Mentorklubis osalenud alustav ettevõtja saab uusi teadmisi, kontakte ja
suhelda teiste ettevõtjatega.
24.aprillil alustas tegutsemist Ida-Virumaa Mentorklubi 2014.
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.
2014 aasta mentorklubi raames toimus kokku kuus klubiüritust, sagedusega üks kord kuus. Kõik
kohtumised viidi läbi Ida-Virumaal Jõhvi vallas või selle lähiümbruses.
Mentorklubis osales kokku 13 mentiid ja 5 mentorit.
Klubis osalenud mentorid, kes andsid oma panuse maakonnas tegutsevate alustavate ettevõtjate
arengusse on pikaajalise ettevõtlus- või juhtimiskogemusega.
Nendeks olid : Martin Repinski – R Capital OÜ, Hardi Raiend – HRQ OÜ, Valentina Korolenko –
Alwo Consult OÜ, Robert Pavlov – Maadlex OÜ, Anry Kramskoi – Vensari OÜ
Seekordne klubi toimus juba teistkorda vene keeles.
Esimesel poolaastal toimus kolm kohtumist
24.aprillil sai toimuma esimene 2014a. mentorklubi kohtumine. Tegemist oli sissejuhatava ja
teineteisega tutvumise päevaga. Oma kogemust eelmisel aastal mentorklubis osalemisest jagas
ettevõtja Andrei Jeršov firmast JISS OÜ.
Mai ja juuni kuus toimusid järgmised kaks koolitust. 22.mail oli koolitus teemal „Ajaplaneerimine –
ettevõtte juhina, kuidas kõike jõuda.“ Edasi juuni kuus aga toimus koolitus teemal „Efektiivne
tootmine, selle võimalused ja probleemid“, Eesti ettevõtete näidete põhjal.
Sellel samal päeval sai ka külastatud kohalikku ettevõtet R Capital OÜ ehk Konju Talu kitsefarmi, mis
oli mentorklubi päeva üks osa. Tehes farmis ringkäiku saime teada, kuidas seal tegutsetakse, kuidas
valmivad kitsepiimast tooted, kuidas toimub toodete müük ja turustamine ning millised on ettevõtte
edasised arenguplaanid.

Peale väikest suvist pausi klubitegevus jätkus
Kogu mentorklubi programm jätkus sügisel, mil olid planeeritud edasised järgmised kolm
klubikohtumist. Need toimusid ajavahemikul september kuni november.
Septembris said osalejad teadmised, et milline on atraktiivne kodulehekülg, kuidas luua ettevõtte
imagot ja millised peaksid olema ettevõtte turundustegevused.
Eelviimane klubi kokkusaamine, mis toimus 16.oktoobril oli aga väga kasulik kõigile, sest siis räägiti
ühest üliolulisest teemast, mida võib ka nimetada ettevõtluse alustalaks „Finantsid
väikeettevõtluses.“ Teema haaras tõepoolest kõiki ja koolitus venis planeeritud lõpuajast pikemaks.
Ettevõtjad olid aktiivsed, toodi palju näiteid enda praktikast ja esitati küsimusi.
20. novembril jõudis mentorklubi lõpusirgele. Seekordne kohtumine toimus veidi pidulikumas
õhkkonnas, mida pakkus meile Purtse kindlus. Viimasele kokkusaamisele oli palutud rääkima Teet
Kuusmik SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, kes andis ülevaate Ida-Virumaa ettevõtluse arengust
ja edasistest väljavaadetest. Sellele järgnes lühike info Purtse Mõis OÜ omanikult Janner Eskorilt,

kes pajatas meile kindluse ajaloost, saime näha kindlust seestpoolt ja teada ka seda, miks oli tal soov
hakata seda kohta edasi arendama ja millised väljavaated ning eesmärgid on seatud järgmisteks
aastateks.
Kõik läbiviidud koolitused ja ühised arutelud olid kõikidele osalejatele väga kasulikud ja vajalikud.
Klubikohtumised andsid palju teadmisi, uusi mõtteid, vastuseid küsimustele ja probleemidele, jagati
ja vahetati kontakte ning mis kõige tähtsam sai suhelda teiste ettevõtjatega.
Suur panus mentoritelt ja koolitajatelt
Eriti sooviksin tunnustada ja tänada kõiki 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. Osad ettevõtjad olid kurvad, et
seekordne mentorklubi jõudis lõpule, nad oleksid soovinud klubitegevuse jätkumist.
Alates mentorklubi algusest, see on siis aprilli kuust alates kuni novembri kuuni 2014 on osalenud
mentii ettevõtetes toimunud suuri muutusi ja seda ainult paremuse poole.
Osalejate tagasisidest selgus, et on kasvanud ettevõtete käibed, ettevõtetes on suurenenud töötajate
arv, osadel on plaanis lähiajal hakata eksportima oma teenuseid või tooteid, mõnel juhul on
laienenud toodete või teenuste valik. On hakatud tegema omavahel koostööd ja koos algatatud uusi
ettevõtmisi. Kasvas kindlustunne oma tegevusega jätkata ja suurenes motivatsioon.
Arvan, et klubiliikmete vaheline suhtlus jätkub ka edaspidigi.
Mentorklubi alustab uut hooaega ka 2015 aastal
Mentorklubi, mis on mõeldud alustavatele ettevõtjatele on plaanis korraldada ka järgmisel aastal.
Uuel aastal korraldame Ida-Virumaal terve maakonna peale ühe mentorklubi ning kindlasti toimub
see vene keeles. Klubi kokkusaamised hakkavad toimuma nii Narvas, kui ka Jõhvi piirkonnas.
Täpsemalt 2015a. mentorklubi kohta saab informatsiooni jagada alates jaanuari kuust, võttes minuga
personaalselt ühendust või ise vaadata infot aadressilt www.ivek.ee

Ida-Virumaa Mentorklubi 2014 korraldas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja koordineeris
ettevõtluskonsultant Kersti Liiva.
Ida-Virumaa Mentorklubi 2014 toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja
rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

