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Toetame
ettevõtlikkust

H

oiate käes kaks korda aastas ilmuvat Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(PEAK) infolehte, mille peateema
on sel korral ettevõtlusnädal. Loodame, et nädala programmis leiab
iga huviline osalemisvõimaluse.
PEAK toetab ettevõtlikkust ja
üks meie eelistusi on noored. Sügisest aitame piirkondliku koordinaatorina ellu viia ettevõtlikkuse arendamise programmi Entrum. Programmi toetab Eesti Energia, õppeaasta vältel toimub põnevaid koolitus- ja meelelahutussündmusi
14-18aastaste noortele, kes tahavad
oma elu ise juhtida ja midagi korda
saata.
Pärnumaa arengustrateegia
2030+ üks neljast läbimurdesuunast
„Teadmistepõhine tootmine“ on
PEAKi teostada. Eesmärk on tuua
maakonda ettevõtlusinvesteeringuid, luua töökohti, aidata ettevõtetel areneda lisandväärtuse ja ekspordi osakaalu kasvatamise ja ettevõtetevahelise koostöö kaudu.
Selle suuna jõuliseks arendamiseks otsustas PEAKi nõukogu aasta alguses täiendada keskuse juhatust uue liikmega ja märtsist töötab
meie ettevõtlussuuna juhina Sulev
Alajõe. Juunist töötab tegutsevate
ettevõtete arengu toetamise suunal
konsultant Marko Tõll. Lähiaja suurim väljakutse on Loode-Pärnu
tööstusalale ettevõtete kaasamine
ja investeeringutoetuse taotlemine.

M

ärtsist käivitus PEAKi allüksusena Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksus.
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kaasabil on valminud Lääne-Eesti, sh
Pärnumaa loomemajanduse hetkeolukorda ja vajadusi kaardistav
uuring. Koostöös Pärnu-, Lääne-,
Saare- ja Hiiumaa loomeettevõtjatega algas lääneranniku loomemajanduse strateegia koostamine.
Juunis jõudis eduka lõpuni tööhõiveprojekt „Pärnumaa noored
hakkajad kogukonna toel tööturule“, mille raames osalesid projektis
16-24aastased, kes soovisid leida
töö või elukutse, mida õppima minna. Projektis osalenud 42 noorest
sai tööle 30, mis oli algselt planeeritust kaks korda suurem arv.
Kogukondadest personaalsete
mentorite kaasamine noorte tööharjutustesse õigustas end igati, see
tugevdas sihtrühma sotsiaalset kaasatust, oli tööpraktikate kavandamisel oluline ettevalmistuskoht ja
usaldusväärne infoallikas.
Hea tulemuse saavutamisele
aitasid kaasa koolitused ja motiveeritud praktikaettevõtted, mis panustasid noorte arendamisse ja nägid neis võimalikku tööjõudu. Projektis osalenud noorte kogemustest
valmis lühifilm, mida näeb PEAKi
kodulehel.
PEAKis töötavad alustavate ja
tegutsevate ettevõtete, kodanikeühenduste ja avaliku sektori konsultandid. Nõustamisteenus on
kliendile tasuta, sest maakondliku
arenduskeskusena toetab meie tegevust Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus.
Imbi
Lepik-Martinson
PEAKi juhataja
imbi@peak.ee
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N

eljas suuremas linnas – Pärnus,
Tallinnas, Tartus ja Narvas – toimub 1.-5. oktoobrini „Ettevõtlusnädal 2012“, tänavu on keskne teema ettevõtja kui töökohtade looja.
Pärnumaa ettevõtlusnädalat koordineerib Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK), ürituste korraldamisel
lööb kaasa paarkümmend partnerit. Ettevõtlusnädal tuleb Pärnus seitsmendat korda, linna kõrval jätkub ettevõtlusnädala
üritusi maakondagi.

Kolmapäeval, 3. oktoobril on ettevõtete raamatupidajad ja personalitöötajad
Pärnu keskraamatukogus, kus maksu- ja
tolliamet korraldab seminari „Maksuseaduse rakendamise aktuaalsed teemad“.
Reedel, 5. oktoobril on teeninduskoolitus „Teenindaja kui teenuse disainer“, mida annab ala ekspert, turismimajanduse
dotsent Heli Tooman.

Noortele
Noortele suunatud tegevustest leiab
endale sobiva küllap iga sihtrühma kuuluja. Ettevõtlusest huvitatutel tasub tulla 3.
oktoobril Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse noorteseminarile „Tulevikutöö võtmeküsimused“, millel esineb Kristjan Rebane
Arengufondist ning vestlusringides räägivad oma kogemustest eelnevatel aastatel
loodud õpilasfirmade esindajad. Pärnumaa
majandusõpetajate ainesektsiooni eestvedamisel toimub tavaks saanud ideekonkurss, sel aastal fantaseeritakse teemal
„Paneme oma kodukoha endast rääkima“.
Noored esitlevad oma ideid 4. oktoobril
Port Artur 2 aatriumis.

Eesmärk
Ettevõtlusnädala eesmärk on tutvustada kohalikke ettevõtjaid ja nende tegevust,
selgitada ettevõtlusega alustamise võimalusi, anda sellekohaseid üldteadmisi ja tunnustada tavakohaselt Pärnumaa parimaid
ettevõtjaid.
Viie päeva kavasse mahuvad infoseminarid, loengud, võistlused, ekskursioonid.
Esmaspäevast reedeni toimuvas ootame
osalema õpilasi, tudengeid, alustavaid ja
tegutsevaid ettevõtjaid, mittetulundusühinguid, loomeettevõtjaid. Põnevat tegevust jätkub neile, kes soovivad ülevaadet
ettevõtlusvõimalustest Pärnumaal või kes
on mõlgutanud mõtteid ettevõtjaks olemisest.
Eelmistele aastatele tagasi vaadates
ilmneb, et ettevõtlusnädala üritused on
maakonnas populaarsed. Näiteks 2011 toimus nädala raames 23 üritust, millest võttis osa 986 inimest, 2010 ühe võrra vähem
ehk 22 üritust ja osalejaid oli 960.

Koostöö
Turismiasjalistel soovitame osaleda SA
Pärnumaa Turismi korraldataval koostööseminaril, kus räägitakse aktuaalsetest turismiuudistest ja uuendustest, mida toob
2013. aasta.
Ettevõtlusnädal kaasab mittetulundusühinguid. Neile 5. oktoobril korraldatava
seminari teema on „Kodanikeühendused
– uute teenuste ja töökohtade loojad“.
Nõupidamine on suunatud ühendustele,
kes soovivad arendada uusi teenuseid ja
luua sellega töökohti.

Üritused
Ettevõtlusnädala avaüritusena toimub
1. oktoobril Pärnumaa majandusfoorum.
Eesti Panga, maksu- ja tolliameti ning
Swedbanki esindajad teevad ülevaate majanduskeskkonnast, maakonna ettevõtete
esindajad ja avaliku sektori otsustajad arutavad töötubades Pärnumaa võtmesektorite arenguvõimalusi, millele annab tagasisidet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.
Uuenduslikud üritused on 1. oktoobril Port Artur 2 toimuv noorte arenguprogrammi ENTRUM tutvustav inspiratsiooniseminar, kus autogramme annab
ENTRUMi patroon Teele Viira ja inspiratsiooni jagab koolitaja Alar Ojastu.
Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksus korraldab 4. oktoobril Pärnu keskraamatukogus esimese üldseminari lääneranniku loomeettevõtjatele strateegia ja ühisturunduse kavandamiseks, teiste esinejate seas aitab plaane seada hinnatud turundusekspert Andres Kuusik.

Infopäevad
Ettevõtte loomisest huvitatud ja ettevõtlusega tegelejad on oodatud infopäevadele Häädemeestel, Toris, Saugas ja Sindis. Kahes viimati mainitud kohas räägitakse peale ettevõtlusega alustamise tööohutusest, esineb tööinspektsiooni Lääne
inspektsiooni juhataja Üllar Kallas.
Mitmekesiseid ja päevakajalisi üritusi
korraldab Pärnu linnavalitsus. Teisipäeval,
2. oktoobril toimub eelmisel aastal tuule
tiibadesse saanud konkursi „Ettevõtlik pärnakas“ avaseminar, kus räägitakse ettevõtlusega alustamisest, innustatakse osalejaid
esitama oma ideed konkursile. Isiklikest
kogemustest alustava ettevõtjana räägivad
mulluse konkursi võitja ja teised osavõtnud.

Tunnustamine

Pärnu-Jaagupis tegutsev OÜ TapTapSoft tegeleb mobiilside rakenduste
loomisega, 2011. aastal asutatud firma juhataja on Martin Veeris. Urmas Luik

Majandusfoorum suunab
kokkulepeteni
Ettevõtlusnädal stardib Pärnumaal majandusfoorumiga, mis toimub 1. oktoobril 1317.30 Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.
Ürituse esimeses pooles annavad esinejad ülevaate majanduskeskkonnast. Eesti
Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja kõneleb finantskriisi mõjust ekspordivõimele. Maksu- ja tolliameti peadirektor analüüsib maksutulude laekumist Pärnumaal. Swedbanki esindaja pakub pangapoolse vaate, milliste meetmetega toetada ettevõtete kasvu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske analüüsib ettevõtluskeskkonda ja selgitab infrastruktuure puudutavaid arenguid riigis.
Seejärel jagunevad osalejad viide töötuppa, et vaagida sektoripõhiselt ühiseid
arenguvõimalusi ja -probleeme ning valdkonna asjatundjatega arutada, mida oleks
mingi majandusharu arenguks mõistlik ühiselt ette võtta (näiteks tööjõu ettevalmistus, tootearendusprojektid, messide külastus, investeeringute kavandamine jms). Ekspertidena osalevad puidutöötlemise kompetentsikeskuse juhataja, masinaehituslike
tootmissüsteemide tehnoloogia arenduskeskuse esindaja, elektroonikaettevõtte juht
ning EASi turismarenduse eest vastutav juhatuse liige ja tootearendusdirektor.
Majandusfoorumi eesmärk on jõuda kokkulepeteni, mille alusel PEAK saab toetada ettevõtete arengut sektorpõhiselt ja ettevõttel kujuneb selgem arusaam arenguvõimalustest.
Sulev Alajõe, PEAK

Nädala põhisündmuseks võib pidada
Pärnumaa parimate ettevõtjate tunnustamist 5. oktoobril.
Pärnu maakond ja linn tunnustavad ettevõtjaid koos mitu aastat, kuid esimest
korda on ühtlustatud tunnustuskategooriad.
Enne seda on omavalitsuste esindajad
oodatud Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli,
kus Luunja vallavanem ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse investorkonsultant räägivad, mida omavalitsused saavad
teha ettevõtluse edendamiseks oma piirkonnas.

Tihe kava
Oktoobri esimest täisnädalat tihendavad ettevõtjate ärihommikusöök, noortele suunatud ettevõtete külastamised, ettevõtlus- ja turismikooli avamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, naisettevõtjate päev,
innovatsiooniosakute seminar.
Ettevõtlusnädala programmi koostades lähtusime põhimõttest, et iga inimene
leiaks just teda huvitava teema või ettevõtmise ning enamik üritusi on osavõtjatele
tasuta. Samas tasub tähele panna, et mõni
kavakohane üritus eeldab eelregistreerimist.
Täpne kava ja info “Ettevõtlusnädal
2012” kohta on veebiaadressil www.peak.
ee ja www.eas.ee/ettevotlusnadal.
Ole ettevõtlik, tule ja osale!
Kadri Riitsaar,
PEAKi arenduskonsultant,
kadri@peak.ee
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Üritused Pärnumaal 1.-5. oktoobril
Esmaspäev,
1. oktoober

Reede, 5. oktoober
10.30-15 teeninduskoolitus “Teenindaja kui teenuse disainer “
Toimumiskoht: Pärnu keskraamatukogu 1. korruse saal, Akadeemia 3.
Info ja registreerimine: Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee kuni 28.09. Kontakt: Eda Toomsalu, eda.toomsalu@lv.
parnu.ee
Korraldaja: Pärnu linnavalitsus.

13–17.30 Pärnumaa majandusfoorum
Eesti Panga ja Arengufondi ettekanded,
võtmesektorite töötoad, tulemuste esitlus majandusministrile.
Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35, Pärnu.
Info ja registreerimine: Sulev Alajõe,
sulev@peak.ee
Korraldaja: PEAK.
Kl 18 „Ohoo ENTRUM on Pärnus“
Autogramme jagab ENTRUMi patroon
Teele Viira ja suurelt mõtlemise inspiratsiooni Alar Ojastu.
Toimumiskoht: Port Artur 2 aatrium.
Info ja registreerimine: Kadri Riitsaar,
kadri@peak.ee ja Darja Saar, darja.saar@
entrum.ee
Korraldaja: SA ENTRUM ja PEAK.

Teisipäev,
2. oktoober
10–13 turismi koostööseminar “Valmistume hooajaks vol 2”
Mida toob endaga kaasa 2013. a teemaaasta? Eesti pereturismi toote põhimõtted. Turismiuudised Pärnumaal.
Toimumiskoht: Pärnu keskraamatukogu, Akadeemia 3.
Info ja registreerimine: info@lv.parnu.
ee kuni 28.09. Kontakt: Kaire Ilus, kaire.
ilus@parnumaa.ee
Korraldaja: SA Pärnumaa Turism ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
13–17 „Ideest ettevõtteni“
Konkursi „Ettevõtlik pärnakas“ avaseminar.
Toimumiskoht: Pärnu maavalitsuse 2.
korruse saal, Akadeemia 2.
Info ja registreerimine: Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee kuni 28.09. Kontakt: Grete Kukk, grete.kukk@lv.parnu.ee
Kl 13 ettevõtluspäev Vändras
Toimumiskoht: Vändra kultuurimaja,
Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.
Info ja registreerimine: Vändra alevivalitsus, 443 0335, toomas.sonts@vandra.
ee
Korraldaja: Vändra alevivalitsus.
Kl 14 ettevõtluspäev Saugas
Tööohutuse teemal esineb tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni juhendaja Üllar Kallas.
Toimumiskoht: Sauga Avatud Noortekeskus, Põõsalinnu 2, Sauga.
Info ja registreerimine: Ave Grenberg,
ave@sauga.ee
Korraldaja: Sauga vallavalitsus ja PEAK.
Kl 16 ettevõtluspäev Sindis
Tööohutuse teemal esineb tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni juhendaja Üllar Kallas.
Toimumiskoht: Sindi linnavalitsuse saal,
Pärnu mnt 12, Sindi.
Info ja registreerimine: Sindi linnavalitsus, sindi@sindi.ee
Korraldaja: Sindi linnavalitsus ja PEAK.
Kl 17 ettevõtluspäev Toris
Toimumiskoht: Klaara-Manni puhkemaja, Tori vald.
Info ja registreerimine: Kalev Mitt, 443
6641, arendusnounik@torivald.ee
Korraldaja: Tori vallavalitsus ja PEAK.

Kl 15 ettevõtte külastus
Info ja registreerimine: Kätlin Muru,
katlin@onk.ee
Korraldaja: Pärnumaa Õppenõustamiskeskus.

Kolmapäev,
3. oktoober
10–13 majandusmäng „Turuplats“
Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35, ruum 256.
Info ja registreerimine: Mari Suurväli,
501 6715, mari.suurvali@pc.ut.ee kuni
28.09.
Korraldajad: TÜ Pärnu kolledž ja Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsioon.
12.30–16 maksu- ja tolliameti seminar
Toimumiskoht: Pärnu keskraamatukogu, Akadeemia 3.
Info ja registreerimine: Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee kuni 28.09. Kontakt: Katrin Alliku, katrin.alliku@lv.parnu.ee
Korraldaja: Pärnu linnavalitsus.
13–16 seminar kooliõpilastele „Tulevikutöö võtmeküsimused“
Noortele esineb Kristjan Rebane Eesti
Arengufondist ja vestlusringides jagavad
oma eelnevate aastate kogemusi õpilasfirmade esindajad.
Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35.
Info ja registreerimine: Mari Suurväli,
501 6715, mari.suurvali@pc.ut.ee kuni
28.09.
Korraldajad: TÜ Pärnu kolledž ja Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsioon.
Kl 15 ettevõtlusseminar naistele „Loovalt ettevõtluses“
Toimumiskoht: Estonia Pargi maja 8.
korruse kohvik.
Info ja registreerimine: Krista Habakukk, krista@peak.ee kuni 28.09.
Korraldaja: PEAK.
16–18 innovatsiooniosakute seminar
Oma edulugudest innovatsiooniosakute
kasutamisel ja koostööst ettevõtetega
räägivad Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooli esindajad.
Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35.
Info ja registreerimine: Marko Tõll,
marko@peak.ee
Korraldaja: PEAK.
Kl 15 ettevõtte külastus
Info ja registreerimine: Kätlin Muru,
katlin@onk.ee

Korraldaja: Pärnumaa Õppenõustamiskeskus.
Kl 16.30 ettevõtlus- ja turismikooli töö
avamine TÜ Pärnu kolledžis
Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35, Pärnu.
Info: Ettevõtluskool: Airi Noppel, airi.
noppel@ut.ee
Turismikool: Tiina Viin, Tiina.Viin@ut.ee
Korraldaja: TÜ Pärnu kolledž, www.
pc.ut.ee

10-12 „Mida omavalitsus saab teha ettevõtluse edendamiseks?“
Esinevad: Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse investorkonsultant Aarne
Leisalu ja Luunja vallavanem Aare Anderson.
Toimumiskoht: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, Jalaka 8.
Info ja registreerimine: Imbi LepikMartinson, imbi@peak.ee
Korraldaja: PEAK.

Neljapäev,
4. oktoober

14-15.30 seminar „Kodanikeühendused – uute teenuste ja töökohtade loojad“
Seminar on suunatud ühendustele, kes
soovivad arendada uusi teenuseid ja luua
uusi töökohti.
Toimumiskoht: Pärnu maavalitsuse 5.
korruse saal, Akadeemia 2.
Info ja registreerimine: Krista Habakukk, krista@peak.ee kuni 28.09.
Korraldaja: PEAK.

9-11 ärihommikusöök.
Toimumiskoht: Scandik Rannahotell
Pärnu, Ranna puiestee 5.
Info ja registreerimine: Kati Krass, 443
0989, kati@koda.ee
Korraldaja: Kaubandus-Tööstuskoja
Pärnu esindus, www.koda.ee
Hind: Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele 10 eurot, mitteliikmetele 12 eurot.

15–19 Pärnumaa parimate ettevõtjate
tunnustusüritus
Toimumiskoht: SPA Estonia Rohelise
maja buffet-restoran (Tammsaare 4a).
Info: Kadri Riitsaar, kadri@peak.ee
Korraldajad: Pärnu maavalitsus, Pärnu
linnavalitsus, Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

10–16.45 lääneranniku loomeettevõtjate võrgustiku seminar-koolitus
Toimumiskoht: Pärnu keskraamatukogu, Akadeemia 3.
Info ja registreerimine: Kaydi Tomson,
kaydi@peak.ee kuni 28.09.
Korraldaja: PEAK ja Pärnu linnavalitsus.

Ettevõtlusnädala
jätkuüritus

Kl 12 koolituspäev „Miks ja kuidas
tuua oma ettevõttesse uuendusi“
Toimumiskoht: Kosmonautika puhkekeskus, Häädemeeste vald.
Info ja registreerimine: Tea Hanson,
tea@puistevillad.ee kuni 28.09.
Korraldaja: MTÜ Häädemeeste Ettevõtluskoda. Koolitust toetab LEADER-programm.

Reede, 19. oktoober
10-16 IKT foorum gümnaasiuminoortele „Pärnumaa müüdimurdjad 2012“
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus.
Info: Eeri Tammik, eeri@pol.parnumaa.
ee
Korraldaja: Pärnumaa Omavalitsuste
Liit.
Üritus on kutsetega

11–14 ideekonkurss „Paneme kodukoha endast rääkima“
Ideekonkurss on suunatud üldhariduskoolide kolme vanuseastme õpilastele,
kes esitlevad Port Arturis oma kodukohale iseloomulikke ideekavandeid, meeneid, makette ja mudeleid.
Toimumiskoht: Port Artur 2 aatrium.
Info ja registreerimine: Mari Suurväli, 501
6715, mari.suurvali@pc.ut.ee kuni 28.09.
Korraldaja: TÜ Pärnu kolledž, Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsioon ja
MTÜ Ühiskonnaõpetajate Selts.
Kl 15 ettevõtte külastus
Info ja registreerimine: Kätlin Muru,
katlin@onk.ee
Korraldaja: Pärnumaa Õppenõustamiskeskus.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on
üks ettevõtlusnädala keskpunkte.

Heli Tooman,
turismimajanduse dotsent
Teenusedisain hõlmab peale
nähtava poole mitmesuguste
protsesside (nt järjekord, külaliste liikumine, ooteaeg, siseteeninduse korraldus), suhtumise, suhtlemise, käitumise, teeninduskeele disainimist.
Ettevõtlusnädala koolitusel arutletakse,
kuidas saab teenindaja parimal moel toetada
ettevõtte teenuste disainimist ja anda teenusele omalt poolt lõppvorm ja sära, mis jätab
külalise südamesse sooja tunde ning teadmise, et temast hooliti ja tehti parim tema vajaduste ja soovide täitmisel.
Koolitusel püütakse leida vastuseid küsimustele, milline keel on teeninduskeel ja mida saab igaüks teha oma teeninduskeele oskuste arendamisel. Kuna teenindusprotsessides
osaleb alati klient, arutletakse, kuidas saaksime olla paremad kliendid ja kuidas saaks teenindaja kliente kaasata hea teenuse loomisse.
Suurem osa Pärnu elanikest töötab teenindusvaldkonnas. Teeninduses toimuv mõjutab
oluliselt linna elanike elukvaliteeti, samuti linna külaliste rahulolu oma külastuskogemusega. Seega on väga tähtis, et teenindus oleks
kõikjal ja alati asjatundlik, külalislahke ja hooliv. Hea teenindus on iga teenindusettevõtte
olulisemaid edutegureid.
Olen kindel, et ükski inimene ei lähe hommikul tööle sooviga teha oma tööd halvasti,
teenindada kliente hoolimatult ja ebameeldivalt. Kui sellised asjad juhtuvad, on põhjused
enamasti töö- ja teenindusprotsesside halvas
korralduses ning vähese tähelepanu pööramises töötajate õpetamisele ja toetamisele ehk
teisisõnu – ebapiisaval teenusedisainil.
Pärnus on väga palju tublisid teenindajaid,
samuti teenindusettevõtete juhte, kes head
teenindust ja teenindajaid väärtustavad ning
alati isiklikku eeskuju näitavad. Paraku on
kombeks teenindusest rääkida vaid siis, kui
midagi läheb viltu. Nähkem rohkem positiivset, kiitkem häid teenindajaid ja teenindusettevõtteid! Toetame ühiselt Pärnu arengut parima teeninduskultuuriga linnaks Eestis.
Kadri Riitsaar,
PEAK
Sel sügisel stardib Lääne-Eestis
Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm ENTRUM, mille avapauk antakse ettevõtlusnädala esimesel päeval, kui Port Artur
2 aatriumis jagab autogramme ENTRUMi patroon, laulja ja telesaadete juht Teele Viira ning
suurelt mõtlemise inspiratsiooni lisab motivatsiooni-, juhtimis- ja müügikoolitaja ning
laulev näitleja Alar Ojastu.
Programmi sihtgrupp on põhikooli viimase klassi, gümnaasiumi ja kutsekooli 14-18aastased õpilased.
Kõnealune ja mitme auhinnaga pärjatud
mitteformaalse haridusprogrammi metoodika koondab noorte innustavaid kohtumisi Eesti ühiskonna edukamate tegijatega. Samuti
praktilisi teadmisi ja kogemusi andvaid seminare, ettevõtete külastusi koos võimalusega
arutleda edukate ettevõtjatega oma projekti
arendamise ja võimalike probleemkohtade üle.
Noorte tehnoloogia, ökomajanduse, sotsiaalse ettevõtluse ja loomemajanduse valdkonna
projekte juhendavad ja nõustavad ENTRUMi
programmi asjatundlikud mentorid.
ENTRUMi õpimoodul koosneb seitsmest
ühepäevasest sessioonist, ettevõtete ja ettevõtlusinkubaatorite külastustest, projektimeeskondade laadast Pärnus, ettevõtlikkuseteemalisest esseekonkursist ja ettevõtlike projektide
konkursist „Olen ettevõtlik!“.
Õpitöö algab oktoobris ja Lääne-Eesti ettevõtlikumate noorte autasustamine toimub
tuleva aasta mais. Programmi registreerimine
algab 22. septembril.

Loode-Pärnu tööstusküla ärgitab äriplaani koostama

K

oostöös Pärnu linnaga valmistab
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ette Loode-Pärnu tööstusküla arendamise projekti.
EAS on avanud piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme raames
võimaluse ettevõtluse arengu seisukohalt
olulise avaliku tehnilise infrastruktuuri rajamiseks ja renoveerimiseks (juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid,
maaparandussüsteemid, välisvalgustus,
elektri- ja sidevõrgud, küttetorustikud)
ning endiste militaar-, tööstus- ja põllumajandusobjektide maa-alade ettevalmistamiseks nende taaskasutuselevõtuks ettevõtluskeskkonna arendamise eesmärgil, mil-

jööd risustavate kasutusel mitteolevate ja
ohtlike ehitiste likvideerimiseks ja pinnase
puhastamiseks.
Maksimaalne toetus projektile on valmiva infrastruktuuriobjekti tulemusena
prognoositav riigieelarvesse projekti lõppemisele järgneva kolme majandusaasta
jooksul täiendavalt laekuva sotsiaalmaksu
summa, kuid mitte rohkem kui miljon
eurot. Toetuse summa määramise aluseks
on loodavate töökohtadega kaasnevad sotsiaalmaksukulud, mille realistlikkust tõendavad PEAKi esitatud kasusaajate äriplaanid. Seega saab toetust seda rohkem, mida
kõrgemat töötasu tööstuskülla kolivad ettevõtted uutel töökohtadel maksavad.

Kavas on projekti raames välja ehitada
Loode-Pärnu tööstusküla detailplaneeringuga määratud esimese etapi (Tallinna
maantee ja Ehitajate tee ristmiku vahetu lähedus) tänavad koos vee- ja kanalisatsioonitorustike ja tänavavalgustusega, samuti
kõnniteed. Käivitatud on projekteerimine,
mis võtab arvesse ka uute asukate liitumisvajadusi elektri-, side- ja soovi korral gaasiühendusega ning juurdepääsusoove oma
kinnistule.
Täpsemat teavet, sh valitavate krundisuuruste kohta saab aadressilt http://www.
investinparnu.com/index.php?id=190.
Praeguste kavade kohaselt esitab PEAK
taotluse EASile sel aastal ja positiivse otsu-

se korral rajatakse üldtaristu 2013 esimesel poolaastal. Seega saaksid ettevõtted
oma hooneid püstitama hakata järgmise
aasta teises pooles.
Ettevõtetele on projektiga liitumine
soodne, sest hoonestusõiguse alusel oma
tootmis- või laohoonete rajamine ei nõua
maa väljaostu kohe. Pärnu linn on otsustanud ettevõtluse soodustamiseks kinnistud
võõrandada ühe euroga, kui ettevõte on rajanud äriplaanis näidatud hooned ja majandustegevuse uues kohas käivitanud. Samuti
on projektis osalemise boonuseks võimalus
ehitada tööstusküla taristu välja Euroopa Liidu ja riigi toel. Mida rohkem ettevõtteid projektiga liitub ja uusi töökohti loob, seda ter-

viklikumalt saab Loode-Pärnu tööstusküla
esimese etapi välja arendada.
Huvitatud ettevõtted peaksid ühendust
võtma aadressil sulev@peak.ee, olema valmis kohe äriplaani koostama ja esitama ning
projektis osalemise eellepingut sõlmima. Kui
projekteerimisel ja toetuse taotlemisel arvestatakse ettevõtete soovidega, peab olema ju
kindlus, et tulemusele järgneb ettevõttepoolne investeering.
Sulev Alajõe,
PEAKi juhatuse liige ettevõtlusarengu valdkonnas
sulev@peak.ee
www.investiparnu.com
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Kasutage julgelt toetusvõimalusi

Loomevaldkonnas
viis aastat tegutsenud fotograaf Piret
Aaslaid tööhoos, et
tabada värvikat hetke ja jäädvustada
põnevat kaadrit.

Starditoetus

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Toetuse eesmärk on ettevõtete käivitumine äriplaanis kirjeldatud viisil.
Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:
t kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud;
t kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha;
t kelle ärimudel on läbimõeldud ja äriplaan sisaldab peale äri kirjelduse ettevõtte käivitamise kava (tegevusplaani);
t kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis.
Toetuse suurus
Starditoetust saab taotleda kuni 5000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on
maksimaalselt 80 protsenti ja omafinantseering vähemalt 20 protsenti.
Starditoetust võib kasutada põhivara soetamiseks ja turunduseks.
Toetuse saamise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul.

Maris Treufeldt

Kasvutoetus

Loomisest, ettevõtlusest
ja loomeettevõtlusest

L

oomemajandusest hakati maailmas
rääkima 1980ndatel ning Euroopas
ja Eestis asuti teemaga sügavamalt
tegelema 2000. aastate alguses. Valdkonna
arendamise eesmärk on uuendada riigi või
regiooni majandus- ja ettevõtlusstruktuuri ning suurendada piirkonna konkurentsivõimet.
Esimest korda kaardistati Eesti loomemajandust 2005. aastal ja sellele on järgnenud piirkondlikud uuringud, sh Tallinnas
ja Tartus. 2006. aastal uuriti Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, kuidas võiks loomeinimeste ja sihtkohaarendajate sünergiast kasu saada Pärnu kui turismisihtkoht, kuid
puhtalt loomemajanduse spetsiifikaga seotud uuringut polnud tehtud.
Mis põhjustel hakkab Pärnumaa loomeinimene ettevõtjaks? Mis seda tegevust
toetab? Mis töötab loomeettevõtja kahjuks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele annab vastuse tänavune Pärnumaa loomeettevõtjate hetkeolukorra
uuring, mis on osa kogu Lääne-Eestit hõlmavast uuringust.
Peamine loomeettevõtlusega alustamise motiiv Pärnumaal on soov ennast teostada ja olla iseenda peremees. Samuti peetakse oluliseks majandusliku sõltumatuse
saavutamist. Paljudele loomeettevõtjatele
on nende amet pigem elustiil.
Tegevust alustades peeti kõige olulisemaks takistavaks teguriks piiratud rahastamisvõimalusi ja seda, et ei tunta piisavalt
ettevõtluse tugistruktuure, nende pakutavaid teenuseid ja rahastamisvõimalusi. 2/3
uuringus osalenute jaoks on loomeettevõtlus nende põhitegevus ja ülejäänutele pigem kõrvaltegevus, seda just huvitegevuse ja muusika valdkonnas.
Et tegemist on mikroettevõtetega (ettevõttes töötab kuni 10 inimest), täidab
üks inimene mitut rolli, mis omakorda
seab piirangud arenguvõimalustele: ei ole
aega tulevikuplaane seada, sest tuleb tegelda hetkeprobleemide ja -võimalustega. Üsna palju kasutatakse osakoormusega tööjõudu ja sellele sektorile on omane ka vabatahtliku tööjõu kasutamine. Sektorisise-

Loomemajanduse Tugiüksust
juhatab Kaydi Tomson

P

ärnumaa Loomemajanduse Tugiüksuse projektijuht on
Kaydi Tomson (pildil), kelle senine töökogemus pärineb
eraettevõtlusest. Ta on olnud müügi- ja turundusjuht turisminduses ja hotellinduses ning viimased kolm aastat töötanud turunduse ja ürituste korraldamise valdkonnas.
Olulise kogemuse andis Tomsonile Pärnu jääfestivali ettevalmistamine ja elluviimine, samuti suursündmuste kampaaniate ja turunduse korraldamine.
Kaydi Tomson on lõpetanud Eesti-Ameerika Äriakadeemia
rahvusvahelise turismi juhtimise eriala 2001. aastal.
Pärnumaa Loomemajanduse Tugiüksuse eesmärk on loomemajanduse arendamine, koostöövõrgustiku loomine ja toimimise eestvedamine, loomeettevõtjatele vajalike tugiteenuste pakkumine, aktiivne kontaktide loomine ja vahendamine loomeettevõtjate ja teiste valdkondade ettevõtjate vahel ning valdkondlike loomemajanduskeskustega koostöö arendamine.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas märtsis alanud kaheaastast projekti 74
400 euroga, millele lisandus 18 600 eurot omafinantseeringut. Projektitoetuse abil on
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusel kavas uue tegevusvaldkonnana aidata kaasa Pärnumaa loomeettevõtete arengule.
Kontakt: Kaydi Tomson, kaydi@peak.ee, 5650 4164.

ne koostöö on võrdlemisi heal järjel, üheskoos tehakse klientidele pakkumisi, korraldatakse koolitusi ja väiksemal määral tehakse ühisturundust.
Küsimusele, miks valisite oma ettevõtluse kohaks Pärnumaa, vastati peamiselt,
et elatakse siin ja kuna ei soovita lahkuda,
leiti loomeettevõtluse kaudu võimalus
eneseteostuseks. Peale selle peeti oluliseks
ilusat ümbrust, head infrastruktuuri ning
mitmekülgset ja loomingulist keskkonda.
Vähemoluliseks peeti alustades kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ning avaliku
sektori pakutavaid teenuseid ja tingimusi.
Ometi kerkib tööjõu küsimus teravalt üles,
kui ettevõte peab laienemise plaane. Siis
on kvalifitseeritud spetsialistide puudus
üks arengut takistavaid tegureid.
Pärnumaa loomeettevõtjad peavad
oma peamisteks konkurentsieelisteks kvaliteetset toodet või teenust ja kvalifitsee-

ritud tööjõudu. Peamiste arengueesmärkidena toodi välja soov saavutada klientide
suurem rahulolu, arendada kõrgekvaliteedilist toodet ja pakkuda klientidele suurepärast teenindust. Vähe märgiti soovi minna rahvusvahelistele turgudele.
Käesolev uuring on esimene osa Lääne-Eesti loomeettevõtluse kaardistamisest.
Uuringuprotsess jätkub intervjuudega eri
tegevusvaldkondade esindajatega, et täpsustada valdkonniti probleeme ja võimalikke lahendusi. Uuringu tulemusi kasutatakse piirkondliku loomemajanduse arendamise strateegia väljatöötamiseks. Uuringuga saab tutvuda PEAKi kodulehel.
Heli Müristaja
Tartu Ülikooli Pärnu
kolledž

Kasvutoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad lisaraha kasvava ja eksportiva ettevõtte arendamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 9.
juulist 2012 EASi e-teeninduses.
Programmi oodatav tulemus on ettevõtete müügi käivitamine eksporditurgudel ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil.
Kasvutoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga alustav ettevõtja:
t kelle tooted/teenused on suunatud ekspordile;
t kes loob keskmisest kõrgema valdkondliku töötasuga töökohti;
t kelle ärimudel on koduturul tõestatud;
t kelle toode või teenus on ettevõtte laienemiseks ja kasvuks valmis.
Toetuse suurus
Kasvutoetust saab taotleda kuni 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on
maksimaalselt 50 protsenti ja omafinantseering vähemalt 50 protsenti.
Kasvutoetust võib kasutada põhivara soetamiseks, turunduseks ja tööjõukulude finantseerimiseks.

Innovatsiooniosakud

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha
uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.
Milleks?
Toetatakse teenuseosutajate pakutavat innovatsioonialaste teenuste hankimist järgmistes valdkondades:
t toote või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
t töökorralduse-, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
t IT ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
t insener- ja disainlahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
t teostatavus- või tasuvusuuringud;
t metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise konsultatsioonid;
t vastavus- või tootearenduskatsetused;
t patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainlahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
t patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainlahenduse alane uuring ja infootsing;
t patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainlahenduse registreerimine.
Kui palju?
t kuni 4000 eurot üksiktaotluse korral;
t kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral (aga mitte rohkem kui 4000 eurot iga kaastaotleja kohta),
Toetuse piirmäär on kuni 100 protsenti abikõlblikest kuludest.

Disainjuhtimisealase nõustamisteenuse toetus

Eesmärk on väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel ning
lisandväärtuse loomisel, aidata kaasa ettevõtete kontaktide loomisele ja koostööle disaineritega.
Toetust saab taotleda professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestvasse
disainjuhtimisealasesse nõustamisprojekti.
Meetme raames toetatakse disainjuhtimisealase nõustamisteenuse kasutamist näiteks
disainiauditis; strateegilise disaini rakendamise ärimudelite väljatöötamises ja arendamises; toote- ja teenuse disaini, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamist; korporatiivse identiteedi loomist ja arendamist.
Toetatavad kulud on järgmised:
t konsultandi tasu;
t väliskonsultandi sõidukulu Eestisse ja tagasi lähtekohta;
t väliskonsultandi majutuskulu Eestis.
Taotletava toetuse miinimumsumma on 1600 eurot projekti kohta (projekti kogumaksumuse miinimumsumma on 3200 eurot). Finantseeritakse kuni 50 protsenti tehtud abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot projekti kohta.

Arendustöötaja kaasamise toetus

Toetatavad tegevused:
t arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused;
t arendustöötaja rakendamine toetuse saaja projekti eesmärkide elluviimiseks.
Abikõlblikud kulud:
t kulud sisseostetud personaliotsingu teenusele või ettevõtja enda värbamistegevusega
seotud kulud (maksimaalselt 1/3 kaasatava arendustöötaja esimese 12 kuu töötasust);
t projekti raames ettevõtmisse kaasatud arendustöötajate töötasud (sh puhkusetasu)
koos riiklike maksudega vastavalt töölepingus, töövõtulepingus või käsunduslepingus
kokku lepitule;
t toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.
Miinimum- ja maksimumsummat ei ole otseselt kehtestatud.
Toetusmäär sõltub arendustöötajast ja moodustab abikõlblikest kuludest:
50 protsenti, kui kaasatakse turundusjuht;
70 protsenti, kui kaasatakse teadur, insener, disainer, tehnoloog;
100 protsenti, kui kaasatakse intellektuaalomandi kommertsialiseerija (ainult ülikoolide puhul).
Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga teadur, insener, disainer, turundusjuht, intellektuaalomandi kommertsialiseerija (ainult ülikoolidele) ja muu arendamisega seotud
töötaja.
Toetuste kohta leiab rohkem infot EASi kodulehelt www.eas.ee

PEAK

Metallitööstus kui maakonna üks arenguvõtmeid

P

ärnumaa üks võtmesektoreid on metallitööstus, mille juured ulatuvad
Pärnu kolhoosidevahelise ehituskontori metallitsehhi ja masinatehase
aega.

Vähe konkurente
Eesti iseseisvudes loodi piirkonnas
palju väiksemaid, alla kümne töötajaga
metallitöötlemisettevõtteid. Mõni neist on
vahepealse ajaga kasvanud suuremaks, kuni 30 töötajaga firmaks. Piirkonna suurimad metallitöötlemisettevõtted on rajatud
väliskapitalile, need on Audru vallas Lemmetsa külas tegutsev AQ Lasertool OÜ ja
Pärnus Rääma tänavas kunagise linakombinaadi maa-alal töötav OÜ Stram.
Sektori tähtsamad tooted on metallkonstruktsioonid, komponendid auto-,

rongi-, energia- ja elektroonikatööstusele.
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK) töötajad külastasid augustis
kaheksat metalliettevõtet, uurimaks ettevõtete ajalugu, nende tooteid ja teenuseid,
koostöövõimalusi ning arenguprobleeme.
Küsitletud metalliettevõtted on asutatud maakonda põhiliselt elukohapõhiselt.
Tegevuse alustamisel olid suurimateks
probleemideks tollimaksud, kogenematus, kliendibaasi leidmine, finantsprobleemid, tootmispindade leidmine ja toote
transpordi organiseerimine. Kuna ettevõtted on asutatud eri aastatel ja isegi eri aastakümnetel, ei ole neid takistusi võimalik
omavahel võrrelda.
Suurimate muredena nimetati kvalifitseeritud tööjõu puudust, vajadust tootmishoonete remondi järele, vananenud sead-

meid, regioonis puuduvat eeskujulikku
mõõtmislaborit või kompetentsikeskust.
Ettevõtete esindajad tõid samas välja
palju positiivset, näiteks logistika ja Via
Baltica läheduse, kiire infovahetuse maakonna väiksuse tõttu, vähesed konkurendid, koostöövõimalused ettevõtete vahel.
Tootearendusega on tegelnud enamik
ettevõtteid, kuid vähemal määral alltöövõtuna, kus klient tegeleb iseseisvalt tootearendusega. Toodete arendamisel on kasutatud isiklikke vahendeid, EASi omarahastuskohustuseta innovatsiooniosakut ja
IMECCi ehk innovatiivsete masinaehituslike tootmissüsteemide tehnoloogia arenduskeskuse abi.
Edasisest koostööst toote arendusel
kõrg- ja kutsekoolidega on huvitatud kõik
ettevõtted.

Külastustest selgus, et koostöö kohalike ettevõtete vahel toimib ja vajaminev
teenus, näiteks märg- ja pulbervärvimine
ja plasmalõikus, ostetakse sisse.

Koostöö vajalikkus
Metalliklastris osalemiseks olid ettevõtted positiivselt häälestatud, sest selle
kaudu saaks leida uusi koostööpartnereid,
laiendada kontaktvõrgustikku, tugevdada
ekspordi huvides välisturundust või jagada suurtellimusi ettevõtete vahel.
Toodi välja mõni mõte klastri moodustamisel, näiteks tuleb hoolikalt järgida
ettevõtete võrdset kohtlemist, klastri juhil
on vaja motivaatorit ja moodustada tuleks
kohustuste plaan, kus on kirjas iga klastris
osaleva ettevõtte soovid ja huvid.
Edasine arutelu sel teemal toimub 1.

oktoobril Pärnu majandusfoorumil eesmärgiga kaardistada ühiseid arenguvõimalusi ja probleeme, et seejärel kokku leppida, mida oleks selle majandusharu arenguks mõistlik ühiselt ette võtta. Eksperdina on kaasatud IMECCi ja sektoriga kursis olev panganduse esindaja.
Pärnumaa majandusfoorumi toimumise ajaks on PEAKi konsultandid külastanud ka Pärnumaa puiduettevõtteid ja
koostanud samalaadse miniuuringu nende osas.
Marko Tõll,
PEAKi ettevõtluskonsultant tegutsevate
ettevõtete valdkonnas
marko@peak.ee
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Infokiri

Ühendused asuvad
edulugusid kirjutama

K

indlasti on igal ühendusel tehtud mõni hea tegu, mida omavahelistel kokkusaamistel ikka ja
jälle meenutatakse. Tehtu mõju suureneb veelgi, kui see on kirja pandud ja niimoodi teistega jagatud,
mõtteaineks ja ehk järgimiseks.
Seepärast kutsume ühendusi kaasa lööma algatuses, mille kaudu soovime esile tuua eri valdkondades
tegutsevate ühenduste häid näiteid ja nende tegevuse
mõju Pärnumaa arengule.
Alustage sellest, et valige välja oma ühingu viimase kolme aasta kõige mõjusam tegu, mille tulemusel sai
lahendatud mõni oluline probleem või muutus kohapealne elu. Mõelge, milline uus tegevus või algatus on
sündinud teie ühenduse eestvedamisel ja millise olulise tulemuse võite kanda oma ühingu kontole.
Pange kirja, kuidas ühendus teo algatas ja ellu
viis, mis oli selle peamine tulemus ja mõju, milliseid
vahendeid ühendus selleks vajas, kes olid põhilised
elluviijad ja toetajad jne. Kui võimalik, täiendage
kirjapandut mõne fotoga. Kindlasti lisage ühenduse kontaktid ja eduloo koostaja nimi, et saaksime
teiega suhelda.
Põnevamad edulood saavad kajastatud Pärnumaa kodanikuühiskonna konverentsil 23. novembril ja
edaspidi võib kõiki neid lugeda Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse kodulehel www.peak.ee
Ühenduste edulugusid ootame 15. oktoobriks eposti aadressil krista@peak.ee
Krista Habakukk, PEAK

Pärnumaa mittetulundusühingute
juhtimisklubi
Kutsume mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuste või muude otsustustasandite liikmeid ning töötajad osalema Pärnumaa mittetulundusühingute juhtimisklubis.

Juhtimisklubis osalemine annab võimaluse:
t uuendada teadmisi ja oskusi MTÜde tegevuse kestvuse tagamisel;
t leida uusi lähenemisi ühingute juhtimisele;
t jagada enda ja kuulata teiste kogemusi;
t laiendada ühingu kontaktvõrgustikku;
t luua ja algatada koostöösuhteid teiste ühendustega.

Teemad on:

Eesti külaliikumine Kodukant tunnustas igast maakonnast perekonda, kes on vabatahtlikult panustanud kogukonna arengusse
ja innustanud uusi ettevõtmisi. Pärnumaa “Kogukonna pärl
2012” on MTÜ Lähkma-Saunametsa Külaseltsi eestvedaja
Kadri-Aija Viik, kellele käis auhinda üle andmas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.
Urmas Luik

Kaasamine ja ILU kui
kesksed teemad
P

ärnus Nooruse majas toimub 23. novembril Pärnumaa kodanikuühiskonna 7. konverents, mille keskmes
on kaasav juhtimine ja ILU ehk kuidas juhtimises kasutada inspiratsiooni, loovust ja
uuenduslikkus.

Miks selline teema?
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu suvekoolis osaledes tõdesin
taas, et ühenduste kõnepruugis on sõna
“kaasamine” omandanud eri praktikates
väga huvitavaid tõlgendusi ja kasutusviise.
Sellest veelgi eripalgelisem on omavalitsuste ja riigiasutuste lähenemine kaasamisele.
Kui vanades Euroopa riikides ei kasutata
seda sõna eraldi terminina, siis Eestis on
olukord veidi teine ja kohati juba kummastav.

Kaasamine
Kaasamine sõnana on ainult sõna. Paraku on iga sõna sisutu seni, kuni me ise
sellele tähenduse anname ja selles tähenduses kokku lepime. Olen minagi kodanikuna kaasatav ja ameti poolest kaasajana
kogenud ka täiesti erinevaid olukordi ja
arusaamisi. See on pannud mind juurdlema, kas me ikka oleme mõistnud, mis peitub sõnas „kaasamine“.
Pakun arutluseks ühe variandi kaasamise sisu mõistmiseks. Minu jaoks on kaasamine tervikprotsess, mis sisaldab olulisi
alategevusi. Laias laastus võime kaasamise
olemuse jagada kolmeks faasiks, mis on
omavahel väga tihedalt seotud. Nimetan
neid märksõnadega: teavitamine, osalemine ja arvestamine.

Teavitamine
Teavitamine on Eesti kaasamise praktikas enim kasutatav meetod. Oma tegevuste ja plaanide elluviimiseks kutsume
inimesi oma ettevõtmistes osalema. Selleks
loome kodulehtesid ja Facebooki gruppe,
avaldame artikleid meedias, toodame reklaami jne. Kõik on nagu näiliselt korras ja
info liigub, kuid igapäevased on näited, kus
kaasajad kurdavad, et saadavad pidevalt
teateid, aga keegi ei vasta ega tunne huvi ja
osalejaid pole piisavalt.
Kindlasti on teavitamine kaasamisprotsessi osana oluline, kuid nõrgaks kohaks on
suhtlemise ühepoolsus. Teavitamine oma
olemuselt ei võimalda osalemist, sest eesmärk ongi peamiselt vaid info edastamine.
Ainult informeerimisele tuginev kaasamine
ei paku rahuldust kummalegi osapoolele ja
siin kehtib mõttekoht: info, mis on mõeldud
kõigile, ei ole tegelikkuses mõeldud kellelegi.

OLE KOHAL

Pärnumaa kodanikuühiskonna
konverentsil
„ ILUs KAASAV JUHTIMINE“
Nooruse majas 23. novembril 10- 16
Tulijad saavad Inspiratsiooni, Loovust ja Uuenduslikkust kaasava
juhtimise tööriistakasti.
Jagamisele tulevad parimad mudelid Eesti parimatelt praktikutelt.
Registreerimine konverentsile algab 1. oktoobril.
Jälgi kodulehte www.peak.ee
Toetajad
Pärnu maavalitsus, Europe Direct Pärnumaa infopunkt,
Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Osalemine
Osalemine on juba samm edasi ja eeldab põhjalikku ettevalmistustööd. Osalemise võimaldamiseks saab ja peabki ühing
olema inspireeriv, loov, uuenduslik. Inimesed osalevad hea meelega vaid sellistes ettevõtmistes, kus neid oodatakse ja kus osalejate eesmärgid ja väärtused on kooskõlas
kaasajate omadega.
Minu Eesti talgupäev on üks näide sellest, et kui on seatud selge eesmärk, läbi
mõeldud, kuidas inimesed saavad osaleda,
mis on nende panus ettevõtmisse, on ka
kaasatulijaid, kaasamõtlejaid ja kasu ehk
siis rahulolu saavad mõlemad osapooled.

Arvestamine
Minu jaoks on kaasamine tulemuslik
vaid siis, kui teavitamise ja osalemisega
kaasneb arvestamine. Just osalejate arvamuste ja ettepanekute sisuline arvestamine kaasamisprotsessis on meie kultuuris
lapsekingades. Siit see kaasamise tulemuslikkusega rahulolematus nii kaasajate kui
kaasatavate poolt vaadatuna alguse saab.
Arvestamine tähendab kaasamise
mõistes tagasiside andmist osalejatele. Tõeliselt kaasas olevana tunneb inimene ennast ainult siis, kui ta kas näeb, kuuleb või
tunneb ära enda öeldud mõtted või ettepanekud kaasajate edasistes tegevustes. Isegi

Infolehe väljaandmist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

siis, kui kaasaja ei saa mingitel põhjustel ettepanekuid arvestada, tunneb inimene, et
tema panus on olnud oluline, sest talle on
antud tagasisidet, miks näiteks antud olukorras tema ettepanekuga arvestada ei saa.

Juhtimine
Kaasamine on tervikprotsess, mitte
ühekordne tegevus. Kaasaja on selle protsessi juht ja juhi tööriisakastis on kaasamine üks olulisemaid vahendeid, nii et räägime juba kaasavast juhtimisest. See tuleneb
üldise maailmapildi muutusest ja sinna
juurde inimeste ootustest ja vajadusest olla rohkem andjad kui saajad.
Olen veendunud, et enam ei kehti ülevalt alla käsulauad, kus juht teab, mida liikmetel on vaja. Kaasava juhtimise rakendamisel soovitakse näha pigem horisontaalsust. Soovitakse tunda partnerlust, meeskonnatööd ja ettevõtmistes kaasas olemist,
selle toetamist juhtide poolt ning loovuse
ja inspiratsiooni toomist sinna juurde.
Seda, kuidas tuua kaasamise protsessi
ja juhtimise tööriistakasti töövahenditeks
inspiratsiooni, loovust ja uuenduslikkust
ehk ILU, saate kogeda, tulles konverentsile.
Krista Habakukk,
PEAKi arenduskonsultant
mittetulundusühingute valdkonnas
krista@peak.ee
Tellija: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

11. oktoober: Kui oluline on dokumentatsiooni ja arhiivitöö korraldamine ühingu
tegevuses?
25. oktoober: Kuidas saada sõbraks elektroonilise asjaajamisega?
8. november: Mida tähendavad mõisted „sotsiaalne ettevõtlus“ ja/või „avalike teenuste pakkumine“ ja kuidas neid arendada mittetulundusühingutes?
21. november: Liidrikäitumine ja läbirääkimised ühingu juhtimisel.
6. detsember: Projektid ühingu elus - kas paratamatus ellujäämisel või lisavõimalus
kogeda uut?
Juhtimisklubid toimuvad Pärnus ja kestavad 15-18. Igas klubis osalevad vastava teema eksperdid. Oma kogemusi on jagamas Jaan Aps sotsiaalsete ettevõtjate võrgustikust ja Kaie Toobal Eesti külaliikumisest Kodukant jt. Koha saavad osalejad teada registreerimisaja lõppedes.
Registreerimiseks tuleb 8. oktoobriks saata e-posti aadressil krista@peak.ee motivatsiooniankeet.

Motivatsiooniankeedi leiate internetist aadressilt
http://www.arenduskeskused.ee/Uudised-ja-sundmused/Sundmused/Koolitused/Ajavahemikul/
Juhtimisklubis osalemine on tasuta.
Vajadusel teeb korraldaja programmis muudatusi.
Info ja küsimused
Krista Habakukk
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
MTÜde konsultant
Tel 5553 3990
krista@peak.ee

Tähtsad kuupäevad,
mis kirjuta kohe oma
kalendrisse
t 11. oktoober: taas alustab tegevust
Pärnumaa ühenduste juhtimisklubi.
t 12.-19. oktoober: täiskasvanud õppija nädalal külades koolitused “Õppiv
küla”. Info www.parnumaakodukant.ee
t 1. november: nominentide esitamise tähtaeg, et tunnustada Pärnumaa kodanikuühiskonna tegijaid.
t 23. november: Pärnumaa kodanikuühiskonna 7. konverents.
t 4. mai 2013: Minu Eesti talgupäev.
Info sündmuste kohta jooksvalt
kodulehel www.peak.ee

Tea, et:

t Pärnumaal asutatakse aastas keskmiselt 100 ühendust ja tänavu septembriks oli neid kokku 1926.
t Pärnumaal on 324 küla ja tegutseb
üle 50 külaseltsi.
t Keskmiselt tegutseb Pärnumaa ühendustes 10-20 liiget.
t Uuring “Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/10” kinnitas tõdemust, et meie ühendused on
pigem juhi- kui liikmetekesksed. Lähemalt loe www.ngo.ee/uuringud
t Vabatahtliku tegevuse kohta Pärnumaal saab infot aadressilt www.vabatahtlikud.ee. Pärnumaa Vabatahtlike
Keskuse infopunkt asub Nooruse majas ja on avatud igal neljapäeval 12-16.
t Ühenduste toimetamise toetamiseks
on loodud üle-eestiline infoportaal
www.arenduskeskused.ee
PEAK

PEAK pakub teenuseid
Teenused ettevõtjatele:
t Abi ettevõtte asutamisel
t Äriidee analüüs
t Abi äriplaanide ja finantseerimistaotluste koostamisel
t Majandusalane info
t Info toetusmeetmetest
t Koolitused ja teabepäevad
t Ettevõtte arendusplaanide nõustamine
Teenused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele:
t Abi mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu asutamisel
t Abi ühenduste arendustegevuste
kavandamisel ja teostamisel
t Abi mittetulundusühingu majandustegevuse korraldamisel
t Info toetusmeetmetest
Tootja: AS Ühinenud Ajalehed

t Abi projektide kavandamisel, kirjutamisel ja elluviimisel
t Koolitused ja teabepäevad
Teenused kohalikele
omavalitsustele:
t Abi projektide kavandamisel, kirjutamisel ja elluviimisel
t Abi teostatavus-tasuvusanalüüside koostamisel
t Abi arengukavade koostamisel
t Info toetusmeetmetest
t Koolitused ja teabepäevad
t Info konsultantidest ja projektikirjutajatest

PEAKi kontaktid:

telefon 5551 7755,
aadress Akadeemia 2, Pärnu
80010, e-mail info@peak.ee

Trükk: AS Kroonpress

