Alustavatele ettevõtjatele mõeldud mentorklubis osalemine toob kasu.
18.aprillil alustas tegutsemist Ida-Virumaa Mentorklubi 2013.
Mentorklubi, see on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid) kohtuvad kogenud
ettevõtjatega (mentorid) ning üheskoos õpitakse ja arenetakse, jagatakse kogemusi ja praktilisi
nõuandeid ning saadakse uusi kontakte.
2013 aasta mentorklubi raames toimus kokku seitse klubiüritust, sagedusega üks kord kuus. Kõik
kohtumised viidi läbi Ida-Virumaal Jõhvi vallas või selle lähiümbruses.
Mentorklubis osales kokku 13 mentiid ja 4 mentorit.
Klubis osalenud mentorid, kes andsid oma panuse maakonnas tegutsevate alustavate ettevõtjate
arengusse on pikaajalise ettevõtlus- või juhtimiskogemusega.
Nendeks olid : Arvo Juhkov – Digiinfo Systems OÜ, Terje Rattur – Tertur OÜ, Konstantin Borisov –
Geos Granit OÜ, Valdek Haugas – Virumaa Puhastus OÜ.
Seekordne klubi oli ebatavaline selles suhtes, et see toimus vene keeles.
Esimesel poolaastal toimus kolm kohtumist
18.aprillil sai toimuma esimene mentorklubi kohtumine. Tegemist oli sissejuhatava ja teineteisega
tutvumise päevaga.
Mai ja juuni kuus toimusid kaks koolitust. 15.mail oli koolitus teemal, mis on strateegiline
planeerimine selle sisu ja protsess.
Edasi juuni kuus aga toimus koolitus teemal tootmine/teenus, selle efektiivistamine ja arendamine.
Sellel samal päeval sai ka külastatud kohalikku ettevõttet Geos Granit OÜ, mis oli mentorklubi päeva
üks osa. Ettevõtte külastuse eesmärk oli näha oma silmaga ühte tootmisettevõtet ja saada aimu, et
kuidas on tootmine planeeritud, milline on tootmisprotsess, millised arendustegevused ja
muudatused on ettevõttes toimunud.
Peale väikest suvist pausi klubitegevus jätkus
Kogu mentorklubi programm jätkus sügisel, mil olid planeeritud edasised järgmised neli
klubikohtumist. Need toimusid ajavahemikul september kuni november.
Nende nelja mentorklubi kohtumise jooksul olid järgmised koolitusteemad ja arutelud – müük ja
teenindus, interneti turundus, finantsid väikeettevõtluses, mitmekesisus ettevõttes.
Kõik läbiviidud koolitused olid kasulikud ja vajalikud. Andsid osalejatele palju teadmisi.

Suur panus mentoritelt ja koolitajatelt
Eriti sooviksin tunnustada ja tänada klubis osalenuid mentoreid, kes on andnud tähelepanuvääriva
panuse Ida-Virumaa ettevõtlusesse. Klubis osalevate mentorite töö oli vabatahtlik.

Kokkuvõtteks
Kõikidelt osalejatelt olen saanud ainult head tagasisidet. Seda nii koolituspäevadelt saadud teadmiste
osas, uute kogemuste saamise osas, väga oluliseks ja positiivselt hinnatakse ühiste arutelude
toimumist ja et saadud on uusi kontakte ning kohtutud uute ja huvitavate inimestega.

Osalejad on saanud palju uut informatsiooni - uusi nippe, suurenenud on ettevõtlusalased
teadmised, omi kogemusi on jaganud mentorid, laienenud on kontaktvõrgustik, toimunud on ühised
arutelud erinevatel teemadel.
Kogu mentorklubi ülesehituse ja programmiga jäädi väga rahule.
Võrdlus seisuga alates aprilli kuust kuni novembri kuuni 2013 on osalenud mentii ettevõtetes
toimunud suuri muutusi ja seda ainult paremuse poole.
Osalejate tagasisidest selgus, et on kasvanud ettevõtete käibed, mõnel juhul on oodata 2013 aasta
käibeprognoosi kasvu isegi 2korda, ettevõtetes on suurenenud töötajate arv, osadel on plaanis
lähiajal hakata eksportima teenuseid. Üks ettevõte on laienenud ja jätkab tegutsemist, kuigi
mentorklubi alguses oli ettevõtjal kahevahel olek ja soov hoopiski ettevõte sulgeda.
Kasvas kindlustunne oma tegevusega jätkata ja suurenes motivatsioon.
Kokku sai väga üksmeeelne ja kokkuhoidev grupp. Ka peale mentorklubi lõppemist on osalejatel soov
ja plaanis saada kokku ning jätkata oamvahel suhtlemist.

Mentorklubi alustab uut hooaega ka 2014 aastal
Ida-Virumaa Mentorklubi on plaanis korraldada ka järgmisel aastal. See saab toimuma samuti Jõhvis
või selle lähiümbruses ning kindlasti vene keeles. Täpsemalt mentorklubi kohta saan informatsiooni
jagada alates märtsi kuust, võttes minuga personaalselt ühendust või ise vaadata infot aadressilt
www.ivek.ee

Ida-Virumaa Mentorklubi 2013 korraldas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja koordineeris
ettevõtluskonsultant Kersti Liiva. Kogu mentorklubi 2013 aasta programm ja fotod on leitavad siit :
https://picasaweb.google.com/101188263961597798000/IdaVirumaaMentorklubi2013

Ida-Virumaa Mentorklubi 2013 toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja
rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

