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Algus
Värska Gümnaasium alustas majandusõpetuse 
õpetamist Junior Achievement programmi alusel 
juba 1993.a.

1996. a. moodustati Värskas esimene ÕF - kooli 
kohvik ELF, juhendaja Helena Kudre

2006. a. oli Setomaa Valdade Liit (Margus Timmo) 
Setomaa ühisprojekti ellukutsuja, rahastajaks EAS 
Setomaa arengu programmi kaudu



Majandusõpetuse seis Setomaa koolides 
2005.aastal 

1 majandusõpetaja 1 Setomaa koolis 

50 gümnaasiumi õpilast sai majandusalaseid teadmisi 

tegutses 2 õpilasfirmat

Õpetajat rahastas omavalitsus

Osalemiseks Eesti ja Euroopa õpilasfirmade laatadel otsiti 
sponsoreid ja paljud kulud tuli katta lapsevanematel



ÕF Setonia 2004 Hollandis



Ühine eesmärk 
Setomaa ettevõtjatele järelkasvu 
kasvatamine:

• Noorte ettevõtlusalane koolitamine ja 
sidumine Setomaa ettevõtlusega

• Õpilastele praktilise kogemuse andmine 
õpilasfirmas tegutsedes

• Laatadel müügikogemuse võimaldamine



2006 - 2007 õ.a. alustasime 
hoogsalt 4 kooli koostööd

4 koolis majandusõpetuse tunnid ja tunniväline ringitegevus

16 õpetajat majandusalastel koolitustel (plaanitud 8)

270 õpilast sai majandusalaseid teadmisi (plaanitud 180)

4 õpilasfirmat + 2 minifirmat (plaanitud 4)

Külastati ettevõtteid, kaasati mentoreid, käidi 
töövarjupäeval.

Noored osalesid aktiivselt õpilasfirmades, Värska ja Misso 
koolid olid esindatud ka laatadel Eestis, 1 ÕF osales Euroopa 
ÕF laadal.



2007-2008 õ.a.

4 õpilasfirmat osales mitmetel erinevatel laatadel 
Eestis, 2 õpilasfirmat ÕF laadal Belgias, 2 
õpilasfirmat Soomes.

Toimus 2 ettevõtluspäeva ja 1 meedia koolitus, 
külastati ettevõtteid, käidi töövarjuna erinevates 
ettevõtetes. 

Õpilasfirmades tegutsenud õpilased töötasid suvel 
edukalt Setomaa ettevõtetes.



15 aastat ühist tegevust 

• Toimuvad majandusõpetuse tunnid või ringitunnid erinevates 
kooliastmetes

• Ettevõtluspäevad koolides (teemadeks kohaliku ressurssi 
kasutamine, kohaliku tööturu vajadused, loomemajandus jms), 
mitmel korral toimunud ka ettevõtluslaagrid.

• Iga kool on saanud korraldada õppekäike ettevõtetesse

• Igas koolis tegutseb 2-4 mini- või õpilasfirmat

• Osaletakse laatadel Eestis ja Euroopas (6-8 suuremat laata, 
viimased 2 aastat pole covidi tõttu Euroopasse saanud)

• Vahendite soetamine (majandusõpetuse tunni läbiviimiseks või 
õpilasfirmade käivitamiseks)



Noorte tagasiside

Majandusõpetuse projektis osalemine on andnud:

• Uudseid ideid ja ettevõtluspisiku

• Palju tutvusi ja sõpru

• Suurepärase kogemuse

• Võimaluse reisida

• Laatadel kaupa müüa ja teenida

•…



Mida teised on õppinud meie 
kogemustest
• Projekt on käivitanud koolidevahelise koostöö

•Toimib võrgustik, koordinaatorid on koolijuhid

•On toimunud oskuste ja kogemuste jagamine: meie 
õpetajad olid mentoriteks Venemaa ja Läti koolidele

• Toimub piirkonna tundmaõppimine

• Kohaliku kultuuripärandi kasutamine, läbi selle 
õppimine

• On ellu kutsutud oma õpilasfirmade laat (toimunud 7 
aastat)



Seto kultuur noorte 
ettevõtluses

Paljud noored on oskuslikult ära kasutanud paikkonna 
eripära ja sidunud oma toodetesse seto kultuuri 
elemente. 

Mõned näited:

Värska - seto tähtpäevadega kalender, seto pitsiga 
mapid, seto pitsiga helkurid, seto domino (Pitseto, 
Setonia jne)

Mikitamäe - Seto säläsügäja, seto mustritega kotid, 
kõlavöödest võtmehoidjad, seto keele kasutamine 
minifirmade nimedes

Meremäe- punutud paelad, kohalik tooraine 
maiustustes, sõir

Misso - lauamäng Setomaa



Kogemustega koolitaja ja Junior 
Achievement Eesti pikaajaline 
juht Epp Vodja on öelnud: 

„Setomaa noored on erilised, 
nende puhul on tunda tugevat 
identiteedi tunnetamist”



MF Säläsügäja





ÕF Siidikas



ÕF Vajalik







MF Määtska



MF Kattai



MF Pärand



MF PäästePits



MF Viiekas













Oluline on silma paista 
ning nautida protsessi! 



AITÄH KUULAMAST!

5120659, INGRIT@SETOMAA.EE

mailto:ingrit@setomaa.ee

