
                                  
 
    Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse 

Suveseminari toetab LEADER programm 
Projekt „Järvamaal on mõnus“ 

  

 

Ootame Teid osalema 

LÕUNA-JÄRVAMAA  

ETTEVÕTJATE JA ETTEVÕTLIKE INIMESTE SUVESEMINARILE 

 

  VITAALSUSE PÄEV 

 

  

NELJAPÄEVAL, 11. septembril 2014 Aravete Kardi- ja Vabaajakeskuses 

(Kurisoo küla Ambla vald Järvamaa, GPS:  59° 7′ 28″ N;  25° 44′ 43″ E) 
www.facebook.com/aravetevabaajakeskus 

 

 

 

Miks mõned inimesed on NII vitaalsed? Toreda elu peamine saladus, eks ole? Kas poleks tore, kui 

vitaalsust saaks juua nagu piima?  

 

Paradoks – meie ei saa vitaalsust juua, hoopis peame ise vitaalsust endas genereerima. Ja me ei saa 

vitaalsust genereerida sugugi siis, kui seda kõige rohkem vaja on ...  

 

Ning veel suurem paradoks – juhina pead sa olema kordades vitaalsem kui teised.  

 

Mis annab väikeettevõtjale vitaalsuse? Kuidas OMA ressurssi kõige paremini ära kasutada? Kuidas 

suudame ennast hoida ja vältida läbipõlemist? 

 

SA SUUDAD TEHA KÕIKE, KUI VAID LOOBUD ÜRITAMAST KÕIKE ISE TEHA! 

 

 

 

AJAKAVA 

 

11.45-12.15  

Registreerumine, kerge lõuna 

 

12.15 algab seminar 

 

19.00 

Õhtusöök 

Vaba aeg, saun jne. 

 

 

 

http://www.facebook.com/aravetevabaajakeskus
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Meil on suur rõõm olla koos Estonian Euromanagement Institute direktori MARJU UNDIGA 

(www.euroman.ee).  Väikeettevõtjate koolitaja, matemaatikuharidusega Marju on leidnud kutsumuse: 

aidata üles leida ja välja tuua teiste inimeste andeid. Ettevõtja peab kasvama oma annetelt, mitte kulutama 

oma elu oma nõrkuste kompenseerimisele. Marjul on kindel usk, et ainult väikeettevõtjate toel saab Eestist 

naeratavam maa. 

 

Aet Sarv, 

Keeltekool YES, kahel pikemal kursusel osalenu: 

 

„Marju Unt on särav ja elav lektor, kes läbi oma loengute ütleb kursuslastele just seda, mida neil on vaja. 

Tegeledes paljudega tegeleb ta tegelikult just sinuga. Marjut kuulates võid kergesti leida oma 

probleemidele lahenduse. Aga kui see ei juhtu ka kohe, siis enesekindlama, toredama ning tublimana 

tunned end kindlasti!“ 

 

 

 

Registreerimine hiljemalt esmaspäevaks, 08.09.2014 meilile koostoo@koostookogu.ee  

Osalustasu 15 EURi osaleja kohta palume tasuda sularahas kohapeal või arve alusel 

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogule. Soovijatele ka ööbimisvõimalus! 

Kontaktisik: Ülle Leesmaa, koostoo@koostookogu.ee, tel. 5185110 

 

 

Kohtumiseni Aravete Kardi- ja Vabaajakeskuses! 
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