
Mitte just väga ammu, kui ühel seminaril ET-
NA mikrokrediidi projekti tutvustasin, algas 
seal taaskord elav arutelu teemal, kas ettevõt-
lusel on sugu või mitte. Diskussiooni käigus 
leidsid nii mõnedki, et naistele suunatud mik-
rokrediidiprojekt on suisa meeste 
diskrimineerimine.

Meie oleme kogu aeg väitnud, et ettevõtjal on 
sugu ning naised on suutnud väga väikeste 
summadega rajada toimivaid ettevõtteid.

Käesoleva aasta algul saime veelkord kinni-
tust, et oleme õigel teel. Nii oli Jakuutia Vaba-
riigis asuva organisatsiooni International bu-
siness garden Sakha - Microcredit ning Jakutskis 
asuva Rahandus- ja Majandusinstituudi rah-

vas ETNA Eestimaal kogemustest naisettevõt-
luse toetamisel sedavõrd huvitatud, et meid 
kutsuti suisa kaheks nädalaks külla kogemusi 
jagama.

Teine tunnustus tuli aga hoopis vastassuunast. 
Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinna ko-
misjon valis 605 osaleja hulgast välja 30 pool-
finalisti, kes kandideerivad 2013. aasta Euroo-
pa sotsiaalse innovatsiooni auhinnale. Meie 
olime üks neist väljavalitutest. 11. ja 12. märt-
sil leidiski Amsterdamis aset poolfinalistide 
töökohtumine, kus oma ala tippspetsialistid 
lihvisid kahe päeva jooksul poolfinalistide 
projekte.

MTÜ ETNA Eestimaal on toetanud maal ela-
vaid naisettevõtjad juba kümme aastat ning 
eelmainitud tunnustused näitavad, et oleme 
nende aastate kestel olnud õigel teel.

SIRJE VÄLLMANN,
ETNA mikrokrediidi projektijuht 

ETNA juhatuse esinaine

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

Oleme  
õigel teel!
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Kohustuste hulk, mille Lääne-Virumaal Si-
munas elav Reet Maadla on enda õlule võtnud, 
on muljetavaldav. Reeda enda sõnul peitub 
aga kogu saladus pelgalt aja oskuslikus 
planeerimises.

“Tegelikult mulle meeldib kõige rohkem lai-
selda ja ma olen kindlalt seda meelt, et iga ini-
mene peab saama laiselda. See on mõtete laa-
dimise aeg, “ rääkis Reet. 

Reet 
Maadla: 
“Ma ei saa 
ise ka aru, 
kust ma 
selle aja 
võtan.”

Selline mõtteavaldus tundub Reeda suust 
aga pigem kummalisena, sest koorem, mida 
Reet oma õlgadel kannab, on muljetavaldav. 

Lisaks geograafia-bioloogia ja loodusloo 
õpetamisele Roela lasteaed-põhikoolis ja Väi-
ke-Maarja Õppekeskuses on Reet Avanduse 
külavanem, Simuna Naisteklubi juhatuse esi-
naine ja Lääne-Virumaa Maanaiste Ühendu-
se juhatuse liige.

Reet kuulub ka Eesti Naisühenduste Ümar-
lauda ning osaleb Regionaalse Koostöökoja 
töös.

Lisaks sellele on Reet Pandivere piirkonna 
nelja valda hõlmava  naisettevõtlusprojekti 
projektijuht ja Lääne-Virumaal alustavate MTÜ-
de  juhtide mentor.

Reet lisas, et kogu saladus peitub selles, et 

Reeda sõnul on ta kinni pi-
danud reeglist, et ühis-

kondlik töö ei tohi segada 
isiklikku elu ja osalt just 

seetõttu on ta oma tege-
mistega suurepäraselt hak-

kama saanud. Foto: 
erakogu
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iga minut tuleb ratsionaalselt ära kasutada 
ning väga oluline on ka pere toetus ja abikaa-
sa mõistev suhtumine.

Keegi peab võtma vastutuse

Reeda sõnul tuleneb tema ühiskondlike ame-
tite suur hulk sellest, et ta julgeb võtta vastu-
tust midagi ära teha. “Palju on neid, kes on val-
mis kaasa tulema, kuid keegi peab võtma 
vastutuse ja ütlema, et jah, me teeme selle ära 
ning kui teised mind usaldavad, siis ei näe ma 
keeldumiseks põhjust,” rääkis ta.

Samas kummutas Reet kohe ka väite, nagu 
vaaguks ta kohustuste koorma all ning aval-
das oma saladuse: oskuslik ajaplaneerimine. 

“Kuna ma olen ka seitsmekordne vanaema, 
kusjuures kaks lapselast elavad meiega ühe 
katuse all, siis käin ma tõesti ringi märkmik 
käepärast. Kui aga oma aega planeerida, jääb 
seda üle ka minu lemmiktegevusteks – rahva-
tantsuks ja teatris käimiseks ning reisimiseks,” 
lisas ta.

“No, eks see on naljaga pooleks, et iga mi-
nut tuleb ratsionaalselt ära kasutada.

Omajagu aega kulub projektide kirjutamise-
le, sest  kogukonna edu suuresti sellest sõltub-
ki. Siinkohal ei tohi alahinnata oma panust ja 
soovi ise teha.”

Samas on Reet kinni pidanud reeglist, et ühis-
kondlik töö ei tohi segada isiklikku elu ja osalt 
just seetõttu on ta oma tegemistega suurepä-
raselt hakkama saanud.

Koostöö kui kogukonna tsement

Väikeses kogukonnas on koostöö tsemen-
diks, mis kogukonnaliikmeid omavahel koos 
hoiab ning õnneks pole aastatega inimeste 
koostöötahe vähenenud. Reet tuli Avanduse 
külas asuvasse lapsepõlvekodusse elama oma 
paarkümmend aastat tagasi ning alates sellest 
ajast on ta olnud kohaliku seltsielu üks vedu-
reid.  Kõik algas 1996. aastal, mil alustas tööd 
Simuna Naisteklubi.

Vastuseks palvele, võrrelda inimeste koos-
töötahet nüüd ja kümmekond aastat tagasi, 
kostis Reet, et muutnud pole muud, kui inime-
si on maal jäänud vähemaks. Kuna paljud käi-
vad maalt linna tööle, siis on maal tekkinud 
omajagu magalaefekti. “Kuid siiski on olemas 
inimesi, kes tahavad teha ja ka neid, kes oota-

vad, et midagi tehtaks ning kes siis hea mee-
lega kaasa löövad,” ei näinud Reet traagikaks 
põhjust.

Rääkides eelseisvast aastast, ütles Reet, et 
naisteklubiga on plaanis jätkata kohvikupro-
jektiga, kus kord paari kuu tagant pühapäe-
viti küpsetavad Simuna naised kooki ja kut-
suvad mõne külalise; märtsis toimub esimene 
terviseõhtu, millest võib kujuneda pikem 
projekt. Samuti korraldab Reet suveks nais-
teklubi kahepäevast reisi, milletaolist on lä-
bi viidud juba 15 aastat ning Lääne-Virumaa 
kaunimate koduaedade külastust.

Suure tõenäosusega kaardistab Reet su-
vel ka Pandivere piirkonna naisettevõtjad 
ning võtab aprillis projekti “Pärandkultuur 
ja naisettevõtlus” raames vastu Rootsi nais-
ettevõtjaid, peale selle külastab ta suvel 
koos Pandivere naisettevõtjatega oma 
Rootsi kolleege.

“Need plaanid on siis ainult sügiseni,” 
täpsustas Reet lõpetuseks.

SANDER SILM
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ETNA Mikrokrediit jõudis 
Euroopa Sotsiaalse 
Innovatsiooni võistlusel 
30 poolfinalisti hulka

Sotsiaalse Innovatsiooni võistlus on Euroopa Komisjoni algatus, 
mis on pühendatud Diogo Vasconcelose mälestusele. Võistluse ees-
märgiks on leida parimaid sotsiaalse innovatsiooni lahendusi/mu-
deleid, mis parendaksid inimeste tööhõivet või aitaksid leida uusi 
töömeetodeid.

ETNA Mikrokrediidi mudel jõudis tunnustust vääriva 30 poolfina-
listi sekka ning finalistide hulka pürgivad ideed/mudelid on pärit veel 
nii Soomest, Itaaliast, Rumeeniast, Hispaaniast kui ka Suurbritan-
niast (vt lähemalt: http://socialinnovationcompetition.eu/). 

Uudsed lahendused tööturule naasmiseks või seal püsimiseks kä-
sitlevad väikeste lastega emade paremat või osalise tööajaga kaasa-
mist, puuetega inimeste tööhõive parendamist, vähemusrahvuste 
paremat tööhõivet, kompetentsivahetuskeskuste loomist ja mitmeid 
erinevad tehnilisi lahendusi keskustest kaugemal asuvate elanike 
tööhõive parendamiseks.

Märtsikuu alguses toimus Amsterdamis poolfinalistidele kahepäe-
vane töökohtumine, kus meile jagati teadmisi ja toimusid töötoad 
võistluse järgmise etapi ettevalmistamiseks. 

Teadmisi jagasid Euroopas tuntud ja hinnatud sotsiaalse innovat-
siooni meistrid, nagu näiteks dr Sara Schulman, Simon Willis, Mar-
tijn Arnoldus ja Karl Richter. 

Loengutest ja töötubadest jäid meelde mõned läbivad 
mõtted:
• Lahenduste väljatöötamisel keskendu eelkõige inimestele ja nen-

de probleemidele.
• Ära sõnasta ebaõnnestumisi läbikukkumistena, vaid võta seda kui 

kogemust.
• Arvesta, et inimesed, kelle tähelepanu proovid oma ideedega või-

ta (nt sponsorid, rahastajad, võimalikud kliendid), ei vaimustu Si-
nu ideest samavõrd kui Sa ise. Seega tuleb oma idee nende jaoks 

FOTO: Search Engine People blog / Foter.com / CC bY
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vaimustust tekitava 
vaatenurga kaudu eda-
si anda.

• Idee realiseerimisega 
samaväärne on reali-
seeruda võiva idee jät-
kusuutlikkus (mõtle 
homsele!).

• Idee juures tuleb leida 
ja kõrvalseisjatele edas-
tada  see osa, mis teeb 
Sinu idee ainukordseks.

• Ole sihtgruppidele rohkem nähtav.
• Loo sotsiaalsele lahendusele lisaks 

ärimudel, mis tagab sotsiaalse ette-
võtluse jätkusuutlikkuse ja võimal-
dab oma ideed edasi arendada.

• Proovi oma idee sõnastada ühe lau-
sena ja tee seda nii haaravalt, et kuu-
laja oleks huvitatud Sinu idee või 
mudeli ostmisest.

• Koosta oma idee või mudeli kahe-
minutiline esitlus ning õpi seda 
veenvalt ja haaravalt esitama. 

• Mängi oma idee lahendusena  läbi 
ka kõige negatiivsemad võimalused 
ning analüüsi, kuidas selliseid olu-
kordi vältida.

Mis saab eda-
si? Võistlust kor-
raldav meeskond 
on edastanud 
poolfinalistidele 
nn kodused üles-
anded, mis tuleb 
ette valmistada 
ja ära saata 12. 
aprilliks. 

Maikuus teeb võistluse kümnest 
kohtunikust koosnev kogu (http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/in-
novation/policy/social-innovation/
competition/jury_en.htm) otsuse, mil-
le alusel valitakse kümme finalisti ning 
nende seast kolm võitjat.

Kõigile kolmele võitjale antakse üle 
20 000 euro suurune auhind ning kor-
raldatakse käesoleva aasta juunikuus 
täiendav töötuba oma oskuste ja tead-
miste arendamiseks. 

Seega – pöidlad pihku ja andke oma 
hääl võrguaadressil http://socialinno-
vationcompetition.eu/406/, et ETNA 
Mikrokrediidiprojekt jõuks 14 poolfi-
nalisti hulka.

GINA KILUMETS
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ETNA Eestimaal patroon 
on Riigikogu liige Urve 
Tiidus

ETNA Eestimaal saab tänavu kevadel 
kümneaastaseks ja selle puhul toimus 8. 
veebruaril Paides seminar ning kontakt-
mess “ETNA Eestimaal - kas tõesti juba 
10 aastat?”

MTÜ ETNA Eestimaal juubeliseminaril 
osales ka Riigikogu liige Urve Tiidus, kes 
andis nõusoleku olla ühingu patrooniks.

Juubeliseminaril anti juba kuuendat kor-
da välja aasta ettevõtliku naise tiitel, mil-
le tänavu sai Tapa valla talunik ja kohali-
ku kultuurielu üks vedajaid Piret Pihel.

Piret Pihel on ka Lehtse talunike seltsi 
esinaine ning ta kuulub Eesti Talupidaja-
te Keskliidu juhatusse, samuti on ta Tapa 
vallavolikogu liige. Piret Pihel on olnud 
kunagise Lehtse valla vallavanem, olles 
toona üks vähestest naisvallavanema-
test Eestis.
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