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Kas Võrumaal on elu? 

• Tallinnast vaadates ei ole aga kohapeal olles ei 
näe mingit probleemi. Ja üleüldse ei ole 
küsimus Võrumaas vaid kõiges mis on 
väljaspool Tallinnat 

• Siinsed „maaelanike“ suhted loovad ehk ka 
jätkusuutlikuma äri 



Kes loovad? 

• Au väliskapitalile ja kohalikele suurfirmadele 
kes Võrumaale äri on toonud 

• Veelgi suurem väärtus oleks kui me ise ärisid 
loome. Ettevõtja röövellik kuvand on 
kadumas, pangem end äris proovile 



Mida arvavad ameeriklased? 

• Aastal 2004 ei eksisteerinud kümmet aastal 
2020 enim nõutavat ametikohta 

• Tänasel USA õppuril on 38. eluaastaks olnud 
10-14 töökohta 

Allikas: USA Haridusministeerium 
 

Mida siis üldse õppida? 



Mida üldse õppida? 

• Suurtööstused Võrumaale ei tule – 
lihttöötajaid vähe ja spetsialiste nagunii pole 

• Raamatupidajad, lihttöötajad, ehitajad – 
enamust neist asendab robot või tehisintellekt 

 

Meile jäävad väikeettevõtjad, käsitöö, 
nutikad. Vot sellised mida suurlinnades 

ei ole mõistlik teha 



Suhelge, otsige 

• Tartu ülikoolid on siinsamas, seal on teaduses 
tohutu potentsiaal mis ootab ettevõtjaid ja 
vastupidi 

• Kas oleks uhke (äri)partneritega suhelda kui 
saate juurde lisada, et selle või tolle töötasite 
välja koos teadlastega? 

• Mõelge mis võiks Euroopas/maailmas tulla 
moodi selliselt, et meie võiks olla suuresti 
osaline 



Ettevõtjad, mõelge: 

 

 

Mis on meie LOODUSES sellist mida 
me veel leida ega müüa oska? 

 



Paketeerime 

• Põdrasamblik Setumaalt 

• Männiokkaplaadid Lõuna-Eesti lankidelt 

• Linde ja liblikaid rohkem kui Vanas Euroopas 

• Puidu miljonist võimalusest ma ei räägigi 

 

Paneme need koos tööle, ärme nokitse 
igaüks omaette 



Noored tulevad 

• Meiesugused tõugatakse varsti nagunii eest 
nagu juhtus IT-s 

• Andkem siis noortele kogemust aga mitte 
käskival toonil. Seejärel hoidkem nende ligi ja 
las päästavad oma tšakrad valla  

 



Kokkuvõtteks 

Maailm on muutumas kiiremini kui 
kunagi varem ja aasta pärast seda 

hala enam rääkida ei lasta 

Ja mõne aasta pärast pole enam pesupulbritki… 

 



Nutikas Võrumaa tähendab avatud 

koostööd nutikas Lõuna-Eestis 


