
Koolitajad  
 

Jane Oblikas 
 

Jane Oblikas on DesignMindsi asutaja ja disainimõtlemise treener. 

Tal on pikaajaline tegevjuhtimise kogemus, ta on olnud 

reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett juht 9 aastat ning Eesti 

Disainikeskuse juht 6 aastat. Samuti on ta töötanud kliendihaldurina 

Kontuur Leo Burnettis 8 aastat.  

Töötamine Eesti Disainikeskuse tegevjuhina on andnud Janele 

kogemusi teenusedisaini ja disainmõtlemise koolituste, 

meistriklasside ja avaliku sektori innovatsiooniprogrammide 

arendamise ja läbiviimise vallas. Jane on loonud ja juhtinud uusi 

algatusi Eesti disainivaldkonnas – disaini- ja innovatsiooniprogramm 

Disainibuldooser (kolme programmi läbiviimise kogemus), disainivaldkonna riiklik tegevusplaan ja 

Eesti Disainiauhinnad. Jane on Eesti Disainiauhinnad 2018 teenusedisaini žürii esimees. Jane võtab 

osa koolitajana ja disainijuhina ca 2-aastases programmis „Avalike teenuste arendamise programm“.  

Jane tugevused on juhtimiskogemus, disainmõtlemine, teenusedisain, strateegiline planeerimine ja 

loovus. Ta on tugev ka äriarenduses, seda iseloomustab ka tema MBA fookusega juhtimisele ja 

turundusele Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis. 

 

Kaarel Mikkin 
 

Kaarel Mikkin on Eesti ühe tuntuima ja rahvusvahelisima 

disainibüroo Brand Manual asutaja, partner ja disainer. 

Disainibüroo on keskendunud teenusedisaini, kommunikatsiooni ja 

brändingu lahenduste ja arenduste pakkumisele. Brand Manual on 

teinud koostööd ka mitmete tööstusettevõtetega nagu Wendre, 

Respo Haagis, Saarioinen, Sami. Kõigis neid ettevõtetes on viidud 

läbi nii arendusprojekte kui ka koolitusprojekte. 

Kaarli igapäevatöö Brand Manualis on ettevõtete, nende 

toodete/teenuste arusaadavaks ja kasutajakeskseks muutmine, 

ettevõtte eesmärkide ja eristuvuse defineerimine, töötajate 

kaasamine ja nende teadlikkuse tõstmine, kasutajateekond tooteni, kasutajakogemus ja selle 

kujundamine.  

Kaarel kuulub teenusedisaini võrgustikku, loovjuhtide klubisse ning disainivõrgustikku. Ta on ka 

Tallinna Ettevõtlusinkubaatori ärimentor, lööb kaasa EAS Ärimentorprogrammi mentorina. 

 

 



Disainijuhid 
 

Alari Orav 
 

Alari Orav on AKU Collective’i partner ja disainer, kes vastutab 

disainiprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise eest, samuti ka 

ettevõtte juhtimise eest. Tal on üle 18 aasta kogemust erinevates 

disainiprojektides ning agentuurides (Lowe AGE, Tank Grupi AS, 

AKU). Ta on olnud erinevate mahtude ning valdkondadega 

projektide juures nii graafilise disaineri, loovjuhi kui ka tiimijuhina.  

Alaril on kogemusi nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Alari 

on disainijuhina võtnud osa projektist Disainibuldooser 2015, kus 

ta konsultatsiooni, nõustamise ning mentorluse kaudu aitas 

ettevõtet Chemi-Pharm. Ta oli kaasatud ka 2017. aasta 

Disainibuldooseri projekti, kus ta viis läbi Hobbiton OÜ disainiauditi ning püstitas lähteülesande. 

2019 a I poolaasta Disaini meistriklassis oli Alari juhenadada Mattias Cafe OP (Gustavi kaubamärk) 

Alari lõi disainijuhina kaasa ka Eesti Disainimeeskonna projektis, kus tema ülesandeks oli luua Eesti 

tutvustamiseks põhimõtted ja uus visuaalne keel. Tema vastutus oli juhtida kogu protsess algusest 

lõpuni vastavalt eelarvele ja ajakavale. Ta on olnud ka disainijuht MTÜ Mondo juures, kus tema 

ülesandeks oli tõsta organisatsiooni toimimise efektiivsust ning suurendada annetuste ja toetuste 

kogumist.  

 

Dan Mikkin 
 

Dan Mikkin on disainibüroo Brand Manual partner ja kunstiline 

juht (sh disainer). Tal on Brand Manualis mitu rolli: loovjuht, 

strateeg, koolitaja, teenusedisainer. Ta pöörab tähelepanu 

detailidele, tal on hea planeerimisoskuse ning tulevikkuvaatava 

lähenemisega. Dan lähtub alati küsimusest Miks? ning kaasab 

võimalikult palju klienti. Dan vastutab Brand Manualis mitmete 

rahvusvaheliste projektide eest nagu Apollo ja Astri. Tema 25-

aastane kogemus disainimaailmas on andnud suure 

kogemusepagasi ning ta on töötanud klientidega erinevatest 

valdkondadest. Lisaks eeltoodule toome välja mõned brändid: 

Statoil, Compaq, Saku, Kalev, Eesti Energia ning ka Eesti Presidendi Kantselei. Dan on võitnud oma 

töödega mitmeid auhindu. 2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks AU 

Energiateenus OÜ’le. 

Lisaks eeltoodutele on Dan läbi viinud mitmeid disainialaseid arendusprojekte. Näiteks on ta 

vastutanud projekti elluviimise eest disaineri ja strateegina Metsaühistu projektis, mille eesmärk oli 

ühtlustada üle Eesti erametsaomanikke koondavad metsaühistud ühise kaubamärgi alla. Lisaks on ta 

disainijuhi ja strateegina ellu viinud projekti Frank Kutter (lihakombinaat), kus loodi tootjabränd, 

tooteportfell ning pakendikujundus. Ühe arendusprojektina on ta loovjuhi, disainijuhi ja strateegina 



värskendanud O’Key hüpermarketi kontseptsiooni ning disainijuhi ja strateegina välja töötanud 

Wendre voodite tootekontseptsiooni uuele tootekategooriale.  

Dan on õppinud nii Tallinna Pedagoogikaülikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias. Viimases viib ta läbi 

teenusedisaini magistrikursust, selle sihtteemaks on viimastel aastatel olnud e-Residentsus ja e-Riik.  

 

Egert Uibo 
 

Egert Uibo on magistrikraadiga (Tallinna Tehnikaülikool) disainijuht 

ja tootedisainer. Täna töötab ta ettevõttes Ten Twelve 

tootedisainerina, kus tema vastutusaladeks on probleemide 

kaardistamine, turu uurimine, ideekavandite loomine, 

maketeerimine, projekteerimine ja projekti tootmisetappi viimine. 

Tema tugevused on tootedisain, mudelite valmistamine, 

kasutajakogemus, disainijuhtimine. 

Egert on kaasa löönud disainijuhi ja tootedisainerina erinevates 

projektides, näiteks aidanud Europa turuliidril disainida ja 

arendada lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, Snowcookie’le 

tarka mäesuusatamise süsteemi, mis õpetab paremini suusatama, Akenorile (pardakaamerasüsteem 

erinevatele sõidukitele ning Huntloc’ile GPS-jälgimisseadet jahipidamise ohutumaks ja tõhusamaks 

muutmiseks. 2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli Egert disainijuhiks Click & Grow’le. 

 

J. Margus Klaar 
 

Margusel on üle 25 aasta kogemust strateegilises turunduses 

ning kommunikatsioonis. Ta asutas 2009 a Tallinnas ning 2013 a 

Stockholmis Brand Manuali. Ta on välja arendanud Brand Manual 

teenusedisaini tööriistakasti ja õppeplaani. Ta esineb 

teenusedisaini- ja turunduskonverentsidel ning on teenusedisaini 

raamatu “How to have your cake and eat it too” autor. Margus 

nimetab oma põhilisteks tugevusteks teenusedisaini, 

innovatsiooni ja brändingut.    

Margus on kaasa aidanud väga erinevates valdkondades 

toimetavate nii kodu- kui ka välismaiste brändide arengule. 

Näiteks on ta aidanud globaalsel meditsiiniettevõttel kaardistada protsesse ja neid optimeerida. Ta 

on muuhulgas uuendanud Tallinki laeval asuva Showbari kontseptsiooni eesmärgiga parandada 

kliendikogemust ning kasumlikkust; optimeerinud Omniva pakiäri valdkonna strateegiat  ja 

teenuseid, et saavutada Baltikumis turuliidri positsiooni ning loonud Salvestile uue rahvusvahelise 

beebitoitude tootekontseptsiooni. 2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks kahele 

ettevõttele, kelleks olid Radis OÜ ning Marmi Futerno OÜ. 

Margus on ka Euroopa Innovatsiooniakadeemia mentor, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja juhatuse liige 

ning rahvusvahelise Service Design Award initsiaator. 



Janno Siimar 
 

Janno Siimar on tuntud disainiagentuuri Velvet OÜ partner ning 

disainijuht, kus ta juhib Velveti disainimeeskonna tööd erinevate 

projektide raames ning samuti viib läbi koolitusi ja töötube. Jannol 

on pikaajaline disainivaldkonnas töötamise kogemus ning samuti 

on ta oma kogemusi jaganud erinevates projektides disainijuhi ning 

mentorina, nt Tallinna Teaduspark Tehnopol, Disainibuldooser jne. 

Janno on panustanud märkmisväärsed 950 töötundi (kokku 1990 

töötundi) Maksu- ja Tolliameti uue iseteeninduskeskkonna teenuse 

disainimisele, kontseptsiooni väljatöötamisele, disainilahenduste 

väljatöötamistele ning samuti loonud tehnoloogilise lahenduse 

visiooni. Ta on disainijuhi rollis olnud ka Starman AS projektis, kus ta lõi veebikeskkondade 

teenusedisaini, kasutajakogemuse analüüsi ja kasutajaliidese disaini. Suure töömahuga projekt on 

Jannol olnud ka paikkondade tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja 

pilootprojekti rakendamise kava koostamine, kus ta panustas disainijuhina 460 töötundi. 2019 I 

poolaasta Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks ettevõttele Concrete Procucts OÜ. 

 

Joel Kotsjuba 
 

Joel Kotsjuba on tegev teenuse- ja strateegiline disainer 

disainibüroost Velvet, kus ta aitab igapäevaselt ettevõtetel ja 

avaliku sektori organisatsioonidel oma äri arendada läbi ettevõtte 

arengut võimaldavate ja takistavate tegurite kaardistamise, 

kasutajauuringute planeerimise ja läbiviimise, 

teenuskontseptsioonide ja -protsesside disainimise, äri- ja 

innovatsiooni võimaluste leidmise. Tema tööd iseloomustab 

metoodiline lähenemine ja pühendunud suhtumine probleemi 

mõistmisesse ja lahenduste väljatöötamisse. Enne teenusedisaini 

ja strateegilise disaini valdkonda asumist juhtis ta loovprojekte ja 

kogemusdisainil põhinevat ürituskorraldusettevõtet Storytellers, mille järel asus õppima TalTech ja 

EKA ühist magistriõppekava Disaini ja tehnoloogia tulevikud. 

 

Velvetis on ta viimase kahe aasta jooksul teenindanud ettevõtteid ja organisatsioone erinevas 

kasvuetapis ning aidanud teha strateegilise kaaluga hüppeid avalikus sektoris organisatsioonidel, 

nagu  PRIA, Tallinna Linnavalitsus, Tartu Tark Linn, EAS E-Showroom, TalTech, ning erasektoris 

ettevõtetel Elisa, HUUM, Silen Space, Juku mänguasjapood, Super Skypark, Occo jt. 

 

Autasustatud tööde seas on Velvet Run praktikaprogramm, mis pälvis 2018 a. Eesti disainiauhindadel 

kulla ning 2019 a. PARE Parima Personaliprojekti auhinna ning Silen Space, mis märgiti ära 2018 a. 

Eesti disainiauhindadel teenusedisaini kategoorias esiletõstetud tööna. 

 

Joel on olnud juunior disainijuhiks 2017 aastal Disainibuldooseris Silen Spacei’le ja disainijuht 2019 

aastal ATAP’i (Avalike teenuste arendamise programm) programmis Statistikaametile.  



Kadri Tuisk 
 

Kadri Tuisk on teenusedisainer ettevõttes Edasi OÜ ning 

kaasasutaja personalihaldustarkvara ettevõttes Clanbeat. Ta on ka 

teenusedisaini lektor ning mentor. Kadri peamised 

vastutusvaldkonnad on Edasi OÜ-s teenuseteekondade loomine 

kliendivaatenurgast lähtuvalt, teenuste prototüüpimine, 

tootmisprotsessi juhtimine ja järelkommunikatsioon teenuse 

parimaks rakendamiseks. Ta vastutab ka disainiprojektide 

elluviimise eest.  

Ta nimetab end ka disainmõtlemise usku olevaks inimeseks. Kadri 

on pikaajalise disainivaldkonna kogemusega, ta on olnud 

kliendihaldur Taevas Ogivlys ning Divisionis. Ta on disainijuhina juhtinud disaini ja tootmisprotsessi 

Memoris matusebüroos ning Clanbeati veebipõhise arenguvestluste plarvormi loomisel. Samuti on 

ta loonud Smart kindlustusmaaklerile mängulise digikeskkonna, kus on võimalik edasimüüjate 

müügiinimestel jälgida lisatasu teenimist. Disaini meistriklassi 2019 kevadel oli Kadri disainijuhiks 

Elkdata OÜ veebimajutuse projektile. 

 

Markko Karu 
 

Markko Karu on tootedisaini haridusega ja kvalifitseeritud 

disainijuht. Ta on 15 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 

organisatsiooni või ettevõtte brändimise, tootestamise ja 

kommunikatsiooni valdkonnas. 

Markko on võimeline ratsionaliseerima keerulised süsteemid 

arusaadavateks teenusteks. Koostöös kliendiga suudab ta 

probleemist luua tervikliku ja kasutatava illustratiivse pildi. 

Graafilise disainerina loob ta struktuure: identiteete, 

kasutajaliideseid ja teenusekontseptsioone. Ta on lõpetanud Eesti 

Kunstiakadeemia tootedisainerina ja omandanud magistrikraadi virtuaalkeskkondade loomise ja 

arenduse erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Alates 1996. aastast on ta olnud tegev 

graafilise disaineri, animaatori, AD ja loovjuhina. 2004. aastal asutas disainibüroo Velvet ning 2009. 

aastal teenusedisaini ja brändingufirma Brand Manual.  

Markko on Art Directors Club*Estonia, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige, 

Tartu Kunstikooli nõukogu esimees ning Eesti Disainikeskuse nõukogu liige. Markko võtab aktiivselt 

osa Eesti startup sektori tegevusest mobiilse järjekorrateenuse rakenduse Qminder loojana ning 

iduettevõtete börsi Funderbeam disainijuhina.  

 

 

 



Martin Pärn 
 

Martin Pärn on TTÜ toote- ja teenuse süsteemide disaini professor, 

TTÜ ja EKA ühise rahvusvahelise magistriõppekava Design & 

Technology Futures juht ja arendaja. Õppekaval uuritakse läbi 

disaini kaasaegse tehnoloogia arengutest võrsuvaid võimalusi ja 

otsitakse lahendusi igapäevaelu komplekssetele probleemidele. 

See disaini õpe on suunatud erinevate valdkondade inimestele, 

tehes tihedat koostööd ettevõtlusega. 

Akadeemilise tegevuse kõrval hoiab Martin disaineri meelt ja 

oskusi teravana ISEASI disainibürood juhtides. Tema tegevus ulatub 

mööbli- ja tööstusdisainist disaini strateegilisema rakendamiseni 

ettevõtluses oma tootepere väljaarendamisest organisatsiooni töökäitumise ja töökeskkonna 

arendamiseni.   

Mitmed Martini loodud tooted on pälvinud kõrgeimat kodumaist ja rahvusvahelist tunnustust Bruno 

ja Red Dot’i disainiauhinna näol. Disainijuhtimise alast koostööd Thulemaga on tunnustatud 

European Design Management Award’iga. 2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli Martin 

disainijuhiks Sarkop AS’le. 

 

Mihkel Masso 
 

Mihkel Masso on särav tootedisainer, kes on saavutanud kahel 

korral maailma enimhinnatuima disainiauhinna Red Dot: HUUM 

DROP kerisega ning Eestis loodud naturaalsest puidust iseliimuva 

seinakattematerjaliga Groveneer. 

Mihklil on väga laialdased kogemused nii tootearendaja kui 

disainijuhina. Hilisemate projektide hulka kuuluvad näiteks ETHR 

SheetSplint (modulaarne päästelahas katastroofimeedikutele) ja 

Erinevate Tubade Klubi interaktiivsed teatriekraanid (tootearendus 

riistvarale, elektroonikale ja korpustele, tootmine). 2019 I 

poolaasta Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks Thermory AS’le. 

Mihklil on magistrikraad Taani Kuninglikust Kunstiakadeemiast (DKDS), lisaks on ta Eesti 

Kunstiakadeemia külalislektor. 

 

 

 

 

 



Mihkel Virkus 
 

Mihkel Virkus on Brand Manuali loovjuht ja teenusedisainer ning 

ettevõtte Ööloom kaasasutaja. Mihkel on loonud ning tuntuks 

teinud Ööloom brändi, mille väärtuspakkumine baseerub heale 

loole. Ta on omandanud graafilise disaini bakalaureusekraadi (EKA) 

ning magistrikraadi erialal DDVE ehk Design and Development of 

Virtual Environments (Tartu Ülikool). 

Mihkel on oma töödega pälvinud mitmeid tunnustusi. Hetkel 

toome arendusprojektidena välja vaid mõned suuremamahulised: 

Rahvusraamatukogu otsinguportaali kasutajakogemuse 

parandamine ning kasutajaliidese uuendamine; Tartu Ülikooli 

molekulaarbioloogia arendusprogrammi kontseptsiooni loomine, mis hõlmas teenuste paketeerimist 

ja vormistamist teaduskaugetele huvigruppidele; INSLY digitaalse tööriista ning selle strateegia 

loomine kindlustusärile; turbatootjale Mikskaar ASi loodi rahvusvaheline brändikontseptsioon. 2019 

I poolaasta Disaini meistriklassis oli Mihkel disainijuhiks Creditinfo Eesti AS’le. 

 

Mikk Tasa 
 

Mikk Tasa on disainis toimetanud juba üle 10 aasta ja jõudnud selle 

ajaga saavutada nii üht kui teist, sh. noppinud mõned auhinnad. 

Hetkel on Mikk arendusettevõtte Helmes Head of Design, kus tema 

juhtida on väike disainimeeskond, mille eesmärk on viia disain ja 

disainimõtlemine iga arendaja, analüütiku kui ka arhitektini. Enne 

arendusmaailma sukeldumist oli ta disainijuht tuntud 

disainiagentuuris Velvet. 

Mikk on varasemalt osalenud Disainibuldooseris disainjuhina, kus 

tema käe all alustas edukat lendu Wallenium oma Silen Space'ga. 

2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks Ektaco AS’le. Oma pika disainijuhi karjääri 

jooksul on ta põhiliselt keskendunud e-kaubandusele ja riigisektorile, kuid tema loovus, strateegiline 

mõtlemine ja uurimustel põhinev lähenemine on aidanud turule tuua Baltika uue brändi, viia 

Statistikaameti kasutajakogemus uuele tasemele, muuta Denim Dream digitaalseks ning kutsuda ellu 

Inbanki uus visuaalne olemus. 

 

 

 

 

 



Rauno Pello 
 

Rauno Pello on viimased 15 aastat olnud tegev disainerina – nii 

graafilise kui ka teenusedisainerina. Pello on täna Biomarketi 

teenusedisainijuht. Eelnevalt oli Pello Brand Manuali disainijuht ja 

teenusedisainer, kelle ülesanneteks olid disainistrateegia loomine, 

disainmõtlemise ja teenusedisaini töötubade läbiviimine, 

disainiuuringute planeerimine ja analüüs, strateegiline disain, 

protsessidisain ja toote- ning teenusearenduse konsultatsioon. 

Paralleelselt on Pello tegelenud enda arendamisega teooria poolelt 

läbi rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseõppe (EBS) ja 

digitaalühiskonna juhtimise magistriprogrammi (EBS) jätkuõppe 

ning ettevõtete arendamisega praktikas. Valdavalt on tema fookuses disainiprotsessi juhtimine, 

disainmõtlemise integreerimine igapäevasesse äritegevusse, teenindusprotsess ja tarbija vajaduste 

tundmine. Mentori ja coachina on Pello aidanud tootearenduse protsessis selliseid kliente nagu 

Prisma, Karja Pagar, Pärnu Bay Golf Links, Saarioinen Eesti, Arcwood, Lily Invest (Wuruhi), Apotheka, 

Kapitel jt. Pello on kaasa löönud mentoriga nii Tootearenduse meistriklassis kui ka 

Loomeinkubaatoris (Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid).  

 

Sven Sõrmus 
 

Sven Sõrmus on suure kogemusepagasiga tööstusdisainer, kelle 

arendusprojektid ulatuvad profiköögi ventilatsiooniseadmest kuni 

viidasüsteemideni. Ta on nii projekteerinud nii pakendeid, 

ühistranspordi ootepaviljone, elektroonikaseadmeid, linnamööblit 

jpm. Sven on samuti Iseasi OÜ partner. Ta on teinud 

märkimisväärsed 10 aastat koostööd Aquatoriga, kes toodab 

erineva otstarbega massaaživanne ja nende juhtimissüsteeme. 

Disainijuhtimise alast koostööd Aquatoriga on tunnustatud 

European Design Management Award’iga. 2019 I poolaasta Disaini 

meistriklassis oli ta disainijuhiks Volume Design OÜ’le. 

Sven Sõrmus on omandanud magistrikraadi tööstusdisainis ning on alates 2000. aastast 

projektipõhine Eesti Kunstiakadeemia lektor.   

Sven on osalenud oma toodetega mitmetel näitustel ning disainiauhindade võistlustel nii Eestis kui 

ka välismaal (nt Prantsusmaa, USA, Soome).  

 

 

 

 



Tarmo Härmaorg 
 

Tarmo Härmaorg on Ten Twelve’i tegevjuht, disainijuht ning 

tootedisainer. Ta arendab nii ettevõttesiseseid protsesse, teeb 

äriarendust kui ka juhib ning juhendab oma meeskonda. Samuti 

osaleb ta aktiivselt arendusprojektides nii disainerist konsultandi, 

projektijuhi kui ka mentorina.  

Tarmo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ning 

tal on olnud võimalusi teha koostööd nii suurte kui ka väikeste 

ettevõtetega. 

Tarmo on teostanud projekte nii Eesti kui ka rahvusvahelistele 

firmadele. Näiteks on ta disainijuht ja projektijuht olnud ettevõtte SOLU MACHINES OY projektis, kus 

loodi kompaktne arvuti uue kontseptsiooniga operatsioonisüsteemi kasutamiseks. Ta on aidanud 

Soome ja Skandinaavia suurettevõtetel arendada lahendusi toiduainetööstuse logistika 

lihtsustamiseks, osalenud Huntloc OÜ koerte jälgimisseadme arendusprojektis ning aidanud Euroopa 

turuliidril disainida ja arendada nii nutitermostaati kui ka lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet. 

2019 I poolaasta Disaini meistriklassis oli Tarmo disainijuhiks Threod Systems OÜ’le. 

 

Veiko Liis 
 

Veiko Liis on tootedisainer ettevõttes Taikonaut ja täna lisaks  ka 

lektoriks Saksamaal Berliini ülikoolis BAU International Berlin - 

University of Applied Sciences.  

Igapäevaselt tegeleb Veiko tehniliste jooniste vormistamise ja 

maketeerimisega, prototüüpide tootmise organiseerimisega, 

tootmiskulude arvestamisega ja muude tootearendusega seotud 

teemadega. Tema viimase aja töödeks on näiteks voldikkannu 

arendamine ettevõttes Foldplast, uue modulaarse riiuli „Lift“ 

väljatöötamine, HeyDay mahla tootearenduse mentorlus sh 

prototüüpide väljatöötamine ja võimalike lahenduste testimine, ekspositsiooni vitriinide 

väljatöötamine ning meditsiinis kasutatavate LED lampide tehnilise lahenduse väljatöötamine.   

 


