
Käes on jõulukuu! Enamikele meist aasta kõi-
ge kiirem aeg, kuid väga paljudele ka uute sih-
tide seadmise ja plaanide tegemise aeg. Ehk 
ka aeg iseendaga? Mõtlikkus? Vaikus? Kas po-
le mitte nii, et endaga tegelemine ja veelgi 
enam, enda muutmine on suhteliselt konti-
murdev tegevus? 

Prantsuse filosoofi ja sotsiaalteadlase Michel 
Foucault arvates on inimese kõige tähtsam 
ülesanne enesehool ehk enese mõtestamine, 
tegutsemine enda muutmise eesmärgil, et 
moodustada iseendas tõde. See annab inime-
sele vabaduse, mis võiks olla ülim, mille poo-
le püüelda. 

Käesoleva uudiskirja numbris võib lugeda pro-
jektis osaleda soovivate naiste uuringu tule-

mustest, millest on näha, et väga pal-
judel juhtudel on millegi ETTE 
VÕTMINE meie endi peades kinni. 

Enesekindluse puudumine takistab, 
samuti võib arvata, et on veel mit-
meid teisigi hoiakuid, mis panevad 
inimesed lukku. Et ei julgeks mõelda 
mõtetki, mida ma tahan, kes ma ta-
han olla, mis on mu eesmärk. Para-
ku on selliste mõtete mõtlemine hä-
davajalik. Tehke seda! Imelist 
jõuluootust!

KaIrI TalVES
ETNa Mikrokrediidi projektijuht

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

Kõik on kinni mõtlemises
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Filmis „Mida naised tahavad“ sai Mel Gibson 
üleloomuliku võime lugeda naiste mõtteid ning 
see andis talle suhtlemises vastassooga suu-
re edumaa. Mida aga oleks naistel kõige enam 
tarvis ettevõtlusega tegelemisel, selle teada-
saamiseks viis oÜ laas & laas tänavu läbi 
uuringu.

Sotsioloog anu laas oÜ-st laas & laas viis 
ETNa mikrokrediidi projektist huvitunud nais-
te seas läbi uuringu saamaks teada nende taus-
ta ning kaardistamaks peamisi võimalusi ja ta-
kistusi ettevõtlusega tegelemisel.

Kõige olulisemaks aspektiks oma ettevõtlu-
se juures pidasid naised koduste toetust. 92 
protsenti kooselus olevatest vastanutest us-
kus, et elukaaslane toetab nende tegemisi, siis-
ki oli vanemate inimeste arvates lähedaste toe-
tus mitu korda väiksem kui nooremate 
meelest. 

Mis aitaks 
naisette- 
võtjaid  
kõige enam?

Foto: Éole / Foter / CC bY-NC-Sa

Kooselus olevatest naistest jagas oma part-
neriga igapäevatöid 60 protsenti ja laste eest 
hoolitsemist 54 protsenti, muu pereliikme abi-
ga oli võimalik arvestada vaid üksikutel. 

Seega, mehed, kui soovite enda kõrval näha 
edukat ettevõtjat, siis toetage tema tegemisi!

Uuringust selgus, et projektiga liituda soo-
vivad naised on ühiskondlikult aktiivsed. Kaks 
kolmandikku vastanutest oli võtnud osa koha-
liku elu arendamisest ja olnud aktiivsed mõne 
seltsi töös. 

Kaks viiendikku vastanutest tundsid, et saa-
vad mõjutada kohalikku elu ning ligi pooled 
vastanutest uskusid, et vahetevahel suudavad 
nad oma elukoha elu mõjutada. Noored olid 
kohalikus poliitikas passiivsemad kui vanemad 
naised. 

Seevastu oli nooremas vastajate grupis kaks 
korda rohkem neid, kes uskusid, et nendest 
midagi sõltub: 83 protsenti alla 35-aastastest 
uskus enda mõjukusse, samas oli üle 45-aas-
taste seas enda mõjuvõimu uskujaid 43 
protsenti.
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Kolmandikul olemas ettevõtluskogemus

Kolmandikul vastanutest oli olemas ettevõt-
luskogemus, kusjuures 73 protsenti naiste et-
tevõtetest asus oma kodus. Ja isegi kui ettevõ-
te asus väljaspool kodu, siis oli see enamasti 
vaid paari kilomeetri kaugusel. 

Ettevõtmise ärivormiks oli kõige sagedami-
ni osaühing (53 protsenti), kuid naised kasu-
tasid oma tegemistes ka füüsilisest isikust et-
tevõtjaks (FIE) olemist (14 protsenti) ja MTÜ-sid 
(12 protsenti).

Mis on peamised takistused?

Peamiseks takistuseks ettevõtte loomisel pee-
ti vähest eneseusku ja finantside puudumist. 
Eneseusku nappis igal teisel vastanul. oma os-
kusi ei usaldanud kaks viiendikku vastanutest 
ning kolmveerandil puudusid erialateadmised 
ettevõtlusest. Ettevõtlusega alustamiseks va-
jalikud rahalised vahendid puudusid 90 prot-
sendil vastanutest.

Tuleb ka märkida, et ettevõtte loomisega 
seotud takistuste osas olid suured vanuseli-
sed erinevused. Nii olid alla 35-aastased vas-
tajad palju enesekindlamad kui vanemad nai-
sed ja neil polnud hirmu ettevõtjaks olemise 
ees. Samuti ei tundnud alla 35-aastased vas-
tanud, et pereliikmed neid takistaksid ning nad 

pooldasid rohkem, et nende ettevõtlus oleks 
registreeritud.

Üle 35-aastaste naiste puhul aga joonistus-
ki välja enesekindluse puudumine, sest kuigi 
nad olid aktiivsed koolitustel osalejad, arvasid 
nad siiski, et ettevõtlusega alustamiseks pole 
veel piisavalt teadmisi. 

Ootused laenugrupi suhtes

laenugrupis osalemise peamiseks põhjuseks 
oli ootuspäraselt sissetulekute suurendamise 
võimalus ettevõtjana. Kuigi tegu oli hästihari-
tud vastajatega, kellest enamusel oli üks või 
mitu õpitud ametit, ei olnud vastanutel piisa-
valt enesekindlust. Seetõttu soovitigi teha koos-
tööd, et selle kaudu enesekindlust suurenda-
da ja ettevõtlusega alustada. osa naisi soovis 
ka juba olemasolevat ettevõtet laiendada. 

Ettevõtlusalase nõustamise osas sooviti kõi-
ge enam turundusalaseid teadmisi. Järgnesid 
finants- ja raamatupidamisalased, seaduste, 
maksunduse, toetusfondide, litsentside ja koos-
töökontaktide alased nõustamisvaldkonnad. 
Vähem sooviti ekspordialast nõustamist. Üldi-
ne nõuvajadus oli väga kõrge, vähe oli neid, 
kes ütlesid, et ei soovi üldse mingit nõustamist 
üheski valdkonnas.

Keda küsitleti?

Küsitluses osales 165 naist Eesti eri paigust 
(ridaküla, Kadrina vald, Järva-Jaani, Vänd-
ra, Paistu, Paide, Tahkuranna-Häädemees-
te piirkond, Tõrva, Pandivere piirkond, Jõh-
vi ja Narva).
Vastanutest oli kuni 35-aastaseid 29 prot-
senti, 36 - 45-aastaseid 32 protsenti ja üle 
45-aastaseid 39 protsenti. abielus/koos-
elus oli 72 protsenti vastanutest, lapsed 
elasid veel kodus 65 protsendil vastajatest. 
Töötuid oli 15 protsenti, palgatöölisi 33 prot-
senti, ettevõtjaid 13 protsenti ja mitme staa-
tusega naisi oli 25 protsenti.
Domineerisid kõrg- ja keskeriharidusega 
naised (80 protsenti), elukutse puudus vaid 
11 vastanul (7 protsenti). 
Pooled vastanutest olid käinud nii ettevõt-
lus- kui projektijuhtimise kursustel, samu-
ti tervise ja kehaga seotud kursustel. Äri-
juhtimise kursustest oli osa võtnud 
kolmandik vastanutest. Kaks kolmandikku 
oli käinud mõnel psühholoogiaga seotud 
kursusel. Kaks viiendikku vastanutest oli 
kirjutanud projekti ja äriplaani. Sellest hoo-
limata nimetati ettevõtte loomise üheks 
peamiseks takistuseks puudulikke teadmi-
si ja oskusi.

allikas: oÜ laas & laas
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Möödunud aastal oli omalaadne suurpäev Järvamaal elava Heidi anton-
si elus – ta pälvis Järvamaa aasta õppija tiitli. aasta hiljem toetab magist-
rikraadi omandav Heidi aga Vändra ja Paide mentorgrupi naisi.

Seitse aastat tagasi tegi Heidi antons oma elus kannapöörde ning asus 
õppima lääne-Viru rakenduskõrgkooli sotsiaaltööd, mille lõpetas cum 

aasta õppija toob naiste 
seest välja parema mina

laude. Praegu töötab Heidi aga karjääriinfo spetsialistina Kesk-Ees-
ti Noorsootöö Keskuses ja õpetajana-koolitajana ning omandab sa-
mal ajal ka Tallinna Ülikoolis magistrikraadi rakendusliku sotsiaal-
töö alal.

Kuigi Heidil tegemisi jagub, ei mõelnud ta pikalt, kui ETNa Eesti-
maal esinaine Sirje Välmann tegi talle suvel ettepaneku hakata ka-
hele laenugrupile mentoriks. „Ma ütlesin kohe, et tahan, sest see 
oli uus väljakutse ja pealegi olin ma neli nädalat puhanud ning oli 
tekkinud tunne, et midagi uut oleks ellu vaja,“ naeris Heidi 
meenutades.

Heidi on mentoriks praegu kahes laenugrupis – Paides ja Vänd-
ras, ja kuigi ta on kohtunud gruppidega vaid kolm korda, rääkis ta 
neist vaid ülivõrdes. „laenugruppidega liitunud naised on ise väga 
huvitatud ning nendega on suur rõõm koostööd teha,“ rääkis ta.

Küsimusele, millest gruppidega liitunud naistel kõige enam puu-
du on, vastas Heidi, et enesekindlusest ja tunnustamisest, kuna Ees-
tis tunnustava sõnaga just ei priisata.  Samas on Heidi sõnul naised 
väga optimistlikud, kuna ettevõtluses ei saavuta optimismita mitte 
kui midagi.

„Me teeme kokkusaamistel väga erinevaid asju, mis kõik aitavad en-
nast ja grupikaaslasi paremini tundma õppida ning loovalt mõelda. 
Samuti tekib grupis hea energia – siin öeldakse üksteisele palju häid 
sõnu ja nii saab positiivset tagasisidet endale, oma mõtetele ja toode-
tele. See kõik on väga väärtuslik,“ rääkis ta.

Kuid töö laenugruppidega pole Heidi puhul mitte ainult andmine, 
vaid ka saamine. „Grupp on suur ressurss - üks teab üht ja teine 
teist ja kuna naised on väga mitmekülgsed, siis saan ka mina targe-
maks,“ rääkis ta.

 rääkides enda rollist mentorina, ütles Heidi, et tema ülesanne 
pole mitte naisi õpetada, vaid naiste enda tarkus välja tuua. „Tege-
likult on naiste sees kõik juba olemas, see kõik tuleb vaid üles leida 
ja pusletükid kokku panna,“ rääkis ta.

SaNDEr SIlM
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ootasin põnevusega võimalust kohtuda Tah-
kuranna mentorgrupiga. Eelkõige seepärast, 
et seal käib koos palju naisi, kellest enamusel 
on olemas ka kokkupuude ettevõtlusega. 

Esimest korda kohtusimegi novembris Hää-
demeestel, naisseltsile Marta kuuluvates ruu-
mides. Väljas sadas laia lund, kuid tulijaid oo-
tas kaminatuli ja naiste endavalmistatud 
söökide ja jookidega kaetud laud.

Kolmetunnise kohtumise jooksul said läbi 
mängitud kohustuslikud harjutused, kuulasi-
me infot MTÜ ETNa tegemiste kohta ja mis kõi-
ge olulisem – jagasime oma mõtteid, kogemu-
si, soove ning ideid.

Merle ja Estelle olid üheskoos moodustanud 
osaühingu, mille tegevus peaks ulatuma ala-
tes IT-lahendustest ja toitlustusest kuni turis-
minduseni. Ilmselt on neil ideid veel, sest õi-
ge tegija oma kõiki saladusi ju kohe ei avaldagi. 
Usun, et ühele Pärnumaa kandile puhutakse 
nende mõtete abil uuesti elu sisse.

anne on 20 aastat põllumehe leiba söönud 
ja on nüüd valmis huvitavateks  
väljakutseteks.

Tiinalt ootame, et kõik tema köögis korda-

Tegemisi 
Tahkurannast

saatmist ootavad ideed ja plaanid ruttu 
realiseeruks.

Kerle hoolde usaldame tulevikus oma auto-
de rehvivahetuse ja rehvihoiu. Vot selline 
tüdruk!

Maiest ei saa kunagi jäneste sõpra, sest te-
ma pressib kõik porgandid purki ja pudelisse, 
et ikka kohalik toit meie tervist hoiaks.

Helje ja Sirve hoolde usaldame oma hinge, 
tunded, tasakaalu, rõõmu ja naeru. Ja rõõmu 
tunda ning naerda selles grupis osatakse.

Tiiu juurde aita läheme kindlasti käsitööd 
õppima, puhkama ja rannarahvaga tutvust 
tegema.

Tiial on kavas naisseltsi tegemisi laiendada 
ja kogukonna inimeste heaolu eest seista.

Just selliste mõtete ja plaanidega on Tahku-
ranna mentorgrupi naised. Kes nüüd kadedaks 
muutus, siis tere tulemast Pärnumaale ideid 
korjama!

MarGo orUPÕlD
Tahkuranna mentorgrupi protsessijuht

Tahkuranna mentorgrupi ettevõtlikud 
naised pakatavad ideedest ning on val-
mis uuteks väljakutseteks.   
Foto: Margo orupõld
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ETNa Mikrokrediidi Vändra seitsmeliikmeline 
mentorgrupp käib koos hubases Kadjaste kü-
lakeskuses ja ettevõtlusest huvituvaid naisi on 
grupiga liitunud Vändra alevist, Suurejõe ja 
Kadjaste külast. 

Grupi mentor Heidi antons sõidab kohale 
Türilt ja esimesed kokkusaamised möödusid-
ki üksteise tundmaõppimise tähe all. lisaks 
enda ja oma tegevuste tutvustamisele panid 
kõik kirja oma nägemuse ettevõtlusest, samu-
ti varjatud anded ja oskused, mida soovitakse 
oma töös või ettevõtluses enim kasutada. 

Visualiseeritud mõtted, grupitöö ja ühine 
arutelu aitasid nii mõnelgi eelkõige iseendas 
paremini selgusele jõuda ning oma unistuste 
realiseerimiseks vajalikke sihte seada.

Näidiseid oma toodetest oli kaaslastele tut-
vustamiseks kaasa toonud luule aasmal, kes 
varem töötas Valley vaibavabrikus disainer-ku-
dujana. Ülejäänud grupiliikmed on alles oma 
konkreetse turuniši otsingutel. 

,,Iseennast peab tundma, siis saab ka ees-
märke seada. Mina olen nagu juveliir, teie na-
gu kalliskivid, kes igaüks küütleb omamoodi,” 
rääkis mentor Heidi antons.

Järgmise kokkusaamise kodutööks ja tee-
maks on ,,Kuidas seada eesmärke”. Kõik ees-
märgi seadmised algavad küsimusega ,,Mida 

Vändra mentorgrupp õpib sihte seadma
ma tahan saavutada?” Kui meil ei ole konkreet-
set visiooni oma eesmärgist ja süsteemi selle 
elluviimiseks, siis võime end sihitult oimetuks 
rabeleda, kuid oodatud tulemus jääb 
saavutamata. 

Statistika järgi ei püstita eesmärke ega pea 
plaane ca 90 protsenti inimestest – nad looda-
vad, et kõik läheb lihtsalt niisama paremaks. 

Vanarahva uskumuse järgi sooviti aastava-
hetuse kellalöökide ajal kolm soovi uueks aas-
taks. Sama uskumust võiks rakendada selgi 
aastavahetusel, kuid laiendada soovide nime-
kirja sellega, et lisame sinna juurde tegevused, 

mis on soovide elluviimiseks tarvilikud. Seda 
peaks tegema mitte ainult mentorgruppide 
liikmed, vaid iga inimene, kes soovib oma elus 
midagi paremuse poole muuta.

ÕIE KUUSK
Vändra mentorgrupi liige

 Vändra 
mentorgrupp: liivi Pihlas-

alu, luule aasma, Helje Ilves, alliki 
luuasep, (seisavad) projektijuht Kairi Tal-
ves ja mentor Heidi antons. Fotolt puu-
dub anneli Eier. Foto: Õie Kuusk
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Järgmise aasta 13. jaanuaril täitub10 aastat ET-
Na Eestimaal loomisest. Seega läheneb meie 
esimene suurem juubel.

Kui me kümme aastat tagasi ETNa asutasi-
me, siis oli meie eesmärk toetada nõu ja jõu-
ga maal elavaid naisi, sest probleemid olid maal 
tookord täpselt samasugused kui praegu: pe-
red lahkusid tööd otsides linnadesse. Nüüd, 
kümme aastat hiljem, on olukord muutunud 
vaid selle võrra, et inimesed ei lahku mitte ai-
nult linnadesse, vaid Eestist üldse.

Pandivere piirkonna naiste ettevõtluskooli-
tuse grupis on enam kui pooled kooliõpetajad, 
mis näitab, et pelg töö vähenemise ees paneb 
ka haritud naised võimalike muutuste järele 
ringi vaatama.

Kuid ma olen kindel, et just ETNa on viima-
se kümne aasta jooksul aidanud oma tegutse-
misega kaasa sellele, et nii mõnigi pere on loo-
nud endale ise töökoha ega ole olnud sunnitud 
maalt lahkuma.

loetelu, millega ETNa on kümne aasta jook-
sul tegelenud, on muljetavaldavalt pikk: ole-
me osalenud erinevates rahvusvahelistes pro-
jektides, nagu näiteks maanaiste ettevõtluse 
pilootvõrgustike loomine; FEM projekti kaudu 
alustasime naisettevõtluse teabekeskuste loo-
misega ning rakendasime grupimentorluse 

metoodikat naiste enesekindluse tõstmiseks 
ning julgemalt ettevõtlusteemasse 
sisenemiseks.

Praegu käimasolevas mikrokrediidi projek-
tis saame kaasata kümne piirkonna naisi üle 
Eesti. Need on vaid mõned märksõnad ja kui 
lisada siis ka iga-aastane Ettevõtliku Naise tiit-
li jagamine, siis on näha on, et tehtud on 
üksjagu.

Siinkohal ei tahaks ma ENTa juubelist pike-
malt rääkida, kuid saladuskatte all võin öelda, 
et veebruaris on oodata suuremat ühisüritust 
naiste kontaktlaada ja seminariga. Sellest aga 
juba järgmises uudiskirjas.

Soovin kõigile kaunist ja valget jõuluaega!

SIrJE VÄllMaNN
MTÜ ETNa Eestimaal esinaine

TUBLI!
ETNA mikrokrediidi projekti-
juhi Kairi Talvese ja Tõrva lae-
nugrupi mentori Aino Suur-
manni tehtu on leidnud 
äramärkimist ka teiste poolt.

Kairi Talves pälvis Tartu Üli-
kooli sihtasutuse poolt välja-
antava Tartu Raefondi stipen-
diumi ning Aino Suurmann oli 
esitatud tänavuse Põlvamaa 
sädeinimese nominendiks. 

Aino on aastaid vedanud Ora-
va Maanaiste Seltsi ja on alga-
tanud mitmeid projekte nagu 
Hanikase Külamaja ja Orava 
Maanaiste Seltsi loomine ning 
rajanud ka Piusale käsitöölis-
te võrgustiku. 

Palju õnne!

ETNa-l tuleb juubeliaasta
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