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Väikepood Pärnu äärelinnas. Juuksuritöökoda Puhjas. Raamatu-
pidamis büroo Maardus. Eesti reklaamib end maailmas sellega, et ette-
võtte asutamine võtab meil aega vaid mõne minuti. Tore. Aga 
ette võtlusega lõpetamine? Paljud sukeldusid 1990ndatel rõõmuga 
ettevõtlusvabadusse ja pole siiamaani pinnale tulnud. Ehkki ette-
võtlusega jätkamine ei ole enam ammu nende südamesoov.
 Väikeettevõtted, õigemini siis tegelikult mikroettevõtted moodusta-
vad Eesti ettevõtetest umbes 95%. Enamikus neist on vaid mõned 
töötajad, tihti ka ainult üks: omanik. 28% kõigist ettevõtjatest 
on naised. Tore. Nendest naistest 72% on üksikettevõtjad. Kui paljud 
neist mõtlevad igapäevaselt lõpetamisele?
 Ükskord ütles üks meespeaminister, et need, kes on üle 20 aasta 
järjest ettevõtlusega tegelenud, on kangelased, sest nad julgevad mitte 
lõpetada. Ta ütles seda juba päris palju aastaid tagasi. Eelmisel aastal 
müüs üks kaugelt üle 50-aastane meessuurettevõtja oma automüügi-
fi rma soomlastele ning Äripäev valis ta seepeale aasta ettevõtjaks, 
sest ta julges lõpetada. Mida see ütleb Eesti kohta? Kui paljud unista-
vad pehmest maandumisest? 
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Turg ütleb, millal sa üles tõused.
Turg ütleb, millal sa lähed magama.
Turg ütleb, kas sul on jaanipäev.
Turg ütleb, millal sul on sünnipäev.
Turg paneb sind jõule vihkama.

Flo Kasearu Oma poe ees. 2019. Foto: Epp Kubu; foto manipulatsioon: Flo Kasearu.



Milline on Teie väiketoidupoe sünnilugu?
Mul ei olnud mingit lapsepõlveunistust poodi 
mängida, aga nagu elus ikka – on juhuseid.
Olen elanud selle poe raadiuses enamuse elust 
ja seal lapsena ostmas käinud. Kui nõukogude 
aeg lõppes ja riiklik kaubandustegevus lõpetas, 
siis seisis pood mitu aastat tühjana. Keegi ei 
tahtnud seda. Endale kodu lähedal ise töökoht 
luua tundus ahvatlev. Ostsin poe ära ja nii 
saigi minust poeomanik. Majandusalane kõrg-
haridus maandas põdemist ja riski.
 Kõik läkski väga hästi, aga aja möödudes 
muutus toimiv protsess rutiiniks ja rutiin on tappev.

Millist tuge saite aastate jooksul poe pidami-
seks näiteks kohalikult omavalitsuselt, 
riiklikest toetustest, eratoetajatelt, perelt? 
Millest kõige enam puudust tundsite?
Omavalitsust ja riiki endaga hakkama saavad 
ettevõtted ei huvita ja sind justkui polegi olemas. 
Riigi huvi sinu vastu tekib vaid siis, kui oled 
reisil ja unustanud aruande esitada. Pank käis 
korduvalt laenu pakkumas ja mina korduvalt 
keeldusin. Ennast säästma õpetavaid koolitusi 
polnud siis üldse.
 Pere on küll igas etapis olnud poe pidami-
sega seotud. Ema ja tütar leti taga, mees öösel 
katkiseid torusid ja klaase parandamas, lund 
lükkamas ja liiva viskamas.

Miks otsustasite 2019. aasta jaanuaris 
poe sulgeda?
Olin poodi pidanud üle 20 aasta, aga umbes 
kaks aastat tagasi muutus see rutiinseks, 
põnevus kadus ära ning ei andnud enda arengu-
le midagi. Muid asju tuleb kõrvalt juurde, mis 
on palju huvitavamad. See rutiinne asi võtab tea-
tud aja, kuigi palju delegeerid ära, aga vastutad 

ikkagi. Ja siis tekib küsimus, kas ma seda tahan. 
Ühe väikepoe pidamine ei ole eriline väljakutse. 
Mida imet sa seal teed ja arendad? Ma ei too 
robotit, mis teretaks… klient seda ei vaja. Klient 
tuleb poodi, tahab suhelda või kiirelt asja 
kätte saada ja ära minna. Kus see minu areng 
on selles protsessis?
 Isegi kojujõudmiseks hakkasin teisi teid 
valima, ma ei tahtnud enda ettevõttest mööda 
minna. Sellises olukorras tuleb midagi ette 
võtta. Ja otsustamisprotsess ongi raske. 
See pole nii, et panen kinni. Mis töötajatest 
saab? Kas mina olen nüüd ka see inimene, 
kes teeb teiste elu hullemaks?
 Personaliprobleemid on tänapäeval kõige 
suuremad probleemid. Personalil on nii palju 
õigusi ja neil ei ole kohustusi. Nagu lastegagi: 
kõik lapsed teavad oma õigusi, aga ega nad 
oma kohustusi ja vastutusi ei tea. Nad ei tahtnud 
seda tööd väga ise ka teha, tegid vajadusepõhi-
selt. Kõik müüjad käisid muudkui proovipäevadel 
mujal, aga said aru, et seal ei ole parem. Ja 
ei julgenud öelda, et nad mujal käisid.
 Lihtne töötaja mõtleb ainult sellele, et tema 
raha kätte saaks, aga mitte sellele, kust see raha 
tuleb. Ma ei taha öelda, et töötaja peaks iga-
päevaselt mõtlema, kuidas ettevõttele kasumit 
teenida, aga tänapäeval võiks inimestel olla 
suurem pilt. Ja see suhtumine ka veel, et sina, 
ärimees.

Milline on olnud kohaliku kogukonna reakt-
sioon poe sulgemisele?
Kogukond on ootel. Ma ei öelnud, et sulgen ja 
et poodi enam ei tule. Ma andsin sõnumi, et tuleb 
remont. Jah, ma ei ole seda poepidamist enda 
peas lõpetanud. Ajutegevus käib selle ümber-
tegemise osas. Võib-olla ongi väikest pausi vaja.

Intervjuu väikeettevõtja 
Margo Orupõlluga, kelle 
pood on näituse peaosas. 
Küsimused esitasid 
Hanna-Liis Kont ja Flo Kasearu



Väikeettevõtja Margo Orupõld 
Oma poe trepil. Foto: Pilleriin Järve.

Meil on siin kuskil üks kraani-
kauss, mida pole siiamaani 
keegi kasutanud. Mitte üks inime-
ne. Nõuete pärast panime. 
Prügikasti asendiplaani menetleti 
kolmveerand aastat. 



 Kogukond tahab tulla mugavalt toasussides, 
osta piimapaki, õlle ja suitsu. Nüüd nad 
seda ei saa. Nüüd nad peavad väga läbi mõtle-
ma, mis selga panna, kui poodi lähevad. 
Enne oli kõik lubatud. Kõik olid omad. Inimesed 
rääkisid personaliga oma igapäevaseid jutte. 
See oli kogukonnakeskus.
 Teisisõnu, kogukonnalt on võetud lihtne ja 
käepärane kokkusaamise koht. Poe uksele jäe-
takse lipikuid ja kirjakesi, kus kliendid nõuavad 
kodulähedase poeskäimise võimaluse taasta-
mist. Linnas joostakse mulle järele ja nõutakse 
vastust küsimusele, millal poe taas avan. Päris 
naljakas. Toimiv pood muutus ajas omanikule 
ahistavaks. Nüüd ahistab suletud pood omanikku 
omal moel edasi.
 Ma ei süüdista majandusnäitajate allamine-
kus Läti kaubandust või salasuitsu. Need on elu 
osad. Majandusnäitajate poolest oleks võinud 
edasi teha, aga inimesed tegid oma valikuid: 
Pärnu inimesed käisid Lätist ostmas. Ja siis nad 
tulevad poodi ja võrdlevad ning vaene müüja 
peab olema suhtekorraldaja ja õigustama, miks 
hinnad on sellised. See oli natuke traumeeriv 
müüjatele. Sellest pole räägitud, kuidas Läti kau-
bandus psüühiliselt inimesi töötleb.

Mida Te väiketoidupoodide puhul kõige 
enam väärtustate ja mida ühiskond nende 
välja suremise käigus kaotab?
Inimestel kaob võimalus tulla poodi ja suhelda. 
Suhtlemine on nagunii kaduv oskus ja näh-
tus. Minu poe müüjatel tekkis mure, kui mõni 
iga päevane klient polnud pikalt poes käinud. 
Võib-olla oli poe personal ainuke suhtluskanal 
üksikule inimesele.
 Väikepoodides on kõik isiklik ja inimlik. Suur-
tes poodides muutub kõik anonüümseks. Seal 
jookse müüjaga mööda riiuleid, mille sisu keegi 
ei tunne. Inimesed kaovad kaupade ja ostu-
kärude taha ja alla.
 Üks periood ühiskonnas kestab umbes 
25 aastat. See hakkabki meil nüüd täis saama. 
Meil on vaja üle elada see aeg, kus kõik 
väljast poolt tulev on alguses au sees. Küll jõua-
me nor maalsetesse poeruumidesse ka tagasi.

Mida võiksid riik või kohalikud omavalitsused 
rohkem teha, et väikepoed täielikult ei kaoks?
Keskkond on see, mida riik ja kohalikud oma-
valitsused saavad luua. Kui võrdsustame suurte 
ja väikeste poodide jaoks kõik normid ega 
arvesta, kas müügipind on 10 m2 või 1000 m2, 
siis loome tingimusi ainult suurte edukaks toimimi-
seks. Ja ei saa peale sundida, et kõik tingimused, 
mida saab teha ühe uue karbi ehitamisel, tuleks 
luua ka juba olemasolevasse ruumi.
 Teame, et palju kulukam on kauba viimine 
kaugemale väikekohtadesse, aga kui tahta
säilitada elu piiriäärsetes kohtades, siis seal 
võiks ehk selle võrra maksukohustust vähen-
dada. Ja küsida nendelt samadelt väikeette-
võtjatelt, mida nad ise välja pakuvad. Tasub ka 
arvestada, et kõik inimesed ei ole valmis 
tehnikaga rinda pistma järjest suuremates 
kaubanduskeskustes.

Näituse pealkiri viitab lisaks väikepoodide 
kadumisele ka naiste haavatavale olukorrale 
ühiskonnas. Milliseid eripärasid näete nais-
ettevõtluse juures?
Minu jaoks tuli naise rolli teadvustamine ette-
võtjana hiljem. Ma tegin oma asja üksik ette-
võtjana. Vahet ei tundnud ma ka siis, kui tekkis 
vajadus vanemaid hooldada. Mul jäi pigem 
meespool koju ja hoolitses minu ema eest. Ma 
ei pidanud oma ettevõtlust seepärast lõpetama.
 Koolitustel on enamasti naisettevõtjad. 
Riskivalmidust on naistel vähem. Vahel on naisel 
kaks kõrgharidust ja ikka ei julge pihta hakata. 
Naiste jaoks on ettevõtte sulgemine läbikukkumi-
ne, aga mees võtab lihtsalt järgmise väljakutse.

Mida arvate sellest, et Flo ammutab 
oma loomingu jaoks inspiratsiooni Teie töö-
alasest tegevusest?
Eks lapsed on oma kodu peegeldajad ja paljudest 
lastest saavad vanemate tegevuse jätkajad. 
Lihtsalt meetodid ja vahendid on teised. Loomin-
guline võimekus ja vajadus võitis, teemad 
tulid kaasa. Hea on ju teada, et see, mida teed, 
on omas ajas oluline teema ja kõnetab 
rohkem kui esmaste vajaduste rahuldamine.

Keda näete selle näituse publikuna?
Kõiki meid. Kohalikud otsustajad ja Toompea 
riigimehed käigu ka ikka näituselt läbi. 
Majandus ministeerium võiks kohe mõne nõu-
pidamise seal korraldada.



Pehme maandumine. 2020. Video still, 13:20.

Kui tõsteti alkoholiaktsiisi, 
räägiti palju, et nüüd lähevad 
väikepoed kinni. Jah, aga 
päris nii lihtne see ei ole. Mitte 
ainult alkoholi pärast.
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Flo Kasearu (1985) on kunstnik, kes suhestub oma loomingu kaudu vahetult erinevate ühis -
kondlike protsessidega, kasutades seejuures isikupärast huumorit ja irooniat. Oma teostes rakendab 

ta vastavalt vajadusele nii video, foto, maali, installatsiooni kui ka tegevuskunsti vahendeid. 

Flo on tegelenud mitmete aktuaalsete teemadega nagu vabadus, avalik ja privaatne ruum, 
majandus kriis, naiste roll ja võimalused ühiskonnas. Sageli muudab ta kunstiteoseks enda ja oma 
lähedaste elu loolised sündmused. Alates 2013. aastast on ta Flo Kasearu Majamuuseumi direktor.


