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2. Kuidas korraldada võrgustikutöö tegevusi 

 

2.1 Kuidas korraldada kohalikke või piirkondlikke võrgustikuüritusi 

Võrgustikuürituste korraldamisel on palju eeliseid, sh teie ettevõtte suurem nähtavus ja 

reklaam, uute sidemete loomine ja suhete loomine oluliste kontaktidega. 

Leidub mitmesuguseid võrgustikuürituste liike, 

neist lähemalt Peatükk 2.2 Võrgustikuürituste 

liigid. Erinevad ürituse tüübid sobivad 

erinevatesse keskkondadesse ja kontekstidesse, 

kuid kõigepealt tuleb määratleda ürituse 

eesmärk või fookus. 

 

 

 

1) Ürituse fookuse määratlemine 

Ürituse korraldamise eel on mõistlik määratleda selle eesmärk või fookus. Tõhus 

üritus keskendub tavaliselt konkreetsele tegevusvaldkonnale või teemale, nt 

maapiirkondadele iseloomulikud küsimused või maapiirkonnas tegutsejate roll, nt 

kogukonna omanduses olevad ettevõtted. 

 

See võib olla ka võimalus tutvustada peamisi sidusrühmi, näiteks kohaliku 

omavalitsuse esindajat või külalisesinejat või pakkuda lühikest koolitust, et meelitada 

inimesi kohale tulema ja kasutada aega maksimaalselt ära, sest paljudes maapiirkondades 

on sõiduaeg oluline tegur, nii et inimesed otsustavad atraktiivsuse põhjal kas osalemine 

tasub end ära. 

 

Ürituse eesmärk aitab määratleda ka sihtrühma (keda tahate osalemas näha) ja 

ürituse ametlikkuse astme (ametlik vs mitteametlik). See omakorda aitab üritust maha 

müüa, kui seda inimestele reklaamite ja kutseid välja saadate. Näiteks „Võimalus 

maapiirkondades tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele kohtumiseks, ideede 

jagamiseks ja ühiste töövõimaluste väljaselgitamiseks“. 
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2) Toimumiskoht ja asukoht 

Sõltuvalt eelarvest, kättesaadavusest, kellaajast ja korraldatava ürituse tüübist on 

erinevaid võimalusi, mida kaaluda. 

 

Oluline on valida koht, mis on osalejatele kergesti 

leitav ja ligipääsetav, olles kas ühistranspordi 

lähedal või heade parkimisvõimalustega. 

 

 

 

 

 

 

See vähendab tuska, mida osalejad võivad 

enne kohalejõudmist tunda, ja julgustab inimesi osalema. Maapiirkondades on see 

geograafia tõttu alati keeruline, kuid seda saab lahendada digitaalse juurdepääsu ja iga 

kord erineva toimumiskoha valikuga. 

 

 

Kui teil endal on sobivad ja suured ruumid, võite korraldada ürituse oma 

ruumides. Kui teie ruumid on liiga väikesed, võite alternatiivina kaaluda 

kohalikku rahvamaja või mõistliku hinnaga ruumi pubis/baaris/hotellis. 

 

Kasulik on pöörduda mõne teise sotsiaalse ettevõtte või avaliku sektori 

organisatsiooni poole, kes võivad hea meelega rentida teile ruumi hea 

hinnaga või anda ruumi mitterahalise panusena, kui nad näevad, et teie 

üritus on kooskõlas nende eesmärkidega ja/või kohaliku sotsiaalse 

ettevõtluse sektori toetamise eesmärkidega. 

Üks võimalus on rentida ruumid mõnelt oma võrgustiku liikmelt. Nii jääb 

raha sektorisse ja aitab tugevdada väärtuslikke suhteid kolleegidega. 

Kasulik on tutvuda üksteise organisatsioonide ja ettevõtetega ning näha, 

kuidas teistes ettevõtetes tehakse asju sarnaselt või erinevalt, korraldades 

esitluse või ekskursiooni oma valdustes. 

 

3) Toimumisaeg ja ürituse ülesehitus 

Parima ürituse toimumisaja leidmiseks mõelge oma osalejate peale. Kuigi kõigile 

sobivat aega on raske leida, tasub silmas pidada oma sihtrühma töökorraldust ja 

lapsehoolduskohustusi, et luua ajakava, mis sobib enamikule inimestest. 

 

Ürituse sisu puhul tasub meeles pidada, et esmatähtis on anda suhtlemise võimalus. 

Kasulik võib olla alustada tutvustamisringiga, kus inimestel on 2 minutti organisatsiooni 

tutvustamiseks. See annab inimestele kätte suuna, kellega sündmuse jooksul suhelda 

soovitakse. 
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Mõelge näiteks sellele, et ruumis ei oleks liiga palju toole, et julgustada inimesi 

seisma, teistele lähenema ja suhtlema. Suupistete pakkumine aitab samuti osalejatel 

kauemaks jääda ja omavahel kohvitassi taga vestelda. See aitab üle saada ka mõningasest 

kohmetusest, kui inimene peab end võõrastele tutvustama. 

 

4) Sihtrühm ja osalejate arv 

Teie sihtrühm peaks olema üsna selgelt määratletav ja tavaliselt keskendutakse 

geograafilisele piirkonnale, kus on ühine huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu või teema, 

näiteks kunsti ja kultuuri või keskkonna jne vastu. Võrgustike loomise ürituse eesmärk on 

viia kokku sarnaselt mõtlevad inimesed, seega keskenduge pigem sellele, millist tüüpi 

inimesed üritusele tulevad, mitte niivõrd arvule. 

 

„Kvaliteet, mitte kvantiteet” on väljend, mida 

silmas pidada. Teie osalejatel on meeldivam, kui 

kokkusaamisel osaleb vaid 10 inimest, kuid nad saavad 

suurepäraseid vestlusi pidada, selle asemel, et kohtuda 100 

inimesega, kellega nad suhelda ei saa. 

Üritustel, kus inimeste arv jääb vahemikku 30-50, on 

inimeste jaoks lihtsam nimesid meeles pidada ja tutvuda. 

Rohkem kui 50 osalejaga üritused võivad olla ebatõhusad, 

kuna suur hulk inimesi muutub osalejate jaoks koormavaks ja 

vestlused kaotavad sügavuse. 

 

 

5) Isiklikud kutsed 

Personaalse kutse saamine annab kutsutavale tunde, et ta on hinnatud ja ta osaleb 

suurema tõenäosusega. Pidage meeles, mida osalemine annab kutsutavale, mitte teile 

endale. Alustage isiklike kutsete saatmist varakult (vähemalt 2 nädalat enne ürituse 

toimumist) ja pidage vastanute (RSVP) nimekirja, mis on jaotatud jah, ei, ja võib-olla. 

Seda saab teha sündmuse lehel, mida saate hoida nähtaval meeldetuletusena 

järelpäringute tegemiseks. 

 

 



 
 

                                                                                          

4 
 

  

Microsoft Excel võib olla 

siinkohal kasulik, andes 

ülevaate nimedest, organisatsioonidest ja kontaktandmetest, samuti saadetud esialgsest 

teabest, saadud vastustest ja korduvteadetest. Seda teavet saab ära kasutada osalejate 

nimekirja koostamisel. Vt näidet: 

Nimi: Organisatsioon Telefon E-

post 

Esimene 

kutse 

saadetud 

(kuupäev) 

Meeldetuletus 

saadetud 

(kuupäev) 

Osaleb Vabandused 

        

        

        

 

Kutseid saates võiks olla kasulik pidada mitut nimekirja: 

 

 

Ürituse korraldamise jaoks on olemas ka veebilahendused. Näiteks ‘Trello’, mis on 

rakendus, mis annab visuaalse ülevaate, mida tehakse ja kes teeb mida. 

Lähemat teavet Trello kasutamise kohta saate meie infolehelt ‘How-To-Use Slack and 

Trello’, mis on leitav siin: 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23902_download&client_id=hfwu  

 

6) Ürituse reklaam 

• Põhinimekiri: Need on mõjutajad ja inimesed, keda soovite üritusel näha, kuid 

osalemine pole veel kindel 

• Keda kutsuda: Inimesed, kelle kutsumist kaalute või ootate võimalust neid 

kutsuda. 

• Jah: Inimesed, kes on osalemise kinnitanud. 

• Ei: Märkige juurde, miks ei osale. 

• Võib-olla: Need, kes on kõhkleval seisukohal. Ärge laske otsust mitteteinud 

inimestel oma haardeulatusest välja libiseda ja saatke neile teateid, kuni nad teile 

jah või ei ütlevad. 

• Pole vaja kutsuda: Inimesed, kelle osalemist te ei soovi või olete loobunud 

kutsumast. 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23902_download&client_id=hfwu
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 Ürituse reklaamimine on 

väga oluline osa 

korraldusprotsessist, sest teie 

eesmärk on meelitada nähtavuse ja reklaami kaudu ligi suur hulk osalejaid. 

Maapiirkondades on seda sageli võimalik saavutada otsekontakti kaudu, kuid on olemas ka 

hulk digitaalseid  

 

 

 

 

vahendeid, mis võivad samuti abiks olla. Võiksite kaaluda ka kohalikku raadiot või 

kohalikku ajalehte, et tõsta oma ürituse nähtavust. 

 Eventbrite on kasulik vahend, mis võimaldab teil luua ürituse lehekülje ja 

integreerida see Facebookiga, et reklaamida oma üritust sotsiaalmeedias. 

 

Muude digitaalsete meediavormide, näiteks LinkedIni või Facebooki 

kogukonnagruppide abil saab sihtrühmale suunatud reklaami teha. Kui korraldate 

kohalikku üritust, kaaluge kuulutuse avaldamist kohalikus ajalehes või flaierite levitamist 

kogukonnas, et suurendada nende osalemist, kes on digitaalsest meediast kõrvale jäänud. 

Saatke personaalsed kutsed neile, keda kindlasti soovte osalemas näha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tervitamine ja võõrustamine 

 

Kui võõrustate üritust, peaksite tegema kõik endast oleneva, et osalejatel oleks 

lihtne võrgustuda ja suhelda. Oluline on tagada lihtne 

registreerimisprotsess ja tutvustada end osalejatele nende 

saabumisel, et nad tunneksid end oodatuna. 

 

Sissejuhatav sessioon võib olla väga hea viis jää 

murdmiseks, nt anda igaühele 2 minutit aega enda ja oma 

organisatsiooni tutvustamiseks. Ajaga tuleb küll üsna range olla, kuna mõned inimesed 

võivad rääkida! Kohe algul tuleb selgitada, et aega on rangelt 2 minutit ja määrata 

ajavõtja. 
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 Samuti on oluline, et 

võõrustajana võtaksite aega 

vestlemiseks ja kuulamiseks, et 

saaksite üksteisele tutvustada inimesi, kellel on sarnased huvid, ärivajadused ja 

eesmärgid. 

 

Selleks, et hõlbustada kontaktide loomist, on hea mõte paluda inimestel esitada 

mõned andmed, kui nad registreeruvad teie üritusele (Eventbrite'il on funktsioon  

 

 

„Kohandatud küsimused", mis võimaldab teil 

registreerimisel küsida mis tahes lisateavet). 

Näiteks organisatsiooni nimetus või inimese huvid. 

Võite koostada väikese infopaketi, kus on kõigi osalejate 

nimekiri ja teave nende kohta, mille saadate osalejatele 

enne ürituse algust. 

 

See võimaldab osalejatel teada saada, kes veel 

osaleb, ja otsustada, kellega nad kõige rohkem rääkida ja 

suhelda soovivad. 

 

Kui inimesed üritusele saabuvad, peaksite andma nimesildid, et osalejad saaksid 

endale huvipakkuvad inimesed kohe tuvastada. 

 

8) Jätkutegevused 

Hea tava on pärast võrgustikuüritust teha kokkuvõtteid. See on koht, kus peaksite 

mõtisklema ürituse eesmärgi üle ja selle üle, mida üritusel saavutati, ning võimalusel 

tugevdama konkreetset üleskutset tegutsemiseks. Selleks võib saata e-kirja, milles 

tänatakse inimesi osavõtu eest ja rõhutatakse, et üritus oli edukas ja täitis oma 

eesmärki. 

 

 

 

2.2. Võrgustikuürituste liigid 

Võrgustikuüritused võivad sarnaneda väga paljude erinevate üritustega, mis võivad sõltuvalt 

sündmusest ja eesmärgist olla argisemad või ametlikumad. Vabas õhkkonnas toimuvad 

võrgustikuüritused võivad hõlmata sihipäraseid kohtumisi koos einestamisega või nn kiirkohtingu 

Lähemat teavet leiate siit: 

https://millennialeb.com/the-complete-guide-to-planning-and-hosting-a-networking-event/ 

https://www.eventbrite.co.uk/blog/how-to-organise-networking-event-ds00/ 

https://millennialeb.com/the-complete-guide-to-planning-and-hosting-a-networking-event/
https://www.eventbrite.co.uk/blog/how-to-organise-networking-event-ds00/
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 laadseid üritusi, mis võimaldavad 

inimestel suhelda vabamas õhkkonnas 

ja luua nii isiklikke suhteid kui ka 

ametialaseid sidemeid. 

Ametlikumatel sündmustel on tavaliselt konkreetsem päevakava ja nad soodustavad osalejate 

vahel professionaalsete kontaktide loomist. Suurtel üritustel nagu konverentsid on väga lai 

fookus, arvukad osalejad esindavad paljusid sektoreid ja organisatsioone ning need toimuvad 

harvemini. 

 

 

Allolev tabel annab lühiülevaate ja kokkuvõtte erinevatel üritustel osalemise eelistest. 

Võrgustikuürituse liik Ülevaade Osalemise eelised 

Kohtumised koos einega 

 

Tõhus ja nauditav viis luua 

mitteametlikke 

võrgustikutöö võimalusi on 

kombineerida need 

einestamisega. Saab 

kasutada erinevates 

kontekstides, 

ärikohtumistest kuni 

kogukonna koosolekuteni, 

ning see loob vabama 

õhustiku, kus saab luua ja 

edendada töiseid suhteid. 

Toidu jagamine viib ühiste 

vestluste ja ideedeni, ja 

paneb inimesi end mugavalt 

tundma. Kohtumised koos 

einega toimuvad tavaliselt 

avatud, vabas õhkkonnas, 

mis laseb inimestel end 

mugavalt tunda ja olla 

avatud nii vestlustes kui 

käitumises.  

Kogukonna üritused 

 

 

Need on kohalikud ja neid 

on iga ettevõte ja 

organisatsioon võimeline 

korraldama. Kohalikud 

kaubandus-, heategevus-, 

religioossed grupid või 

piirkonna õppeasutuste ja 

kogukondade grupid. Siin 

võivad olla suvelaadad ja 

rahakogumisüritused, mis 

sageli kaasavad kohalikke 

ettevõtteid ja pakuvad 

häid võrgustikutöö 

võimalusi. 

Kontaktide loomine erinevate 

kohaliku piirkonna 

ettevõtlike/mõjukate 

inimestega. Oma nähtavuse 

suurendamine, kohaliku 

kogukonna eesmärkide 

toetamine. Oma sotsiaalse 

ettevõtte nähtavuse 

suurendamine kohalike 

inimeste seas, mis võib viia 

klientide leidmiseni kodule 

lähemal. 

Kiirkohtumiste üritused 

 

See on kiirkohtingute 

äriversioon, kus neil 

üritustel on inimestel 

võimalik kiiresti kontakte 

luua. Täpsema teabe 

Lühikese aja jooksul on 

võimalus suhelda paljude 

huvilistega. Inimestega 

kohtumine lõbusas 

energiarikkas õhkkonnas 

aitab osalejatel 
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saamiseks vt allpool 

Tegevus 1. 

pingevabamalt uusi kontakte 

luua. 

Ametlikud üritused 

 

 

Neid korraldavad tavaliselt 

sotsiaalsete ettevõtete 

võrgustikud või 

organisatsioonid 

eesmärgiga viia kokku 

ettevõtted ja üksikisikud, 

et arutada teatud 

teemasid, edendada 

ärivõimalusi ja soodustada 

professionaalset 

suhtlemist. 

Vestluste keskmes on oma 

võrgustiku ülesehitamine ja 

professionaalsete suhete 

arendamine. Neist võivad 

võrsuda ärivõimalused, nt 

partnerlused, koostöö või 

soovitused. 

Konverentsid 

 

 

Konverentsidel on harilikult 

keskne teema või sektor, 

kavas on seminarid, 

peaesinejad ja õpikojad. 

Ürituse ajal või järel on 

planeeritud vaheajad 

võrgustikutööks. 

Kontaktide loomine väga 

erinevate inimestega 

(konverentsidel on fookus 

teemadel, mis mõjutavad 

mitut sektorit, seega ka palju 

osalejaid). Võimalus kohtuda 

võtmeisikutega ja suhteid 

kohe edasi arendada (palju 

võimalusi kohtumiseks 

päeva/ürituse jooksul). 

Õppekäigud 

 

 

Õppekäigud annavad 

inimestele võimaluse 

külastada ja ise näha teiste 

inimeste kogemusi, õppida 

läbi ideede vahetamise ja 

lahenduste jagamise 

selliste gruppidega, kellega 

neil on ühised huvid ja 

probleemid. Grupid saavad 

üksteisele pakkuda uusi 

vaatenurki ja lähenemisi, 

jagada kogemusi ja häid 

tavasid. 

Nii külastav kui vastuvõttev 

organisatsioon saab näha 

oma projekte värske pilguga, 

mõlemad saavad uut energiat 

kui on jaganud mõtteid ja 

lahendusi ning arutlenud 

ühiste probleemide 

lahenduste üle. 

Tugivõrgustike süvendamine 

ja suurendamine ning 

teadmiste ja ideede jagamise 

tavade tugevdamine. 
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 2.3. Võrgustikutöö tegevuste liigid 

Inimeste kaasamiseks on palju 

mitmesuguseid tegevusi. Millist 

tegevust kasutada sõltub võrgustikuürituse eesmärgist ja liigist ning kokkusaava grupi 

kontekstist. 

Kui ürituse ainus eesmärk on lasta inimestel kokku saada ja kontakte luua, siis polegi vajadus 

mingi eraldi tegevuse järele, kuna inimesed juba loomulikult otsivad ja leiavad inimesi, kellega 

nad on tulnud rääkima. 

 

 

 

 

Siiski ei ole see alati nii ja mõned inimesed võivad 

olla vähem enesekindlad kui teised, kui nad lähevad 

võõra inimese juurde ja tutvustavad end. Seetõttu on 

„jäämurdja“ tüüpi tegevus kasulik, et murda 

esmased pinged ja tekitada rõõmus kaasav õhkkond 

(vt Tegevus 1: Kiirkohtumised). 

 

 

 

Suurtel üritustel nagu konverentsid ja messid on ametlik struktuur õpikodade, esinejate ja 

seminaridega, mille fookuses on mingi konkreetne teema. 

 

Peaksite kaaluma: 

• Kas osalejad juba tunnevad üksteist? 

• Kas kohtumisel arutatakse mingeid konkreetseid teemasid? 

• Kas kohtumine peaks olema rohkem või vähem ametlik? 

Kui osalejad üksteist ei tunne, peaks päevakava esimene tegevus olema osalejate tutvustamine. 

Kiirkohtumised (nn kiirkohtingu vormis) on selleks hea võimalus. 

 

Tegevus 1 

 

Kiirkohtumised 

Mis? Kiirkohtumiste mudel tuleneb kiirkohtingutest, mille eesmärk on kohtuda 

võimalikult paljude inimestega lühikese aja jooksul. Kiirkohtumised on 

protsess, mis abistab ja soodustab tutvumist ja vestlusi võõraste inimeste 

vahel. 
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Kuidas? Kiirkohtumiste eesmärk on osalejate roteerumine, nii et igaüks saab 

võimaluse suhelda kõikide teiste üritusel osalejatega. 

Enda esitlemiseks ja teise poole ärakuulamiseks antav aeg varieerub 30 

sekundist 5 minutini sõltuval osalejate arvust. 

Pidage meeles Võib olla kasulik tuletada osalejatele enne üritust meelde, et nad 

koostaksid enda kohta lühikese "liftikõne", mis võtab kokku nende töö 

põhielemendid, haridustee ja mõtted oma tulevasest karjäärist/tööst, 

samuti võib-olla veidi teavet nende hobide ja huvide kohta. 

Paluge osalejatel üksteist tundma õppida, vahetada kontaktandmeid, kui 

nad arvavad, et tulevikus soovivad jätkata suhtlemist, ja leida midagi, 

mida nad teisest inimesest meelde jätavad. 

 

 

 

2.4 Juhtumiuuringud 

Mitteametlikum, kogukonnale suunatud võrgustikutegevus võib toimuda näiteks kogukondlike 

einete, organiseeritud jalutuskäikude või koolituste, näiteks IT-tundide näol. Soomes mängivad 

külade seltsid olulist rolli külakogunemiste korraldamisel ja läbiviimisel, mille kohta on allpool 

toodud üks näide. 

Juhtumiuuring  

 

Külajalutuskäigud (Kyläkävelyt) 

Asukoht Soome 

Mis? Maanaiste Nõukoda (Maa- ja taluperenaised, soome k Maa– ja 

kotitalousnaiset) on Soome riiklik organisatsioon, mis edendab naiste 

koostööd maapiirkondades. Nad on loonud külades jalutuskäigud, et tuua 

elanikud kokku, et luua võrgustikke ja uurida võimalusi kohalikuks arenguks. 

Kuidas? Jalutuskäike juhib maastikukujunduse asjatundja ja need kestavad 2-3 tundi. 

Marsruut on ette planeeritud ja peatuskohtadeks valitakse kohad, kus 

soovitakse arutada edasise arenduse eesmärke. Osalevad kohalikud elanikud 

saavad koos arutleda, millised on nende küla kõige olulisemad jooned ja 

milliseid tuleks edendada. Grupina otsustatakse ka edasiste meetmete ja 

maastikukujunduse üle. Väljastpoolt kutsutud asjatundja kaasamine aitab 

ära hoida lühinägelikkust ja võimalikke konflikte. 

Kokkuvõte Külajalutuskäigud annavad väärtuslikku kohalikku teavet selle kohta, kuidas 

arendada küla keskkonda, aitavad määratleda vajadusi ja prioriteete ning 

pakuvad platvormi võrgustike loomiseks ja suhtlemiseks. Tulevaste 

ettepanekute üle saab arutleda ning tuvastatud meetmeid saab jagada ja 

leida toetust omavalitsuse ja ametnike poolt, kes annavad teavet ja tuge. 
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 ➢ (20) Finland Website Ohoy! 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23535_download&client_id=hfwu 

• Maanaiste Nõukoda on Soome riiklik organisatsioon, mille eesmärk on laiendada ja 

toetada naiste koostöövõrgustikke maapiirkondades. Projekt "Website Ohoy!" loodi 

selleks, et koolitada rohkem kui 2000 maapiirkondade eakat inimest kasutama 

sotsiaalmeediat ja arendama nende IT-oskusi. 

• Maapiirkondades ja äärealadel elamine tähendab, et paljud eakad elanikud peavad 

läbima pikki vahemaid (sageli halva transpordiühendusega), et pääseda ligi 

elutähtsatele teenustele ja osaleda kogukonna tegevuses. Kuna üha rohkem teenuseid 

viiakse üle internetti, on eakad elanikud järjest enam ka tõrjutuse ohus. 

• Selles projektis kasutati eakate osalejate õpetamiseks vabatahtlikke, eakad saavad 

nüüd suhelda ja võrgustuda internetis ning kasutada selliseid internetiteenuseid nagu 

pangateenused ja arsti vastuvõtuaja broneerimine. Osalejad saavad nüüd osaleda ka 

sotsiaalvõrgustike kogukondades ja on saanud juurdepääsu uutele võrgustikele, 

samuti saavad nad hoida ühendust geograafiliselt kaugetes kohtades elavate 

pereliikmete ja sõpradega. 

 

➢ (28) Rumeenia näidistalu ja koolituskeskus 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23598_download&client_id=hfwu 

• Rumeenia maapiirkonnas loodi põllumajanduse nõuande- ja koolituskeskus. Selle 

taluprojekti arendusse olid kaasatud erinevad sidusrühmad (rahvusvaheline 

organisatsioon, Rumeenia maaelu arengu ühendus, maapiirkondade keskkooliõpilased 

ja maaelanikud), kes töötasid koos eduka partnerluse raames. 

• Riiklikku võrgustikutööd toetas õppimine suvekoolis, kuhu kutsuti talunikke mitmest 

Rumeenia piirkonnast kogemusi vahetama, üleriiklikku tugivõrgustikku looma ja 

koolituskeskuses õppima. 

• Samuti arendati koostöövõrgustike loomise oskust, ühendades talunike tegevust 

rahvusvaheliste vabatahtlikega, et õpetada programmis osalevatele talunikele inglise 

keelt. Rahvusvahelise suhtlemise keele oskus aitab talunikel luua kontakte teiste 

riikide põllumajandustootjatega ja arendada paremaid koostöövõrgustikke. 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23535_download&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23598_download&client_id=hfwu

