
Rahatarkuse videoseeria stsenaarium

kuidas mitte olla vaene?
TETRISTETRIS

GAMEBOYGAMEBOYja

õpetavad: 

„„

„„



Säästmine ja 
emotsiooniostud

KLIPP 

Liftiuksed avanevad. GAMEBOY on kulleri kostüümis. 
Spoof-netimoekaubamaja “AroundYou” kiletatud pakk käes. Räägib:

Kuller-GAMEBOY astub receptionisse, kus on bürooassistent-GAMEBOY, 
kes paneb saadetisele allkirja. Bürooassistent-Pavel viib paki kontoris 
edasi ja räägib:

“Usu mind, inimesed tellivad mega palju mõttetuid asju. 
Ma näen, kust need pakid tulevad. Ma näen, kuhu need pakid lähevad. 
Sellele vennale ma toon selle nädala jooksul juba kaheksanda paki. 
Ja eelmised seitse pakki olid suht samasugused."

“Lisaks sellele, et šopinguharjumus jätab korraliku jalajälje kliimasse ja 
keskkonda, jätab see päris korraliku jalajälje ka su rahakotti. Ja kellel on 
vaja üht sama natuke liiga kallist dressikat igas värvis? Pigem pane see 
raha kõrvale ja kasvata seda.”

Bürooassistent-GAMEBOY jõuab kontori-GAMEBOY laua juurde ja toob 
uue paki. Kontori-GAMEBOY on ootusärev. Kolleegid aga tüdinenud. 
GAMEBOY avab paki, kus on mingit veidrat värvi pusa sees ja ütleb: 

“Jah, aga seda on lihtsam öelda, kui teha. Kuule, mees, vaata seda pusa! 
Kas sa oled näinud veel ägedamat pusa? Ei ole ju. Lahe.”



Tõmbab tolmuimejaga edasi ja 
korra ütleb vahele: 

“No mida te pudistate siin, suu ei püsi kinni, 
kui mälud või?”

„Pluss… kui sa oled natuke julgem, siis pane 
mingi osa sellest ka kasvama. Ka seda saad 
teha paari klikiga. Väike vihje: Kasvukonto.”

"LHV … kogu raha … ära ole vaene. 
"Mina saan sellega hakkama, saad ka sina."  

GAMEBOY tõmbab tolmu edasi. Tolmuimeja undab. 
Tuleb aeg-ajalt tagasi kaadrisse:

“No mis passid” 

Läheb kaadrist välja… Tõmbab tolmu. 
Tuleb kaadrisse tagasi:

“No mis sa passid? mine. Link on siinsamas 
descriptionis. Reaalselt."

Puhastusspetsialist-GAMEBOY tuleb undava 
tolmuimejaga kaadrisse ja karjub üle selle:

“Kuule, ega rikas pole see, kellel on palju ägedaid 
pusasid, vaid see, kellel on piisavalt puhvrit, mille 
pealt vajadusel elada. Või näiteks... kui sa üks hetk 
tunned, et on pikemat puhkust vaja, saad enda 
akusid laadida. Vaata, kui paljudel kohtadel sa 
rabad.. Eelmise hooaja kantud dressikatega sa 
ju selle eest ei maksa.“ 

Lülitab korra tolmuimeja välja. Lülitab uuesti sisse. 
Ja jätkab juttu:

„Tegelt on see kõik lihtne. Lepi endaga kokku, 
millise protsendi oma sissetulekust sa kohe 
kõrvale paned! Näiteks… nii kui palka saad, pane 
20% kuhugi, kus sa seda näppida ei saa. Eraldi 
kogumiskontole. Sa oled REAALSELT PRAEGU 
INTERNETIS. Mine tee see kohe ära. Paar klikki.“



Ettevõtlikkus ja 

raha kasvatamine

KLIPP 

Liftiuksed avanevad. Kuller-GAMEBOY räägib, 
endal käes tähitud ümbrik: 

“Kui tööd on, tuleb seda teha. Tead, miks? Sest töö toob pappi sisse. 
Mul on näiteks, nagu sa näed, mitu tööd. Ja lisaks sellele on mul ka 
üks plaan. Üürikorterist välja kolida. Selle raha eest, mis mul üürile 
läheb, saaks maksta juba päris oma korterit. Investeering. 
Ega kuller on ka inimene. Kuller ka mõtleb. Aga mul on veel 
natuke koguda sissemaksuks.”

Kaamera keerab bürooassistent-GAMEBOY peale, kes annab allkirja, 
võtab tähitud ümbriku ja viib selle edasi. Ise samal ajal rääkides: 

“Ja LHV kasvukontoga võib juhtuda nii, et sa saad sissemaksu kogumist 
isegi kiirendada. Aktsiad ja futuurid on osadele rasked, Kasvukonto on 
lihtne. Lihtsalt valid välja, et kuhu sinu raha investeeritakse ja jätkad 
kogumist. Samal ajal, kui su raha jätkab ise kogumist.”



Lõpuboss lahkub toast. Video kestab edasi. 
Kaugusest tuleb tolmuimeja häält.
Janitor-Pavel astub tuppa. Tõmbab tolmu. 
Ümiseb viisijuppi ja ütleb: 

“Siin ka purukesed maas. Ma ei saa aru, kas 
neil pole taldrikuid siin majas või?”

Jätab tolmuimeja seisma:

“Oi, kakoi vaade.”

Istub lõpubossi toolile ja teeb telefonist 
Kasvukonto lahti:

“Noh, vaatame siis Kasvukontot ka… kaugel 
minu miljonid on… Uhh tõõ!"

Näeb kaamerat:

“Novot. Kasvukonto… Rahulikult tiksub siin. 
Mine vaata. Link on descriptionis.”

Lõpuboss-GAMEBOY tõuseb püsti. 
Tõmbab mantli selga ja räägib:

“Niisiis… LHV.ee… trüki sisse. Kolm tähte. See jääb 
sulle meelde küll. L, H, V… dotška je je. Kohe 
esilehel on lahter “Raha kasvatamine” Kliki sinna, 
ma usun, et sind peaks see huvitama küll.” 

Lõpuboss-GAMEBOY teeb ümbriku lahti, kukutab 
sealt seest võtme lauale ja vaatab kaamerasse: 

“Et saaksid näiteks oma sissemaksu kiiremini 
kokku ja võtmed kätte.” 

Bürooassistent-GAMEBOY jõuab lõpuboss-GAMEBOY 
offississe. Tähitud kiri asetatakse lauale. Kaamera keerab 
lõpubossi peale. Laitmatu üllar. Lõpuboss räägib:

“Väga vähestega juhtub nii, et kõik see satub neil olemas 
olema, sest nad sündisid õigesse kohta. Ja vaevalt sina üks 
nendest õnnelikest oled. Tõenäosusteooria on sinu vastu. 
Jõukus tuleb töökuse, nutikuse ja targalt investeerimisega. 
Ja ükski teine pank Eestis ei ole rohkem pühendunud raha 
kasvatamisele, kui LHV. Investeerimisseminarid, foorumid, 
Kasvukonto, mikroinvesteerimine. Siin on kõik see olemas. 
Siin on kõik see loogiline ja siin on kõik see lihtne.”



Turvalised 
rahaasjad

KLIPP 

Liftiuksed avanevad. Välja astub puhastusspetsialist-GAMEBOY. 
Puhastusspetsialist-GAMEBOY astub kontoriuksest sisse ja särab. 
Jalutab receptionist kontori poole. Ühes käes tolmuimeja, 
teises telefon kõrva ääres. Räägib: 

Jah… See ongi PIN. Täpselt. Aitäh teile.

Jõuab kontorisse:

„Noh, poisid. Mulle just pätid tahtsid külma teha. Pangast helistati, et 
mingid kahtlased tehingud on kontol. Andsin oma PINi neile ja 
nüüd ajavad asjad jonksu.“

Kontori-GAEMBOY sekkub:

„Oot-oot? Pangal pole mingit põhjust sinu PIN-koode endale küsida.“

Puhastusekspert-GAMEBOY vastab: 

„Just küsiti ju. Ausa häälega tüdruk helistas.“



Puhastusspetsialist-GAMEBOY: 

„Ei“

Kontori-GAMEBOY: 

„Sulle tehakse fantast pakkumine, et 
investeeri kohe siia.“ 

Puhastusspetsialist-GAMEBOY: 

„Uurin mõne targema inimese käest, kas on 
ka nii hea pakkumine. Aga ise kahtlustan alati, 
sest tavaliselt kui midagi tundub liiga hea, et 
tõsi olla, siis seda see ka on.“

Kontori-GAMEBOY ja puhastusspetsialist-
GAMEBOY vahel toimub kaameracuttide 
pendeldus… 

Kontori-GAMEBOY:

„Nii ja nüüd teadmiste kontroll:“

„Kas sa annad kunagi oma pangakaardi 
andmed või PINid kellelegi, kes seda 
telefonis küsib…“ 

Kontori-gameboy tõuseb ja seletab otse kaamerasse… 

„Kusjuures selliseid petukõnesid tehakse päevas 
tuhandeid. Sa arvad, et seda ei juhtu sinuga ja kelmuste 
ohvriks langevad ainult vanurid ja tohmanid? See mõtlemine 
on nii 90ndad. Täna on reaalsus see, et järjest nooremad 
ja haritumad inimesed satuvad orgi otsa.“ 

„Liiga magusad investeerimispakkumised ja “kohe nüüd 
siia panga saadetu lingile vajutamine, muidu jääd rahast 
ilma” võivad ka sinu tähelepanu hajutada.“

„Ja see ei ole häbiasi. Juhtub. Kelmidel on tänapäeval 
ka kontorid, kust seda pulli juhitakse. Probleem ei ole 
selles, et head jäävad lollimaks, vaid halvad saavad 
targemaks.“ 

Kontori-GAMEBOY jätkab:

„Helista nüüd käbe oma päris panka ja seleta asi ära, et sa 
andsid oma PINid kellelegi telefonipetturile ja kui kõik ei ole 
kadunud ja kaotatud, saad võib-olla veel kiirelt jaole.“



Telefoni sõnum.

„Jälle tahavad PIN-i… No kuulge… Hüäänid. 
Äkki teeks ausat tööd?“ 
„Mis purud need siin maas on koguaeg? 
Kringlit sööte või? Sünnipäev jälle kellelgi?“

Puhastusspetsialist-GAMEBOY paneb 
tolmuimeja tööle. Hakkab tolmu võtma. 

„Tänapäeval ei saa ikka kedagi usaldada. 
Ise tuleb olla tähelepanelik.“ 

Kontori-GAMEBOY võtab jutu kokku: 

„Ühesõnaga. Ära ole vaene ja ära ole turak. Kui 
mistahes panga nimel saadud sõnum, kõne või 
meil tundub kasvõi natuke kahtlane, siis küsi 
pangast üle, kas see päriselt ka on nende 
saadetud. Eks!“

Puhastusspetsialist-GAMEBOY: 

„Ei ole kunagi nii kiire, et ei jõuaks süveneda ja 
pealegi enamasti ei saada pangad sõnumiga linki, 
kuhu peab kiiresti peale klikkima..“

Kontori-GAMEBOY: 

„Kui tuleb sõnumiga link pangalt, kuhu on vaja 
kiiresti vajutada, siis sa… „


