
Märkamatult oleme jõudnud aastavahetuseni, 
mistõttu on kätte jõudnud kokkuvõtete tegemi-
se ja lähedaste keskel aastavahetuseks valmis-
tumise aeg. Meis kõigis on veidi ärevust ja oo-
tust, sest meis on salvestunud lapsepõlve ime-
deaja soovid ning lootused. 

Kuid aastalõpule kohaselt esitan ka väikese sta-
tistilise ülevaate: 

•  Tänaseks on üle Eesti tegutseva 11 laenugru-
piga  liitunud 70 naisettevõtjat.

•  Liitunute keskmine vanus on 42,5 aastat. Pro-
jektis kõige noorem ettevõtlusega tegelev nai-
ne on 20- ja kõige vanem 65-aastane.

• Üldjuhul taotletakse 2000 eurot 24ks kuuks.
•  Laenuressurssi kasutatakse järgmiselt: 

täiendkoolitamine (naerujooga treener, mas-
söörikursused), ehitamine; teenuse osutami-
seks vajalike tarvikute ja seadmete ostmine  

 

(autoremont, plasttarvikute tootmine, keraa-
mikatoodete valmistamine, väliköögi võima-
luste kasutamine, pagaritoodete valmistami-
ne, õmblemisteenus, saori tehnikas tekstiili 
kudumine, õunamahla tootmine, maasikate ja 
köögivilja kasvatamine, iluteenuse 
osutamine).

•  Laenuressurssi on väljastatud 18le projekti 
kaasatud ettevõtjale kogumahus 33 085 
eurot.

Soovime kõigile lugejatele julgust ja tahtmist 
teostada oma ideid. Kõik suured saavutused 
saavad alguse väikestest unistustest ja 
võitudest. 

Meeldivat ja meeleolukat jätkuvat püha-
deootust ja peagi saabuvat pühadeaega! 

ETNA Mikrokrediidiprojekti kogukonna nimel

Gina Kilumets

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

Hea lugeja
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Tallinnast Abja-Paluojale kolinud Kerli Voodla 
üritas mitu aastat seal endale sobivat tööd lei-
da, kuid paraku tulutult. Lõpuks võttis noor nai-
ne kätte ja lõi Abjas ise endale töökoha ning ju-
ba lähetulevikus pakub ta tööd teistelegi.

Kuus aastat tagasi kolis Kerli Voodla Tallin-
nast Abja-Paluojale ning pärast mitu aastat las-
tega kodus olemist hakkas ta tööd otsima. Pa-
raku tulutult. “ Ma saatsin kaks aastat CV-sid 
laiali, aga kuna ma olen siin võõras inimene ja 
mul puudusid tutvused, siis lõppes tööotsimi-
ne tulult,” meenutas Kerli.

Ta ei teinud saladust, et nii mõnelgi korral lip-
sas tal peast läbi mõte kolida tagasi Tallinna, se-
da enam, et ka endine tööandja kutsus teda 
tagasi.

Paraku jäi peale naise soov kasvatada lapsi 
maal ja nii ei jäänudki üle muud, kui luua enda-
le ise töökoht. Kerli lähenes probleemile  süs-
teemselt: ta vaatas, millistest teenustest on Ab-
ja-Paluojal puudus ja avastas, et kuigi väikelin-

Mitu aastat tööd 
otsinud Kerli lõi 
endale ise töökoha

nas töötab juba üks juuksur, oleks seal tööd veel 
teiselegi.

Siis tegi Kerli pingerea tegevustest, mida ta 
ise tahaks teha ja kuigi juuksuriks olemine pol-
nud pingereas esimene, läks ta siiski kaks aas-
tat tagasi juuksuriks õppima Pärnumaa Kutse-
hariduskeskusesse, mille tänavu veebruaris ka 
lõpetas.

Kerli üüris vallalt kohaliku postimaja ülemi-
sel korrusel ühe ruumi ja avas seal pere toel 
oma juuksurisalongi. Kuigi salong on  tegutse-
nud alla aasta, on Kerlil tekkinud juba sedavõrd 
suur klientuur, et ta mõtleb tõsiselt ka teise 

juuksuri töölevõtmisele. “Kohalikele lisaks 
käiakse minu juures ka Mõisakülast, Karksi-
Nuiast ja isegi Tallinnast,” rääkis ta.

Paljudel Tallinnas elavatel endistel abjakatel 
on nimelt kombeks oma kodukohta külastades 
astuda läbi ka Kerli salongist ja seda proosali-
sel põhjusel. on ju hinnad väikelinnas tundu-
valt odavamad kui Tallinnas või ka näiteks 
Viljandis.

Hiljuti otsustas ka Kerli õde Tallinnast  Abja-
Paluojale kolida ning kuna linnakesest on puu-
du küünetehnik, tahab Kerli oma õe küüneteh-
nikuks koolitada ja veel ühe töökoha luua.   

Abja-Paluojale kolinud Kerli 
Voodla lõi endale ise töökoha 
ja juba lähitulevikus pakub ta 

tööd ka teistele.  
Foto: erakogu
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EVEA viis 5. detsembril Rakvere Aqva konve-
rentsikeskuses läbi üleriigilise ettevõtlusfooru-
mi ja piduliku auhinnagala, mille käigus kuulu-
tati välja ka ettevõtluskonkursi “Eesti Ettevõt-
lik Vaim” nominendid.

MTÜ ETNA Eestimaal pälvis 
auhinna kategoorias KooS-
TÖÖ VEDUR, millega 
EVEA tõstis esile koha-
likku organisatsioo-
ni või erialaühen-
dust, kelle ühine 
tegu või tegevus 
on märkimis-
väärselt edenda-
nud kohalikku 
elu ja väikeette-
võtjate vahelist 
koostööd.

EVEA hinnangul on 
MTÜ ETNA Eestimaal 
mikrokrediidiprojekti näol 
kujundanud finantsmehhanis-
mi, mis pakub lisaks mikrokrediidi 

saamisvõimalusele maal elavatele naisettevõt-
jatele ka mentorperioodi, mis suurendab nais-
te enesekindlust.

ETNA mikrokrediidi projektijuhi Gina Kilu-
metsa sõnul näitab EVEA tunnustus, 

et ETNA Eestimaal on oma mik-
rokrediidiprojektiga õigel 

teel. “Tegelikult polegi Ees-
ti mikroettevõtjate jaoks 

erilisi toetusmeetmeid, 
kuna mikrolaenust 
huvitatud ettevõtjad 
pole pankade jaoks 
atraktiivsed,” rääkis 
ta.

Gina Kilumets li-
sas, et mikrokredii-

diprojekti üks eesmär-
ke on ka naisettevõtjate 

vahelise toimiva koostöö-
võrgustiku loomine ja 

arendamine. 

ETNA Eestimaal pälvis EVEA 
Koostöö veduri auhinna 

Siin osutuski Kerlile, kes on ka Paistu lae-
nugrupi liige, suureks abiks saadud mikro-
laen, mille eest koolitab ta muuhulgas en-
dale välja küünetehnikut. Põhiline osa mik-
rolaenust on kulunud puuduvate tööva-
hendite soetamisele. “Ma soetasin selle 
eest juuksuritooli ja kuumad käärid, et pak-
kuda kuumakäärilõikust ning ka teisi tööva-
hendeid,” rääkis ta. “Laen on mul enda jaoks 
hästi läbi mõeldud ja kogu raha läheb asja 
ette.”

Kerli lisas, et ta isegi ei mõelnud pangast 
laenu võtmisele, kuna panga küsitavad int-
ressid on võrreldes mikrolaenu omaga kõr-
ged ja mikroettevõtjal on üldse väga raske 
pangast laenu saada, kui tagatiseks ei ole kin-
nisvara pakkuda. Kuid see pole ainus põhjus, 
miks ta mikrolaenuprojektiga liitumist ei ka-
hetse. “Meie grupis on ülitoredad inimesed ja 
kuna ma olen ikkagi algaja ettevõtja, siis saab 
kogenumatelt grupiliikmetelt vajadusel alati 
nõu küsida.”

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

SANDER SILM

3 • ETNA Mikrokrediit Uudiskiri • Detsember 2013 ToETAb:



Äriidee  
(millele laenu taotletakse)

Laenu- 
summa

Laenu-
periood

Puhkekoha – “avatud köök” teelisele rajamine, köögitarvi-
kute soetamine 2000 36 kuud

Naerujooga õpetajate koolitus Indias 1585 24 kuud

Väliüritustel toitlustamisteenuse pakkumiseks peotelgi, 
köögiseadmete ostmine 2000 24 kuud

Autoremondiettevõttele vajalikud seadmed 2000 36 kuud

Keldri ehitus 2000 36 kuud

Ettevõttele sõiduvahendi soetamine (ökoseebi tootmine) 2000 24 kuud

Taignasegaja ostmine 2000 24 kuud

Pagariahju ostmine 2000 24 kuud

Äriidee  
(millele laenu taotletakse)

Laenu- 
summa

Laenu-
periood

Polükarbonaatkasvuhoone ja 1-nõelalise õmblusmasina ja 
salapistemasina ostmine 2000 24 kuud

Ettevõttele sõiduvahendi ostmine (raamatupidamis- ja 
nõustamisteenus) 2000 24 kuud

Keraamikaahju ostmine 2000 4 kuud

Keraamikaahju ostmine 2000 4 kuud

Iluteenuse osutamise jaoks vajalike vahendite ostmine 2000 24 kuud

Õunamahla pressimiseks, pastöriseerimiseks ja pakenda-
miseks vajalike seadmete ostmine 2000 32 kuud

Maasikate kasvatamine 2000 32 kuud

Pressvormide ostmine 2000 32 kuud

Saori kangastelgede ja lõimede ostmine 1500 12 kuud

Tänavu 25. juunil väljastati ETNA mikrokredii-
di projekti raames esimene laenusumma, mis-
tõttu oleks praegu õige hetk vaadata, millisteks 

tegevusteks laenuraha on läinud.
31. oktoobri seisuga on sõlmitud 16 laenulepin-
gut ja väljastatud 30 protsenti  laenuressursist. 

Selle aja jooksul on tagastatud laenuraha 
1554,63 euro ulatuses ja tasutud intresse 276,44 
eurot.

Milleks on kasutatud ETNA mikrokrediidi laenuraha?
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Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate As-
sotsiatsiooni (EVEA) asepresidendi Ma-
rina Kaasi sõnul on Eesti mikroettevõt-
jatel juurdepääs laenuressursile eriti 
raske, mistõttu ETNA mikrokrediit kui 
esimene pilootprojekt on väga tähtis.

Kui oluline on Eesti ettevõtlusmaastikul 
Teie hinnangul mikrokrediidi tähtsus?

Ettevõtlusega tegelemiseks on vaja kol-
me komponenti: ideed, energiat ja raha. Pa-
raku ei saa aga alustavad ettevõtjad just ra-
hapuudusel stardijoont ületadagi. Siinkohal 
olekski just mikrokrediit vähim, mida saak-
sime alustavale ettevõtjale pakkuda. Tõsi 
küll, summad pole suured ja igas sektoris 
pole selle abil võimalik ka ettevõtlusega alus-
tada, kuid samas saab mikrolaenu kasuta-
da mõne teise laenu või toetuse omaosalu-
se rahastamiseks ja see annab 
mikrokrediidile juba korraliku võimenduse.

Kuid Eestis on ju olemas alustavatele et-
tevõtjatele mõeldud toetusmeetmed?

Jah, on küll, kuid kahjuks on EASi ja Kre-
dexi toetuspoliitika ilmselgelt kaldu, kuna 
eelistatakse rahvusvahelise haardega töös-
tuslikke ja kõrgtehnoloogilisi ettevõtteid, 
kus turutõrge pole niigi väga suur. Ka juur-
depääs laenurahale on mikroettevõtjatele 
eriti raske. Pangad ei soovi mikroettevõtja-
tega tegeleda ning Kredex nõuab laenu ga-
ranteerides reeglina ettevõtja isiklikku käen-
dust ehk tagatiseks läheb kogu isiklik vara. 
Kuigi ettevõtlus on alati seotud suure riski-
ga, siis olgem ausad - kõigega riskida ei ole 
mõistlik.  

Seega jääb mikroettevõtjale laenu saami-
seks vaid kaks võimalust: kas sõbrad-sugu-
lased või ingelinvestorid. Kuid ka ingelinves-
torid sihivad kõrge kasvu ja 
ekspordipotentsiaaliga kõrgtehnoloogilisi 
ettevõtteid, ent selliseid on Eestis vaid 2-3 
protsent, mistõttu riik ei tohiks oma tugi-
meetmete planeerimisel ignoreerida üle-
jäänud 97 protsenti ettevõtteid.

Seega võiks lahenduseks olla “poolpeh-

med“ krediidiliinid nagu mikrokrediit?
Jah, kusjuures ETNA Eestimaal mikrokre-

diidiprojekt ongi üks väheseid, kui mitte ai-
nus mikroettevõtjaid toetav meede, millel 
on ka väga tugev sotsiaalne ja regionaalne 
mõõde. Ainus võimalus hoida inimesi maal 
või tuua neid sinna tagasi, ongi toetada seal 
uute ettevõtete arengut ja olemasolevate 
kasvu. Kahjuks on maal juba tegutsevad et-
tevõtted jäänud vaeslapse ossa ning selle 
üle käivad meil põllumajandusministeeriu-
mis intensiivsed läbirääkimised. 

Kuid ETNA mikrokrediidiprojekt on vaid 
piisk meres ...

Eestile oleks vaja üleriigilist mikrokredii-
dimeedet ja seda sõltumata soolisest kuu-
luvusest. Eestis peaks olema juurdepääs 
mikrokrediidile tagatud nii naistele, mees-
tele kui ka näiteks tudengifirmadele. Para-
ku pole me oma seisukohale veel poliitilist 
tuge leidnud. Samas – Euroopa Liidus on 
olemas vastavad programmid, kuid Eestis 
pole neid rakendatud.

Marina Kaas: mikrokrediidi järele 
on Eestis suur nõudlus



Mikrokrediidi laenugruppide naised külas-
tasid septembris Läti naisettevõtjaid, et 
saada lõunanaabritelt ideid ja innustust 
oma tegevuseks.

Ideereisi korraldamisel lähtusime põhimõt-
test, et mõistlik on vaadata, millega tegelevad 
lähinaabrid, kes on ettevõtluse alustamiseks ka-
sutanud mikrokrediiti.

Lätis toimisid laenugrupid väikesema laenu-
ressursiga ning korraga laenati grupis raha vaid 
ühele laenusoovijale, teised grupiliikmed olid 
ootel, kuni laenaja oli laenu tagasi maksnud.

Reisil oli esimene peatus Valkas, kus külasta-
ti Ilze Leicâne’t, kes peab Valkas laste mängu-
tuba ja külalistemaja. Ilze puhul on tegemist vä-
ga tähelepanuväärse naisega, kellel on kolm 
kõrgharidust ja kes töötas enne Valka kolimist 
“Laima” personalijuhina.

Lastehoiuteenust asus ta osutama pärast se-
da, kui selgus, et Valkas puudus lastehoid. Algu-
ses saadi ruumid äärelinna, kuid see oli ettevõt-
te seisukohalt üsna ebamugav, kuna enamik 
kliente on kesklinnas. Hiljem õnnestus saada 
omavalitsuse käest ruumid ka kesklinna ja sel-
lega probleem lahenes.

Lastehoiu hinnad on madalad: tunni hind 
jääb 0,5 ja 1 euro vahele ning Valkas kasutab se-
da teenust aastas umbes 80 peret.

Kuigi Valka on Riiast vaadatuna täielik ääre-
maa, soovib Ilze oma keskust veelgi laiendada 
ning hankida ka köögisisistuse. Kuna keskuses 
tegeletakse ka toimetulekuraskustes peredega, 
on tegemist ka sotsiaalse ettevõtlusega.

Lisaks on ettevõttel külalistemaja Valka lähe-
dal, kus korraldatakse rahvusvahelisi 
noortelaagreid.

Teine peatus oli Smiltenes - Iveta Purmalet 
õmbleb linaseid rõivaid ja alustas oma tegevu-
sega 1998. aastal. Tookord tegeles ta mütside 
kudumise ja müümisega, kuid paraku oli tema 
sissetulek väike. 2005. aastal võttis Iveta 500 
euro suuruse väikelaenu, millega ostis õmblus-
masina ning hiljem teise laenuga ostis Leedust 
linast riiet.

2008. aastal võttis ta veel 1000 euro suuruse 
väikelaenu, millega ostis aurutriikraua ning 
nüüd pakub ta ka individuaalõmblemise 
teenust.

Järgmiseks külastasime Cesises asuvat raa-
matupidamisbüroo omanikku Biruta Meþalet, 
kelle firma pakub raamatupidamisteenust sa-
jale kliendile, kellest 80 on põhi- ja 20 juhuk-
liendid. Töötajaid on firmas 8 ja lisaks tegut-
seb büroos ka Läti Maanaiste Ühenduse piir-
kondlik keskus. 

Laenugruppide 
naised 

külastasid Läti 
naisettevõtjaid

Lätis külastasime ka Sanita 
Rupkuse teokasvatusfarmi.
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biruta alustas ettevõtlusega 50 aastaselt, mil 
ta koondati riigitöölt. Naine ei lasknud aga 
pead norgu ja võttis 500 latti laenu, millega os-
tis arvuti ja hakkas tegutsema. Praegu juhen-
dab ta algajaid ettevõtjaid, tegutseb naiste-
ühenduses, mis korraldas näiteks suvel laagri 
300 naisele.

Üks põnevamaid külaskäike Lätis oli meil 
Ieva Dumina koduse veinitootmise külastami-
ne. Ieva on ehitanud välja tootmisruumid ja de-
gusteerimissaali, kus ta saab vastu võtta ka 
gruppe. Ieva toodab 23 erinevat sorti veine, sh 
võilille- ja peediveini ning sellel aastal katsetas 
ta lavendli ja tšillipipraga maitsestatud meevei-
ni valmistamist.

Lätis tuleb alkoholitootmiseks taotleda lit-
sents, mille maksumus ja ka toodetud veinilt 
makstav aktsiis sõltub tootmismahust. Ieva on 
saanud litsentsi kuni 1 tonni veini tootmiseks 
aastas ja tal on õigus veini müüa nii kohapeal 
kui ka otse laatadel ja Riia turul. Peale selle te-
geleb ta üldise veinikoolitusega.

Seejärel külastasime Daira Jatniece turismi-
talu. Talus kasvatatakse 300 hektaril teravilja 
ning lisaks ka  maitse- ja ravimtaimi. Samuti 
kuivatatakse talus puuvilju ja marju ning on 
olemas spetsiaalne veski, millega jahvatatakse 
maitse- ja teesegusid ning osa sissetulekust 
teenib talu turistidele vanaaegsete retseptide 
järgi toitlustust pakkudes.

Daira turismitalust siirdusime Gunta Cepu-

ka tallu, kus tegeletakse sealihatootmise ja 
-töötlemisega. Talus on 25 põhikarja emist ning 
toodetud sealihast valmistatakse traditsiooni-
list vorsti ja sinki. Ka Guntal on toodete degus-
teerimiseks eraldi ruum sisse seatud.

Maira Vike käsitööstuudios “Stella” tegutse-
vad aga kolm naist, kes said käsitööstuudio 
alustamiseks  toetust kohalikult omavalitsuselt, 
kuigi peagi peavad nad ise kõik kulud katma. 
Stuudios on kangasteljed ja mikrokrediidiga os-
teti ka õmblusmasin – nüüd teevadki naised 
rahvariideid, alustades kangakudumisest kuni 
lõppviimistluseni välja. 

Stuudios tegeletakse ka käsitikandi, siidimaa-
li ja lapitehnikas esemete valmistamisega. Töö-
puuduse üle naised kurta ei saa, eriti veel lau-
lupeoaastal, kus on väga palju rahvariidetelli-
musi. Stuudiol on bauska lähedal asuvas Mike-
lise vabaõhupargis ka oma käsitööpood.

Külastasime ka Lucija Aizbalte talu, kus te-
geletakse köögiviljakasvatuse ja konserveeri-
misega ning Daila Kronberga talu, kus kasva-
tatakse astelpajumarju. 

Väga põnev oli Sanita Rupkuse teokasvatus-
farmi külastamine. Lätis on paarkümmend teo-
kasvatajat, kes teevad omavahel koostööd, 
kusjuures Läti teokasvatajad teevad tihedat 
koostööd ka Saaremaal asuva teofarmiga. Teod 
turustatakse elusalt Itaaliasse ja Kreekasse 
ning turustatakse ka  konserveeritult Lätis Rimi 
ketis.

omalaadne sündmus oli osasaamine bauska 
pudrufestivalist, mis tähendab, et linna õue-
des, toitlustuskohtades, käsitöökeskustes pa-
kutakse erinevaid putrusid ja tutvustatakse ka 
enda tegemisi. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli väga 
hariva ja ideederohke reisiga!

ELLE ALLIK

Läti naisettevõtjate soovitused

•  Tee koostööd, kasuta projektide 
rahastamisvõimalusi

• Kaasa
•  Kui ei astu esimest sammu alustami-

seks, siis ettevõtjaks ei saa
•  Kunagi pole hilja alustada
•  ole valmis muutusteks ja uueks 

väljakutseks
•  Pidevalt vajalik enesetäiendamine
•  Arenda ettevõtlus välja oma hobist 
•  Anna oma toorainele lisaväärtus
• Eristu
•  Ühe kindla segmendiga tegelemisega 

on raske ära elada, peab tegutsema 
laiemalt ja kasutama erinevaid 
võimalusi
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MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje Väll-
mann ja MTÜ PAIK nõustaja ning ETNA 
Mikrokrediidi protsessijuht Elle Allik kü-
lastasid 4.-9. oktoobril Gruusiat, kus nad 
tutvustasid Kakheti piirkonna naistele ET-
NA Mikrokrediidiprojekti ning erinevad 
meetmeid, millega ETNA Eestimaal on 
toetanud maapiirkondades elavate nais-
te ettevõtlust.

“Gruusia maapiirkondade suurimaks 
probleemiks on naiste lahkumine välis-
maale, kuna nende kodukohas pole tööd 
ning ainuke võimalus oma perele raha 
teenimiseks ongi minna piiri taha,” rääkis 
Sirje Vällmann.

Kakheti on traditsiooniline põllumajan-
duspiirkond, kuid kuna Gruusia ajalooli-

ne põllumajandussaaduste turg Venemaal 
on riigi iseseisvudes kadunud, siis on töö-
ta jäänud tuhanded inimesed. Nii ei jää-
gi sealsetel meestel ja naistel üle muud, 
kui minna töö otsingutel kas läände või  
Venemaale.  Kusjuures – Gruusia omapä-
ra on just selles, et lahkujate hulgas on 
väga palju naisi.

Seetõttu olidki Gruusia naised huvita-
tud ETNA Eestimaal kogemustest maal 
elavate naiste ettevõtluse toetamisel, sest 
Gruusias saadakse suurepäraselt aru, et 
ainuke võimalus naiste kodukohas hoid-
miseks on neil ise endale töökoht luua.

Sirje Vällman kohtus Kakhetis ka seal-
sete naisettevõtjatega, kes tegutsevad 
peaasjalikult turismi alal pakkudes nii ma-

jutust kui ka erinevaid lisateenuseid na-
gu töötubade läbiviimine, toitlustuse või 
giiditeenuse pakkumine.

Gruusia naised näevadki koostöövõi-
malusi ETNA-ga peaasjalikult koolituste 
vallas, kuna Sirje Vällmanni sõnul jättis 
ETNA tehtu grusiinlannadele väga hea 
mulje. “Me leidsime Gruusia naistega vä-
ga hea kontakti,” lisas Sirje, kelle sõnul all-
kirjastas ta ETNA Eestimaal nimel koos-
töömemorandumi Gruusia maanaisi 
ühendava organisatsiooniga Women in 
Georgian Regions.

Gruusia maanaised kutsusid ETNA 
Eestimaal koostööle
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Loodetavasti on kõik hakkajad 

naised juba oma ettevõtted 

loonud ja ka algteadmised 

raamatupidamisest olemas. 

Et ettevõte ei jääks hirmust 

raamatupidamise ees looma-

ta, siis pakun omalt poolt et-

tevõtlikele naistele raamatu-

pidamisteenust (nõustamist).  

Kairest Invest OÜ, Loksa 

küla Tamsalu vald Lääne-Vi-

rumaa. Tel. 5222682, kaire.

kiisk@mail.ee.  Hind 

kokkuleppel.

-------------------------------------

Kas Sinu kodus on tühjad 

igavad 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 mõnusa-

maks muuta?

MAALI PILT! Kunstnik Tiina 

Erala aitab Sind!

Vaata pilte senitehtust ja 

anna oma soovist teada: 

kaksiktiina@hotmail.com. 

Tel. 55608068 

-------------------------------------

Mobiilne Saori töötuba

Mobiilne Saori töötuba sõidab 

sinna, kus seda vajatakse ja 

oodatakse. Töötuba kestab 8 

tundi, kududa saab kolmel 

saori teljel.

Töötoa hind 150 € + 

bensiinikulu.

Töötoa hinnas  sisaldub lühike 

saori tutvustus ja loovkudu-

mise põhimõtted, juhendami-

ne, lõimed, lõngad.

Saori loovkudumine sobib 

hästi ka erivajadustega ini-

mestele, kuna telgede kasuta-

mine on mugav ja nende kä-

sitsemine on tehtud äärmiselt 

lihtsaks. Saori filosoofia lubab 

traditsioonilisest kudumisest 

vabamat ja loovamat lähene-

mist tööle.

Töötuba viib läbi tekstiili-

kunstnik Anneli Säre, kes käis 

saori kudumist õppimas Jaa-

panis selle looja proua Misao 

Jo juures 2006. aastal.

Kes korra proovib, see soovib 

aina uuesti ja uuesti. Kudumi-

ne on mõnus mäng värviliste 

lõngadega, kootakse vabalt, 

ilma kavandita. Mõjub teraa-

piliselt. Valmis töid on võima-

lik näha kodulehelt.

Kontakt: Anneli Säre, tel. 

56156456, anneli@loometa-

ru.eu, www.saoritallinn.

webs.com

-------------------------------------

Valmistan käsitööna erineva 

kujunduse ja dekoratsiooni-

dega papist karpe nii kingiks 

tähtpäevade puhul kui ka en-

dale koju millegi 

hoiustamiseks.

Samuti teen decoupage tehni-

kas või ainult lakitud puidust 

kõrvarõngaid ning erinevaid 

kaarte (nii tavalisi kahepool-

seid kui ka rahaümbrikke).

Kontakt: karkkare@gmail.

com, tel. +372 56241911

ETNA Mikrokrediidi 
uudiskiri avaldab 
nüüdsest ka projek-
tidega seotud ette-
võtjate reklaami ja 
koostööpakkumisi. 
Põhjus selleks on 
lihtne: mikrokredii-
diprojekt pole pel-
galt võimalus saada 
oma ettevõtluse 
arendamiseks 
soodsalt laenu, vaid 
tegemist on ka võr-
gustikuga, kuhu on 
haaratud kümneid 
ettevõtjaid üle Ees-
ti, mistõttu oleks 
kahju jätta taolist 
võimalust 
kasutamata.

Kellel on edaspidi 
huvi oma koostöö-
pakkumise või rek-
laami avaldami-
seks, andku sellest 
teada meiliaadres-
sil sander.silm@
gmail.com.

Naerujooga 

Pakume naerujooga tunde ja koolitu-

si nii Pärnus kui ka gruppidele üle 

Eesti.

Kontakt:  Sirve Paldis, 58 047 792 te-

rapeut-nõustaja, reiki praktik, kohal-

oleku praktiseerija

Helje Kasearu, 53 416 700 reflekso-

loog-massöör, hathajooga õpetaja, 

naerujooga koolitaja

www.hingeruum.ee

--------------------------------------

Vali ärimeeneks ökoseep!

Green Souplin oÜ valmistab kõrgek-

valiteetseid ökoseepe, mille toorai-

nena on kasutatud eranditult mahe-

toorainet ning mis on suurepärane 

kingitus ka Teie äripartnerile.

Lisainfot meie toodangu kohta  leiab 

aadressil www.greensouplin.eu 


