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Uute ideedega sügisele vastu!
Teie käes on mikrokrediidiprojekti selle hooaja esimene uudiskiri. Tänavune erakordselt kaunis
suvi on kahjuks möödas, kuid loodetavasti võimaldas see laadida akusid peagi algavaks sügiseks/talveks.
Algav sügis tähendab aga ka seda, et maal elavatel inimestel lõpeb peagi kiire periood ning
on aega vaadata laiemale ja kaugemale.
Hea uudis on see, et kui märtsikuus alustas tegevust 3 laenugruppi 19 liikmega, siis hoolimata töistest tegemistest ja ilusast suvest on meil tänaseks 11 laenugruppi 61 liikmega. Juulis-augustis liitus uusi liikmeid veelgi – Pandivere grupp peaaegu kahekordistas oma liikmete arvu ning
augusti lõpus alustas tegevust uus laenugrupp Pärnumaal.
Käesolevasse uudiskirja koondasime artikleid vahepeal toimunust ning siit saate lugeda ka sellest, kuidas läheb projektiga liitunud ettevõtjatel. Julgustan kõiki lugejaid oma mõtteid meiega
jagama, et saaksime neid ka teistele edastada. Häid mõtteid ei tasu endale hoida. Koos on
kergem!
GINA KILUMETS
ETNA mikrokrediidi projektijuht
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Vaata meid:

Internetis www.fem.ee
Facebookis https://www.facebook.com/#!/etnamikrokrediit
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Mikrolaen andis
seebitööstusele
hoogu juurde
Kaks aastat tagasi otsustas Ida-Virumaal Voka
külas elav Erelin Zirk, et aitab palgatööst ning
tahtis hakata tootma ökoseepe. Nüüd on tema äri kenasti käima läinud, oma rolli ettevõtmise õnnestumises mängis ka ETNA mikrokrediidi projektist saadud mikrolaen.
Aastaid tagasi ostis Erelin Zirk ise käsitööseepe ja -kosmeetikat, kuid paraku juhtus ikka nii olema, et nende kvaliteet oli sageli kõikuv. “Ostsin enda teada ökoseebi, kuid hiljem
selgus, et see sisaldas ikka mingeid värvaineid
ja sünteetilisi aroomiõlisid ja nii ma lõpuks otsustasingi hakata ise seepe valmistama,” rääkis ta.
Otsusele hakata iseenda tööandjaks lisas tuge ka asjaolu, et Erelin oli toona oma teise väikese lapsega kodus ning ettevõtjana tegutsedes sai oma tegemisi laste kõrvalt paremini
planeerida.
Mõeldud-tehtud: Erelin lõi firma Green Souplin OÜ ja alustas kosmeetikatootmiseks vajali-

Erelin Zirk Narva Hermanni kindluse Põhjaõue seebikojas. Foto:
erakogu.

ke nõuete kadalipu läbimist. “Esimene poolaasta oli ikka väga raske, sest peaasjalikult läks
raha välja ja ilma abikaasa toeta poleks ka ettevõtet sündinud. Ütleme nii, et mu mees pidas mind pool aastat üleval,” naerab Erelin
tagantjärele.
Nüüdseks on Green Souplin kasvanud aga
ettevõtteks, mille tooteid saab osta paljudest
kohtadest Eestis ja ettevõttel on välja kujunenud ökoseepi eelistav klientuur.
Huvitav fakt on ehk see, et Erelin toob seepitegemiseks vajamineva vee Kuremäe kloostri Pühast allikast, mis annab tema sõnul see-
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pidele erilise lisaväärtuse ja tundub, et seda
lisaväärtust on tajunud ka Kuremäe kloostri
nunnad.
“Minule teadaolevalt on Erelin ainus Eesti
ettevõtja, kelle toodangut kloostris müüakse
ning see on hea näide sellest, kuidas on võimalik oma tooteid väga erinevates kanalites
turustada,” kommenteeris MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje Vällmann.
Mikrokrediit andis hoogu juurde
Erelin on ka mikrokrediidiprojekti Jõhvi laenugrupi liige. Jõhvi laenugruppi kuulub peale
tema veel viis ettevõtlikku naist ja ta oli üks
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esimeste seas, kes sai ka 2000 euro suuruse mikrolaenu.
“Laenu oli vaja auto ostmiseks, sest seni oli meie peres üks auto, kuid kuna minu abikaasa kasutab seda oma töös, siis
piiras teise auto puudumine minu tegemisi,” rääkis ta.
Nüüdsest on see mure murtud ning Erelini peres on praegu kaks autot, mis teeb
elu tunduvalt lihtsamaks.
“Ma olen väikelaenuga väga rahul, kuna see oli väga mõistliku intressiga,” rääkis ettevõtja, kelle sõnul pole ta isegi mitte kaalunud pankadest laenamise peale,
kuna ainuüksi laenulepingu vormistamine maksab 140 eurot.
Kuid saadud mikrolaen pole ainus põhjus, miks Erelinile meeldib oma laenugrupis olla. “Meil on grupis hästi sõbralikud
ja toetavad naised, kes on vajadusel nõu
ja jõuga abiks, sest väikeettevõtjana ei suuda ma alati kõigega kursis olla,” rääkis ta.
Tulevikuplaanidest rääkides ütles Erelin, et lähiajal pole tal plaanis oma tootmist hüppeliselt suurendada, sest alginvesteering tahab veel tagasiteenimist.
SANDER SILM

Tallinn-Tartu trass sai taluturu
Paide laenugrupi liige Kaie Altmets oli juba ammu mõlgutanud mõtteid taluturu avamisest
ja tänu laenugrupi liikmete innustusele sai see
mõte nüüd lõpuks teoks.
Kaie ostis 2006. aastal Tallinn-Tartu maantee äärde jääva Koigi bussipeatuse lähedal
asuva Mäeotsa kinnistu ning plaanis sinna teha puidutööstuse. Paraku tegi elu plaanidesse omad korrektiivid ning kui ta arutas teiste grupikaaslastega, millist rakendust võiks
kinnistule leida, öeldigi välja mõte
taluturust.
Kaie Altmets oli aga ka ise varem, kui ta
köögiviljadega Paide turul kauples, seda mõtet heietanud. “Paides sai kaubelda praktiliselt ainult laupäeval, kui linnas oli käimas
ka võõrast rahvast, sest kõigil paidelastel on
oma kaupmees, kelle käest tavaliselt ostetakse, “ rääkis Koigi vallast pärit Kaie.
Kui mõte oli välja käidud, siis edasine
läks juba kiiresti. Kaie hankis vajaminevad kauplemisload ning 21. augustil läks Tallinna-Tartu maantee 100.
kilomeetril kauplemine lahti.
“Esimene nädal oli üsna hea, kehvem oli teine nädal, kuna tegemist oli
kuulõpuga ja siis on inimestel igal pool
raha vähe,” meenutas Kaie.
Praegu müüb turul oma toodangut ne-
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li koduaiapidajat ning Kaie võtab müüki ka ühe
köögiviljakasvataja kurke; peale selle hakatakse müüki võtma kartulit ja õunu ning lisaks
saab turult osta ka metsamarju.
“Kohalikele inimestele on taluturust väga
suur abi, kuna nad teenivad kas köögivilju või
metsamarju müües lisaraha. Nii näiteks ütles
üks müüjatest, et ta on teeninud köögivilja
müügiga juba sadakond eurot, kuid see on
maal suur raha,” rääkis Kaie.
Taluturg on praegu avatud kolmapäeva ja
reede õhtul alates kella kuuest, laupäeval kella 11st ja pühapäeval kell 15st.
Kaie ei teinud saladust, et need ajad pole juhuslikult valitud, sest tööpäeva lõppedes on
inimestel rohkem aega ning laupäeval saavad
inimesed rahulikult oma hommikukohvi ära
juua ja siis mõelda, kas minna
näiteks turule.
SANDER SILM

Kaie Altmetsa (paremal)
sõnul on kohalikel inimestel taluturust suur abi,
kuna nad teenivad selle abil
köögivilju või metsasaadusi
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Türil tutvustati
mikrokrediidiprojekti
MTÜ ETNA Eestimaal viis 12. septembril Türil
läbi koolituse firma visuaalsest identiteedist.
Koolitusel räägiti ettevõtjatele firma visuaalse identiteedi loomisest logode, kodulehe ja
visiitkaartide abil.
Osalejaid võõrustas ka KÜ Kujundus lahke
pererahvas, kes tutvustas naistele erinevaid
värvipalette, rääkis värvimaailma saladustest
ning näitas naistele ettevõtte kujundatud erinevaid visiitkaarte.
Koolitusel tutvustati osavõtjatele ka ETNA
Mikrokrediidi projekti tegemisi.
Koolitust toetas LEADER programm.

Võidula mõisas toimus
naisettevõtjate
edendajate loomelaager
MTÜ ETNA Eestimaal viis 24.-25. juulil Pärnumaal Võidula mõisas läbi naisettevõtluse edendajate loomelaagri.
Tegemist oli osaga projektist “ETNA – Naisettevõtluse edendaja” , mille eesmärgiks on
luua maapiirkondades tegutsevate naisettevõtjate võrgustik, mis läbi huvikaitse annab
oma panuse Eesti majanduse tasakaalustamisse.

Laagris osalejad töötasidki kahel päeval loodava võrgustiku ja ühenduse strateegia dokumentidega ning võib öelda, et loomelaagris
osalejad said edaspidiseks palju häid mõtteid
ja lahendusi.
Projekti “ETNA –
Naisettevõtluse
edendaja” rahastab
regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Pandivere piirkonda
külastasid Peterburi
ajakirjanikud
30. mai - 2. juunini külastasid Pandivere piirkonda Peterburi erinevate turismiportaalide
esindajad ja ajakirjanikud, kes tutvusid LääneVirumaa vaatamisväärsuste ja ajalooga, kuna
mitmed Peterburis tegutsenud teadlased ja
kunstnikud on seotud Pandiverega.
Ajakirjanikud osalesid Pandivere päeval ja
Väike-Maarja naistekandmise võistlusel.
Ühisel seminaril osales ka MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje Vällmann, kelle sõnul arutleti seminaril muuhulgas ka töötubade üle, mida naisettevõtjad on valmis pakkuma. “Tõsi
küll, probleemiks on kehv vene keele oskus,
mistõttu on vaja kaaluda vene keele kursuste
korraldamist,” lisas ta.
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Külaliste hiljem avaldatud artiklitest selgus,
et nende hinnangul on Eestis teenustel väga
hea hinna ja kvaliteedi suhe ning nad soovitasid oma lugejatel kindlasti Eestit külastada.
20. septembril tutvustasid Gina Kilumets
ja Sille Erala Türil laenugruppide tegevust ja
Gina Kilumets osales 25. septembril EMSLi Vabakonna Tulevikugrupis aruteluseminaril “Kuidas saavad vabaühendused infoühiskonna
muutused enda kasuks tööle panna?”
20. ja 21. septembril külastasid mikrokrediidi projekti raames laenugruppide liikmed
Sirje Vällmanni juhtimisel Läti naisettevõtjaid.

EELINFO JA KOOLITUSED
3. oktoober - Pandivee Ettevõtlusmess, kuhu oodatakse osalema ka mikrokrediidiprojekti laenugruppide liikmeid.
4.-9. oktoober - MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje
Vällmann külastab Gruusiat, kus allkirjastab koostöömemorandumi grusiinlannadega.
9. oktoober - ettevõtluspäev Pärnumaal; korraldavad Pärnumaa laenugruppide liikmed.
9. oktoober - Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis
toimub ettevõtlusnädala raames
Naisettevõtluspäev.
11. oktoober - müügi- ja turunduskoolitus
Tamsalus.
15.oktoober - koolitus “Lepingud, abielu ja ettevõtlus” Tartumaal.
15. oktoober - rahvusvaheline maanaistepäev.
29. oktoober - raamatupidamiskoolitus Pärnus.
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ETNA Mikrokrediidi
uudiskiri avaldab
nüüdsest ka projektidega seotud ettevõtjate reklaami ja
koostööpakkumisi.
Põhjus selleks on
lihtne: mikrokrediidiprojekt pole pelgalt võimalus saada
oma ettevõtluse
arendamiseks
soodsalt laenu, vaid
tegemist on ka võrgustikuga, kuhu on
haaratud kümneid
ettevõtjaid üle Eesti, mistõttu oleks
kahju jätta taolist
võimalust
kasutamata.
Kellel on edaspidi
huvi oma koostööpakkumise või reklaami avaldamiseks, andku sellest
teada meiliaadressil sander.silm@
gmail.com.

Loodetavasti on kõik hakkajad
naised juba oma ettevõtted
loonud ja ka algteadmised
raamatupidamisest olemas.
Et ettevõte ei jääks hirmust
raamatupidamise ees loomata, siis pakun omalt poolt 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
igavad seinad, mis lausa
nõuavad akvarelli või
õlimaali?
Kas Sul on plaanis lastetoa remont 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
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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 loovkudumise põhimõtted, juhendamine, lõimed, lõngad.
Saori loovkudumine sobib
hästi ka erivajadustega inimestele, kuna telgede kasutamine on mugav ja nende käsitsemine on tehtud äärmiselt
lihtsaks. Saori filosoofia lubab
traditsioonilisest kudumisest
vabamat ja loovamat lähenemist tööle.
Töötuba viib läbi tekstiilikunstnik Anneli Säre, kes käis
saori kudumist õppimas Jaapanis selle looja proua Misao
Jo juures 2006. aastal.

Kes korra proovib, see soovib
aina uuesti ja uuesti. Kudumine on mõnus mäng värviliste
lõngadega, kootakse vabalt,
ilma kavandita. Mõjub teraapiliselt. Valmis töid on võimalik näha kodulehelt.
Kontakt: Anneli Säre, tel.
56156456, anneli@loometaru.eu, www.saoritallinn.
webs.com

Naerujooga
Pakume naerujooga tunde ja koolitusi nii Pärnus kui ka gruppidele üle
Eesti.
Kontakt: Sirve Paldis, 58 047 792 terapeut-nõustaja, reiki praktik, kohaloleku praktiseerija
Helje Kasearu, 53 416 700 refleksoloog-massöör, hathajooga õpetaja,
naerujooga koolitaja
www.hingeruum.ee

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

Vali ärimeeneks ökoseep!
Green Souplin OÜ valmistab kõrgekvaliteetseid ökoseepe, mille toorainena on kasutatud eranditult mahetoorainet ning mis on suurepärane
kingitus ka Teie äripartnerile.
Lisainfot meie toodangu kohta leiab
aadressil www.greensouplin.eu
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