
Tööleht “Kuidas alustada investeerimisega kui Sul raha ei ole?” 
 
Investeerimine on oluline oskus, mis aitab Sul tagada endale rahaliselt turvaline tulevik. Tänases 
e-külalistunnis kuuled, kuidas alustada investeerimisega.  
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimusele  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Leia endale paariline. Kirjutage mõlemad enda töölehele 1 minuti jooksul nii palju teie jaoks 
investeerimisega seotud sõnu kui pähe tuleb. Minuti möödudes vaadake kirja pandud sõnad üle. 
Tõmmake sõnadele, mis kattuvad, jooned alla. Arutage omavahel, miks valisite mõlemad just need 
sõnad. 
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OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube otseülekande ajal 
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu õpetajal oma küsimus vestlusesse 
lisada nii:  
  



Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet 
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 
OTSEÜLEKANDE JÄREL MÕTLE, KUIDAS INVESTEERIMISEGA ALUSTADA 
 
Investeerimisega alustamiseks on Sul vaja esmalt teada, kas saaksid enda sissetulekute ja 
väljaminekute puhul panna raha kõrvale, mida investeerida.  
Selleks koosta oma ühe kuu eelarve. Märgi ära enda sissetulekud (kust Sa saad raha) ja 
väljaminekud (kuhu Su raha kulub). Kui vaja, täienda tabeliridasid. 
Arvuta kui palju raha jääks Sul kuus üle, et investeerida. 
 

Sissetulekud Summa Väljaminekud Summa 

Taskuraha    

Palk    

    

    

    

    

Investeerimiseks  

 
Täida järgnev tabel koos paarilisega. Mõelge koos, millised on kummagi teie oskused, mille eest 
võiksite teenida lisaraha, mida investeerida. Esimene näide on tabelis tehtud.  
 

Minu oskus Lisatöö 

Saan hästi lastega hakkama Hoian kord nädalas tuttava last 

  

  

  

  

 
Valige mõlemad üks moodus, mille abil proovite juba septembrikuus lisaraha teenida ja jagage 
üksteisega, millise valisite. Mõelge ka sellele, kuidas plaanite teenitud raha hoida kuni saate selle 
investeerida.  


