te reklaami ja koos-
tööpakkumisi. Põhjus 
selleks on lihtne:  mik-
rokrediidiprojekt pole 
pelgalt võimalus saa-
da oma ettevõtluse 
arendamiseks sood-
salt laenu, vaid tege-
mist on ka võrgustiku-
ga, kuhu on haaratud 
kümneid ettevõtjaid 
üle Eesti, mistõttu 
oleks kahju jätta tao-
list võimalust 
kasutamata.
Kellel on edaspidi huvi 
oma koostööpakkumi-
se või reklaami aval-
damiseks, andku sel-
lest teada meiliaad-
ressil sander.silm@
gmail.com.
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