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Lõuna-Järvamaa piirkonna 25 ettevõtjat, nende seas ka 6 gümnaasiuminoort, said 17. jaanuaril 

2019 osa tegevustest Tartus põnevas Spark keskuses ja Ettevõtluskülas. 

 

Keskuses möödus terve koolituspäev. Alustuseks tutvusime Spark Makerlabi tegemistega - päris 

palju vabatahtlikku panust ja kirge on kulunud selleks, et luua keskkond, kus saab koolitada nii 

tulevasi leiutajaid (töötoad kooligruppidele) kui ka anda võimalus alustavatele ettevõtjatele oma 

toote prototüübi ehitamiseks ja katsetamiseks. Kõlama jäid sõnad: tegime ise, kaasasime 

ettevõtjaid-toetajaid, kasutasime loovalt annetatud materjale, tegime koostööd noorsootöö osas 

kohaliku omavalitsusega. 

Teine koolitustund möödus Sparki ühisturunduskeskuses - ettevõtjate ja keskuse koostöös on 

loodud Eestit ja Lõuna-Eestit ühisturundav keskus, kus on väljas ettevõtjate stendid ja 

tootenäidised. Kohapeal töötav giid oli pädev ja suutis iga stendi juures inspireerivalt rääkida. 

Proovida sai nt ergonoomilist töökohta, katsuda uudseid ehitusmaterjale, proovida äppe jms. 

Lõunat pakkus samas majas tegutsev kohvik Tort ja Trühvlid. 

 

Praktiline ettevõtlusmäng "Ettevõtja argipäev" kestis üle 3 tunni. Selle käigus kuulsime 

Ettevõtlusküla MTÜ sünnist ja tegutsemisloost. Ühine juturing andis võimaluse ka Lõuna-

Järvamaa grupile lähemaks tutvumiseks. Mängu käigus tuli ajalise surve tingimustes teha paljusid 

asju samal ajal: arendada ettevõtet, maksta makse, luua suhteid, ajada ka isiklikke asju, suhelda 

linnavalitsusega jms. Eks nalja ka sai, kuid tõdesime ühiselt pärast, et noorte grupp sai tegelikult 

paremini hakkama - neil oli juba käpas tahvelarvutiga töötamine, neid ei seganud ka nn 

kohustustele keskendumise surve. Korralikud ettevõtjad proovisid ikka eelkõige kliente 

teenindada ja makse maksta, kui uusi asju proovida. Nii kehtestas mängu-linnavalitsus kodanikele 

uksele koputamata jätmise eest trahvi 50 jaad ja juuksurid tegid lobitööd, et teha 1 kord kuus 

juuksuriskäimine kohustuslikuks. Lõpuks said aga rahvahääled kõlama ja linnavalitsus soostus 

tekkinud kasumi kulutama laste mänguväljaku ehituseks. 

 

Koolituspäeval sai tutvuda nii omavahel kui ka ettevõtjate tegemistega Lõuna-Eestis.  

Koolituspäev korraldati Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ühisprojekti "Kogukondlik ja kestlik 

Lõuna-Järvamaa" raames. Projektijuht on Aili Avi. 

 

http://sparkdemo.ee/meist 

http://ettevotluskyla.ee/ 

 
 

 

http://sparkdemo.ee/meist
http://ettevotluskyla.ee/

