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MENTORLUS: Algajad ettevõtjad kasvatasid käibeid ja töötajate arvu

Edukad ettevõtjad
kannustavad algajaid
 Jõhvi mentorklubi üks
osaleja Daniil Starodubtsev on osanik kolmes firmas ning omandanud ettevõtlushariduse Austraalias ja Inglismaal.
Ometi leidis ta, et kogenud ärimeeste nõu tasub kõrva taha panna.

KERSTI LIIVA
Mentorite panus oli eriti
väärtuslik, sest nad tegid
seda tööd vabatahtlikult.

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee

"Kui kuulsin võimalusest osaleda mentorklubis, siis ma isegi ei mõelnud. Üritusi ettevõtjatele on väga vähe, vähemalt
neid, millest ma tean ja mis ei
piirdu ühepäevase seminariga," rääkis noor ettevõtja Daniil Starodubtsev, kes osales
aprillist novembrini Jõhvis
toimunud mentorklubis.
Ida-Viru ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kersti Liiva selgitas, et mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad
- mentiid - kohtuvad kogenud
ettevõtjatega - mentoritega.
"Üheskoos õpitakse ja arenetakse, jagatakse kogemusi ja
praktilisi nõuandeid ning saadakse uusi kontakte."
Starodubtsev pidas mentorklubi suurimateks väärtusteks nii kohtumisi äritreeneritega kui võimalust trehvata
teiste, kogenumate ettevõtjatega, kellega tavaelus teed ei
ristu. "Sa ei saa minna võõralt
otse küsima, mis äri ta ajab ja
kuidas ta seda teeb."
Küsimusele, kas oma kogemustest ei piisa, vastas Starodubtsev, et mida rohkem sa
tead, seda rohkem küsimusi
tekib, sest on suurem kokkupuude reaalsusega. Teiseks tekib mentorite ja treeneritega
suhtlemisel laiem pilt. "Kui sa
teed oma äri, siis teadmised
on väga kitsad. Inglise keeles
on hea ütlemine thinking outside the box (piirideta, rutiinivaba mõtlemine - toim). Ma
pole kunagi mõelnud, et mul
tekib mingi karp, aga tekib,"
rääkis Starodubtsev.

Kiviõli mäe lumekahurite pikk "suvepuhkus" peaks otsa saama
järgmisel nädalal.
ARHIIV

Lumekahurid pannakse
tööle järgmisel nädalal
Kiviõli seikluskeskuse lumekahurid pannakse tööle järgmisel nädalal ja esimesed rajad peaksid sõiduvalmis olema
jõuludeks.
Ehkki esimesed külmakraadid saabusid juba eelmisel nädalal, tahab Kiviõli seikluskeskus oma lumekahurid tööle panna detsembri teisel nädalal -, siis ennustab ilmajaam
senisest stabiilsemaid külmakraade ning on lootust, et öösel valmis tehtud lumi ei sula
päeval ära. "Praegused ilmad
on olnud lumetootmiseks öösiti küll sobivad, kuid päevased temperatuurid on olnud nii
kõrged, et lumekadu oleks olnud liiga suur," tunnistas seikluskeskuse juht Janek Maar.
Olenevalt tuule suunast läheb ühe nõlva lumega katmiseks aega ligikaudu nädal. Selleks, et hooaega vähemalt ühe
või kahe nõlvaga alustada, on
seikluskeskus planeerinud aega jõuludeni. Esimeses järjekorras tehakse lahti kaks nõlva tõstukite juures, seejärel
alustatakse pikkade, 600- ja
700meetrise nõlva ning lumerõnganõlva ettevalmistamist.
Viimasele ehitatakse väike
eraldi tõstuk, mis on küll olemas, kuid mille paigaldamisega pole veel alustatud.
Ehkki vajadus rohkema-

te tõstukite järele selgus juba
eelmisel aastal, ei jätku keskusel jõudu lisatõstuki muretsemiseks. "Meil oli keskuse valmisehitamise jaoks rahastuse
leidmisega sedapalju vaeva, et
lisatõstuki muretsemine jääb
ehk järgmiseks aastaks," ütles Maar.
Kõige pikemad tõstukijärjekorrad olid Kiviõlis laupäeviti. Maari sõnul teevad nad
juba praegu sõitjate seas agitatsiooni, et need tuleksid mäge katsetama nädala sees, kui
sõitjaid vähem ning koormus
tõstukitel väiksem. "Nädalavahetused tulevad kindlasti
tihedad. Seda ennustab hostel, mis on juba praegu nädalavahetusteks välja müüdud,"
ütles ta.
Kui laskumisnõlvade jaoks
toodetakse kunstlikku lund,
siis terviserajal loodetakse hakkama saada loodusliku lumega. Väga lumemahukas on lumelauapargi ehitus.
Seetõttu on viimase avamine
lükatud ka järgmisesse aastasse. Millal täpselt park avatakse, on praegu vara ennustada. Küll on parki veebruari lõpuks planeeritud rahvusvahelised võistlused, mis tähendab, et hiljemalt 28. veebruariks peab park valmis olema. (PR)

Pikaajaline vaade
Ärikorraldust õppis noor
Kohtla-Järvelt pärit ettevõtja
esmalt Austraalias Perthi kol-

ledžis ja Melbourne'i ülikoolis. Seejärel neli aastat Inglismaal mainekas Bath´i ülikoolis.
Läänes saadud haridust on
tema hinnangul Eestis lihtne
rakendada, sest majandus on
suunatud lääne poole ja toimib sealsete põhimõtete järgi. "Üha rohkem saan aru, et
haridusest on abi olnud. Meile õpetati, et peab olema pikaajaline vaade asjadele. Minu põhimõte on mitte teenida
suure vaheltkasu, vaid mahtude pealt."
Kõige rohkem auru läheb
praegu ekspediitorfirmale
FFC Logistics, kus on koos temaga kaheksa töötajat. Rahvusvaheliste vedude korraldamise kõrval on Starodubtsev osanik firmas CapitalHaus, mis tegeleb Kurul ja
Valastel kinnisvaraarendusega. Kolmandaks on tema firma MDVA Media OÜ Ukraina
Artemovsk Winery vahuveinide sissetooja ja esindaja.
"Öeldakse, et ei ole mõistlik
end killustada, aga see on võimalus riske hajutada. Näiteks
vahuveinide vahendajana osalesin äsja Rocca al Mare kaubanduskeskuses juustufestivalil, mis oli põnev kogemus.
Mitmekesisus teeb elu huvitavaks. Transpordivaldkond
on parajalt raske ja kaootiline töö, kus on palju ettenägematust. Teised ärid tasakaalustavad seda."

120 protsenti naeratust
Mentorklubist jäi Starodubtsevile meelde äritreenerilt Vladimir Kornienkolt kuuldud põhimõte, et ärimees peab naera-

Daniil Starodubtsev on mitmekülge ettevõtja, tegeledes rahvusvaheliste vedude, vahuveinide importimise ja kinnisvaraäriga.
PEETER LILLEVÄLI
tama 120 protsenti: 10 protsenti enne telefonikõnet või kohtumist, 100 protsenti selle ajal ja
10 protsenti pärast seda. "Kogu
aeg peab olema naeratus näos.
Banaalne fraas, aga äri põhineb optimismil - kunagi ei tea,
mis probleemid ees ootavad ja
kui liiga palju teaks, ei julgekski alustada."
Starodubtsev hindas ka
treener Natalja Kitamilt kuuldut. "Ta puutub oma töös kokku puuetega inimestega ja
kinnitas, et nad on tihti väga
head töötajad. Lojaalsus on
muidugi egoistlik argument,
aga see on tõsi. Kui inimene
on palju läbi elanud, siis tema väärtused muutuvad. Kui
järgmine kord vajan uut töötajat, hakkan teda otsima töötukassa vahendusel just puuetega inimeste seast."
Kersti Liiva sõnul toimus
Jõhvi mentorklubis kokku
seitse klubiüritust, milles
osales 13 mentiid ja 4 mentorit. "Mentorite panus oli eriti
väärtuslik, sest nad tegid seda tööd vabatahtlikult."

Terje Rattur OÜst Tertur
nentis, et kuigi ettevõtjatel napib aega, leidis ta võimaluse
mentoriks hakata. "Olin mentor teist korda. Esiteks mulle
meeldib maailma parandada.
Teiseks saan ka ise sellest kasu, sest kõik teemad, mis klubis läbi käiakse, värskendavad minugi teadmisi."
Mentiide tagasisidest selgus, et on kasvanud ettevõtete käibed ja suurenenud töötajate arv. Osal on plaanis hakata lähiajal teenuseid eksportima. "Üks ettevõtja on oma tegevust laiendanud ja jätkab
tegutsemist, kuigi mentorklubi alguses oli ta kahevahel ja
soovis hoopis ettevõtte sulgeda," rääkis Liiva.
Samalaadne mentorklubi
käib koos Narvas. Jõhvis on
oodata uut ettevõtjate kohtumist järgmisel aastal. See toimub vene keeles, nagu ka lõppenud mentorklubi, mis korraldati koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega
(EAS) Euroopa Liidu sotsiaalfondi toel.

NÄDALALÕPU PAKKUMISED
NELJAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

PUNANE
KIRSSPLOOMTOMAT 250 g
Maroko, I klass

SEA
KAELAKARBONAAD, kg
jahutatud,
~1,8 kg

PIIMAMEISTER OTTO
GOUDA JUUST
150 g
viilutatud

KALEV
PIIMAŠOKOLAAD
100 g

HELE ÕLU
KARL FRIEDRICH 5%
6x0,568 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

0.59
2.36/kg

1.39
6.55

3.89

-40%

0.89
5.93/kg
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1.15

-36%

0.75
7.50/kg

-34%

3.79

1.11/l + pant 6x0.08

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 29.11.2013 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

