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JAH, ON



TÄNAN KUTSUMAST!



Päris nii see ju tegelikult pole



Kogukond Vikipeedias

•Kogukond on enamasti territoriaalselt määratletud 
inimeste kooslus, keda ühendavad näiteks ajalugu, 
sugulussidemed, ühistegevus, ühesugused väärtused 
ja eluviis.

• Tavaliselt moodustavad kogukonna lähestikku elavad 
inimesed (naabruskond), ent kogukond võib olla ka 
suurem hulk inimesi, kel on midagi ühist, 
näiteks rahvus, ideoloogia, huvid.



Mis asi on kogukond?

•Mina kui kõvasti karjun?
•Mina, tütar ja ämm – 3 põlvkonda ju?
•Mammid kõrvaltänavast?
•Korteriühistu?
• Internetiportaali pidaja – tal ju mitu lugejat ja 

kommenteerijat?

Need näited lörtsivad ära kogu positiivse mõtte 
kogukonnast. Niimoodi on see varsti sõimusõna.



Kes me oleme ja kuidas infot saame?

• Kui füüsiliselt oled terve, siis on ka psüühika tasakaal 
korras. 

• Kuidas Kagu-Eestis võrreldes muu Eestiga?

• Kui ma Tallinnas ütlen, et olen Põlvast…

• Ümbritseme end sarnaste inimestega 

ja saame (läbi FB, AK või Kanal 2) sarnast meediat, 

seega ei näe alternatiive



Juhid ja telenäod

• Kust leida häid inimesi

• Kõik algab juhtidest

• Kui loll saab võimule…

• Kordamine viib meeldivuseni (aga see ei anna 
neile/meile tarkust)

• Eestis tõuseb ihalus suurte juhtide järele – pole hea

• Originaalsust lubavad tipud ja põhjad, keskaste ei riski



Eduka riigi käitumine

• Et meile tuleks targad inimesed
• Et keskkond oleks hea, lihtne
• Loodusvarasid võiks vähemalt uurida –

- fosforiit (4. kaevandatav varu maailmas), 
- uraan (suurim varu Euroopas), 
- meil on isegi kulda 
Peale kanalat ja tselluloosi on see võimatu?

• Allaheitlikud on rahul status quoga, andekamad ei ole



KOV ja riik - käed eemale

• KOV ja riik ei pea ettevõtlusega tegelema, müüme riigifirmad 
ja KOV ettevõtted maha

• Tallinn-Peterburi lennuliin, kaevurite A/Ü 400 tuh

• Linnahall, 40+60 milj eurot vs 2,4 milj Kagu-Eestile 3 aastaks

• KOV asub ettevõtja poolele?

• Ärge andke toetust ühele

• Arendage taristut

• KOV toetagu firmade koostööd (messid, Tsenter, Polli)



Monopolide vastu

•Kuhu viib meid globaliseerumine ja maailma suurfirmad?

•Nestle või Contra kama?
• Ma olen nõus juba kama sööma, sest see on oma

•Nike või naabrimuti kamps?
• Kampsiga olen originaalsem (tunnen end väärtuslikumana)

• Eesti toidulett on väga lai (veel). Piir ei lähe tooraine vaid 
otsustusõiguse koha pealt



Veel ägedaid teemasid

• Lääne eakate siia toomine

• Hiinlaste reitingud

• Kliima soojenemine lööb jõujooned sassi, Rail Baltic

• Müts maha edukate startupperite ees, nad ei 
vastandu traditsioonilisele ettevõtlusele

• Idufirmasid hinnatakse tiimi mitte idee järgi

• Isesõitvad autod, krüptoraha, plokiahelad 



A mis siis teha?

• Roheline elamine väljaspool Tallinnat, a millal?

• Kas võitlus tagantjärgi või loovus ja sära ettepoole? 
Gümnaasiumid, keskväljakud, komp keskused, rekitud korterelamud, 

Organic Estonia, mahe jne

• 10 a pärast sõltume tänastest gümnasistidest

• Ettevõtlusõpetajad on meie kallis vara – nad kujundavad selle 
milline on Eesti 5-10 aasta pärast

• Kasutage noori kellel on ideid ja tahtmist, muidu nad 
lahkuvad teie/meie juurest



Aitüma!


