
Ärimentorprogramm aitab näha oma ettevõtet uuest küljest 
 

Kui restorani Leib Resto ja Aed juht Kristjan Peäske osales EAS ärimentorprogrammis, 

ei osanud ta veel aimata, millist kasu see endaga kaasa toob, kuid selgus, et programm 

annab väga head ja otstarbekat infot ka neile ettevõtetele, mis toimivad juba väga hästi. 

Leib Resto ja Aed alustas Tallinna vanalinnas tegutsemist juba viie aasta eest. Restoran sündis 

esialgu väga minimalistlike lahendustega, ruumide remont tehti oma kätega ja avamiseks pidi 

valmis saama vaid ühe kuuga. „Nii on see meil sammhaaval läinud, oleme õppinud vigadest ja 

praegu on meil aastas rohkem kui 40 000 külalist,“ rõõmustab Kristjan Peäske. Ta on 

veendunud, et kui teha restorani piisavalt hästi, olles ise säravate silmadega ja protsessi käigus 

ka õppida, siis suudetakse ka aastate pärast pakkuda külalistele head kogemust. 

Restorani nurgakivi on kohalik tooraine 

Hea maitseelamuse pakkumiseks näevad nad vaeva ja veenduvad, et nii söök kui jook sobiks 

menüüs täiuslikult kokku. „Valmistame ise ka käsitööõlut ja võib öelda, et meie nurgakivi on 

kodumaine ning enamasti mahetooraine,“ räägib Peäske. Lõviosa toorainest tuleb restorani 

kohalikelt talumeestelt ja koostöö on väga tihe, mis aga annab toidu kvaliteedile omakorda väga 

palju juurde. 

Restorani püsivat edukäiku mõjutab kindlasti ka asjaolu, et mõlemad ettevõtte juhid Kristjan 

Peäske ja Janno Lepik armastavad oma eriala ning realiseerivad restoranis isiklikke unistusi. 

„Me teeme asju nii, et meile endale tunduks äge – tahame, et kõik meile endale ja meie 

meeskonnale meeldiks,“ kinnitab Kristjan.  

Paigal seisma ei tohi jääda 

Mõistagi on toitlustusettevõttes kõik, mis on seotud suurepärase klienditeenindusega, ettevõtte 

esimene eesmärk. „Kõige olulisem on õnnelik külaline, aga see saab võimalikuks vaid siis, kui 

ettevõtte meeskond on ise õnnelik,“ on Kristjan kindel. Meeskonnaliikmete heaolusse ja 

pidevasse arengusse panustatakse selles ettevõttes tõepoolest palju. Nii saalitöötajad kui kokad 

käivad üle maailma erinevates restoranides praktikal. Omanikud osalevad jällegi mitmesugustel 

toidureisidel, et näha, kuidas mujal maailmas asju tehakse.  

 „Meie jaoks on oluline, et kogu meeskond oleks pidevas kasvamises, mitte ei jääks ühes 

punktis lihtsalt seisma,“ sõnab restorani juht. Ta on kindel, et ettevõtte areng ja uued ideed ei 

ole ainuüksi juhtide ülesanne, vaid uusi tuuli ja mõtteid võiks tulla kõikjalt meeskonnast. 

Mentorprogramm aitas end kasvatada ja andis enesekindlust 

Ärimentorprogrammis ei osalenud Kristjan Peäske seetõttu, et saada lahendust mingile kindlale 

probleemile, vaid ta soovis teada, kas ettevõte liigub õiges suunas. „Kas minna edasi 

samamoodi? Kas teeme asju õigesti? – need olid küsimused, millele otsisin vastust,“ kirjeldab 

mees ja lisab, et ta muutus programmi abil enesekindlamaks ja taipas, et suuri kannapöördeid 

pole tarvis, aga pidevalt peab hoidma oma ettevõtet värskena.  

„Ootasin mentorprogrammilt, et mul õnnestuks ennast kasvatada ja arvan, et see läks korda,“ 

tunneb Kristjan. Ta on veendunud, et juhi isiklik kasv kasvatab ka ettevõtet ja programmis 



osalemine aitas näha oma probleeme ja väljakutseid teise nurga alt. Peale selle oli tema jaoks 

oluline kontaktibaasi avardamine – programm oli ideaalne võimalus koguda rikkalikult uusi 

põnevaid tutvusi ja väärtuslikke kontakte. 

Kristjani mentor arenguprogrammis oli Ruti Einpalu. „Hea mentor ei taha sulle vastuseid ette 

öelda, vaid oskab küsida õigeid küsimusi. Selles suhtes oli Ruti väga osav,“ tunnistab mees. 

Kuna mentor ei olnud sama eriala inimene, siis oskas ta näha pilti laiemalt ja seda leidlikult 

oma mentiile peegeldada. „Meil oli tore ja siiras koostöö,“ arvab Kristjan. 

Noor ettevõtja vajab julgustust 

Eestis on tõenäoliselt väga vähe ettevõtteid, kellel ei oleks ärimentorprogrammist kasu. „Isegi 

need, kes arvavad, et neile pole see vajalik, ülehindavad end,“ on Kristjan Peäske kindel. 

Mentorprogramm annab suurepärase võimaluse saada heal tasemel koolitusi ning kogeda 

kõrvaltvaataja pilku enda ettevõttes. „Kõige hullem ettevõtluse juures on üksinda omaette 

pusimine,“ arvab Peäske ja lisab, et noor ettevõtja vajab julgustust ja soovib teada, kas tema 

suund on õige. „Mul on isegi kahju, et programm nüüd minu jaoks läbi on, sest see oli äge!“ 

Programm on osalejatele tasuta. Ärimentorprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu 

Fond. Programmi viib ellu EAS koostöös BDA Consulting OÜ-ga.  

Programmi veeb: http://www.eas.ee/teenus/arimentorid/ 

 

Koostas: Kati Aasov, www.kirjutaja.ee 

 

 

 

 

 


