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Ettevõtlus on
pikamaajooks
Ülari Alamets, EASi juhatuse esimees

Ettevõtluses osutuvad edukaks
need, kelle jõupingutused on
kestnud aastaid, ehk kui tõmmata
paralleel spordiga, siis ettevõtte
loomine ja arendamine ei ole
mitte särav sprindisähvatus, vaid
pigem kestvusala – pikamaajooks.

H

akkasin ise pikamaajooksuga tegelema alles 2010. aastal. Algus oli raske,
kuid ma ei löönud käega, sest tahtsin aru saada, miks nii paljud inimesed sellega
tegelevad ja seda naudivad. Tänaseks olen ma
juba mitu maratoni läbi jooksnud ja usun, et
tean saladust, kuidas edukalt finišisse jõuda.
Lisaks heale harjutamisplaanile ja selle täitmisele tuli jooksu ajal üle elada surnud punkt ja
seejuures eesmärki mitte silmist lasta. Usun, et
samasugune loogika pädeb ka ettevõtete arendamisel ja läbitud globaalse finantskriisi aeg
tähistas paljudele ettevõtetele selle surnud
punkti läbimist.

Eesti parimad ettevõtjad, aga ka kohaliku elu
edendajad – need, kellest siin kaante vahel juttu –
on kindlasti pikamaajooksjad, kellest osad on
alles alustanud ja teistel on surnud punkt korra
või mitugi läbitud. Mul on EASi esindajana hea
meel, et oleme saanud nende eduloole omalt
poolt kaasa aidata – paljude puhul on just see
väärt nõu või vajalik rahasüst saanud nende
eduloos määrava tähtsuse. Oma visaduse ja
pealehakkamisega on nad kindlasti teistele
ettevõtlikele inimestele eeskujuks.
Tänan ettevõtjaid, kelle töö abil on Eesti saavutanud Euroopa kiireima majanduskasvu. Eesti
ettevõtted on täna tugevad, mille tõestuseks
on suurenenud tellimused, paranenud tootlikkus, kasvanud huvi välisturgudele mineku
vastu ehk kokkuvõttes parem rahvusvaheline
konkurentsivõime.
Soovin kõigile eesmärgikindlust ja vastupidavust oma teekonna läbimisel.
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Medalit väärt
müsli

Tudengiettevõttena alustanud
Budget OÜ toodab Eesti parimat
toitu, on hinnatud partner
teistele Eesti ettevõtetele
ning peab Balti- ja Põhjamaade
vallutamise plaani.

Budget OÜ

K

aubanduskeskuses helberiiulite vahel
kõndides tundub valik otsatu. Hea otsuse
teevad need, kes valivad Eesti tudengite
poolt turule toodud müsli, mille sihtgrupiks on
kõik nooruslikud tervislikku toidukorda hindavad inimesed.

Müslit tootvale Budget OÜle panid 2009. aastal
aluse üliõpilased Kristen Kannik ja Silver Saaremäel,
kel tekkis tahtmine proovida kätt ettevõtluses.
Otsustati siseneda just toiduainetetööstusse,
sest valdkond paistis olevat perspektiivikas. Abiks
olid Tehnikaülikooli toidutehnoloogia ja Eesti
Kunstiakadeemia tootedisaini magistrandid.

Foto: Virge Viertek

Nii sündiski EASi mentorprogrammi ja starditoetuse abiga Müsli – Budget OÜ esimene
rahvusliku pakendiga kaunistatud tooteseeria.

Koostati korralik äriplaan koos finantsprognoosidega, nähti vaeva tootearenduse kallal,
soetati seadmed ja palgati töötajad. Tootmist
alustati 2010. aasta septembris.
Müslil läheb praegu Eesti turul hästi, kõigis
suuremates poodides on tooted lettidel. Lisaks
poemüügile on oluline otsemüük toitlustusega tegelevatele ettevõtetele: hotellidele,
koolidele, lasteaedadele. Omaette valdkond
on eritellimusmüslid ehk teenus, kus tellija ei
lähtu mitte valmissegust, vaid kombineerib
endale sobiva koostise ja hinnaga müsli. Firma
tegevust toetab ekspertide abi, näiteks on tihedad suhted tervisespetsialistidega, kes teevad
artikleid toodete kohta, samuti kasutatakse
tootearenduses toitlustustehniku ja tootedisaineri oskusteavet.
Budget OÜ arendus- ja strateegiajuhi Kristen
Kanniku sõnul on ettevõtlus kurnav, kuid samas
ka äärmiselt lõbus ja põnev. Ta soovitab kõigil
vähemalt korra elus ettevõtluses kätt proovida,
sest ettevõtlus on nagu jalgrattasõit – alguses
keeruline ja kukkumisterohke, ent kui asi juba
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selge, saab sõitu nautida. Samas
hoiatab Kannik, et entusiasmiga
kogu varandust ühe projekti alla
ei pandaks.
Ettevõttel on kasvupotentsiaali, sest tarbijatele paistab kaup meeldivat. Tunnustus saabus
konkursil „Eesti parim toiduaine 2011”, kui Müsli
tootesari sai üldkategoorias pronksi ning lisaks
nimetati Budget OÜ Lõuna-Eesti parimaks
väiketootjaks.
Budget OÜ ei kavatse loorberitele puhkama
jääda. Tulevikus on plaanis tulla turule innovaatiliste toodetega, mida saaks ka eksportida.
Ambitsiooniks on vallutada Baltimaade ning
Põhjamaade turud ja ehk liikuda ka Euroopast
kaugemale. Realistina leiab Kristen Kannik siiski,
et kõik soovivad maailma vallutada, kuid nende
eesmärk on sihtide suunas vähemalt järjepidevalt liikuda.

E AS: lugude algus
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Mentorite käe all
ideest tooteni
48 tunniga
SA Garage48

„Mida iganes te plaanite, ärge
enam plaanige – tehke kohe ära!”
ütlevad Garage48 algatajad.

E

ks me kõik ole pidanud aeg-ajalt mõne
nähtuse kohta tõdema: palju kisa, vähe
villa. Hea, kui leidub neid, keda pelk kisa
ei rahulda. 2010. aastal leidsid viis noort Eesti
ettevõtjat Jüri Kaljundi, Rain Rannu, Martin
Villig, Ragnar Sass ja Priit Salumaa, et on paras
aeg luua Eestis teoreetilist laadi konkursside
kõrvale ka üks praktiline ettevõtmine.
Lisaks pealehakkamisele julgustas mehi tõsiasi,
et nende arvates toimus Eestis seni vaid palju
jutule keskenduvaid üritusi või arenguprogramme, mis venisid teinekord ka kuudepikkuseks.
Samuti tunnetati, et tarkvarateenuste areng
maailmas on parajasti faasis, kus toote prototüüp võib valmida kõigest paari päeva ning
mõne inimese nõu ja jõuga.
Nii sündiski üritustesari Garage48, intensiivne
start-up-kool, kus saab ühe nädalavahetusega
aimu, millised on konkreetse äriidee väljavaated.

USAs oli küll juba olemas üritustesari Startup Weekend, kuid seda pakuti frantsiisiga,
mille eest tuli välja käia tuhandeid dollareid.
Garage48 asutajad otsustasid luua omal käel
uue, kohalikele oludele sobiva mudeli. Juba
esimese ürituse vastu Tallinnas tuntigi suurt
huvi – korraldajad müüsid välja kõik sada kohta.
Täpsemalt kujutab Garage48 endast sündmust,
kuhu kogunevad IT-, turundus- ja ettevõtlustaustaga inimesed ning püüavad kahe ööpäeva
jooksul toorest ideest mõne IT-lahenduse töötava prototüübi välja arendada. Praktiline
eksperimenteerimine käib väikestes tiimides,
kus on viis rolli: projektijuht, kaks programmeerijat, turundaja ja disainer. Lahendusi hindab žürii.
Garage48 kopeerib suuremal või vähemal
määral reaalset elu, arvestades, et kümnest
ideest jääb sõelale ehk üks. Siiski ei ole eesmärgiks ainult kuiv äriideede analüüs, vaid ka
osalejate isiklik areng. „See on lõbus ettevõtmine, mis annab võimaluse luua uusi kontakte,
leida sõpru ja mõttekaaslasi, saada enesekindlust ning end arendada,” räägivad käivitajad.

E AS: lugude algus
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Ideed, et nautimata ei ole mõtet asja
teha, jagavad teisedki – programmeerijad maailmas on oma vabast
ajast valmis teinud Linuxi operatsioonisüsteemi, Firefoxi brauseri, Apache’i
veebiserveri ja veel tuhandeid vabavaralisi
tarkvaralahendusi.

ning sai seetõttu sealtkaudu ka investeeringu.
Lahendus on heaks tööriistaks turundajatele,
kuna see mõõdab sotsiaalmeedia kampaaniate
efektiivsust.

Ettevõtmise laienedes ja ambitsioonikuse
kasvades tuli appi ka EAS ning tänaseks on
Garage48 kogunud ülemaailmset tuntust.
Kutseid on saadud peale lähiregiooni ehk
Venemaa ning Balti- ja Põhjamaade ka näiteks
Hollandist, Inglismaalt ja Hispaaniast, samuti Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast. Korralduse
eelduseks on tugev kohapealne meeskond, kes
tunneb kohalikke disainereid, tarkvaraarendajaid ja ettevõtjaid ning suudab üritust õige
sõnumiga tutvustada.
Seni kõige edukamaks on kujunenud üks Riia
ürituselt välja kasvanud ettevõtmine, mille kaks
äripoole esindajat on pärit Lätist, kaks tehnoloogiainimest aga Eestist. Projekt osales hiljem
ka Seedcamp’i New Yorgi voorus, mille võitis

E AS: lugude algus
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Abi on vaid
nupuvajutuse kaugusel
Meditech Estonia OÜ

Tehes head teistele, on ka enda
elus rohkem rõõmu.

M

editech Estonia OÜ on Eestis esimene
häirenuputeenuse osutaja üleriiklikul tasemel. EASi starditoetuse abiga
loodi infotehnoloogiline teenindusplatvorm
ning alates 2010. aasta kevadest pakubki ettevõte professionaalset teenust Eesti eakatele ja
puuetega inimestele.

Häirenuputeenust julgustas Eestis käivitama
selle edu kogu maailmas. Näiteks Soomes on
tänaseks juba üle 100 000 nupuomaniku.
Vaid ühe tegevusaastaga on Meditech Estonia
end Eestis tõestanud ning päästnud juba viie
inimese elu. Ettevõtte juhatuse liikme Risto
Eelmaa sõnul pakub teadmine, et on suudetud
inimesi tõsises hädaolukorras aidata, töötajatele suurt rahulolutunnet. „Meie teenus
võimaldab elada kauem ja õnnelikult oma
armsas kodus. Samuti on häirenuputeenusest
kindlam tunne hoolealuse lähedastel,” iseloomustab Risto Eelmaa teenuse kliendikesksust.

Häirenuputeenuse põhimõte on lihtne. Kui
juhtub õnnetus või veab tervis alt, nii et ise
telefonini ei jõua, tuleb vajutada häirenuppu,
mis on kogu aeg randmel või kaelas. Seejärel
saab kodus oleva spetsiaalse käed-vabadtelefoniseadme abil ühendust Meditechi
kõnekeskuse operaatoriga, kellele juhtunust
rääkida. Operaator rahustab hädasolijat ning
annab info edasi inimese enda valitud lähedasele, kes saab peagi appi tulla. Vajadusel
kutsutakse välja ka kiirabi, päästeamet või
politsei. Enam ei pea hädasolija ootama, kuni
keegi juhuslikult vaatama tuleb.
Lisaks standardkomplektile, millesse kuulub
hoolekandetelefon ja häirenupp, on kindlustunde suurendamiseks võimalik elusid päästvaid

E AS: lugude algus
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andureid lisada, näiteks optiline suitsuandur, kukkumisandur, voodiandur.
Kõik lisaandurid annavad aktiveerudes signaali hoolekandetelefonile,
mis helistab ilma hoolealuse poolt nuppu vajutamata Meditechi kõnekeskusse. Operaator
näeb, mis tüüpi andur häire põhjustas, ja suhtleb hoolealusega vastavalt.
Häirekõnedele vastavad koolitatud ja kogenud operaatorid eesti ja vene keeles 24 tundi
päevas 7 päeva nädalas. Hoolekandetelefone,
häirenuppe ja lisaandureid tarnib üle 30aastase
kogemusega Rootsi seadmetootja STT Condigi.

juhul võimalik lasta soetatud seadmekomplekt
hõlpsasti järgmise abivajaja koju paigaldada.
Kuna häirenuputeenus on Eestis üleriiklikul
tasemel saadaval olnud vaid aasta, on veel palju
inimesi, kes pole sellisest lahendusest kuulnud,
kuigi võivad seda vajada. Risto Eelmaa möönab,
et tööd tuleb veel palju teha, aga õnneks tunnevad Eesti inimesed üha sagedamini huvi, kuidas
enda vanemate või vanavanemate olemist
turvalisemaks muuta. Ettevõtte eesmärgiks on
muuta häirenuputeenus Eestis harjumuspäraseks igapäevaseks hoolekandeteenuseks.

Häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke
seadmeid saab nii endale soetada kui ka rentida.
Omavalitsustel soovitab ettevõte investeerida
sotsiaalvalveseadmetesse pikkadeks aastateks
ja saada nii häirenuputeenust oluliselt soodsamalt.
Eraisikutele soovitatakse pigem renti – keegi ei
tea ette, millal hoolealusel teenust enam tarvis
ei lähe – näiteks siis, kui inimene hooldekodusse elama asub. Omavalitsusel on aga sellisel
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Advertising Technology
uutmoodi lähenemine
Advertising Technology OÜ

Tallinna väikefirmas sündinud
Skype’i videokiosk on suurendanud
ettevõtte tuntust ja toonud kiidusõnu nii Eestist kui ka välisriikidest.

videokõnesid. Kioskit kasutatakse aktiivselt ja
see on toonud palju rõõmu nii reisijatele kui ka
nende perele ja sõpradele.

dvertising Technology OÜ on ettevõte,
mis tegeleb LED-tehnoloogial ja puutetundlikel ekraanidel põhinevate lahenduste loomisega. Idee autoriteks on Henry Liimal
ja Thomas Tasuja, kes said tuttavaks tudengina
TTÜ raadio- ja sideinstituudi laboris töötades.

A

Ettevõte on teinud ka mitmeid töid, mis on
kõigile nähtavad avalikus linnaruumis. Näiteks
osutus populaarseks Solarise jõuluprojekt, mille
raames riputati kaubanduskeskuse puude külge
värvilised LED-kõrvitsad. Tagasiside oli kiitev,
sest ettevõte lähenes asjale loominguliselt ega
kasutanud juba proovitud lahendusi.

Esialgu otsustasid tehnikahuvilised mehed luua
koos elektroonika inseneribüroo. Peagi hakkas
aga kogunema juba nii palju kliente ning päringuid just erilahenduste järele, et otsustati
luua eraldiseisev ettevõte, mille nimeks sai
Advertising Technology OÜ.

Mehed ei ole seni pidanud suuri tagasilööke
tundma. Alustamisel oli ainsaks väljakutseks
kitsas eelarve ning käibest tulevate ressurssidega arvestamine. Ka sellele probleemile saadi
EASi abiga kiiresti leevendust. Toetusega soetati
tööks vajalikke vahendeid.

Lühikese tegutsemisajaga on ettevõte tänu
erilistele projektidele pälvinud tähelepanu nii
kodu- kui ka välismaal. Üheks vahvaks ja ainulaadseks projektiks on olnud EASi tellimusel
valminud Skype’i telefonikioski püstitamine
Tallinna Lennujaama. Tegu on esimese Skype’i
videokioskiga maailmas, millega on võimalik teha lähedastele lennujaamast tasuta

Henry ja Thomas hindavad oma ettevõttega alustamisel saadud kogemust kõrgelt ning
soovitavad kõigil, kel sisemine tung ja idee
kusagil tuksumas, tegutsema hakata. Just tänu
Advertising Technology’le on nad õppinud paremini tundma nii inimesi kui ka Eesti turu vajadusi ning muutunud tellimustele lahendusi välja
töötades aina julgemaks ja enesekindlamaks.
E AS: lugude algus
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Reklaamifirma muudab vajadusel
kasvõi linnaväljaku
kontserdisaaliks
Nyimage OÜ

Töötusele ja palgatööle hoopis oma
ettevõtte loomisega alternatiivi
leidnud sõpruskond ei põlga ühtki
tegemist, peab lubadusi ja laieneb
selle toel juba uutele turgudele.

D

igitaaltrükiteenuseid pakkuv ettevõte
sai alguse kolmest sõbrast, kellest üks
oli sel hetkel töötu ja teiste sooviks oli
luua firma, mis oleks päris oma. Firma loomiseks
ei olnud aeg vahest küll kõige parem, sest Eestis
oli majandussurutise tipphetk, kuid tegutsemishimu oli suurem ning kehva majandusolukorra
kiuste sai EASi abiga loodud NYimage OÜ.

NYimage toodab kõikvõimalikke reklaammaterjale, mille hulka kuuluvad suuremõõdulised väli- ja
sisereklaamid ning erilahendused. Tegutsemist
alustas firma veendumusega (millesse usutakse
siiralt tänaseni), et kõige olulisem väikeettevõtte
eluspüsimisel on lubaduste täitmine. Kui klient
soovib, et tellitud töö saaks valmis homme, siis nii
ka läheb. Töö saab õigel ajal valmis isegi olenemata sellest, et tellimus esitatakse näiteks laupäeval.
Ettevõttele aluse pannud sõprade sõnul ei oleks
EASi starditoetuseta ettevõtet praegu olemas,

sest teisi võimalusi neil seadmete soetamiseks ei
olnud. Samuti on firmale kasu toonud tööturuameti pakutud töötu palgatoetus.
NYimage on praeguseks tootnud reklaame ka
suurtele ja mainekatele brändidele nagu L’Oréal,
Pepsi, Vans, Puma, HTC, Paf, Ikea, Toyota. Ettevõtte
igapäevatöös tuleb ette palju erakordseid projekte.
Näiteks valmistati Rootsi ajalehe Aftonbladet tellimusel ligi meetrised valgustähed. Põnev projekt
oli ettevõtte jaoks ka seni suurima bänneri valmistamine. Väikelinna turuplats muudeti tellingute
ja hiiglaslike bänneritega suureks kontserdisaaliks.
NYimage’i loojad leiavad, et ettevõtja olla on
vastuoluline amet – ühelt poolt tänuväärne,
kus kordaminekud toovad rõõmu, teiselt poolt
katsumusterohke, sest väikeettevõtja on nagu
Hunt Kriimsilm, kel 9 ametit ja kes peab olema
korraga tööline, visioonilooja, personalijuht,
raamatupidaja, jurist, koristaja – ehk tegema
ära kõik tööd, mis vajavad tegemist.
Praegu on Nyimage’i eesmärgiks ettevõtet arendada ja suurendada, et jõuda uute klientideni
uutel turgudel, sestap on plaanis ka edasine
koostöö EASiga.
E AS: lugude algus
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Tartlase väsinud kätest
sündis miljoniäri
LCDVF OÜ

„Madalad tootearenduse püsikulud
ei pea tingimata tähendama vähest
innovaatilisust või madalat kvaliteeti,” ütleb omadest kogemustest
LCDVF OÜ juht Tõnis Liivamägi.

A

astal 2009 oli hobifilmija Tõnis Liivamägil
selge – raske peegelkaameraga pikemat
aega filmida on väsinud käte tõttu ikka
tõeliselt tüütu. Ebamugav tunne ei konverteerunud aga mitte kurtmiseks või uueks hobiks, vaid
mees mõtles välja plastikust, läätsest ja kummist
koosneva torbiku, mis pannakse magnetitega
digitaalse peegelkaamera ekraani külge. Kui
torbikust sisse vaadata, on kaamera fikseeritud,
ei värise nii palju, ning filmides jääb tunne, nagu
töötaks kaamera, mitte fotoaparaadiga. Nüüd
sai fotoaparaadiga lisaks pildistamisele mõnusalt ka kvaliteetseid filme teha.

Tänu ettevõtlikkusele ja suurele tööle ei jäänud
väärt leiutis ainult filmija enda kaamerat
ehtima. Kaks aastat hiljem oli LCDVF OÜ juht
valitud juba Tartu parimaks väikeettevõtjaks,
kes ei osanud esiotsa uneski näha, et saab oma

uudsete fototarvikutega miljonäriks ja tema
kundede hulka kuulub ka Valge Maja fotograaf.
Firma, kus polnud 10 töötajatki, paistis silma
ka riiklikul konkursil „Ettevõtluse Auhind 2011”,
pälvides aasta areneja tiitli. Pidigi silma paistma, sest kõigest aasta pärast mõtte tekkimist
turustati tooteid juba 21 riiki ja käive ulatus üle
640 000 euro. Praeguseks saab eestlase leiutatud torbikuid osta kõikjalt Euroopast, aga
ka Austraaliast, Singapurist ja Jaapanist. Pool
toodangust läheb veel USAsse.
Kuidas on võimalik tipptasemel professionaalset tehnikat valmistavate ettevõtetega nii
edukalt võistelda? Ettevõtte juht peab selleks
võimaluseks avatud innovatsiooni. „Oleme
tootearenduses kasutanud hulga avalikku infot
foorumitest, eriala veebisaitidelt ja mujalt.
Oleme kutsunud entusiaste meie tootearenduses osalema – sisuliselt oleme saanud tasuta
teavet, mille eest firmad reeglina maksavad
suuri R&D summasid. Madalad tootearenduse
püsikulud ei pea tingimata tähendama vähest
innovaatilisust või madalat kvaliteeti, pigem
tuleb selles näha võimalust.”
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Foto- ja videotehnika valdkonnas
toimuvad lähima viie aasta perspektiivis põnevad muudatused. Heal
tasemel fototehnika juba on asjaarmastajatele kättesaadavaks muutunud, sama
toimub ka videotehnika osas. Üha enam tekib
juurde neid tarbijaid, kes jäävad professionaali ja amatööri vahele, seega suureneb nõudlus
toodete järele, mis on oma omadustelt tipptasemel, kuid hinnastatud tavatarbija rahakotile
sobivamalt. Kuna tarbijatel on üha parem ligipääs infole, siis ei usaldata aga brände ja tooteid
pimesi, vaid ülioluliseks muutub lojaalse kliendibaasi loomine, haldamine ja arendamine.
Ettevõte peab arvestama ka foto ja video
üldkasutuse jätkuva suurenemisega. Näiteks
nutitelefonide pidev pealetung – iPhone on juba
praegu kõige enam kasutatav kaameratüüp
maailmas. Seadmed muutuvad kompaktsemaks, seega muutub oma füüsilistelt näitajatelt
tõenäoliselt ka foto ja video lisavarustus.

ka majanduslikku mõttekust. Praegu ostetakse osa detaile Hiinast, osa Eestist ning kokku
pannakse Tartus. „Loodame, et siia tekib juurde
tootedisaini ja insenertehnilist pädevust, mida
peame oma valdkonnas pudelikaelaks,” tõdeb
Liivamägi.

Tõnis Liivamägi

Liivamägi näeb meeleldi kogu tootmisprotsessi edaspidigi Eestis, kuigi tuleb arvestada
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Tunneta trendi, väldi keerukust –
ja ostja on sinu
Fortumo OÜ

Et kasum oleks aastast aastasse
kindlustatud, ei püüa Fortumo
eksportida projekte ja töötunde,
vaid ainult oma tooteid ja teenuseid.

S

elle firma teenus on saadaval juba 61
riigis üle maailma: Euroopas, Aasias ja
Okeaanias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas,
ka Aafrikas ja Lähis-Idas. 95% ettevõtte käibest
tuleb välisturgudelt ja kuigi alustati alles neli
aastat tagasi, mõõdeti juba enne euro tulekut
nii ekspordikäivet kui ka müügitulu kümnetes
miljonites kroonides. Nii edendab Eesti majandust Tartu väikeettevõte Fortumo OÜ.
Edu tõi teenus, mis seisneb lühidalt öeldes
mobiilimaksete platvormi pakkumises. Poevälist
kaubandust tekib juurde lausa kosmilise
kiirusega ning Fortumo aitab virtuaalkaupade pakkujail, sotsiaalvõrgustikel, rakenduste
arendajatel, online- ja offline-ettevõtetel oma
kliente paremini maksustada.
Eeliseks konkurentide ees on alustus- ja
püsikulude puudumine, samuti võimalus

mobiilimakseteenust käivitada kohe ja ilma
tehnilisi oskusi vajamata.
Pärast kaheaastast toimetamist tundis ettevõte, et kõrvaline abi võiks arengut võimendada
ja maailmavallutust hõlbustada. Appi tuli EASi
eksporditoetus, mis kasvatas Fortumo ekspordikäivet olemasolevatel ning valmistas ette
teenuse käivitamist uutel sihtturgudel. EASi ja
ettevõtte eesmärk oli ühine – anda panus Eesti
kõrge lisandväärtusega teenuste eksporti.
Selle koostöö tulemusel lõi ettevõte kontakte rohkem kui 100 potentsiaalse ettevõttega
Rumeeniast, Bulgaariast, Serbiast, Tšehhist,
Gruusiast, Hiinast, Malaisiast, USAst ja Kanadast.
„Suutsime end tugevalt positsioneerida onlinemängude segmendis ja oleme tänaseks tuntud
teenusepakkuja. Sihtturgude külastamise tulemusena saime juurde 10 suurklienti ning 15ga
on töö veel pooleli. Välismessidel osaledes
saime juurde 5 suurklienti. Lisaks andis projekt
suurepärase võimaluse kinnistada olemasolevaid kliendisuhteid,” räägib Fortumo asutaja ja
juhatuse liige Rain Rannu.
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Peale eduka statistika esitamise seletab Rain Rannu ettevõtte toimimist
nii: „Alustasime mobiilirakenduste
sisese maksesüsteemi juurutamist
ning arendamist. Kuna nutitelefonide arv on
viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, on suur
osa mängudest hakanud liikuma mobiiliplatvormidel. Sellega oleme suutnud turu arengut
mõnevõrra ennetada ning loonud pioneeri
kuvandi mobiilirakenduste siseste maksete
alal. Lisaks muutsime oluliselt oma turundusfookust B2B-keskseks. Üldisema turunduse ja
sotsiaalmeedia asemel oleme pannud enam
rõhku suurklientide müügile ning seda peamiselt messide ja konverentside kaudu.”
See strateegia on vilja kandnud, mis peegeldub ka Fortumo käibekasvus ning mainekates
klientides nagu Rovio (Angry Birdsi looja), Digital
Chocolate, Badoo, TopEleven, Travian ning teised
rahvusvahelised mänguarendajad. Praegu tegutseb ettevõte 61 riigis, klientideks üle 35 000
teenusepakkuja. 2009. aastal valiti Fortumo
rahvusvahelise konkursi Mobile Monday Peer
Awards finalistide hulka ning mainiti ära ka

2009. aasta Tech Crunchi Euroopa 100 parima idufirma edetabelis. Mullu sai firma aasta
eksportööri tunnustuse ja ühtlasi peaauhinna
riiklikul konkursil „Ettevõtluse Auhind 2011”.
„Usume, et edukas on selline ettevõte, mis
realiseerib oma potentsiaali, kasvab järjepidevalt, on kasumlik ja samas pakub oma
teenuseid nii, et kliendid ja töötajad on rahul,”
avab Rain Rannu edu saladusi. „Erinevalt paljudest IT-ettevõtetest ei katsu me eksportida
projekte ega töötunde. Projekti välismaale
müües saabub ühekordne tulu, mis mõnel juhul
võib olla märkimisväärne, aga mis ei kandu
kuidagi edasi järgmisse aastasse. Me katsume
pigem luua kiiresti levivaid tooteid ja teenuseid,
millel on üle maailma lojaalsed püsikliendid, kes
toovad tulu iga kuu ja aastast aastasse.”
Rain Rannu
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Maailma muusikatähed
Soome pealinna teatris Eesti
ettevõtte ehitatud treppidel
OÜ Cosumelt

Metalltarindite haute couture
ja pingutused ekspordivallas
on Cosumelt OÜl võimaldanud läbi
lüüa ka nõudlikes Põhjamaades.

eksporditurunduse toetusega tugevdati oma
positsiooni Soomes ja vaadatakse ka muude
turgude poole.

C

„Meie peamiseks turuks on tõepoolest praegu Soome, kus konkureerime harvaesineva
täisteenusega, pakkudes metalltarindeid
konstrueerimisest paigalduseni,” selgitab Mikk
Mehide Cosumelt OÜst. Ettevõtte peamisteks klientideks on suured rahvusvahelised
ehitusettevõtted, kelle soovituste ja organisatsiooniliste sidemete toel püütakse siseneda ka
Rootsi ja Norra turule. Seda tugevdab EASiga
koostöös tehtud ekspordiarendus, muuhulgas sihtturu nõustamistoetusega palgatud
konsultant, kes tõi Cosumeltile mitmeid
kohtumisi Põhjamaade suurte ehitusfirmade
ostujuhtidega.

osumelt OÜ on Eesti ettevõte, kelle tööd
reaalselt näeme – või kui just eraldi ei
vaata, siis ei pääse ikkagi kasutamisest
näiteks KUMUs ja Pirita rannahoones. Veelgi
enam kasutavad seda tööd soomlased näiteks
Turu keskraamatukogus, Naantali Spas ning
Helsingi kesklinnas asuvas Savoy teatris, mille
värvikasse ajalukku kuuluvad ka Moulin Rouge’i
staarid ning mis täna tegutseb peamiselt noobli kontserdimajana.
Cosumelt OÜ on end nendesse majadesse
jäädvustanud unikaalsete metallist konstruktsioonide looja ja elluviijana. Treppide, rõdude
ja piirete kordumatud lahendused ning nende
kombineerimine klaasi, puidu ja muude materjalidega nõuab täpset inseneritööd. Ent kui
selles töös juba head tulemused ja vilumus
olemas, otsustas ettevõte panna rohkem
rõhku turundusele. Enam kui 90 000-eurose

Eksportijaks ei saadud kohe. Eesti kapitalil
põhinev ettevõte loodi 1997. aastal ja loomisest ekspordini läks 9 aastat. See-eest praegu
moodustab eksport ettevõtte kogukäibest juba
90%. Muljet avaldavad ka kasvunumbrid – 50
inimesele tööd andva ettevõtte ekspordikäive
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tõusis 2010. aastal ligi 47 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 28 miljoniga.
Müügitulu kerkis samal aastal 30 miljonilt 49 miljonini.
Ekspordi arendamine ei tähenda siiski, et tootmise pool oleks kõrvale jäetud. „Tähtis on kõik,
alates heast tootmisjuhist kuni tööpinkide ja
mõnevõrra aegunud värvimistsehhi korrastamiseni,” iseloomustab Mikk Mehide. Nõudlust
on ning seetõttu ei saa tehnoloogiline baas
olla ainult „käib kah!”, samuti pannakse rõhku
tootearendusele.
Kindel on see, et Cosumelt OÜ on ettevõte,
mis lattu ei pea tootma. Eesti meistrite oskused on hinnas ning iga töö tehakse ise liistu
järgi, sestap transporditakse ka toodang pärast
valmimist kohe sinna, kus seda juba oodatakse.
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Eesti ehitusmaterjalide
tootjad köitsid tellijaid
Londonis
OÜ Palmatin

Palkmajatootja OÜ Palmatin
turundusjuht Marko Valler
soovitab messil rõhutada
kohaliku edasimüüja või muu
partneri olemasolu, see teeb
ettevõtte välispublikule palju
usaldusväärsemaks.

2

011. aasta märtsis oli esimest korda
rahvusvahelise publiku ees keskkonna- ja
energiasäästliku ehituse messil Ecobuild
Eesti ettevõtjate ühisstend.

Palkmajatootja OÜ Palmatin turundusjuhi
Marko Valleri arvates oli Londonis Ecobuildil
osalemine väärt kogemus. „Saime kolme
messipäeva jooksul üle viiekümne kontakti,
üle ootuste hästi! Ja need olid inimesed, kes
tõepoolest meie toodangu vastu huvi tundsid.”
Praeguseks on kahe messil kontakteerunud
tellijaga jõutud ka müügilepingute sõlmimiseni,
mis juba teevadki messil osalemise kordaläinuks.
Muuhulgas sai ettevõte kontakti kohalike arendus- ja arhitektuuribüroodega, kes planeerivad

uute asulate rajamist ning kaaluvad Eesti palkmajade kasutamist neis projektides.
Valleri sõnul võiks edaspidi kaasata rohkem
asukohamaa koostööpartnereid ja edasimüüjaid. „Välisturgudel tegutsedes on oluline
kohalike soovitajate ja partnerite olemasolu.
Kui nendega koos messil osaleda, suurendab
see ettevõtte aktsepteeritavust ja usaldusväärsust sihtturul.” Valler rõhutab veel, et kui
ettevõttel on messi asukohariigis vähegi nn
referentsobjekte, siis tasub kindlasti kogu info
nende kohta selgelt välja tuua ja kasutada seda
kui head müügiargumenti.
Messil osalemine on küll kallis, ent kui 10–12
tootjat kasutavad ühist rendipinda, on sääst
märkimisväärne. Sealjuures saavad kasu nii
ettevõtted kui ka riik – kui ressursse napib, on
igal juhul parem jõud ühendada, kui omaette
raha koguda ning huvilisele ja asjatundlikule
publikule üldse mitte nähtav olla.
EAS on ettevõtete ühisturundust, eriti ühisstende, toetanud juba pikka aega ning
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kogemus näitab, et Eesti ettevõtted
saavad hästi hakkama olukorras, kus
tuleb konkurendiga kõrvuti seista.
Enne Londoni messi toimus ka ühine
koolitus, lisaks olid kohapeal kaasatud konsultandid igale ettevõttele vähemalt 3–4 partneri
otsimiseks.
Tänapäeva tarbijakesksel turul aitab Eesti
ettevõtjaid välismaal tutvustada peale ühisstendide veel eraldi ekspordi arendamise
toetus, mille abil teha kõik vajalikud toimingud,
alates toodete sihtturu nõuetega vastavusse
viimisest kuni messidel osalemiseni.
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Pärast messi võivad
Läänemaa vaibad
jõuda ligi 40 välisriiki
OÜ Narma LV

Läbi aastakümnete hoitud
oskused koos tootearendusega
on teinud Lihula vaibad Euroopas
hinnatud kaubaks.

V

aibatootja Narma LV küsis EASilt välismessitoetust ja võib pärast messi
Domotex 2011 öelda, et see täitis kõik
ettevõtte soovid ning enamgi veel.

Firma juhatuse esimehe Janek Vipre sõnul oldi
eesmärke püstitades realistlikud ning seetõttu sai kõik plaanitu ka saavutatud. „Kõigepealt
hoidsime kontakte – meid külastas 22 peamist
klienti ja koostööpartnerit, kes kõik kinnitasid
oma soovi koostööd jätkata ja laiendada.” Lisaks
tuli messiga uusi kontakte, kellest enamikuga
suheldakse pärast messi. Kokku käis ettevõtte
stendi juures tulevikuplaane pidamas hankijaid, disainereid jt 37 välisriigist.
OÜ Narma LV ekspordib rohkem kui 90% oma
toodangust ning eksport käib otse või koostööpartnerite kaudu. Ettevõtte praeguste

olulisimate klientide ja edasimüüjate seas
on Anttila, ASKO, Sotka, Rautakesko, Prisma,
Hobby Hall ja Mattokymppi Soomest, Jotex
Rootsist, VAC Šveitsist, Stuarty International ja
Philippe Panien Prantsusmaalt.
1992. aastal loodud vaibatootmisfirmal on tootmisüksused Lihulas ja Haapsalus. Peamisteks
toodeteks on traditsioonilised Skandinaavia
stiilis puuvillast, paberist, linast ja kileplastikust toodetud põrandavaibad. Viimase kolme
aasta jooksul on ettevõte investeerinud suures
mahus uude tehnoloogiasse ja juurutanud
unikaalse tooteseeria „newWeave carpets”,
mis on kaitstud tööstusdisainilahendusena
Euroopa Liidus ja registreeritud kaubamärgina.
„Kuigi Narma LV loodi 90ndate alguses, on
Lihulas vaipu kootud tegelikult aastakümneid. Hoitud oskused koos pideva arenguga on
teinud meist juhtiva ettevõtte omas valdkonnas ja katnud meie vaipadega sadu tuhandeid
ruutmeetreid põrandaid kodudes üle maailma,” räägib Janek Vipre.
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Narma omanäolist disaini tunnustati 2011. aasta juunis tootedisaini kategoorias maailma ühe
mainekama disainiauhinnaga Red
Dot. Väljapaistva toote autor, Narma disainer Kaidi Ploomipuu on vaiba loomisel
lähtunud ettevõttes kasutatavast uudsest
kudumistehnoloogiast.

E AS: lugude algus

49

Kogemustega
turundusjuht on eduka
ekspordi võtmeks
AS Harju Elekter Elektrotehnika

„Piiratud kontaktide korral
on ettevõttel väga raske
leida välisriigis otsustajaid
ja võtmekliente,” selgitab
Harju Elekter Elektrotehnika
välisturgude kogemusega
turundusjuht Allan Martin Pettai.

E

nergiajaotus-, tööstus- ning ehitussektorile elektriseadmeid tootev Harju
Elekter Elektrotehnika otsis pikka aega
rahvusvaheliste kogemuste ja ärisidemetega turundusjuhti, kes välisturgude tarbeks
välja töötatud uued tooted ja tehnoloogilised
lahendused edukalt klientideni viiks. Selleks
inimeseks osutus USAst pärit turundusjuht
Allan Martin Pettai.

Allan Martin Pettai

Harju Elekter Elektrotehnika eesmärk oli seoses
laienemisega pakkuda klientidele täislahendusi,
mis sisaldavad nii elektriseadmeid kui ka nende
juhtimiseks vajalikke juhtprogramme. Ekspordi
kitsaskohaks oli aga uutele välisturgudele sisenemine, kuna ettevõttel puudus sihtturul eelnevalt
tegutsenud ja ärikontakte omav töötaja.

Kuna praktika näitab, et eelneva ärisuhteta
on uutele sihtturgudele sisenemise keerukas,
otsustati taotleda abi EASilt. Toetuse abil kaasati ettevõttesse elektriharidusega Allan Martin
Pettai, kellel on head eeldused uutele eksportturgudele sisenemiseks juba oma sidemete
tõttu mitmete rahvusvaheliste ettevõtetega,
näiteks Weidmüller Interface GmbH & Co. KG-ga.
Pettai on suutnud oluliselt tõhustada AS Harju
Elekter Elektrotehnika ekspordivõimet ja räägib
oma kogemustest lähemalt: „Rahvusvaheline
äritegemine hõlmab ühise keele leidmist,
suhtlemist, klientide nõudmistest arusaamist,
turu seaduste, normide, spetsifikatsioonide
uurimist, inimestevaheliste suhete tajumist,
ärikultuuriga kaasaminemist ning pidevat tööd
suhtlusvõrgustikuga. Tee ekspordini algab
kohalike partnerite kaudu ja rajaneb pikaajalisele koostööle ning usaldusele – see ongi sageli
võtmeks, mis avab uute turgude uksed.
Ajal, mil võimalused Eesti ja Soome turul
olid muutunud väga piiratuks, sai hädavajalikuks ja loogiliseks sammuks laieneda teistele
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eksportturgudele. Piiratud kontaktide
korral on ettevõttel väga raske leida
välisriigis otsustajaid ja võtmekliente.

mis vastab rahvusvahelisele kvaliteedijuhtimisstandardile ISO9001 ja keskkonnajuhtimise
standardile ISO14001.

Meie esimene reaalne samm lääneriikide suunas
toimus 2010. aastal, kui Harju Elekter avas tütarettevõtte Stockholmis. Täna on Harju Elekter
fokuseerinud end selgelt eksporditurgudele
ja seadnud selgeks eesmärgiks pakkuda klientidele mugavaid täislahendusi, mis sisaldavad
insenerteenust, tootmislogistikat, müügijärgset
tugiteenust ja võimalikke küsitud lahendusi. Ehk
et firma on läinud lihtsast allhankest üle keerulisema täislahenduse peale.”
Harju Elekter Elektrotehnika on seadnud
eesmärgiks suurendada 2011. aasta lõpuks
ekspordi osakaalu 50%-ni müügikäibest.
Ettevõte tugevdab tänu uuele turundusjuhile
aktiivselt oma positsioone Soomes, on leidnud
võimalusi laieneda Skandinaavia turule ning
tulenevalt turundusjuhi kogemustest näeb
ettevõte väljakutsena suurima rahvaarvuga
Euroopa Liidu liikmesriigi Saksamaa turgu, millele aitab kaasa ka ettevõtte tootmiskorraldus,
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Eesti trükitööstus sõlmis
Taanis edukalt uusi
ärikontakte
Taani kontaktreis

Kontaktreisi tulemusena on
põhjust oodata äripartnerlust
taanlastega kõigil osalenud
11 Eesti trükitööstusettevõttel.

Eesti ASist. „Minu arvates võiks sellistel kohtumistel osalevate kohalike ettevõtete arv alati
suuremgi olla.”

2

Timo Penu Ecoprint ASist peab oluliseks, et sõit
valmistati üheskoos korralikult ette. „Seetõttu
iseloomustas reisi hea õhkkond, mis igasuguse
äri ajamisele ainult kasuks tuleb.”

011. aasta mais sõitis 11 aktiivset trükitöösturit EASi toel kolmeks päevaks
Taani. Eesti ettevõtjad soovisid saada
kokku võimalike äripartneritega Taanist ning
kui vastastikune huvi selgitatud, luua soodsad
tingimused edaspidiseks koostööks.

Kontaktreisil osalesid Bloom OÜ, Ecoprint AS,
FCS OÜ, Kruuli Trükikoja AS, Kuma AS, Pakett AS,
Print Best Trükikoda OÜ, Printcenter Eesti AS,
Printon Trükikoda AS, Reusner AS ja Spin Press
AS. Kõik osalejad kinnitasid, et said kohtumistel
palju kontakte, mille hulgast potentsiaalseid
partnereid võib tulla 4–6.
„Reis andis väärtuslikku infot Taani trükiturul toimuvast, aga kindlasti ka sealsest
ärikultuurist. Eriti põnev oli ettevõtteid külastades kuulata kohalike arvamust tuleviku
trükitrendidest,” räägib Ivar Lepiku Printcenter

Eesti ettevõtjate ühine mulje ja järeldus on, et
nagu mujalegi heast kaubast küllastunud ja
väljakujunenud turule, ei ole ka Taani äriruumi
sisenemine kerge. Mis ei tähenda, et see oleks
võimatu – tuleb olla kannatlik, endast pidevalt
märku anda ja visadus viibki sihile. Kindlasti
tasub väikeettevõtetel rõhutada oma eeliseid:
koostöövalmidust, kiiret reageerimisvõimet ja
paindlikkust.
Kontaktreis viis Eesti ettevõtjad kolme piirkonda Taanis: Svendborgi, Herningisse ja
Kopenhaagenisse. Trükiettevõtete külastustel
nähtule andis konteksti seminar Taani ärikultuurist ning kohtumine Eestis Taani saatkonna
majandusnõunikuna töötanud Kristel Lõukiga,
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kes oma aastatepikkuse kogemuse varal andis ülevaate peamistest
vigadest, mida tehakse Taani turule
sisenedes.
Kontaktreisi EASi poolse korraldaja Anneli
Teasi sõnul ei köetud lootusi enne sõitu üles:
„Võtsime eesmärgiks minimaalselt kolm kohtumist igale Eesti ettevõttele, aga saavutasime
keskmiselt seitse. See tähendab, et Taani on
üks võimalik ekspordisihtturg trükitööstusele
ning sellel suunal võib ja tuleb edasi töötada.
Tasub ka märkida, et mitmed Taani esindajad,
kes ei saanud kohtumistele mingil põhjusel
tulla, saatsid oma kontaktandmed hiljem, paludes Eesti firmadel ühendust võtta.”
EAS korraldab kontaktreise Eesti ettevõtjatele perspektiivikatesse sihtriikidesse pidevalt.
Reisidele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kel olemas toode või teenus,
millega saab kohe alustada eksporti.
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Unistuste töötaja
võib olla käeulatuses
Ekspordirevolutsioon

Matek tegi ekspordirevolutsiooni
ja müüb nüüd edukamalt
välisturgudele särava ekspordiesindaja abiga.

M

atek on pikalt eksportturgudel
tegutsenud ettevõte, mis toodab
moodul- ja elementmaju. Suurepärasele
tootele vaatamata pidurdas kasvu nende
inimeste puudus, kes suutnuks firma olemasolust ja heast koostöövõimest klientidele teada
anda. Ettevõtte juhi Sven Matsi sõnul kasutati
mitmesuguseid traditsioonilisi värbamisteenuseid ja jõuti kurva tõdemuseni, et Eestis on küll
päris häid müügiinimesi, kes leiva, limonaadi
või isegi telefonikataloogi reklaami hästi maha
suudavad müüa, kuid keda skandinaavlased
hoolimata suurepärasest inglise keele ja suhtlemisoskusest omaks ei võta ja lepingut ei sõlmi.
Ettevõte jõudis arusaamiseni, et klient ootab
partneriks inimest, kes räägib tema emakeeles,
kellega võib vabalt peale tööjuttude vestelda ka kuningakoja viimastest uudistest ja kes
oskab lugu pidada surströmming’u söömisest.

Ühesõnaga oli vaja leida inimene, kes räägiks
sihtturgude keelt, tunneks klientide hingeelu ja
traditsioone ning valdaks lisaks rahvusvahelistele uudistele teemasid, mis kohalikus meedias
laineid löövad.
„Teadmine, keda meil täpselt vaja on, viis meid
eesmärgile küll lähemale, kuid paraku selgus ka,
et selliseid inimesi pole kerge leida. Proovisime
erinevaid variante, alates tööjõuportaalidest
kuni headhunting-teenuseni ning KaubandusTööstuskoja „Talendid koju” programmini, kuid
ühtegi sobilikku kandidaati sellegipoolest ei
leidnud,” meenutab Sven Mats kunagist üpris
lootusetuna tundunud seisu.
Siis jõudis ettevõtteni info EASi uue programmi kohta ambitsioonika nimega Ekspordirevolutsioon. Programmi eesmärgiks oli saada
25 Eesti ettevõttesse tööle 25 ekspordijuhti ning pakkuda neile aasta jooksul
Marketingi Instituudi ja rahvusvahelise ekspordikoolitusfirma ITM Worldwide’i korraldatud
põhjalikku rahvusvahelist koolitust. Matek
registreerus osavõtjaks esimeste seas.
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„Uskusime, et noorte ja innukate, kuigi
veel piisava töökogemusteta inimeste kaasabil on võimalik liigutada
mägesid, mis siis veel rääkida majamüümisest,” kirjeldab Sven Mats oma optimismi.
Programm sai ulatuslikku kajastust ka meedias
ning kohale õnnestus meelitada hulk noori
andekaid tulevasi ekspordimüügitähti. „Tuleb
tunnistada, et esialgu võõristust ja ebakindlust tekitanud minuti kuni kahe pikkused
intervjuud sobivate kandidaatide väljaselgitamiseks osutusid uskumatult tõhusaks.
Väljavalitud 11 kandidaadist osutus hilisematel pikematel intervjuudel väga heaks tervelt 7,
kellele kõigile oleks võinud tööpakkumise
teha. Ühtlasi kinnitas meie veendumust kandidaatide headuses fakt, et kõik väljavalitud
TOP 7 kandidaati said Ekspordirevolutsiooni
programmi raames tööpakkumise teistelt
programmiga ühinenud firmadelt,” kirjeldab
Mateki juht esmakohtumisi.

Ekspordirevolutsiooni tulemused olidki ettevõttele revolutsioonilised, sest meeskonda
õnnestus kaasata särav müügitäht. Mateki
juht kiidab eraldi koolitust, kus heade lektorite ja praktikute suunamisel sai noorest ja
andekast spetsialistist kuue kuu jooksul strateegilise mõtlemisega müügijuht. „Kui küsida,
kas Matek planeerib ka tulevikus sellisest programmist osa võtta ja nii müügistaare värvata,
on minu kindlaks vastuseks – jah! Sest kui meil
on hea toode, mida müüa, ning inimesed, kes
seda teha suudavad, pole meil Eesti Nokiat
vaja otsidagi.”

Sven Mats, AS Matek
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Väikevabrikust Euroopa
suuremate hulka
AS Wendre

Kunagisest Vändra väikevabrikust
välja kasvanud AS Wendre
on üks Euroopa suuremaid
kodutekstiilitootjaid ja Eesti
ekspordi lipulaevu.

K

esimehe Peter Hundi sõnul riskivalmidus
investeeringuteks – näiteks 2005. aastal
EASi ettevõtluse infrastruktuuri arendamise
toetuse abil valminud 30 000-ruutmeetrine
tekstiilitootmisüksus tundus paljudele hullumeelse ettevõtmisena, kuna kogu tootmine
oli liikumas Euroopast Hiinasse. Wendre suutis
aga võita rahvusvaheliste suurklientide usalduse ja ärimahud kasvavad iga aastaga.

ui ligi 20 aastat tagasi alustati Vändras
tekkide ja patjade tootmist, ei osatud
veel arvata, et kasvatakse ülemaailmseks tekstiilitootjaks. Tänaseks on AS Wendrest
saanud suurettevõte, kel on peale kolme
tehase Eestis tootmine ka Hiinas ja Poolas.
Müügiesindused asuvad Rootsis, Soomes,
Taanis, Saksamaal ja Suurbritannias. Veelgi laiemat ala katab müük – kui Wendre esimesed
välisturud olid Skandinaavias, siis praegu müüb
ettevõte oma tooteid üle kogu maailma, sh
Ameerikas, Kanadas, Jaapanis, Hiinas, Malaisias,
Lähis-Idas ja muidugi Euroopas, teiste hulgas
hästi tuntud kettide nagu Jysk, Ikea, Carrefour,
Argos, Asko ja Sotka kaudu.

„Oleme investeerinud palju ka tehnoloogiasse,
mis on tõstnud meie efektiivsust ja suurendanud turuosa. Kindlasti on oluline ka paindlikkus
ja riskivõtmine, me julgeme muuta strateegiat,
kui vaja. Eriti praegusel internetiajastul tuleb
strateegiat tihti oludega kohandada. Riske
võttes ei tohi olla küll väga agressiivne, ent tuleb
julgeda kiiresti otsustada. Hea reageerimisvõime omakorda põhineb arenemisvõimelistel ja
lojaalsetel töötajatel,” jagab edu saladust Peter
Hunt.

Ettevõttel on õnnestunud kasvada tänasele
tasemele mitmete asjaolude koosmõjus. Väga
tähtis on olnud Wendre asutaja ja nõukogu

Sel teel on Wendre arengut läbi aastate jälginud
ja toetanud EAS. Lisaks ettevõtte infrastruktuuri panustamisega on alates 2005. aastast
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järjepidevalt toetatud firma töötajate teadmiste ja oskuste arendamist,
samuti aidatud investeerida eksporti ja tööstustehnoloogiasse.
„Vahel on ettevõttel edenemiseks tarvis
mõnd kindlat oskusteavet, väliskontakti või
ühekordset rahalist abi. Kuid EASi tugi on
kavandatud nii, et arendada vajaduse korral
ettevõtte konkurentsivõimet ka mitmes valdkonnas ja pikema aja jooksul. Koos Wendrega
vajadusi analüüsides ja eri valdkondi toetades
oleme tunnistanud firma konkurentsivõime
järjepidevat kasvu,” selgitab EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas.
Tuleviku suhtes on Wendre optimistlikult
meelestatud. Aasia riikide konkurentsivõime
on viimastel aastatel nõrgenenud ja paljud
jaekaubandusketid on oma sisseostumahte
tagasi Euroopasse toomas. Lisaks on Wendrel
käimas mitmed innovaatilised projektid, mis
õnnestumise korral tõstavad ettevõtte konkurentsivõimet tulevikus veelgi.

2010. aastal üle 67 miljoni eurose käibega,
ligi 100% eksportiv ja Eestis ligi 900 inimesele tööd andev Wendre pälvis samal aastal
riigi kõrgeima tunnustuse, võites konkursil
„Ettevõtluse Auhind” parima eksportööri tiitli.
Lisaks tunnustati ettevõtte omanikku ja visionääri Peter Hunti südikuse eest tiitliga Eesti
Aasta Ettevõtja 2010.

Peter Hunt
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Loovus on ettevõtluse
loomulik osa
Loov Eesti

Loov Eesti veebikodu on loomemajanduse keskne infokanal, kust
leiab nõu loomeettevõtte asutamiseks, arendamiseks ja rahastuseks,
uuringuid ja uudiseid, lisaks saab
küsida tasuta ettevõtlusnõu ja
jälgida, millised sündmused
valdkonnas toimuvad.

K

uidas teha lennukis magamine mugavamaks? Kas pikali olles saab iPadi lugeda?
Mida peaks tegema, et tekstiilikunstniku leiutatud suga funktsionaalsem oleks?

Seda kõike arutasid Loov Eesti ja TTÜ poolt korraldatud TeamUp nimelisel tootearenduspäeval
üheskoos disainerid, insenerid ja majanduserialade
üliõpilased. Päeva lõpuks mõtles võitjameeskond
välja surfaritele mõeldud iPhone’i lisaseadme –
tuulemõõtja, millega saab kiiresti sõpradega jagada, kus on kõige paremad tuuleolud. Meeskond
on oma ideed jõudsalt edasi arendanud, nii et
sellest on sündimas toode. Tootearenduspäev on
vaid üks näide Loov Eesti tegevustest.

EASi poolt 2009. aastal ellu kutsutud ja Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatav projekt Loov Eesti
on pühendunud loomingulisuse ja ettevõtluse
ühendamisele ning loomemajandusalase teadlikkuse tõstmisele.
Kahe esimese tegevusaasta jooksul sai 700
tudengit loomeettevõtluse võlude ja valudega
tuttavaks koolitusel, mis viidi läbi teatrietenduse
vormis. Pea kõigis Eesti maakondades pühendati loometoodete turunduse spetsiifikasse
üle 800 ettevõtja. Erinevate loomevaldkondade
esindajad arutasid oma majandusliku toimetuleku ja koostöö võimalusi menukaks
osutunud klubilises vormis „Kus on porgand?”
ning edukad loomeettevõtjad teistest riikidest
jagasid oma kogemusi loenguvormis rohkem
kui 300 huvilisele.
Loov Eesti on korraldanud ja aktiivselt kaasa
löönud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamises, soovitanud esinejaid nii
juhtimiskonverentsidele kui ta teistele valdkondlikele kogunemistele.
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Kodulehel virtuaalse tooteinkubaatoriga PESA liitudes saab iga loomeettevõtja vajalikku nõu, isikliku mentori,
koolitusi ja hulgaliselt abimaterjale.
Ka avalikkuse teadlikkus on kasvanud. Meedia
ei küsi enam, mida loomemajandus endast
kujutab – nüüd uuritakse hoopis, mida uut Loov
Eestil plaanis on. Kui aastail 2004–2008 ilmus
loomemajanduse teemadel kuus keskmiselt
2-4 kajastust, siis 2010. aastal oli see arv juba 35.

Loov Eesti tegevus on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu. Eesti kultuuriministeerium ja
majandusministeerium teevad loomemajanduse teemadel tihedat koostööd, nii et Eesti
kogemustest on inspiratsiooni ammutanud
nii Läti kui ka Leedu poliitikakujundajad. 2010.
aastal Ungaris peetud rahvusvahelisel konverentsil „The Contribution of Culture to the
Implementation of the Europe 2020 Strategy”
nimetati Loov Eesti Euroopa jaoks järgimist
väärivaks edulooks.

Riigikogu liikmetele korraldatud kaks seminari, poliitiline debatt enne valimisi teemal
„Kelle asi on loomemajandus?” ning kultuuri- ja
majanduskomisjonide ühine väljasõiduistung
sillutasid teed sellele, et loomemajandusele on
koalitsioonilepingus ainsa eraldiseisva majandusharuna suurt tähelepanu pööratud.
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Taaskasutusklaster
muudab jäätmed
ressursiks
Jäätmete taaskasutusklaster

Jäätmete taaskasutusklaster
näitab põnevate ja rentaablite
koostööprojektidega, milliseid
ühiskonnale vajalikke tooteid on
võimalik jäätmetest valmistada.

J

äätmekäitlus on viimastel aastatel kiiresti arenenud ja aina rohkem räägitakse
jäätmete käitlemise asemel ressursside
kasutamisest. See panigi Eestis tegutsevad
jäätmekäitlusettevõtted mõtlema koostööle –
mida teha, et jäätmetest saaksid taas tooted.

Uue koostöö eestvedajateks said edumeelsed
ettevõtted Ragn-Sells AS, Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskuse AS, ATI Grupp OÜ ja Väätsa
Prügila AS. Sündis projekt „Jäätmete taaskasutusklaster”, millele pani õla alla ka EAS.
Klastri tegemistesse on kaasatud veel teedeehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS
ja ehitusmaterjalide tootja Kunda Nordic
Tsemendi AS, samuti Eesti Maaülikool ja Tallinna
Tehnikaülikooli Teedeinstituut, kes on andnud
olulise panuse tootmise arendamisse ja toodete kvaliteedi tagamisse.

Euroopa Liidu jäätmedirektiiv näeb ette, et
üha enam jäätmeid tuleb suunata taaskasutusse. Aastaks 2020 tuleb korduskasutada või
materjalina ringlusse võtta 50% olmejäätmetes sisalduvast klaasist, paberist, metallist ja
plastist ning 70% ehitus- ja lammutusprahist.
Samuti kui arvestada, et 4 tonni segaolmejäätmeid on kütteväärtuselt võrdne ühe tonni
naftaga, tähendab see märkimisväärset ressurssi.
Näiteks eelmisel aastal ladestati Eesti prügilatesse 270 000 tonni segaolmejäätmeid.
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Täna tehakse klastris ühiselt prügist
komposti, ehitusmaterjale ning jäätmekütust. Jäätmetest toodetavat
kvaliteetset komposti on võimalik
kasutada põllumajanduses väetisena. Ehitusja lammutusjäätmete käitlemisel betooni
purustades saab toota betoonkillustikku
teedeehituse tarbeks. Jäätmekütus leiab kasutust tsemendi tootmises, seda saab põletada
loodusliku kütuse asemel ning lisaks jääb tuhk
toote (tsemendi) sisse. Tänaseks töötab Eestis
kaks jäätmekütuse tehast.
Taaskasutusklastri tegev- ja arendusjuhi Margit
Rüütelmanni hinnangul on üheks saavutuseks
klastri koostöö Maanteeametiga, mille tulemusena on valminud katselõik Maardu–Raasiku
maanteel. „Katselõigul asendati paekillustik
taaskasutatud materjali – betoonkillustikuga.
See oli esimene omataoline töö Eestis. Kasu
said ka katselõigu ääres elavad Jõelähtme valla
Kostivere aleviku inimesed, sest remonditud
sai nende ukseesine.”

Rüütelmann peab klastrit heaks näiteks, kuidas
võistlejatest saavad partnerid. „Kui konkurentidel on põhjust ühe laua taha istuda, koos
probleeme arutada, leida ühisosa ja ühised
eesmärgid, kaasata osapooli, kel teadmised ja oskused, siis on see suur edasiviiv jõud.
Ehkki kõik meie klastris osalevad ettevõtted
on omavahel tõsised konkurendid, saab koos
tehes kulusid jagada ning ka tulemused, näiteks
uuringud, on kasuks kõigile osalejatele.”
Rüütelmann peab vältimatuks aja märgiks,
et ka Eesti läheb jäätmete ladestamiselt üle
taaskasutusele. Jäätmete taaskasutusklaster jätkab tootmise arendamist ning loodab
murda ühiskonnas arvamuse, justkui poleks
võimalik jäätmetest kasulikke tooteid valmistada. Samuti on klastril eesmärk kujuneda
tunnustatud pädevuskeskuseks, kust tulevad
nõu küsima kolleegid nii naabermaadest kui ka
kaugemalt.
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Uus masin on
ainult pool võitu
OÜ Cristella VT

Läbimõeldud tootmiskorraldusega
saab Baltimaade suurim külmutatud
pagaritoodete valmistaja oma uuest
tootmisliinist maksimaalset kasu.

V

õru linnas asuva Cristella VT OÜ tehases
töötab 170 inimest. Alles paar aastat
tagasi Eesti Pagari tootmisüksusena
tegutsenud ettevõte on iseseisvana spetsialiseerunud külmutatud ja eelkergitatud pagari- ja
kondiitritoodete tootmisele. Ettevõte ekspordib
oma toodangut Lätti, Leetu, Poolasse ja Soome.

Eksport ja kohalik müük on läinud tõusujoones –
2009–2010 tõusis tehase väikesaiade tootmismaht 2008. aastaga võrreldes 50–60%, osal
tooteliikidel isegi 100%. Seetõttu tunti hädavajadust investeerida uutesse tootmisseadmetesse.
EASi abil soetatigi uus täisautomaatne külmutatud väikesaiade konveierliin.
Kui uus tootmisliin paigaldatud sai ja seda
häälestama asuti, tegi EAS, kes katsetas
parasjagu tootmiskorralduse nõustamise programmi, Cristella VTle ettepaneku mitte piirduda
ainult uue liini käivitamisega, vaid kuulata ka

tootlikkuse tõstmise eksperdi nõu.
Nii läkski konsultant Ingrid Joost diagnoosima ettevõtte tootmiskorraldust ja pani ette
töötada välja täpne tootmisvõimsuste arvestusel põhinev tootmisplaneerimise süsteem.
Tulemusena taheti panna uus moodne liin tööle
nii tõhusalt kui vähegi võimalik. Konsultandi
ettepanekutest lähtudes alustati tootmise mõõtmisega, grupeeriti tulemuste põhjal
tooted ning saadi ülevaade iga tootegrupi tootmiseks vajamineva ressursi kohta.
Projekti lõppedes tekkis süsteem, mis näitas,
millise tootegrupi tooteid, mis mahtudes ja
millise ajalise jaotusega on väikesaialiinile
parim kavandada. Nüüd sai jooksvalt hinnata tootmisvõimsuste kasutamise efektiivsust,
samuti pideva ülevaate vabade tootmisvõimsuste olemasolust ning see aitas eri klientide
vajadusi paindlikumalt täita. Süsteem võimaldas võrrelda ka reaalselt kulunud tootmisaega
tellimuse täitmiseks planeeritud tootmisajaga.
Juunis 2011, kui projekt oli lõpetatud, oli ettevõtte uue liini tootlikkus tõusnud üle 40%.
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Raudne tahe (ja aerud)
võivad viia globaalseks
turuliidriks
Tahe Kayaks OÜ

„Ettevõtte strateegiline eesmärk
on kasvada maailma juhtivaks
kajakitootjaks,” on Janek Pohla
konkreetne.

I

nimesed, kes tahavad nautida kanuutamist
puhtas ja metsikus looduses, on tõenäoliselt
huvitatud, et ka kanuu, milles nad istuvad,
oleks valmistatud võimalikult keskkonnasõbralikult – umbes nii kõlas idee, mis on vähem
kui nelja aastaga teinud Tahe Kayaks OÜst ettevõtte, mis müüb aastas ligi 7000 kajakit ja teisi
veesõiduvahendeid Uus-Meremaale, Jaapanisse,
Austraaliasse, Taivani ja Euroopasse.

Ideest üksi muidugi veel ei piisanud. EAS aitas
tehnoloogiainvesteeringu programmi raames
Tahe Kayaksil soetada kõige keskkonnasõbralikuma tehnoloogia kanuude ja kajakite „valmis
pressimiseks”, mis aitab Tahe Kayaksil tagada toodete ühtlast kvaliteeti. Samuti toetas
EAS strateegilise arengukava väljatöötamist ja
eksporditegevuste elluviimist.
Täna ekspordib Tahe Kayaks 99% oma toodangust. Ühe väikeriigi mõistes nišisektor võib

olla suure potentsiaaliga, kui sellele läheneda
globaalselt ja positsioneerida ettevõte konkureerima ülemaailmselt. „Ettevõtte strateegiline
eesmärk on kasvada maailma juhtivaks kajakitootjaks,” ütleb ettevõte üks osanikest, müügi ja
turunduse eest vastutav Janek Pohla konkreetselt. Vendadele Janek ja Marek Pohlale kuuluva
ettevõtte eesmärgi ambitsioonikuse mõistmiseks on hea teada, et kui Tahe Kayaks toodab
täna 71 töötajaga aastas 7000 kajakit Viimsis
ja Tartus, siis tänased USA päritolu turuliidrid
müüvad aastas 110 000 kuni 120 000 kajakit.
Pole just palju 100%-liselt Eesti ettevõtjatele
kuuluvaid firmasid, kelle sihiks on olla globaalsed turuliidrid. Selle eesmärgi realistlikkuse
mõistmiseks tasub aga vaadata ettevõtte senist
kasvu viimase nelja aasta jooksul, mil müük on
kasvanud neli-viis korda, ning fakti, et Rootsis ja
Taanis on turuliidri positsioon juba saavutatud.
Tahe Kayaks on ere näide sellest, et teadus- ja
arendustööd ei tehta ainult infotehnoloogia või
meditsiini valdkonnas, vaid et tehnoloogiline
innovatsioon suurte ambitsioonide realiseerimiseks on vajalik kõikjal. Viimsis, kus tehakse
Tahe Kayaksi teadus- ja arendustööd, töötati
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välja tootesari, mille valmistamiseks
kasutatakse maksimaalselt keskkonnasõbralikku tehnoloogiat ja
tooraineid nagu naturaalne kangas,
bioloogiline vaik, puit jne.
Kui Eestis kogub keskkonnasõbralikkus ostuotsuse mõjutajana alles jõudu, siis mitmel pool
maailmas on see oluliseks müügiargumendiks, eriti veel inimeste seas, kes kulutavad
oma aega ja raha looduse nautimisele kogu
selle metsikuses. Tahe Kayaksi poolt Euroopa
suurima vaigutootja DSMiga koostöös valminud kajakid võitsid innovatsiooniauhinnad
komposiidimessidel Shanghais (2010) ja Pariisis
(2011), kus need seisid kõrvuti Audi, McLareni ja
Eurocopteri uusimate mudelitega.
Senise kasvu ja arengu kiirust ja kõrget lendu
silmas pidades väljendab Janek Pohla ilmselt
ainult aerutamisega omandatavat ülimat
tasakaalukust, soovitades kõigile maailmavallutuslike plaanide pidajatele kõige enam
kannatlikkust. „See on pikaajaline ja aeganõudev protsess,” ütleb ta.

E AS: lugude algus

81

Tootlikkust kasvatab
järjepidev ja kõiki töötajaid
kaasav koolitus
JELD-WEN Eesti AS

Uksetootja JELD-WEN Eesti AS
kasvatas EASi toetatud koolitusprogrammide abil tootlikkust
kolme aastaga kaks korda.

M

aailma suurimasse, üle 100 tehasega uksetootmiskontserni kuuluv
JELD-WEN Eesti annab Rakvere tootmisüksuses tööd 700 inimesele. Aastas valmib
tehases 200 000 täispuidust siseust, üle
miljoni lengikomplekti ja kümneid tuhandeid
kuupmeetreid puidust komponente. Üle 95%
toodangust läheb ekspordiks. 2010. aastal oli
ettevõtte käive 41 miljonit eurot ja silma paistab, et ettevõte suutis hoida kasumlikkust ka
majanduslanguse ajal.
Ettevõte viitab järjepidevate koolitusprogrammide rollile oma edus. Neid on korraldatud
koostöös EASiga. Täpsemalt käib jutt nn timmitud tootmise (lean production) ja „20 võtme”
juurutamisest.

Timmitud tootmine tähendab ressursside
kasutamist ainult väärtuse loomiseks, mitte

raiskamiseks. Väärtusena mõistetakse seda,
mis on väärtuslik ettevõtte toodangu lõpptarbija silmis. „20 võtit” seisneb terviklikus
lähenemises ettevõtte juhtimisele. Edukas
tootmisettevõte peab tegelema üheaegselt ja tasakaalustatult kõigi valdkondadega.
Need toetavad üksteist ning nende vastasmõjust tekkiv sünergia aitab ettevõttel areneda
sootuks uuele tasemele. Paralleelselt arendatakse nii tootvaid üksusi kui ka kontori poolt.
Esimene seanss viie võtmega toimus
2006. aastal keskastme juhtide tasandil, järgneva kahe aasta jooksul võeti veidi laiemas
ringis juba põhjalikuma programmi alusel läbi
kaheksa võtit. Järgmistel aastatel suurendati
osalejate arvu hüppeliselt – senise 43 koolitatava asemel kaasati 204 töötajat, kelle seas
nii juhte kui tööpingioperaatoreid. Ettevõtte
hinnangul tuli oluline hüpe tootlikkuse tõusus
just tööliste kaasamise tulemusena.
JELD-WEN Eesti juhid on veendumusel, et
millegi muutmiseks on oluline hakata mõõtma
konkreetseid näitajaid. Igal osakonnal on omad
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kontrollnäitajad, millest olulisemad
on tarnekindlus, materjalikasutus ja
tootlikkus. Kontrollnäitajate pidevad
mõõtmistulemused visualiseeritakse
igapäevaselt kas siis arvutiekraanil või teadetetahvlil. Fookuses on töökorraldus ja töötajate
kaasamine.
Tulemused on märgatavad. Näiteks suutis
ettevõte ilma ühegi investeeringuta ja töötajate arvu suurendamata tõsta vahetuse
jooksul freesliinil toodetavate detailide arvu
800-lt 2100-le. Samuti kui tootmismahtude
vähenedes tuli vajadus seadmeid ümber seadistada, õnnestus uute teadmistega saavutada
oluline ajavõit – näiteks ühe konkreetse freesliini ümberseadistuse aeg vähenes ühelt tunnilt
12 minutile.
Ettevõtte edusammud paistavad välja ja leiavad
tunnustust. Konsultatsiooniettevõte Deloitte
omistas JELD-WEN Eestile teise ettevõttena
Eestis lean-tootmise sertifikaadi.
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Põhjalasse peaaegu et
lund müümas
Meiren Engineering OÜ

„Meireni käibe hüppelise kasvu
taga pole mitte tihe lumesadu,
vaid jõuline sisenemine eksporditurgudele,” räägib ettevõtte
tegevjuht Toomas Uibo.

K

uidas eksportida lumesahku maadesse, kus suure osa aastast on talv, kus
on head rahalised võimalused ning kus
lumekoristusalane oskusteave ja masinad
peaks seetõttu olema juba ammu nii tasemel,
et midagi omalt poolt pakkuda tunduks kaunis
lootusetu? Näib peaaegu sama raske kui müüa
sinna lund ennast. Ometi on üks Paide firma
sellega hakkama saanud.

2009. aastal sai ettevõte Meiren Engineering OÜ
EASilt toetust lumesahkade ekspordi suurendamiseks Soome, Rootsi, Norra ja Kanada turule
ja see läks kõigiti asja ette. Tõelise läbimurde
saavutas firma 2010. aastal Rootsi turul, võites
riigi suurima maanteesahkade hanke. Kokku
tarniti Rootsi turule hooaja jooksul üle 70 suure
maanteesaha. Tänaseks on Meiren suurim
maateesahkade müüja Rootsi riigis, tarnides

sinna juba rohkem kui 100 masinat aastas.
„Võime seda nimetada väga edukaks projektiks,” sõnab ettevõtte tegevjuht Toomas Uibo.
„Projekti ajal on ekspordi osakaal kogutulust
kasvanud üle 75%, samas kui 2008. aastal oli
see 32%.”
Selline ekspordiedu sai võimalikuks tänu
müügiinimestele, kes on hea keelteoskusega, oma töös järjekindlad ja tunnevad hästi
sihtturge. Ent mitte ainult. Professionaalset
müüki toetavad innovatiivne tootearendus ja
kõrge tasemega järelteenindus. „Lisaks aitasid
usaldust võita EASi abiga tehtud näidistooted,
millega suutsime kliente veenda meie kauba
tõhususes ja vastupidavuses,” selgitab Uibo.
Ostjaid veenab ka uus turunduskontseptsioon. Meiren Engineering on Uibo hinnangul
oma tooteid edukalt brändinud ja loonud
sihtturgude messidel endast kuvandi kui väga
konkurentsivõimelisest ja innovatiivsest ettevõttest – brändist, mis on tulnud turule, et
jääda. Koostöös disainibürooga Velvet loodi
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terviklik korporatiivne identiteet.
„Saavutatud head mainet tuleb hoida
kõigi vahenditega. Innustatuna
lõppenud projekti edukusest plaanime taotleda uut paariaastast ekspordiprojekti,
et saavutatud positsiooni välisturgudel veelgi
rohkem kinnistada.”
90% müügikäibest moodustab originaaldisainil põhinev toodang ja teenused. 2011. aastal
oli Meiner Engineering „Ettevõtluse Auhinna”
konkursil disainirakendaja kategoorias üks
kolmest nominendist.
Ettevõte hoiab end pildil ka rahvusvahelistes
tootearendusprojektides – näiteks osaletakse
Paide Masinatehase kaudu üleeuroopalises
tootearendusprojektis, mida rahastab ELi
7. raamprogramm. Lisaks tehakse tootearendust koos Soome suurimate teehooldajatega
DESTIA ja YIT.

töötajaga ettevõtteks, mille tuumkompetentsideks on masinaehituslik projekteerimine ja
omatoodete müük Meireni brändi all.
Omatoodete, peamiselt lumesahkade müük oli
suunatud algusaastatel eeskätt Eestisse. Kui
Eesti turg hakkas ammenduma, pandi rõhku
ekspordivõimekusele. 2007.– 2008. aastal investeeris Meiren Engineering ligi kolm miljonit
krooni tootearendusse. Samaaegselt panustati
turundusse, võttes osa erialamessidest väljaspool Eestit.
Meiren Engineering OÜ kuulub Meiteksi kontserni koos AS Paide Masinatehase, AS Silbet
Metalli ja OÜ Meiteks Kinnisvaraga. Meireni
lumesahkade valikusse kuulub üle 25 mudeli
ning nende valmistamine toimub peamiselt
kontserni sidusettevõtetes Paide Masinatehas
ja Silbet Metall.

Lumesahkade ja koppade arenduse ning
müügiga tegelev Meiren Engineering OÜ asutati 2003. aastal. Kahemehefirma on kasvanud 18
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Ajaloolises paadimeistrite
kantsis Saaremaal
ehitatakse luksusjahte
AS Luksusjaht

Keerulisemates majandusoludes
asuti EASi toel välja töötama
suuremaid alusemudeleid,
et uue majandustõusu alguseks
valmis olla.

S

aaremaa on meretagune koht, seetõttu on seal hallidest aegadest saati ikka
paate meisterdatud. Oskusi on läbi sajandite ikka isadelt poegadele edasi antud, sest
nii oli ellujäämiseks vaja. Ilmselt on saarlastel
paadiehitus veres, seetõttu tundub loogilisena,
et just saarlased tänasel päeval maailma jõukate jaoks luksusjahte ehitavad.

1994. aastal tuli Sven Lennart Alpstål Rootsist
Eestisse, et alustada siin jahtide tootmist.
Ekspordile orienteeritud ettevõttest Luksusjaht
on kujunenud Eesti kõige tuntum jahi- ja kaatriehitaja, kes teeb purjejahte Arcona Yachts
kaubamärgi all ning kaatreid Delta Powerboats
kaubamärgi all. Luksusjaht on laia haardega, turustades oma toodangut peamiselt Rootsis, Norras,
Taanis, Saksamaal, Inglismaal ja Soomes, ent
kliente on ka USAs, Šveitsis, Kanadas ja Venemaal.

Ettevõtte tegevjuht Andres Toom ütleb, et
viimastel aastatel on Luksusjahi fookuses olnud
investeerimine tootearendusse. Kuna jahid ja
kaatrid ei ole esmatarbekaup, siis olukorras,
kus maailma majanduses võttis maad ebakindlus, tuli ka Luksusjahil klientide hoidmiseks
tootmist ümber korraldada ja tootevalikut
arendada. Kuni 2009. aastani toodeti peamiselt 46jalaseid purjejahte ja kuni 40jalaseid
merekaatreid; keerulisemates majandusoludes asuti EASi toel välja töötama 54 jala pikkust
(ligikaudu 18 meetrit) jahti ja lausa kuni 80jalast
kaatrimudelit, et uue majandustõusu alguseks
valmis olla.
Hetkel on Luksusjahil Saaremaale Roomassaarde
kavandamisel ligi 3000ruutmeetrine uus
tootmishoone koos müügisalongiga. Uues
tootmishoones saab korraga ehitada kuni kuut
54 ja 80 jala pikkust alust. Ligi 700ruutmeetrises müügisalongis pakutakse edaspidi kõike,
mida väikelaevaehitaja valmistab. Atraktiivsuse
lisamiseks kavandab Luksusjaht Roomassaarde
ka väliekspositsiooni oma toodangust.
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Seoses tootmistegevuse laienemisega loodab ettevõte säilitada töö
senisele 100-le kohalikule inimesele
ja vaatamata heitlikule olukorrale
maailmamajanduses peetakse reaalseks suurendada tööjõudu veel umbes 20% võrra.
Hetkel on valmimas neljas 54 jala pikkune
luksuskaater Delta 54IPS, mis on ettevõtte
seni kalleim tooteseeria. Luksusjaht on seadnud eesmärgiks toota aastas kuni 100 jahti ja
kaatrit, täna ulatub toodangu maht ligikaudu
80 ühikuni. Vaatamata tellijate soovile ja ettevõtte strateegiale toota suuremaid, seega ka
kallimaid aluseid, ei ole üksiti ära unustatud
väiksematele alustele orienteeritud ostjaskonda. Luksusjahi tootmist iseloomustavad
keskkonnasõbralik tehnoloogia, kvaliteetsed
materjalid ning tänapäevasele kõrgtehnoloogiale sekundeeriv esmaklassiline käsitöö. Selle
tulemusel on valmivad alused suurusest sõltumata omanäolise disainiga, ökonoomsed,
funktsionaalsed ja sõidukindlad, mis panebki
kliente neid eelistama.

Lennart Alpståli sõnul seab ettevõte oma tegevusi nõudluse järgi, tuues regulaarselt turule
uusi mudeleid ja uuendades olemasolevaid.
Ettevõte ei unusta ka oma seniseid kliente,
kellele osutatakse aluste hooldamise teenust
ja pakutakse muud võimalikku tuge erinevate
täienduste ja lisade näol. Seetõttu on tavaline,
et klient eelistab vana mudelit uue või suurema vastu vahetades ikka Luksusjahi aluseid,
kuna tunneb end heades kätes olevana.
Luksusjaht hoolitseb selle eest, et Saaremaa
laevameistrite au ja kuulsus ikka püsiks.
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Eestlaste revolutsioon
veebirõivakaubanduses
Massi Miliano OÜ

Heikki Haldre: „Fits.me teenus
on heaks näiteks, et Eestis saab
ühise eesmärgi nimel luua kahe
teineteisest näiliselt väga kaugel
asuva valdkonna spetsialistide
vahel sünergiat, mille baasil annab
arendada innovaatilisi lahendusi.”

K

ui üldjoontes paisub internetikaubandus mühinal, siis veebirõivakaubandus
on siiani suurenenud vaid mõne üksiku
protsendi võrra aastas. Internetirõivamüüjate
suuremateks probleemideks on, et inimesed
ei saa riideid selga proovida ega käega katsuda.
Lahendust esimesele murele pakub aastatepikkuse arendustöö põhjal valminud virtuaalne
proovikabiin Fits.me, mis näitab maailmas
esimese humanoidse roboti abil, kuidas huvipakkuv riideese konkreetse kliendi seljas istub.
Massi Miliano tegevjuht Heikki Haldre räägib,
kuidas põnev leiutis sündis ning mismoodi
teenust inimesteni viiakse.

„Sellisele rõivatööstuse roboti lahendusele aitas
kaasa Eesti väiksus. Vaadates mõnda suuremat

„vana Euroopa” riiki, tegutsevad robotiteadlased ja moetööstuse inimesed niivõrd rangelt
eraldatud ja piiritletud kildkondades, et nende
omavaheline kokkusaamine on kui mitte võimatu, siis väga raske. Fits.me teenus on heaks
näiteks, et Eestis saab ühise eesmärgi nimel
luua kahe teineteisest näiliselt väga kaugel
asuva valdkonna spetsialistide vahel sünergiat,
mille baasil annab arendada innovaatilisi lahendusi,” tõdeb Haldre.
Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika Keskuse
juhataja Maarja Kruusma kirjelduse järgi koosneb robotmannekeen kesksest „selgroost”,
mille küljes on edasi-tagasi liikuvad lineaarmootoritega juhitavad vardad. Need kinnituvad
inimnahaga sarnaste katteelementide külge,
mis asuvad üksteise suhtes inimese füüsilisi
vorme jäljendaval moel. Kokku liigutab mannekeeni 60 mootorit. Tartu Ülikooli doktorandi
Artur Abelise loodud tarkvara ülesanne oli leida
masside ja vedrude asend, mis viiks mannekeeni soovitud kehakujuga võimalikult sarnasesse
konfiguratsiooni ning seejärel anda mootoritele vastavad juhtimissignaalid.
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„Robotmannekeeni ja interneti
proovikabiini arendustöö rahastamise juures hindame eriti tähtsaks
Arengufondi ning EASi ja Euroopa
Liidu Eurostars programmi kaudu saadud
toetust. Lisaks on proovikabiini arendustöösse
panustanud erainvestorid,” tutvustas Haldre.
Nagu iga uue asjaga, on Fits.me suurimaks takistuseks inimeste harjumused. Loomulikult jääb
suur hulk inimesi alatiseks „päris” kauplustes
käima, kus saab riideid enne ostmist päriselt
katsuda ja selga proovida. Fits.me on hetkel
juhtiv virtuaalset riiete selgaproovimist pakkuv
lahendus klientide arvu poolest, muuhulgas
on nende klientuuriks ka sellised maailmanimega luksusbrändid nagu Ermenegildo Zegna,
Thomas Pink (Louis Vuitton Moet Hennessey
gruppi kuuluv bränd), kuid ka maailmas käibelt
ühed suuremad rõivaärid nagu Otto ja Gilt Group.
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Klassikaline ökoloogia ja kaasaegne
molekulaarbioloogia kohtusid
esmakordselt Tallinna laboris
BiotaP OÜ

Põhja- ja Ida-Euroopas esimesena
kasutusele võetud DNA
järjestaja on BiotaP OÜ jaoks
ühe bakteri terve genoomi
järjestuse määramise äärmiselt
lihtsaks ja käepäraseks teinud,
muutes sellega kaasaegse
molekulaarmikrobioloogia n-ö
igameheteaduseks.

T

eadusmaailmas on Eesti end biotehnoloogia vallas ammu maailmakaardile paigutanud. Selle üks tegijaid,
BiotaP OÜ, on Eesti tuntusele ka omapoolse
panuse andnud. BiotaPi rajamisega said Eesti
teadus- ja arendustegevuse ajaloos esmakordselt kokku klassikaline ökoloogia ja kaasaegne
molekulaarbioloogia, et lahendada globaalseid
keskkonnaprobleeme.
Metagenoomsete analüüside katselaboris arendatavate metoodikatega on võimalik kiiresti
ja lihtsalt hinnata keskkonna „tervist” ja selle
muutusi. Analüüsimisel lähtutakse spetsiifiliste
mikroorganismide arvukusest ja mikrobioomi

liigirikkusest mullas, puhtas vees, õhus, toidus jne.
Ettevõte on seadnud eesmärgiks õppida
tundma keskkonna mitmekesisust molekulaarsel tasandil ja saadud teadmistest
lähtuvalt seda mitmekesisust hoida ja suurendada. Eluskeskkonna suurima osa – nii liigirikkuselt
kui biomassilt – moodustab mikroorganismide
maailm. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab
inimsilmal seda osa keskkonnast hoomata ja
kasutada selle mitmekesisuse tõttu indikaatorina keskkonna seisundi ja sellega toimuvate
muutuste hindamiseks.
BiotaPi pikemaks sihiks on metagenoomne
lähenemine keskkonnaprobleemidele. Esmalt
plaanitakse kirjeldada Eesti ja lähipiirkondade
ökosüsteemide mulla metagenoomset „näpujälge”, mille abil saab luua keskonna monitooringu
kvantitatiivse ja sertifitseeritava süsteemi.
BiotaP OÜ juhatuse liikme Sirli Sipp Kulli sõnul
saab erinevate väetamisskeemidega põldude
mullaproovide uurimisel hinnata näiteks mulla
lisaväetamise vajadust. „Inimestelt võetud
proovide mikroorganismide uurimisel saame
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aga teada, kas kellelgi on soodumus
mingile kindlale haigusele,” selgitas
Sipp Kulli. „Täna uurime ka ürgmetsadest võetud mulla- ja juurteproove,
aga proove on võetud ka kivisöest Ameerika
Ühendriikides ja Antarktikas leiduvast jääst.
Oleme aktiivselt otsimas erinevate proovide
mikroorgansimide mustrite võimalikult reaalset tõlgendamisviisi.”

hulgas akrediteeritud ka uue põlvkonna
sekveneerimismetoodika.
Siiani on EASi toel edukalt lõpule viidud kaks
alusuuringut ning üks teadus- ja rakendusuuring, veel on plaanis küsida rahastust kahe
teadus- ja rakendusuuringu elluviimiseks. Kuna
teadus- ja arendusprojektid on rahamahukad,
ei suuda noor ettevõte neid alati ise finantseerida, siis kulubki riigi tugi marjaks ära.

Laboris alustas tööd ka uue põlvkonna
DNA järjestaja, mis sel hetkel oli Põhja- ja
Ida-Euroopas esimene kasutuselevõetu. Selle
aparaadiga on äärmiselt lihtne ja käepärane määrata näiteks ühe bakteri terve
genoomi järjestust vaid kolme tööpäeva
jooksul, muutes nii kaasaegse molekulaarmikrobioloogia n-ö igameheteaduseks. Sipp Kulli
hinnangul on BiotaP üks väheseid ettevõtteid
kogu maailmas, kes üldse metagenoomseid
testsüsteeme arendab. Nüüdseks on katselaboratooriumi
kvaliteedijuhtimissüsteem
standardi EVS-EN ISO 17025 järgi akrediteeritud ning esimesena maailmas on
kuue enda poolt välja töötatud meetodi
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Arendustöötaja viis
Bait Partneri IT-lahenduse
Euroopa haiglatesse
Bait Partner OÜ

Bait Partner ei hoidnud jäigalt kinni
oma IT-spetsiifikast, vaid kaasas
tootearendusse eksperdi, kel oskus
mõista nii meditsiinitöötajaid,
IT-proffe kui ka ärijuhte.

E

esti väikefirma OÜ Bait Partner kaasas
EASi abil tootearendaja, kelle abiga
töötati haiglate operatsioonisaalidele
välja integreeritud IT-lahendus ORNet, mida
nüüd eksporditakse Põhjamaadesse ning teistesse Euroopa riikidesse. Kuigi esmalt olid
fookuses suured haiglad, sobib ORNeti lahendus ka era- ja spetsiaalmeditsiini ettevõtetele,
näiteks hambaravi- ja ilukirurgiakliinikutele.

Teadupärast saab arendustöötajat EASi toel
kaasata mitmesse etappi ettevõtte arengus, alates toote lihvimisest ning lõpetades
turunduskanalite avamise ja sissetöötamisega. Bait Partneril oli arendusabi vaja just toote
väljatöötamisel.
Algust tehti lihtsamate süsteemide loomisega pildi edastamiseks ja andmete kaitsmiseks.

2009. aastal sai IT-ettevõttele selgeks, et
suurimaks arenduse takistajaks on meditsiinialase tehnilise oskusteabe puudumine.
Kuna meditsiin on spetsiifiliste nõudmistega
valdkond, siis tuli toode viia nõutavale tasemele ja aktsepteeritavalt ka testida. Ettevõte
vajas rahvusvahelise kogemusega tootearendusinseneri.
Sobiv asjatundja õnnestus leida Soomest.
Valiku otsustas see, et eksperdil oli kontakte
ja kogemusi meditsiinitehnika vallas, samuti
oskus suhelda ja mõista nii meditsiinitöötajaid,
IT-töötajaid kui ka ärijuhte ning ühendada kõigi
vajadused ühes tootes.
2010. aasta alguseks loodigi tootearendaja
abiga esimene täisdigitaalne full-HD-lahendus,
mis pole seotud ühegi mu tootja tootega, kuid
samas ühildub enamiku teiste operatsioonisaalis kasutatavate vahenditega. Lahenduses
on integreeritud meditsiinisüsteemid, andmeturbe-, audio- ja videolahendused, mis
võimaldavad jälgida võrgus haiglate operatsioonisaalides toimuvat. ORNetiga saab juhtida
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kõiki operatsioonisaali seadmeid, olles
samal ajal ühenduses patsiendi
andmebaasiga.
Näiteks saavad teistes linnades asuvad arstid
konsulteerida opereerivaid kirurge ja lektorid
näidata operatsioonil toimuvat noortele arstidele. Uus lahendus lubab operatsioonil ekraanile
kuvada pildi mitmest kaamerast, andes täpsema ülevaate nii patsiendi sees kui ka ümber
toimuvast. Lisaväärtusena saab lahendusega
optimeerida operatsioonisaali kasutusaega,
mille tulemusel toob ORNet haiglatele ka otsest
majanduslikku kasu.

Technology for Life”) on põhjust optimismiks.
Väikefirma toode on võitnud esimeste kasutajate usalduse ja laekunud tellimused lubavad
tootmist laiendada. Euroopa Liidu seadusandlus
sätestab aina uusi nõudmisi operatsioonisaalidele ja meditsiiniteenustele, mistõttu vajadus
toote järele peaks tulevikus ainult kasvama.

Bait Partneri juhatuse liikme Inga Moreva sõnul
oli tootearendus pikk protsess. „Tootel on otsene mõju patsientide turvalisusele, mistõttu
selle turuletoomine võttis aega ja oli omajagu keeruline, ainuüksi kliinilised testid kestsid
vähemalt pool aastat.”
Ettevõttel, mis oma nimega rõhutab suunatust mitte masinatele, vaid inimestele („Bait”
on lühend väljendist „Best and Innovative
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Kosmoseteadus aitab
kliimamuutusi
paremini mõõta
AS Regio

Regio oli üks esimestest Eesti
ettevõtetest, kes kaasati
Tartu Ülikooli teadlaste ja
Tartu Observatooriumi üha
tihenevasse koostöösse Euroopa
Kosmoseagentuuriga.

K

õik ÜRO riigid peavad iga-aastaselt esitama Rahvusvahelisele Kliimapaneelile
aruande oma riigi süsinikubilansi
kohta, mis tähendab süsinikdioksiidi atmosfääri paiskumise ja looduskeskkonda imendumise
määra riigiti. 2009. aastal tõid nii Riigikontroll
kui ÜRO esile, et Eestil puudub süsteemne
ja usaldusväärne arvepidamine kasvuhoonegaaside üle. Kuigi Eestis eeldati, et metsad
ja metsamajandamine seovad 30% süsinikdioksiidist, oli tegemist üsna pealiskaudse ja
ebausaldusväärse mõõtmistulemusega.

Tarkvara, geoinfo ja kaartide loomisele
keskendunud rahvusvahelise haardega Regio
otsustas konsulteerida Tartu Ülikooli juhtivate teadlastega, kuidas annaks olukorda
parandada. Teadlaste abiga jõuti järelduseni,

et tõhusamalt on kasvuhoonegaaside ringlust
võimalik jälgida teaduse ja kosmosetehnoloogia
abiga. Kasutades lähteandmetena nii satelliitkui maapealseid välitöömõõtmisi, õnnestub
pärast põhjalikku analüüsi jõuda tulemusteni,
mida tegijad nimetavad tänase teaduse viimaseks sõnaks. Kvalitatiivne hüpe teaduslikes
meetodites aitab välja selgitada, palju Eesti
tegelikult süsihappegaasi seob ja õhku paiskab.
See aitab kaasa ka Eesti majandusele, võimaldades näiteks edukamalt kasvuhoonegaaside
kvoote müüa.
Idee elluviimine eeldas võimalust osaleda
kõrgtehnoloogilises arendustöös, tõsta oma
võimekust uute tehnoloogiate ja rakenduste väljatöötamisel, leida uusi äripartnereid
ning kuuluda tipptasemel rahvusvahelistesse kontaktvõrgustikesse. Kõigi nende uste
avamisel oli toeks EAS.
Regio oli üks esimestest Eesti ettevõtetest, kes kaasati Tartu Ülikooli teadlaste ja
Tartu Observatooriumi üha tihenevasse koostöösse Euroopa Kosmoseagentuuriga. Lisaks
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projekti rahastamisele aitas EAS ka
kontakte luua ja hoida, olles ühenduslüliks Eesti ettevõtete ja Euroopa
Kosmoseagentuuri ning LääneEuroopa kosmosetehnoloogia ettevõtete vahel.
Projekti laiem eesmärk on täiustada Eesti
kasvuhoonegaaside inventuuri kosmosetehnoloogia vahenditega, et Eesti edulugu kvoodimüügi toel saaks jätkuda – et riik saaks osta
elektriautosid, ehitada koole ümber nii, et
need vähem energiat tarbiksid ja vähem süsinikdioksiidi õhku paiskaksid jne.

Tipptasemel süsteemi kõiki kasutusvõimalusi ei pruugi osata täna isegi ette näha.
Regio sihiks on Eestis väljaarendatud süsteemi eksportimine teistesse riikidesse, et ka
mujal maailmas areneks kasvuhoonegaaside inventuur kõrgemale tasemele. Hetkeseis
ja tulevikuväljavaated on paljulubavad, sest
juba projekti esimeses pooles hakati Regio
loodava maakasutuse seisundi monitooringu
metoodika vastu huvi tundma. Väljatöötamisel
olevaid algoritme loodetakse edaspidi katsetada ja kasutusele võtta täppispõllumajanduse
valdkonnas.

Koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga on
valminud ka uudne prooviteenus, mis võimaldab jooksvalt Eesti üleujutuste värskeimat
seisu kaardistada. Projekti koordinaatori Kaupo
Voormansiki sõnul on meetodi eeliseks aerofotograafia ees operatiivsus ja võimalus katta
korraga väga suurt territooriumi. Pikemas perspektiivis on teenust kavas ka teistele riikidele
pakkuda, luues näiteks üleujutusohu hoiatussüsteemi Läänemere-äärsetele linnadele.
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Euroopa
innovatsioonivõrgustik
TAFTIE Eesti taktikepi all

Euroopa innovatsioonivõrgustik
kogunes mullu Tallinnasse konverentsile Eesti kogemust kuulama.

E

uroopa innovatsiooniagentuuride ühendus TAFTIE (The European Network of
Innovation Agencies) koondab 23 Euroopa
riigi 25 innovatsiooniga tegelevat organisatsiooni,
kelle seas Eestit esindab EAS. Ühenduse raames
toimub elav koostöö riiklike tehnoloogiaprogrammide juurutamisel, samuti saavad liikmed
ühenduse kaudu kursis olla, kuidas teistes riikides innovatsiooni ergutatakse. 2011. aastal
mängis EAS TAFTIE tegevuses keskset rolli, kuna
esimese Kesk- ja Ida-Euroopa riigina oli just Eesti
organisatsiooni eesistuja.

TAFTIE

Ilmar Pralla

EASi innovatsioonidivisjoni direktor ja 2011.
aastal TAFTIE nõukogu esimehe rollis olnud
Ilmar Pralla sõnul pole kahtlust, et globaalses
konkurentsis on Euroopal vaja pingutada. Ühelt
poolt mõjutab Euroopas toimuvat kõrgel tasemel teadustegevus USAs ning teisalt Hiina oma
soodsast tööjõust tekkivate võimalustega. See
sunnib Euroopa valitsusi koos pingutama, et luua
viljakas pinnas teadus- ja arendustegevusele.

Ettevõtete innovatsioon nõuab tihedaid sidemeid klientide, tarnijate ja ka regulaatoritega,
kes turgu kujundavad. Siin tulebki mängu TAFTIE
võrgustiku panus, mis seisneb innovatsiooni
parimate kogemuste vahetamises.
Eesti eesistumise aastal toimus mitu sisutihedat ja laialt TAFTIE liikmeskonda kaasanud
üritust Tallinnas ja Tartus. TAFTIE-aasta tipphetk
oli juuni lõpus toimunud rahvusvaheline konverents „Heaven or Hell: Innovating Cyber Future”.
Konverents pakkus hea võimaluse tutvustada
Tallinnasse kogunenud Euroopa innovatsiooniagentuuridele Eesti kogemust e-teenuste
ja küberturvalisuse vallas. Sündmuse teine
suur teemaplokk käsitles kommunikatsiooni ja
sotsiaalmeediat, mis mängib avalikus sektoris
üha kasvavat rolli.
Ilmar Pralla tõdeb, et Eestil läks korda oma
innovaatiliste ideedega TAFTIEs tähelepanu
äratada ning eesistujamaana meie tugevaid
külgi esile tuua. „Hea aasta oli nii rahvusvahelise innovatsioonikoostöö elavdamise kui ka riigi
tutvustamise seisukohast.”
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Intelligentne lillepott võib
muuta maailma
Click & Grow OÜ

Enne Ajujahi võistlustulle astumist
otsis Mattias Lepp kümneid põhjusi,
miks ta ei peaks seda tegema, kuid
tõuke tegelda ettevõtlusega, mis otsib
lahendusi maailma valusamatele
probleemidele, sai ta just Ajujahil.

M

attias Lepp, EASi poolt ellu kutsutud
ettevõtluskonkursi Ajujaht 2009. aastal
võitnud elektroonilise lillepoti arendamisega tegeleva Click & Grow asutaja, otsis enne
võistlustulle astumist kümneid põhjusi, miks seda
mitte teha. Õnneks osutus tugevamaks tema tahtmine olla ettevõtja, kes muudab maailma.

eest muul viisil hoolt kandma. Selle kõige võtavad
enda peale potis olevad sensorid, protsessor ning
spetsiaalne tarkvara. Juba enne toote turuletoomist kogus Click & Grow 20 000 tellimust ja sõlmis
lepingu intelligentsete lillepottide müümiseks
amazon.com müügikeskkonna kaudu. Ettevõtte
toodetest on kirjutanud muuhulgas sellised
maailma suurimate hulka kuuluvad tehnoloogiaja keskkonnaportaalid nagu The Wired Magazine,
Discovery, GizMag, TreeHugger.

Mattias Lepp oli kogenud ettevõtja juba enne
Ajujahti. Ta oli pikki aastaid erinevates valdkondades tegutsenud: puiduäri, hotellindus, vanad
muusikariistad, infotehnoloogia. Kuid tõuke
tegelda ettevõtlusega, mis otsib lahendusi
maailma valusamatele probleemidele nagu
veevarude vähenemine ning arengumaade
näljahädad, sai ta just Ajujahil.

Kui Ajujahi konkursi ajal mõtles Click & Grow
käivitaja miljoni teenimisele, siis täna mõtleb
ta juba miljarditele. Click & Grow ei arenda
enam üksnes lillepotti, vaid ka teisi süsteeme
ja materjale, mis aitavad elukeskkonda rohelisemaks muuta. Näiteks on ettevõte töötamas
välja materjale, mis vähendavad põllumajanduses kasutatavat vett ligi 60% ning seadmeid, mis
lubavad kasvatada toitu seal, kus seda enim vajatakse. Sealjuures on ühemehefirmast alguse
saanud ettevõte endiselt väike – koos asutajaga
on tööl vaid neli inimest.

Click & Grow süsteemi teeb eriliseks see, et
taimed kasvavad potis ilma igasuguse kõrvalise
abita – taime ei pea kastma, väetama ega selle

Täna on Mattias Lepp veendunud, et osalemine
Ajujahil oli üks parimaid kogemusi ja erilisemaid
aastaid tema elus.
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Programmeerijate
päästeinglid
Zero Turnaround OÜ

Kujutage ette, kui peaksite iga
kirja kirjutamiseks ja saatmiseks
oma arvuti restartima? Sisuliselt
lahendab JRebel programmeerijate
jaoks sarnase mure.

T

ee tööd ja näe vaeva, nagu ütles
Tammsaare – see on kohalik viis kuhugi
jõuda. Nii sai alguse ka tarkvaraettevõte ZeroTurnaround. Firma aluseks sai Jevgeni
Kabanovi peas 2007. aastal välgatanud idee,
kuidas Javas programmeerimine kiiremaks
muuta, mida siis koos Toomas Römeriga 2009.
aastal juba järjepidevalt arendama asuti, tulemuseks JRebel, millel siiani tõsine konkurents
puudub. JRebel on tänaseks muutnud enam
kui 10 000 Java programmeerija töö efektiivsemaks ning vähendanud oluliselt tootmiskulusid.
Kuidas ettevõttel õnnestus vallutada enam kui
67 riiki ja saada oma klientideks sellised suurfirmad nagu Apple, Cisco, HP, LinkedIn, Bank of
America ja Twitter, räägib Jevgeni Kabanov.
„Innovatsioon on karm mäng. See on mõnes
mõttes endale augu kaevamine – teised ei

pruugi seda innovaatilist lahendust ju tegelikult veel otsida. Meil kulus aastaid, et veenda
kogukonda meie võimes nende tööd produktiivsemaks muuta ja anda ettevõttele tõelist
väärtust. Meie toode on selle raudselt saavutanud, sest kasutajad võrdsustavad JRebeli
loomist tähtsuselt lapse sünniga. See on väga
liigutav. Oleme suutnud oma tootega muuta
maailma paremaks, aga selle taga on ka tõsine
töö kogu ZeroTurnaroundi meeskonna poolt.
Oleme ise motiveeritud ja jutlustame seda,
mida tunneme ja millesse usume.
ZeroTurnaroundi ehitatud tootlikkuse tõstja
võimaldab meeskondadel tohutult aja-, närvija lõpuks ka rahakulu kokku hoida. Kujutage
ette, kui peaksite iga kirja kirjutamiseks ja
saatmiseks oma arvuti restartima? Õudus, eks
ole! Sisuliselt lahendab JRebel programmeerijate jaoks sarnase mure. Iga kord, kui Java
arendaja peab veebirakendust muutma, kulub
tal rakenduse sulgemiseks ja avamiseks mõni
minut ehk päevas läheb kuni 20% taoliste protsesside järel ootamisele. JRebel lubab aga vigu
reaalajas vahetult veebirakenduses parandada.
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Arvestades meie olemasolevate ja
potentsiaalsete suurettevõtetest
klientide tänapäevaseid arenguvajadusi, on iga võidetud sekund ja
dollar oluline. 2011. aasta mais tulime välja ka
teise tootega, süsteemiadministraatoritele
suunatud LiveRebeliga, mille ekspordiks saime
toetust EASilt. EASi toetus võimaldab kaasata
arendustöötajaid, kes aitavad toodetel välisturgudele jõuda. Ilma kohalikke olusid tundvaid
valdkonnaspetsialiste kaasamata oleks oluliselt
raskem oma toodet suurtele välisturgudele viia.

poolt mitme auhinna näol ja oluliselt kasvanud
müügitulemused.
Kus võiks ZeroTurnaround oma arengus viie
aasta pärast olla? „Raske öelda. Sellises tempos
jätkates on potentsiaali miljoni dollari ettevõtteks kasvada küll.”

Vaatamata töötajate puudusele Eesti IT-sektoris
ja meie tegevusvaldkonna spetsiifilisusele,
oleme mõne aastaga pea 40liikmeliseks rahvusvaheliseks meeskonnaks kasvanud. Tegutseme
Prahas, Tartus, Tallinnas ja Bostonis. Uusi töötajaid meelitab mitmekülgne, arenema sundiv ja
tehniline töö, millel nähakse tulevikku.”
Hetkel on Tartus välja mõeldud Eesti Innovaator
2011 tiitliga pärjatud JRebel ainuke omalaadne
toode maailmas. 2011 oli ettevõtte jaoks läbimurdeaastaks – tunnustus Java kogukonna
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Trinon – juhuse läbi
sündinud titaanitöötleja
Trinon Titanium GmbH

„Me ei hoia kõiki mune ühes
korvis, vaid arendame erinevate
valdkondade tooteid.”

M

iroslaw Pienkowski jaoks on kõik olulised sündmused tema elus toimunud
juhuslikult – läbi juhuse sattus ta ka
1990ndate alguses Narva, kus toodeti tema
äriks vajalikke titaanist kruvisid.
Et mitte sõltuda hankijatest, asutas mees 1993.
aastal ise firma Trinon ning asus kuue inimesega juba oma plaanide kohaselt titaaniga
tegutsema.

Paremal: Miroslaw Pienkowski

Miroslaw Pienkowski: „Titaaniga töötamine
andis juba idee minna üle meditsiinitarvikute
tootmisele ning 1997. aastaks omandasime vajalikud Euroopa Liidu sertifikaadid. Täna toodab
250 töötajaga Trinon eelkõige meditsiiniinstrumente ja implantaate. Meie peakorter
Karlsruhes tegeleb turunduse, sisseostu ja
tootearendusega, lisaks tegeletakse arendusega ka Singapuris. Plaanis on suurendada
tootmisvõimsust Narvas, tuua siia osa arendusest ning laieneda ka Tallinna.

Meditsiiniäris on patsient kõige tähtsam ning
seetõttu tuleb pidevalt uurida nende vajadusi.
Mitmed Trinoni tooted on tekkinud heategevusliku koostöö käigus Ukraina arstidega, samuti
on koolitatud implantaatide kasutamise osas
Kuuba ja Kambodža kirurge. Paraku on Eesti
patsientide kriitiline mass liiga väike selleks, et
leida siit partnereid, kes aitaksid patsientide
vajadusi uurida ja seda kogemust tootearendajatele edasi anda.
Niisiis on Eestis põhitähelepanu seni tootmisel. Ettevõtte tootmisseadmeid on uuendatud
pidevalt. Esimesed uued seadmed soetati alles
1996. aastal ning vanadelt Nõukogude masinatelt üleminek parandas märgatavalt nii
toodete kvaliteeti kui tootmisprotsesse.
Viimaste aastate tehnoloogia kiire areng lubab
toota kiiremini ja parema kvaliteediga, surudes omakorda hindu allapoole. Näiteks kui ühe
detaili tootmine võttis viie aasta eest aega 25
minutit, siis tänase tehnoloogiaga toimub see
vaid 3,5 minutiga.
Sellise tootmise jaoks peavad inimesed tasemel olema – Trinonil on tootmistöölistele oma
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väljaõppekeskus. Paraku on insenere
olnud seni lihtsam Singapurist leida.
Näeksin hea meelega suuremat
koostööd ülikoolidega, kusjuures
Trinoni taoliste arenevate ettevõtete jaoks
peaksid olema eraldi koostööprojektid. Alati
saaks ka rohkem koostööd teha linnaga, kasvõi
lihtsalt info liikumise osas. Trinon on alati valmis
panustama kohaliku kogukonna arendusse –
näiteks toetame 1997. aastal alguse saanud
rahvusvahelist noorte pianistide konkurssi, mis
on toonud Narva sadu Chopini-huvilisi noori nii
Euroopast kui ka Aasiast.

Meie tugevuseks on tasakaalustatud tegevus
ja tasakaalustatud riskid – me ei hoia kõiki
mune ühes korvis, vaid arendame erinevate
valdkondade tooteid. Kuigi praegu läheb väga
hästi autotööstusele orienteeritud toodetel,
on meie põhiline fookus siiski implantaatidel.
Põhjus on väga lihtne – homme võib teadus
pakkuda implantaatide asemele juba uusi
lahendusi, seega tuleb tänast turgu veel maksimaalselt ära kasutada.”

EASilt on Trinon saanud toetust järjekordsete uute seadmete ostmiseks. Kiidan väga EASi
konsultantide head suhtumist ja soovitan
igale ettevõttele läheneda sümmeetriliselt –
tootmisettevõtte jaoks on olulised aspektid
tootmine, inimesed, ressursid ja müük ning
kõiki neid valdkondi tuleb toetada ja arendada
tasakaalustatult.
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Eesti on Euroopa innovatsiooni
esiregioonis kohal
Baden-Württemberg International

Ettevõtluse toetajate sõlmitud
memorandum andis Eesti
ettevõtetele lihtsama võimaluse
teha ärivisiite ning leida partnereid
Baden-Württembergi ettevõtete,
ülikoolide ning uurimis- ja
teadusasutuste hulgast.

osaleda ärivisiitidel. Üheks regulaarseks kohtumiseks on näiteks mõlema regiooni ettevõtete
B2B-vestlused rahvusvahelisel tööstusmessil
Hannover Messe,” tutvustavad BWI rahvusvaheliste suhete projektijuht Anna Krywalski ja
EASi esindaja Saksamaal Riina Leminsky.

U

Kontaktide loomine on viinud tulemusteni –
tõusuteel on kaubavahetus, kasvanud välisinvesteeringute maht ja muud koostööprojektid.
Eestis väliskapitalil tegutsevatest ettevõtetest
on liidumaa taustaga näiteks ASB-Grünland,
Bauhaus, Heidelberg Zement, Karl Storz,
Leonhard Weiss Gruppe, Manfred Schmelzer,
Trinon Titanium ja Würth.

ued tuuled Eesti poliitilises olukorras
90ndatel ning soov leida uusi turge tõid
meile pärast iseseisvumist väliskülalisi,
kes veendusid noore riigi arengupotentsiaalis ja elanike vastuvõtlikkuses. Üheks selliseks
külaliseks oli Saksamaa Baden-Württemberg
International’i (BWI) juhatuse esimees Michael
Hagenmeyer.

Kui Eestis loodi 2000. aastal ettevõtluse arendamiseks BWIga sarnane organisatsioon EASi
näol, algas elav koostöö. 2008. aasta novembris
allkirjastasid EAS ja BWI vastastikuse mõistmise memorandumi. „Memorandum annab Eesti
ettevõtetele lihtsama võimaluse leida partnereid Baden-Württembergi ettevõtete, ülikoolide
ning uurimis- ja teadusasutuste hulgast, samuti

Üheks Eesti ja Baden-Württembergi liidumaa suhtluse kõrgpunktiks võib pidada Eesti
peaministri Andrus Ansipi ning taastuvenergia ja energiatehnoloogiatega tegelevate
ettevõtjate visiiti Stuttgarti 2009. aasta suvel.
Visiidi raames toimunud äriseminaril tutvustati Baden-Württembergi ettevõtetele Eestisse
investeerimise võimalusi. Viljakad koostöösidemed on tekkinud Baden-Württembergi ja Eesti
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kõrgkoolide vahel – 2010. aasta kevadel olid Eesti kõrgkoolide rektorid
visiidil Stuttgartis, Ulmis, Karlsruhes
ja Heidelbergis, aasta varem külastasid sakslased Eestit.
Baden-Württemberg on Saksamaa suuruselt
kolmas liidumaa, üks innovaatilisemaid regioone Euroopas. Liidumaalt on alguse saanud
maailmakuulsad ettevõtted nagu Daimler,
Robert Bosch, Celesio, ZF Friedrichshafen, SAP,
Würth, Porsche. Tööstusharudest on enim
arenenud TIME-tööstus (telekommunikatsioon, informatsioonitehnoloogia, meedia ja
elektroonika), transpordivahendite tootmine, tööstusautomaatika, samuti tervishoiu- ja
keskkonnatehnoloogiad.
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Eesti leidis rahvusvahelisest
ärieliidist palju uusi sõpru
Estonia’s Friends International Meeting

Maria Alajõe: „Peame oluliseks
tööd rahvusvahelise ärieliidiga,
kellest suuresti sõltub Eesti tuntus
ja käekäik laiemalt. Sõpru, kes
meile kaasa elaks, ei saa kunagi
liiga palju olla.”

üllatavalt edukaks, mistõttu julgustas see korraldajaid muutma ettevõtmist iga-aastaseks
traditsiooniks. 2011. aasta kokkutulek seoti
juba eestlaste armastatud traditsiooni, lauluja tantsupeoga.

2

Teise kokkutuleku programm oli väga mitmekesine ning sündmusi jagus igale maitsele –
ERSO ja 13aastase imelapse Tengku Ahmand
Irfani kontsert maestro Neeme Järvi juhatusel, ekskursioon vanalinnas, mille giidiks oli
ajaloolasest kaitseminister Mart Laar isiklikult, kohtumine peaminister Andrus Ansipiga.
Eesti senist käekäiku rahvusvahelisel areenil ning riigi omapära tutvustava sündmuse
käigus korraldatud ärisümpoosionil Riigikogu
konverentsikeskuses peeti maha ajurünnak
Eesti majandus- ja maksusüsteemi võimaluste
küsimuses. Sümpoosioni „Quo vadis, Estonia?”
seekordse alapealkirjaga „Post-crisis Europe:
no more East vs West, no more „New” vs „Old”
Europe, new realities and challenges” mõtlemapanevad avasõnad ütles president Toomas
Hendrik Ilves. Sümpoosionil tuli selgelt esile
Eesti erilisus ja hakkamasaamine globaalse

010. aastal sündis president Toomas
Hendrik Ilvese, ärimees Margus Reinsalu
ja EASi esindajate ühise mõttevahetuse
käigus idee korraldada Eesti sõprade kokkutulek ehk Estonia’s Friends International Meeting,
millega tänada ja tunnustada ärimehi, poliitikuid, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kelle hea
tahe, nõu ja tegevus on Eestil aidanud areneda
dünaamilise majanduse ja ärksa kultuurikeskkonnaga euroopalikuks riigiks.

Foto: Johannes Arro

Esimene kokkutulek 2010. aastal oli pühendatud Eesti iseseisvuse taastamise 19. aastapäeva
tähistamisele. Ebatavaline formaat, mis pani
kokku ärisümpoosioni, edukate kaasaegsete
ettevõtete külastamise, erinevad tipptasemel
kultuurisündmused ja väga erinevad mõjukad inimesed maailma eri nurkades, kujunes
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majanduskriisi kontekstis võrrelduna
teiste riikidega, mis peaks julgustama investoreid Eesti poole vaatama
ja positiivseid otsuseid langetama.
Delegatsioonil oli võimalus külastada ka Eesti ühe
suurema välisinvestori Ericssoni tehast.
Tasakaaluks „kõvale sisule” viidi Eesti sõbrad XI
koolinoorte laulu- ja tantsupeo avamispeole, et
avada siinse Põhjamaa rahva hinge. President Ilves
võõrustas külalisi presidendilossis ning Margus
Reinsalu kutsus külalised kontsert-vastuvõtule
Oandu mõisas.
„Peame oluliseks tööd rahvusvahelise ärieliidiga, kellest suuresti sõltub Eesti tuntus ja käekäik
laiemalt. Meil on hea meel võõrustada sedavõrd
esinduslikku seltskonda, kes huvitub Eestist – on
nad ju edaspidi Eesti ideelisteks saadikuteks
maailmas, ning sõpru, kes meile kaasa elaks, ei saa
kunagi liiga palju olla,” põhjendas ürituse korraldamist EASi juhatuse liige Maria Alajõe.

kirjalikult küllakutse eest. Ta kiitis ilusat Eestit
ning tänas võimaluse eest tutvuda paljude huvitavate inimestega. Omalt poolt lubas Bollecker teha
kõik, mis tema võimuses, et Eestit Prantsusmaal
tutvustada ja soovitada.
Eesti sõprade teisel kokkutulekul osales ligi 60
rahvusvahelist ettevõtjat, sündmust tulid kajastama ka ajakirjanikud Eesti peamistel sihtturgudel
tegutsevatest meediakanalitest. Kokkutuleku
peakorraldajatega panid seljad kokku Eesti
Energia, Credit Suisse, Estravel, Ericsson, Eesti
Telekom ja Tallink, et kiiduväärt algatus väärikalt
teoks saaks.

Foto: Johannes Arro

Foto: Johannes Arro

Üheks uueks Eesti austajaks sai näiteks kokkutulekul osalenud rahvusvaheline ärijurist Didier
Bollecker, kes tänas president Ilvest hiljem veel
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Eesti – e-riigist
e-autode riigiks
Valitsuse elektriautode programm

Kiirlaadijate võrgustik lubab
arendada kaasnevaid lahendusi
nagu elektritarbimise mõõtmine,
mobiilimaksed, kasutajaliidesed
ja nende integreerimine tarkade
võrkudega.

M

aailm tunneb „e-stoniat” – riiki, kus
valitsus on elektrooniline, autosid
pargitakse mobiili abil ja internetiühendus on inimeste üks põhiõigusi. Peagi saab
see „e” veel ühe tähenduse – Eestist on saamas
elektriautode-Eesti tänu valitsuse värskele
elektriautode programmile.

jätkub 500 auto jaoks. See tähendab, et 2012.
aasta lõpuks võiks Eesti teedel ringi vurada
juba tuhatkond elektriautot.
Et uudsete autode omanikud ei peaks kartma
teelejäämist, on algatatud veel üks enneolematu projekt – 2012. aasta lõpuks plaanitakse katta
kogu Eesti kiirlaadijate võrgustikuga. Kiirlaadija
lubab täita 80% akust vaid 20 minutiga. Eesti
suuruse riigi jaoks on vaja vähemalt 200 laadijat. Seni on taolisi projekte ellu viinud eelkõige
väiksemad regioonid või linnad ning pigem
aeglaste laadijatega.

Programmi rahastatakse üleliigse CO2 kvoodi
müümisest ning see koosneb kolmest tegevusest. Esiteks saavad 507 sotsiaaltöötajat oma
ametiautodeks Mitsubishi iMiev’id. Esimesed
50 autot jagati välja 2011. aasta oktoobris ning
alates 2012. aastast sõidavad sotsiaaltöötajad
üle kogu Eesti elektriautodega.

Antud algatused loovad suurepärased võimalused elektriautode valdkonnaga seotud
ettevõtetele, kellele selline keskkond loob soodsad arendus- ja tootmisvõimalused. Arvestades
Eesti väikest rahvaarvu, on meil lootust hõivata kõrge positsioon elektriautode suhtarvus
elaniku kohta. Meie tõsiseks konkurendiks on
siinkohal Monaco.

Teiseks antakse Eesti füüsilistele ja juriidilistele
isikutele toetust elektriauto ostuks – toetusi

Ilmselt just seetõttu otsustati korraldada elektriautode ralli Tallinnast Monacosse mõlema
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riigi aukonsuli toel. Ralli läbis kümne
päeva jooksul 8 riiki ning 27 linna.
Ühtlasi oli ralli avalöögiks maailma
teavitamine Eesti innovatiivsetest
sammudest elektriautode kasutuselevõtmisel.
EAS korraldas ralli eelõhtul seminari „The
Challenges of Electromobility in the Nordic
Countries”. Seminaril jagasid oma visioone ja
kogemusi elektriautode ning säästlike tehnoloogiate valdkonnas suurt kogemust omavad
välismaised eksperdid, keda huvitasid Eesti
tulevikuplaanid. Vestluspaneeli juht Christer
Asplund Rootsi energiatööstuste esindajana
õnnitles Eestit julgete otsuste eest ja leidis, et
Eestil on võimalus jõuda elektrisõidukite keskkonna arendamisel maailma riikide etteotsa.

Eesti on ka suurepärane testturg nii elektriautodele kui infrastruktuuriseadmetele.
Vähe on teisi riike, mille aastane temperatuur
kõigub vahemikus -32,4 kraadi kuni 35,4 kraadi
ning mille lumikatte paksus ulatub keskmiselt
70 cm. Meie lähedal asub ka elektrisõidukitest
tõsiselt huvitatud Skandinaavia turg. Nii sillutavad Eesti katsetajad Aasia ettevõtetele teed
Euroopa Liidu turule.

IBMi asepresident Cathy Rodgers ja Christer Asplund seminaril

On selge, et valdkonna arendamine loob uued
ärivõimalused nii olemasolevatele Eesti ettevõtetele kui ka uutele välisinvestoritele. Näiteks
lubab kiirlaadijate võrgustik arendada nendega kaasnevaid lahendusi nagu elektritarbimise
mõõtmine, mobiilimaksed, kasutajaliidesed ja
nende integreerimine tarkade võrkudega.
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33 põrsast triibuseelikus
ja koorikaraoke
maailmanäitusel
Eesti EXPO maailmanäitusel

Eesti paviljoni Hiinas külastas
peaaegu kahe Eesti jagu inimesi.

H

iinas Shanghais EXPO 2010 maailmanäitusel „Parem linn, parem elu”
kogus ligi tuhanderuutmeetrine
Eesti paviljon rohkem külastajaid kui Eestis
elanikke – omanäolist väljapanekut väisas 2,2
miljonit inimest, enamik neist muidugi Hiinast.

Värviküllasesse triibumustrisse rüütatud,
torkas Eesti paviljon silma põhjamaiselt kargete naabrite Soome, Rootsi, Taani ja Norra seas.
Interaktiivse paviljoni sisemusest leidsid külastajad 33 intrigeerivat põrsast, millest igaüks
kandis oma sõnumit üleskutsega päästa maailma linnad.
„Me ei käinud Hiinas siiski mitte ainult ilusa
paviljoniga, vaid ikka sellega, mida meil oli
öelda,” rõhutab Toomas Tiivel, kes kureeris
EXPO peakomissarina EASis Eesti osalemist
maailmanäitusel. „Panime külastaja mõtlema
linnastumisega seotud väljakutsetele, rääkides
olulistel teemadel huumorivõtmes, näidates

Eesti intellektuaalset panust paremate linnakeskkondade loomisse ja kutsudes inimesi üles
osalema ühistegevuses.”
Linnade tuleviku üle mõtiskleva kontseptsiooni
(SAVECITY.ORG) lõid Identity OÜ, arhitektuuribüroo Agabus, Endjärv ja Truverk Arhitektid OÜ
ja sisearhitektuuribüroo Ruumilabor OÜ.
„Siga on Hiinas austatud loom. Meie paviljonis
sai põrsastega suhelda – neid katsuda ja selja
peal olevast pilust raha asemel sisse kukutada
soove või ettepanekuid, kuidas oma kodulinnas
elu paremaks muuta. Iga põrsas sümboliseeris
üht linnalise elu külge, mis vajab tähelepanu:
näiteks jalakäijasõbralikud tänavad, nutikas
taaskasutus, taastuvenergia, puhta vee kättesaadavus, linnaplaneerimise ja otsustamise
demokraatia ja läbipaistvus,” rääkis Tiivel.
Põrsaste kõrval ilmestas Eesti väljapanekut omapärane kultuurifenomen koorikaraoke.
Õhtuti täpselt kell kuus lõi paviljoni seinale
pandud hiidekraanil laulu lahti segakoor dirigent
Veronika Portsmuthi juhatusel, jättes mulje
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Tallinnas igal õhtul uuesti sündivast
etteastest. „Koorikaraoke kohta levis
info kulutulena ja see omandas legendaarsed mõõtmed,” meenutab Tiivel.
Iga kuu toimusid ka Eesti kunstnike näitused, millest eriti menukaks osutus ehtenäitus
rühmituselt Õhuloss.
Eesti paviljonis oli ka suletud ala, kus käis n-ö
tegelik töö Aasia suunal – seal toimusid ametlikud kohtumised ning sõlmiti kokkuleppeid
turismi, hariduse, kultuuri, infotehnoloogia ja
transiidi valdkonnas.
EXPO maailmanäitus Shanghais kestis pool
aastat, maist novembrini 2010. Sellel osales ligi
200 riiki ja 45 rahvusvahelist organisatsiooni
ning seda külastas kokku 73 miljonit inimest.
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Eesti ülikoolide invasioon
Shanghaisse
Eesti EXPO maailmanäitusel

Eesti ülikoolide korraldatud
töötoad EXPO-l tekitasid koostööideid ja edendasid Eesti mainet
kõrghariduse ekspordi vallas.

S

hanghai maailmanäituse külastajaid üllatas Eesti paviljonis kunstiinstallatsioon, kus
tervet paviljoni täitvad hiiglaslikud värvilised hoiupõrsad kogusid häid mõtteid, kuidas
muuta maailma linnu paremaks elamiskohaks.

Juba enne EXPO algust mõisteti, et hoiupõrsaste
kontseptsioon jääb poolikuks, kui pakutud ideedega hiljem midagi ette ei võeta. Kuna oli teada, et
enamik sõnumeid tuleb hiina keeles, otsiti nende
analüüsimiseks abi Hiina koolidest. Koostööd
hakati tegema Shanghai Jiaotongi ülikooli professori, energiasäästuteemadega töötava Lian
Zhiwei ning tema magistri- ja doktoriõppes õppivate üliõpilastega. Ühiselt võeti ette kogunenud
ettepanekute tõlkimine ja statistiline analüüs.
Kuid koostöö ülikoolidega käis ka vastupidi – Tartu
Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia
ja Tallinna Tehnikaülikooli professorite juhendamisel korraldati viis töötuba Hiina üliõpilastele.

Animatsioonitöötuba professor Priit Pärna juhtimisel toimus Shanghai Teaduse- ja Tehnikaülikoolis
(USST). Eesti paviljonis peeti küberkaitse-, tarkvaratehnika-, semiootika- ja filmikursuseid. Samuti
osalesid Hiina tudengid seal Archimedese fondi
ja Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel jätkusuutliku energia töötoas, mida juhendasid
professorid Dieter Meissner, Andres Öpik ja Enn
Mellikov Tallinna Tehnikaülikoolist.
Tavakülastajatele suletud paviljoni VIP-ala
muudeti kolmeks päevaks tõeliseks ülikoolialaks,
mis sisaldas muuhulgas kahte täisvarustuses
tehnika- ja arvutiklassi.
Kokku osales Eesti ülikoolide korraldatud töötubades üle 100 Hiina üliõpilase Shanghai ja selle
ümbruskonna tuntumatest ülikoolidest Shanghai
University, Tongji University, Fudan University, East
China Normal University ja Nanjing Art University.
Ühine tegutsemine maailmanäituse raames tegi
mõlema maa kõrgharidust üksteisest teadlikumaks, tekitas koostööideid ning tutvustas Eesti
kõrghariduse head taset Hiina tudengitele, luues
eelduse suurendada meie kõrghariduse eksporti.
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Lugu unistustest
ja reaalsusest
Eesti turunduskontseptsioon

Joel Volkov meenutab Eesti
turunduskontseptsiooni
saamislugu.

peaministri büroosse. Kohtumine Linnar Viigiga,
kes toona töötas valitsuse nõunikuna.

E

See oli aeg, kus esimest korda kirjutati Wired
Magazine’is Eestist ja „tiigrihüppest”. Linnaril
oli selles tähtis roll. Ta mõistis, mida tähendaks
Eesti jaoks brändi loomine. Aga puudus organisatsioon selle täideviimiseks.”

simene vaatus
„Aasta oli 1999. Süsteemne riikide bränding oli väga uus ja põnev teema. See
oli justkui alkeemia, millest paljud lootsid
imerelva ebapopulaarsuse või unustuse hõlma
vajumise vastu.

Minu sõber brändingukonsultant Inglismaalt oli
parasjagu Eestis. Me tegime üheskoos projekti.
Pärast õhtusööki küsis ta mult äkki, et kuule,
Joel, miks sina ei võiks Eestile brändi luua? See
oli ootamatu. Naljakalt ärritav küsimus. Ma
ei osanud sellele midagi vastata. Aga see jäi
kripeldama.”
Teine vaatus
„Minu teine sõber oli heas läbisaamises Eesti
Vabariigi presidendi Lennart Meriga. Küsisin
talt paar kuud hiljem, kas ta saaks Lennartiga
selle Eesti brändimise teema üles võtta.
Võttiski. Tulemuseks oli Lennarti telefonikõne

Kolmas vaatus
„Eesti võitis Eurovisiooni lauluvõistluse. Tekkis
vajadus Eestit reklaamida. Moodustati mitu
töörühma, millest ühes toimetasin ka mina.
Pandi alus Eesti brändile.”
Neljas vaatus
„Tank võitis konkursi, et teha Eestile reklaamikampaania Lätis. See oli 2002. Esimene reaalne
kokkupuude Eesti brändiga pärast kolme aastat
sellele mõtlemisest. Väga zen.”
Ülejäänud vaatused
„2007. aastal saime õiguse hakata brändi edasi
arendama koostöös EASiga. 1999. aastal kriipima jäänud küsimus sai 8 aastat hiljem oma
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vastuse. Eesti brändi arendamise
protsess on lõpmatu. Eesti muutub
iga päevaga paremaks, lihtsamaks ja
autoriteetsemaks. Nii, nagu kasvab
tegijate teadvus, areneb ka riigi nägu. Me pole
enam Londonist ostetud kalli logoga muutuste
keerises vaevlev provints, vaid tulevikku vaatav
ja värske rahvas. Seda igas mõttes.”

Aga kuniks teadlikkus meist veel sealmaal ei
ole, löön hea meelega selles protsessis usinalt
kaasa.”

Lõppmäng
„Ma arvan, et selliseid lugusid on palju. Oluline
on teada, et kusagil on keegi, kes saab aidata,
et ideedest sünniksid tulemused. Nagu EAS
seda on.
Minu unistus on, et meie maa oleks ühel hetkel
nii tuntud ja eristuv, et riigi enda nimi olekski
bränd. Et meil poleks vaja märkide ja juhendite
süsteeme Eesti tutvustamiseks. Lihtsalt inimesed, kes kuulevad Eesti nime, kujutavad juba ise
ette meie unikaalset loodust, disaini, inimesi,
nutikust ja maamärke – ilma mõtlemata.

Joel Volkov
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Väike samm inimesele,
suur samm Eestile
Skype’i telefonikiosk

See on hõbedane raketikujuline
imevidin, mille plafoonpõrand
süttib, kui sellele astuda. Saagem
tuttavaks – maailma esimene
Skype kiosk asukohaga Tallinna
Lennujaamas.

E

nne lendu või sealt tulles on ju hea võtta
perele või kallimale kõne, kus „tere” või
„head aega” öelda. Tasuta kõned kõikjale üle maailma, kus skaipijad asuvad. Eestlane
usub, et internet on inimõigus ning selle õiguse kuulutamise abil võidab Eesti maailmas
kuulsust, mida tõestavad kümned välismeediakajastused Skype’i telefonikioski avamise
puhul – väike samm inimesele (kioski plafoonpõrandale), kuid suur samm Eestile (välismeedia
areenile).

Tallinna Lennart Meri Lennujaama müügijuht
Indrek Kaing. „Suurema tähelepanu saamiseks
piisab mõnest nutikast ideest ja rahvusvaheline meedia ongi kohal – nagu juhtus Skype’i
telefonikioskiga lennujaamas. Eesti turism ja
ettevõtluskeskkond ainult võidab sellest tähelepanust,” rõõmustab Kaing.
Tallinna Lennujaama ja EASi koostööst on sündinud teinegi algatus – lennujaam riigi õhuvärava
ja visiitkaardina tervitab saabuvaid külalisi
avatud kätega, öeldes esimesena „Welcome to
Estonia” nii sõnas kui pildis.

„Tallinna Lennujaam tahab regioonis jõulist
positsiooni saavutada – koostöös tugevate
partneritega on see ka teostatav,” usub Kaing.
Eesti tutvustamine maailmas on võtmetähtsusega, sest see aitab lennujaamal värvata
Skype’i kiosk on näide riigisisesest koostööst – uusi lennufirmasid. „Ennekõike aga on oluline
EASil tuli idee ja pakkus seda lennujaamale. tutvustada Eestit neis linnades, millega Tallinnal
Lennujaam oli rõõmuga nõus sellist toredat lennuühendus juba olemas on – ikka selleks, et
leiutist võõrustama. „Eesti edu võti on koos- tagada lennukite täituvust ja püsivaid lennuühentöö, sest kui riik ja riigi ettevõtted on väikesed, dusi, millega kaasneb piisavalt väliskülalisi, kellele
pole kellelgi lihtne üksinda läbi murda,” leiab lennujaamas „Welcome to Estonia” öelda. EASi
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hea koostöö Eesti turismifirmade ja
reklaamiagentuuridega on samuti
see jõud, mis Eestit maailmale
tutvustada aitab,” selgitab Kaing.
Tallinna Lennujaam võitis õiguse võõrustada
Tallinnas 2012. aasta maikuus lennundusfoorumit Routes Europe. Foorumi peakorraldaja on
UBM Aviation-Routes ning osalema on oodata
ligikaudu 750 delegaati, nende seas nii Euroopa
lennufirmade kui ka lennujaamade esindajaid.
Routes Europe on Euroopa lennutranspordi
arendajate iga-aastane kohtumine, kus arutatakse uute lennuliinide avamise võimalusi.

Tallinna Lennujaam korraldab Routes Europe
2012 foorumit koostöös EASi, Tallinna linna,
Estonian Air’i ja Lennuliiklusteeninduse ASiga.
Koostöö seisneb muuhulgas ühiselt sihtkoha tutvustamises ning erinevate tegevuste ja
ürituste korraldamises.

Indrek Kaing

Kuna lennufirmad ei ava uusi liine mitte lennujaama, vaid ikkagi sihtkoha pärast, on ligi
saja lennufirma esindajate toomine Tallinna
ainulaadne võimalus tutvustada Tallinnat ja
Eestit kui potentsiaalset uut sihtkohta nende
lennuvõrgustikus. See on kahtlemata parim,
mida Eesti saab oma lennuühenduste arendamiseks teha.
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Nukumuuseum
toob sära silma
Teatrinukkude muuseum
NUKUKE

Keldrisügavustest leitud kaunitest
teatrinukkudest kasvas idee rajada
Nukumuuseum, millest tänaseks
on kujunemas üks Euroopa
nukukunstivõrgustiku keskpunkte.

11

aastat tagasi Nukuteatri direktori ametisse astudes leidis Meelis
Pai rõskest keldriruumist rottide
näritud kastidest aastakümnete tagused teatrinukud. Teisest laoruumist tulid välja kastid
Eesti Riikliku Nukuteatri ajalooliste osaraamatute, kavalehtede, plakatitega. Vastsele
direktorile sai teatrimajaga tutvudes aina
selgemaks – Nukuteatrile on vaja luua päris
oma muuseum.

Rahastamisallikate otsingul pöörduti EASi
poole ning esmalt leidis toetust muusemi
teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine,
seejärel investeeringuprojekt.
„Loomisprotsessis ideed täienevad ja olen
rõõmus, et EAS meid sel teel usaldas,” räägib
muuseumi loomise juht Meelis Pai. Kuigi algul

taotlesid teatriinimesed toetust teatrinukkude
muuseumi rajamiseks, siis taotlust menetledes
sai selgeks, et tegu on osaga laiahaardelisemast
nukukunsti keskusest. „EAS tuli ideede täiustumisega kaasa ning pakkus välja omapoolseid
lahendusi, näiteks kaht maja ühendava tunneli finantseerimise. Usk meie nukukeskusse on
seda toredam, et paljud NUKU muuseumi tehnilised lahendused olid oma ajast mitu aastat
ees,” meenutab Meelis Pai.
Nukukunsti keskuse põhiosa moodustab teatrinukkude muuseum, mis tutvustab nukkude,
sõna ja pildi kaudu külastajale nii Eesti kui ka
maailma nukuteatrikunsti ajalugu. Ühe uuendusliku lahendusena kasutab muuseum iPhone’ist
tuttaval multitouch-süsteemil põhinevaid
infoekraane. Esmakordselt Eestis võetakse
muuseumis kasutusele unikaalne QR-koodiga
pilet, mis identifitseerib ja suunab külastajat
vastavalt sihtrühmale ja neljale keelevalikule.
Külastajate profiil on lai – väljapanek pakub huvi
nii lastele, täiskasvanud kultuurihuvilistele,
õppuritele, teatriprofessionaalidele kui ka nukukunstispetsialistidele nii Eestist kui välismaalt.
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Meelis Pai rõõmustab, et NUKU
muuseumi valmimine on teatrikollektiivi süstinud hoopis uue ja
enesekindlama
nukukunstialase
mõtlemise. „NUKU loomine haaras meid, seni
vaid teatrina tegutsenud kollektiivi, muuseumimaailma koos kultuuripärandi säilitamise
ja eksponeerimise teemadega. Mitmedki on
otsustanud asuda nukuteatrikunsti süvendatult edasi õppima.”
NUKU muuseum on lühikese aja jooksul saavutanud suurt tunnustust. Presidendilt on ette
näidata orden. Reageeringut NUKU muuseumi
ettekannetele ülemaailmsetel muuseumide
konverentsidel Dubrovnikus ja Moskvas nimetab Meelis Pai lausa tormiliseks. Novembris
2011 avati NUKUs Põhja- ja Ida-Euroopa
Nukukunstide Keskus. Lisaks on NUKUs ettevalmistamisel Euroopa Virtuaalne Ideaalmuuseum.
„Aukartust äratab kõigi usaldus meie vastu, et
need keskused just Tallinnasse NUKUsse luuakse. Sellistel hetkedel saad aru, et need 11 aastat
pole mahavisatud aeg,” tõdeb idee autor.
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Pärnu Merenduskeskus
meelitab maalt
ja merelt
Pärnu Merenduskeskus

Pärnu Merenduskeskusel on
suur ambitsioon – muuta Pärnu
tavalisest Lääne-Eesti sadamast
üheks Läänemere oluliseks
huvimeresõidu keskuses.

huvimeresõidu olulist keskust mitte ainult
maakonna ja Eesti, vaid isegi Läänemere
mastaabis.”

li aasta 2007. Pärnu jahtklubi laiendas hoogsalt tegevust, hakates
peale jahtklubi äritegevuse juhtimise majandama veel jahisadamat, restorani ja
külalistemaja. Tegevjuht Indrek Ilves ja kommodoor Egon Elstein nägid aga puude taga metsa,
soovides mitte ainult paljude äridega tegelda, vaid kujundada Pärnust uus meresõidu
tõmbekeskus.

Merenduskeskusse otsustati koondada kõik
vajalik, lisaks olemasolevale ka meretarvete
pood, purjetöökoda, purjespordikool, purjekate rendipunkt, väikelaevajuhtide kursused ja
klubiüritused. Jahtklubi peahoones asuvates
ruumides on kajastatud klubi ja meresõidu ajalugu, lastele meeldib ehtsa paadiga mängutuba
ning purjetamissimulaatorid tekitavad järjekorra täiskasvanud merehuvilistest. Peahoone
projekti aitasid realiseerida arhitekt Tanel
Tuhal ja sisekujundaja Hannes Praks.

Indrek Ilves meenutab, et kui arutati arengukava 2009–2013, olid arutelu üksikasjad Pärnu
kui merenduskeskuse idee teenistuses. „Pärnu
Merenduskeskuse mõjuala ulatub palju kaugemale kui Pärnu linna või maakonna piir – ka
Viljandi ja Tartu inimesele on Pärnu merelkäimise kohaks. Me pakume alternatiivi Tallinnale.
Kui keskuse väljaehitamine on lõpule viidud,
on meil kõik eeldused arendada Pärnut kui

Jahtklubi mehed möönavad, et nii ambitsioonikas projekt ei sujunud viperusteta. „2010. aasta
talv oli teadagi käre. Ehituse algus lükkus jaanuari lõppu, ent avamine oli planeeritud juba mai
algusse, purjetamishooaja avamiseks. Peale
selle ilmnes töö käigus vana hoone projekti ja
tegelikkuse lahknevus. Näiteks seal, kus pidi
olema kandev post, olid kunagised ehitajad
alt läbi vedanud hoopis kanalisatsioonitorud.

O
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Ehitaja ja konstruktor nägid palju
vaeva, et selliseid üllatusi ajaplaanis
püsides lahendada. „Muidugi oli ka
majanduslikult raske aeg, kuid suutsime siiski toime tulla. EASi toetus oli suureks
abiks,” meenutab Indrek Ilves.
Pärnu Merenduskeskuse avamisega on külastajate spekter oluliselt laienenud. „Varasemast
rohkem on välisturiste ja peredega külastajaid.
Külastajate tagasiside on väga kiitev, sama
kinnitavad majandustulemused. Oleme saanud
ka palju ametlikku tunnustust – need äramärkimised annavad usku, et teeme kogukonnale
vajalikku asja,” rõõmustab Ilves.
Merenduskeskuse arendamist Pärnu jahtklubi poolt tunnustas Pärnu linn tiitlitega
Turismiarendaja 2010 ja Kõige Lapsesõbralikuma
Teenindusega Ettevõte 2011. Eesti Jahtklubide
Liit omistas autasu Aasta Tegu 2010 ning jahtklubi kommodoor Egon Elstein valiti Pärnu
Aasta Meheks 2010.

„Vanade eestlaste tarkus „üheksa korda mõõda,
üks kord lõika” pole niisama suusoojaks öeldud.
Mõelda tuleb julgelt, ent teha põhjalikku
eeltööd. Ka kõige ambitsioonikam projekt on
tehtav, kui on hea ja toetav meeskond ning
selge arusaam, kuhu edasi liikuda,” on Indrek
Ilves veendunud.
Pärnu Merenduskeskuse projekt jätkub sadamaosa arendamisega, millega saaks tagatud
vajalik infrastruktuur ja tasemel terviklik
teenus. Merenduskeskusse on plaanitud ka
laienenud külalissadam, piirkonna infopunkt
ja sadamaülema hoone koos külastajatele
mõeldud olmeruumidega. Sadamaülema maja
katusele tulevad tribüünid jõel toimuvate
purjetamisvõistluste jälgimiseks. Keskus peaks
lõplikult valmima aastatel 2013–2014.
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Linnamaraton toob
Tallinnasse jooksuturiste
SEB Tallinna maraton

Maratonitraditsiooni loomine
tähendab Tallinna jõudmist
spordiala maailmakaardile ning
kasu jooksuturismi kasvust.

N

ew York, London ja Pariis on maailmalinnad ning lisaks kõigele muule
tuntud kümneid tuhandeid spordihuvilisi meelitavate maratonide poolest. Nüüd
on ka Tallinnas oma maraton, mis pakub nii
kaugematele kui ka kohalikele jooksuhuvilistele võimalust end proovile panna.

Maratoni korraldava Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ esindaja Renna Järvalt nimetab, et SEB Tallinna maraton kasvas välja
Tallinna sügisjooksust, mis on juba aastaid
olnud harrastussportlaste kalendri kindel
osa. Maratonitraditsiooni loomine tähendab
Tallinna jõudmist spordiala maailmakaardile
ning loomulikult ka kasu jooksuturismi kasvust.
Septembris 2011 toimuski Tallinna maraton oma
täies hiilguses – Baltimaade läbi aegade suurimal rahvaspordiüritusel lõi kaasa ligi 18 000

liikumisharrastajat tervelt 40 riigist ja klassikalise maratonidistantsi läbis ligi 1300 jooksjat.
Suureks väljakutseks oli suure osalejatemassi äramahutamine ja teenindamine, sest
Eesti rahvaspordiüritustel säärane kogemus
seni puudus. Et kõik ikka välja tuleks, mängiti tegevused valdkonniti mitmeid kordi
läbi, et sõeluda välja mõistlikud lahendused.
Jooksupidu saigi teoks ilma suurte eksimusteta. Loomulikult tehti koostööd ning küsiti
nõu ja abi, näiteks kesklinna liiklusskeemi väljatöötamisel olid abiks politsei, Ühisteenused,
G4S, MuPo, Päästeamet, Tallinna infotelefon,
transpordiamet ja liikluskorraldusvahendite
paigaldajad, kellega ühiselt töötades otsiti parimaid lahendusi.
Renna Järvalti sõnul kiitsid sündmust nii
osalejad kui ka partnerid. „Kindlasti oli suur
tunnustus ühe saksa härra finišijärgne emotsioon: „Ilusaim trass ja parim korraldus Euroopa
maratonidel, kus mina olen jooksnud!” See oli
hüüatajal 2011. aastal juba seitsmes ja ühtekokku 83. maraton.”

E AS: lugude algus

165

TURISM

Maratoni korraldanud klubi küsis
EASilt ka rahvusvaheliste ürituste
korraldamise toetust. „EASi tugi
lubas julgemalt piiri taha vaadata ning maratonituriste, keda on maailmas
hinnanguliselt kolm miljonit, Eestisse meelitada. Muidu poleks ehk nii suurelt söandanud
ette võtta, aga toetusega võisime ürituse kvaliteedis kindlad olla – nii programmis kui ka suure
arvu külaliste heas teenindamises,” räägib
Renna Järvalt.
Rahvusvaheline Maratonide Liit (AIMS) valis SEB
Tallinna maratoni juba eelmisel kevadel maailma 50 parema maratonijooksu hulka, mis on
omamoodi avanss, kuid annab indu pingutada
selle au õigustamise nimel.
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Edukas turundus viis Euroopa saja
parema hulka
Estonian Golf and Country Club

Estonian Golf and Country
Club (EGCC) on tõestuseks, et
läbimõeldud turundustegevusega
suudab ka kodusel Jõelähtmel
asuv golfiväljak Euroopa paremate
hulgas võrdsena silma paista.

E

GCC juhataja Hanno Krossi sõnul sai
keskusele üsna kiiresti selgeks, et kui
on soov strateegilistel turgudel oma
sõnum vähegi märgatavaks teha ja Eestisse
tulevate golfituristide arvu oluliselt kasvatada, ei piisa esimestel aastatel omavahenditest.
„Konkureerime ju maailma suurimate ja tugevamate golfisihtriikidega võrdsetel alustel. Ilma
EASi turundustoetuseta ei oleks me suutnud
tuua Eestisse sellist hulka välisturiste ega lisaraha,” nentis ta.

sihtrühmad ning keskendus nendele 4-5 miljonile mängijale, kes on potentsiaalsed Eestisse
reisijad põhjusel, et siin saab mängida maailmatasemel väljakul.
EAS on EGCC-d toetanud alates 2009. aastast
välisturunduse, strateegia ja brändiarenduse ning teeninduskoolituste valdkondades.
„Julgen väita, et ainult tänu EASi turundustoetusele oleme suutnud Eestisse tuua palju
olulisi maailma golfieksperte, kelle positiivne
ja heakskiitev hinnang on meid lennutanud
Euroopa parimate hulka,” märkis Hanno.
Golfiekspertide arvamuste põhjal nimetati EGCC 2009. aastal ära Mandri-Euroopa
saja parema golfiväljaku hulgas 95. kohal.

Krossi hinnangul oli raskeim väljakutse leppida teadmisega, et igale turule ja iga mängijani
pole piiratud ressursside tõttu võimalik jõuda.
„Maailmas on 100 miljonit golfimängijat, kelle
kõigini tahaks jõuda, kuid see pole reaalne.” Nii
otsustas EGCC ette võtta konkreetsed turud ja
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2011. aastal võis Jõelähtme väljaku
leida ajakirja Golf World edetabelis
juba 84. kohalt. Igal aastal lisandub
edetabelisse üle kümne uue tippväljaku, mistõttu edetabelikoha säilitamine,
rääkimata tõusust, on keeruline ja nõuab järjepidevat turundusstrateegiat.
Edusammud on andnud EGCC-le julgust jätkata investeerimist turundusse. „Turundus võib
tihti olla küll raskesti mõõdetav, kuid pikaajalises perspektiivis on see kõige olulisem tegevus
ettevõttele klientide kindlustamiseks ka tulevikus,” leidis Hanno.
EGCC meeskond peab parimaks tagasisideks
seda, kui inimesed, kes on maailmas mänginud
sadadel väljakutel, tulevad ja tänavad erakordse väljaku ja hea teeninduse eest ning naasevad
Jõelähtmele ka järgmisel aastal. „Loodame, et
üha enam tuleb uusi rahulolevaid golfimängijaid, kes lähevad koju tagasi ja räägivad igaüks
vähemalt kümnele sõbrale, kui tore Eestis on.”
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Vanast viinavabrikust
fototurismi keskuseks
Mooste mõis

Juhus, hea idee ja ettevõtlikkus
päästsid elule vana väärika maja
ning sünnitasid Eesti Fototurismi
Keskuse.

„S

ee oli juhus, mis meie pere Mooste
viinavabrikuga kokku viis. Esimene
kohtumine sattus ajale, mil kohekohe pidi toimuma enampakkumine mõisa
viinavabriku hoonele. Momendi võimalused
lubasid meil teha hetkeemotsioonist ajendatud otsuse ning esitada oma pakkumise.
Lasime juhusel edasi toimetada. Asi oli närvekõditav nagu hasartmängus. Kui kuulsime, et
konkurendid olid paberid tagasi võtnud ja meie
ainukesed pakkujad, ehmatasime päris ära,”
räägib juhuse pöördelisest rollist oma elus Eesti
Fototurismi Keskuse juhataja Minna Jõgeda.

Suvel esimest korda Moostega tutvudes nägid
ettevõtlikud unistajad tugevate müüridega
iidset hoonet kauni järve kaldal. Hiljem muutus
pilt vähem roosiliseks. Hilissügisel oma valdusi üle
vaadates selgus üks suuremaid muresid – maja oli
ehitatud soisele pinnasele. Vesi oli lagundanud
vundamenti, puitosad pehkinud.

Nüüd tuli igapäevaste tööülesannete kõrvale sobitada arutelud, uurimised ja vaidlused
projekti, ehituse ja tegevuse eesmärkide kohta.
„Asja tundmata arvasime, et kui ehitusprojekt
valmis, hakkame ehitama. Tegelikkus oli midagi
muud. Selgus, et vana maja vajab palju rohkem
tööd. Üsna varsti mõistsime, et oma jõududega
hakkama ei saa. Siis saime teada, mis on EAS ja
PRIA,” meenutab Minna Jõgeda algust.
Maja taastades tuli fototurismi mõte, arvestades, et tegu on piltilusa kohaga ning et paljudel
peredel on koju muretsetud juba palju võimekam aparaat kui nn seebikarp. Kuju võttis kava
luua fototurismi keskus, kus saaks nõu küsida
kogemustega fotograafidelt, tabada LõunaEesti kaunil maastikul või kenas mõisamiljöös
ülesvõttu väärivaid momente ning samas puhata pere või sõpradega siinsamas, oma kodusel
Eestimaal.
„Õnneks pidas EAS seda mõtet piisavalt värskeks ja vajalikuks – saime oma
projektile toetuse, kui olime ehitustöödega
jõudnud poolele teele. Sisekujunduses soovisime kasutada Eesti noorte kunstnike loomingut.
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Nii saigi sisekujundajaks Kristina Lõuk,
lühtrimeistriks Jaan Mass, peeglid
maalis Iris Jurma, seintel rippuvate
fotode autorid on aga Eesti parimad
piltnikud,” kirjeldab Minna Jõgeda.
Eesti Fototurismi Keskus avati 2010. aasta
oktoobris. „See projekt tõi meie pere ellu suuri
muudatusi, võttes palju aega ja raha. Ent see
on andnud ka palju teadmisi ja kogemusi ning
viinud kokku paljude toredate inimestega eri
valdkondadest. Andrus tuli isegi täieõiguslikuks
Mooste elanikuks. Põlised moostelased on meie
tegemistel ikka silma peal hoidnud ja edu soovinud. See hoone on uskumatult paljudele olnud
kas mängumaa, vanaisa töökoht või seotud
muul viisil elavate inimeste minevikuga,” võtab
Minna Jõgeda kokku muljed tegutsemisest.
Ettevõtmine on seda toredam, et Mooste mõis
on üks Eestis terviklikumalt säilinud hoonestikuga mõisaid ja seal käib muugi elu täie
hooga – näiteks töötab kunstikeskus, restauraatorite koda, folgikoda, veskiteater. Parim
paik elamusteotsijale!
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Kui veskil oled tullu,
jahu pead saama
Seidla tuulik

Eriliselt teeb südame soojaks,
kui kohalikud inimesed tänavad
lihtsalt selle eest, et võivad
korrastatud tuulikut imetleda
ning on siiralt rõõmsad selle üle,
et tuuleveskis taas elu käib.

K

ui Hannu ja Triinu Lamp lagunevast
Seidla tuulikust mööda sõites esimest
korda peatuse tegid ning lahtisest
uksest sisse piilusid, pani uinunud veski nende
mõtte ja kujutluspildi kohe elama. Tuulik oli
kaotanud oma välise uhkuse, kuid selle sisemuses paistis hulganisti mehhanisme, mis andis
lootust tuulik taas kord tööle panna.

Foto: Priit Pullerits

Hannu ja Triinu tegid 18. sajandist pärineva
Seidla mõisa tuuleveski päästmise oma südameasjaks ajal, mil nukralt lagunev tuulik polnud
juba viimased nelikümmend aastat tuule jõul
vilja jahvatanud. Perekond Lamp otsustas teha
midagi käegakatsutavat Eesti kultuuriloo heaks
ning päästa ajalooline hoone lagunemisest või
ümberehitamisest. „Meie sihiks sai restaureerida tuuleveski selle algsel kujul, et rahvas saaks

taas näha tõelist tuuleveskit ja möldrit töötamas, nii nagu seda tehti sada aastat tagasi,”
kirjeldab veski perenaine Triinu.
Tuuleveski renoveerimine oli kõigile asjaosalistele uus ja põnev ülesanne, appi kutsuti isegi
Hollandi meister. „Veendusime, et kui seada
endale reaalsed eesmärgid, siis järjepideva töö
ja hea meeskonnaga on võimalik oma unistused täide viia,” võtab Triinu selle kogemuse
kokku. Suuremaid tagasilööke õnnestus vältida, kuid väiksemaid loodusekapriise tuli ikka
ette. Näiteks pidid tuulikumeistrid renoveerimise ajal väljas tööd tehes võitlema tuuliste
ilmadega, kuid kui saabus aeg proovida, kas
korrastatud tuulik ka päriselt suudab tuule jõul
jahu jahvatada, polnud mitu nädalat kübetki
tuult. Nuta või naera, aga esimesed ringid tegid
veskikivid tuulikumeistrite ja möldrimeeste
käte jõul.
Tuuleveski renoveerimisele aitas rahaliselt
kaasa EAS. EASi konsultantide küsimused
taotluse menetlemisel tundusid algul kohati kiuslikud ja norivad, kuid tagantjärele väga
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kasulikud, sest sundisid projekti
detailideni läbi mõtlema. Suuremad
raskused ei lõppenud siiski tuuliku
avamise ja EASile lõpparuande esitamisega – veski täiustamine ja tööshoidmine on
nüüd perekonna igapäevane elu.
Algselt oli plaan restaureeritud Seidla tuulikut
esitleda vaid külastuskohana, kuid esimese
tegutsemisaasta lõpuks oli jahu jahvatamine
muutunud üha olulisemaks ja täna on tuuliku
veskikivid aktiivselt töös. Kogu pere ja mölder
Jaagu abiga tutvustatakse huvilistele veski
tööpõhimõtteid, jahvatatakse tuule jõul jahu,
pakutakse mahetooteid ja lisaväärtusena
toodetakse taastuva loodusvara – tuule – jõul
energiat. Veskis käib külas palju lastegruppe,
mille tõttu on pererahvas sattunud juhendajaks ja õpetajaks. „Eriliselt teeb südame soojaks,
kui kohalikud inimesed tänavad lihtsalt selle
eest, et võivad korrastatud tuulikut imetleda
ning on siiralt rõõmsad selle üle, et tuuleveskis
taas elu käib,” kinnitab tuuliku perenaine.

Triinu sõnul ei teostu ükski projekt üksnes raha
abil, alati peab asja taga olema õige inimene:
„Loodame, et suudame inspireerida teisi traditsiooniliste tootmishoonete omanikke neid
ajaloolisel viisil kasutusele võtma, et elustada
kadunud või kaduvaid traditsioone tuulikutes,
vesiveskites, meiereides, sepikodades, viina- ja
villavabrikutes, pagarikodades jne.”
Lampide pere entusiasmi jõul on vähemasti
ühel tuuleveskil tuul tiibades ning rahvas teab,
et Järvamaal Albu vallas Seidla külas saab näha
tõelist tuuleveskit, kus töötab ehe mölder,
jahvatades head jahu, mida juba mitmeski Eesti
paigas hästi teatakse.
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Ilus teenindusruum
on kompliment
turistile
Turismiinfokeskus TIK

„Paremat kohta keskuseks on raske
välja mõelda, igast aknast paistab
vaatamisväärsus kätte!” on parim
kompliment külastajate poolt
ilusaimaks infokeskuseks peetud
Järvamaa TIKi tööperele.

N

ii hüüatas käsi kokku lüües üks vanem
proua, kes külastas Järvamaa turismiinfokeskuse (TIK) uusi ruume. Mööda
Eestimaad ringi reisivad inimesed on sisse
astudes kinnitanud, et tegemist on Eesti kõige
ilusama TIKiga.

2011. aasta suvel avas SA Järvamaa Arenduskeskus
Paide keskväljaku ääres paiknevates uutes ruumides Järvamaa turismiinfokeskuse. EAS toetas
renoveerimisrahaga Euroopa Regionaalarengu
Fondist. „Järvamaa turismile on kolimine uutesse
ruumidesse väga oluline samm. Ilma toetusrahata ei oleks me iial seda sammu ette võtnud,” on
arenduskeskuse töötajad kindlad.
Tänaseks on uutes ruumides tegutsenud
Järvamaa turismiinfokeskuse külastatavus

Järvamaa turismiinfokeskus

kasvanud mitmekordselt, seega on linna keskväljaku äärde kolimine end igati õigustanud.
Uuenenud on ka raekojas paiknev Kuressaare
turismiinfokeskus, millele anti hoonele kohaselt väärikas ilme. Et sajanditevanusesse
soliidsesse majja täiuslikult sobituda, kannavad turismiinfokeskuse töötajad pidupäevadel
barokseid ajasturõivaid.
Enne teenindusruumidesse sisenemist saab
fuajees riiulitelt haarata kaasa infomaterjale. Pilku püüab ka ruumi tagumises nurgas
paiknev ümmargune tumedast puidust
ja klaasist laud pingikestega ja dolokivist
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otstega restaureeritud pink. See
on postkaartide kirjutamise
koht – vähemasti Kuressaares ei
pea turist otsima tervituste paberile
panemiseks pargipinki või kohvikut.
Ühtlasi parandati ka info kättesaadavust –
internetiühendusega infokioskid paigutati nii
raekotta, bussijaama, piiskopilinnusesse kui ka
saare ja mandri vahet sõitvale parvlaevale.

Kuressaare turismiinfokeskus

Üks Saksa ornitoloog kirjutas Kuressaare TIKi
külalisteraamatusse: nii head teenindust ja
infot on ta varem saanud ainult Jaapanis. Ja
külastajad Luksemburgist teatasid: nende
kindel otsus on hakatagi selles ilusas linnakeses
tähelepanelike teenindajate juures käima.

Järvamaa turismiinfokeskus
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Unistuste külastuskeskus
täidab kõik turisti soovid
Narva KÜK

Vene turistide sõnul on Narva
külastuskeskus esimene koht
pärast piiri ületamist, kus nad
saavad parimat teenindust
ja tunnevad, et on juba Euroopas.

P

iirilinn Narva, aken Euroopasse, oli
aastaid ilma korraliku turismiinfokeskuseta. Samas tundsid nii välisturistid
kui ka eestlased, kes ei satu piiri äärde nii tihti,
tarvidust ühe mõnusa paiga järele. Nüüd
rõõmustab kõiki koht, mis on hoopis enamat
kui üks hädapärane infopunkt – valminud on
Narva külastuskeskus.

EASi ja Narva linna koostöös ehitatud keskus
avas uksed 2011. aasta kevadel Peetri platsil, parimas paigas ühe külastuskeskuse jaoks.
Täpselt keskuse ees peatuvad turismibussid ja
siit läheb ka tee Narva linnusesse, linna kõige
populaarsema turismiobjekti juurde.
Need, kes on külastanud kunagist Narva turismiinfokeskust Puškini tänaval ja mäletavad
12 m2 suurust ruumikest, on nüüd vaimustuses,

et külastuskeskus paikneb uutes avarates
ruumides kogupinnaga ligi 200 m2. Vene turistide sõnul on Narva külastuskeskus esimene koht
pärast piiri ületamist, kus nad saavad parimat
teenindust ja tunnevad, et on juba Euroopas.
Teenuste valik on uues keskuses nii suur, et
külastajad teevad mõnikord nalja: „Pärast siin
käimist on tunne, et tegime ringi peale tervele Eestile!” Tõepoolest, külastuskeskusest saab
põhjalikku infot kõigi Eesti linnade ja piirkondade kohta. Kahes saalis on väljas infomaterjalid,
kaardid ja muudki huvitavat enam kui 10 keeles.
Lisaks on võimalik broneerida majutust, tellida
giidi ja audiogiidi teenust, kasutada internetti, vaadata videomaterjale, osta postmarke ja
suveniire ning Piletilevi pileteid. Mõned külastajad viibivad keskuses lausa terve päeva, istudes
mugavalt diivanil, surfates internetis ja tutvudes turismiinfoga.
Keskus inspireerib ka ostma meeneid mälestuseks Narvast – selleks on nüüd suurepärane
võimalus ja kordades suurem valik. Ilmekas on
suveniiride müügi statistika: 2010. aasta
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aprillist juulini jäi suveniiride läbimüük 90 euro piiresse, aga samal
perioodil aastal 2011 oli läbimüük 40
korda suurem.
Lisaks leiab külastuskeskusse tee palju
rohkem inimesi kui varem turismiinfokeskusse.
2010. aasta aprillist juulini tuli turismiinfokeskusse 2048, aga 2011. aasta samal perioodil
külastuskeskusse juba 7746 inimest. Venemaalt
saabunud külastajate arv suurenes 7, sakslaste
arv 6 ning eestlaste ja soomlaste arv kaks korda.
Kõige rohkem kasvas Aasiast pärit turistide arv –
tervelt 40 korda!
Narva külastuskeskus on tõestanud, et ei tasu
lootma jääda põhimõttele „kel vaja, küll see
üles leiab”, vaid et atraktiivne sisu ja vorm koos
teevad palju rikkamaks nii teenuse pakkujad
kui ka tarbijad.
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Uus rahvatarkus:
konkurendi köis
ärgu lohisegu
EDEN konkurss

Mõisate juhid mõistsid, et laiemas
plaanis ei konkureeri nad niivõrd
üksteisega, kuivõrd tuhandete
teiste turismisihtkohtadega, ning
nende hulgast silma paistmiseks
on vaja koondada jõud.

L

ahemaal paiknevad kolm väärikat mõisa –
Palmse, Sagadi ja Vihula – on juba paarsada aastat tagasi sisukat koostööd teinud,
kui ühiselt nõidu põletati, kaubalaevu rööviti ja naabermõisast abikaasat valiti. Kui juba
iseseisvalt hakkama saadi, jäi koostöö soiku,
kuid muutused maailma majanduses andsid
taas põhjust koostööst tuge saada – sedakorda küll täiesti tsiviliseeritud tegevuste puhul
nagu enda tutvustamisel väliskülastajatele,
millele aitab tublisti kaasa võit EASi poolt välja
kuulutatud üleeuroopalise European Tourist
Destinations of Excellence (EDEN) konkursi
Eesti finaalis.
Mitmete aastasadade järel jõuti taas äratundmisele, et koostöös peitub jõud – kui Sagadi
mõisa härrastemajas võõrustati EDENi kohaliku

konkursi „Eestimaa avastamata aarded 2011.
Turism ja taastatud ajaloolised paigad” komisjoni liikmeid ja pakuti neile Palmse mõisa veine,
siis majamagustoidu – šokolaaditrühvel õunakreemi ja isetehtud õunalikööriga – valmistas
hoopis Vihula mõisa restorani peakokk.
Kolm mõisa olid ümber mõtestanud selle,
kes on kelle konkurent, ning asunud koostööle. Projekt „Kolm Lahemaa mõisa” võitis
Euroopa Komisjoni, EASi ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud
konkursi ja pääses „avastamata aaretena”
esindama Eestit ja tutvustama end Brüsselis
toimunud üleeuroopalise koostöövõrgustiku
kohtumisele. EDENi korraldamise eesmärgiks
on edendada säästvat turismi ning juhtida
tähelepanu Euroopa uute turismisihtkohtade
väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele joontele, neid paremini tutvustada ja muuta
esiletõstetud kohad aastaringselt külastatavaks. Kolme Lahemaa mõisa eestvedajad
panid pead kokku ja tegid ühise plaani, kuidas
meelitada turiste kogu Euroopast Lahemaad
avastama. Mõisate juhid mõistsid, et laiemas
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plaanis ei konkureeri nad niivõrd
üksteisega, kuivõrd tuhandete teiste turismisihtkohtadega, ning nende
hulgast silma paistmiseks on vaja
koondada jõud.

tegutseda. Kui mõisad leiavad piisavalt raha, on
„heade mõtete riiulil” ootamas juba rida ideid,
mida järgmisena koos teostada, näiteks kolme
mõisa rattakaartide koostamine või ühised
rattapostijaamad.

Tänu EDENi projektile valmis piirkonda
tutvustav kvaliteetne videoklipp, mida kolm
mõisa saavad kasutada enda tutvustamiseks,
samuti korralik pildipank emotsionaalsete fotodega. Koostöö seisneb erinevuste rõhutamises – Palmsesse oodatakse kultuuripuhkusele,
Sagadi on looduspuhkuse sihtpunkt ning Vihula
pakub ökospaad ja lõõgastust. EAS nõustas mõisaid turundusküsimustes ning toetas
rahaliselt välisturistidele suunatud reklaammaterjalide tootmist. Lisaks käegakatsutavatele
tulemustele pani koostöö aluse suurele üksteise toetamisele ning kindlale veendumusele, et
edaspidigi tehakse paljusid tegevusi ühiselt.

Hea koostöö abil loodavad Lahemaa mõisad
kasvatada oma rahvusvahelist tuntust, millest
võidavad kõik piirkonna ettevõtjad ja seeläbi ka
kliendid, kuna suurenenud nõudlus aitab tõsta
teenuste valikut ja kvaliteeti.

Ühise projekti koostamine tõi kolme mõisa
esindajad senisest tihedamini ühe laua taha,
kus nad on jäänudki käima – koostööst on
välja kasvanud sõprus ja suur tahe koos edasi

Jutud nõidadest tuleriidal ja kaubalaevade röövimisest elavad nüüd vaid turistidele esitatavas
kohalikus folklooris. Uued jutud mõisatevahelisest koostööst ei kisu veriseks ja on loodetavasti
õnneliku lõpuga ning võiks seega minna käibele
Eesti ettevõtjate vahel levivas folklooris näitena sellest, kuidas ümber mõtestada seda, kes
on konkurent ja kus on turg. Selleks, et hästi
läheks, ei pea kõrvalasuva äri köis tingimata
lohisema, on Lahemaa mõisate hea õppetund.
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Tartus saab teadus
arusaadavaks
AHHAA keskus

AHHAA saab hakkama väikese
imega – selgitab teaduse
arusaadavalt ja atraktiivselt lahti.

AHHAA maja sündis enam kui saja inimese

A

vapralt vastu pidasid ja lõpetades Jaapanist

panusest – alates ehitusmeestest, kes viimaste talvede kanget külma trotsides objektil

HHAA keskuse idee autorid on kolm

kohale tulnud planetaariumimeistriga, kes

füüsikust Jaaku: Jaak Kikas, Jaak Jaaniste

tillukesse kuplikujulisse ruumi 5 miljonit tähte

ja Jaak Aaviksoo. Kõik olla kunagi sattu-

kokku võlus.

nud Tartu tähetorni ja mõelnud välja idee
ehitada sinna teaduskeskus. Ideest sai Tartu
Ülikooli poolt algatatud projekt, mis käivitus

1997. aasta septembris.
Algul asus AHHAA teaduskeskuse projektijuhi
Tiiu Silla kabinet TÜ ajaloo muuseumis, kuid
peatselt koliti tähetorni. Siis selgus, et teaduskeskus vajab püsivalt ekspositsioonipinda, mida
vanas tähetornis eriti polnud. Ühtegi ideaalset

AHHAA on mõjutanud rohkem või vähem kõiki,

olemasolevat hoonet ei leidunud ja toonase

kes seal kunagi on töötanud. AHHAA ei ole tava-

linnavalitsuse eestvedamisel otsustati ehita-

line töökoht – seal askeldavad inimesed, kes

da uus maja bussijaama lähedale. 2011. aasta

teevad oma tööd hingega, sest nad usuvad, et

mais avatigi uhiuus põneva ekspositsiooniga

nende töö aitab maailmas midagi paremaks

AHHAA hoone, mis valmis EASi toel. AHHAA

muuta. AHHAAs töötab väga kirju ja eri vanu-

saab hakkama väikese imega – selgitab teadu-

ses teadmishuviline seltskond, kes on alati

se arusaadavalt ja atraktiivselt lahti.

valmis millekski teistsuguseks. Olgu selleks siis
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metsas uue eksponaadi jaoks sipelgate korjamine või Lõuna-Koreas
väikeste lastega elektrimootorite
ehitamine. AHHAA poeb vaikselt
sügavale südamesse ning haarab teinekord ka
perekonna kaasa. Neid AHHAA töötajaid, kelle
lapsi või muid sugulasi seal aegade jooksul
toimetamas on nähtud, on palju.
Üks meeldejäävamaid seiku leidis aset 1999.
aastal, kui toimus esimene suur rendinäitus „Ahhaa, putukad!”. Näitus rändas Eestisse
Iisraelist, kuid jäi kaugel lõunas piiri peal toppama, ähvardades kogu ajakava segi paisata.
Põhjuseks olid kurdi rahvusest „jänesed”, kes
end eksponaatide juurde kastidesse olid peitnud ja nõnda Eestisse lootsid jõuda.
AHHAA annab Tartule palju juurde, seetõttu
on saadud ka kiita. AHHAA uus naaber Aura
veekeskus saatis neile hiljuti kirja „Aitäh, et
olemas olete!”. Põhjuseks asjaolu, et 2011.
aasta septembris koges Aura tänu koostööle
teaduskeskusega oma kümneaastase ajaloo
rekordilist külastajate arvu.
E AS: lugude algus
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Uhke postipoiss sõitis kord
maanteel...
Eesti Maanteemuuseum

Külastajad ütlevad:
„Maanteemuuseumi tasub tulla
juba ainuüksi seepärast, et seal on
„nagu välismaal”.”

N

ii arvatakse keset lagedat välja, endise Tartu-Võru postitee äärde rajatud
muuseumikompleksi kohta, mis jääb
suurematest keskustest eemale ning mida
rahvasuu nimetab ääremaaks. See ääremaale rajatud põnev keskkond – Eesti
Maanteemuuseum – pälvis EASi „Ettevõtluse
Auhinna” konkursil Turismi Uuendaja 2011 tiitli.

Tänasel päeval ootavad muuseumikülastajad
originaalsemat lähenemist kui staatiline näitusesaal. Masse tõmbavad ligi need, kes viivad
külastajad uudsesse keskkonda ning pakuvad
harivat meelelahutust.
Kui Eesti Maanteemuuseum 2000. aastal loodi,
seati üheks oluliseks eesmärgiks muuseumi
juurde kuuluva viiehektarilise maa-ala kasutuselevõtt külastajate teenindamiseks. Kolm
aastat hiljem toimunud ideekonkursilt valiti

välja töö „Superhighway”, mille autoriteks olid
arhitektid Karli Luik, Ralf Lõoke ja Maarja Kask.
Ala arenduse jooksul kujunes esialgsest üldisest
visioonist – pakkuda muuseumikülastajatele
aktiivseid puhke- ja tegevusvõimalusi – selge
arhitektuurse vormi ja sisuga objekt, millest on
saanud külastajatemagnet.
Muuseumijuht Mairo Rääsk ütleb, et välialade
projekt andis võimaluse teha koostööd Eesti
väljapaistvate arhitektide ja näitusekujundajatega, saada osa teinegi kord üsna tulistest
projekteerimis- ja ehitusalastest vaidlustest ja
aruteludest ning tegi tuttavaks kõikvõimalike
erilahenduste valmistajatega nii Eestis kui ka
Euroopas.
Välialad on arhitektuursest ja ehituslikust
aspektist erilahendus ning sellisel kujul analooge pole Eestis varem ehitatud, kinnitab Mairo
Rääsk. Erilahendus oli ka kogu ekspositsioon
ning selle keskmisest keerukamad elemendid
nagu näiteks postitõld või Eesti esimene iseliikuv teehöövel Bitvargen.
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Ajaloolises vabaõhuruumis Teeaeg,
mis sündis EASi abiga, tuleb ette
naljakaid vahejuhtumeid, mis johtuvad reaalsuse ja kujutluse vahelise
piiri hägustumisest. Nii on kostümeeritud tegelaskujusid peetud sageli vahakujudeks, mistõttu
sageli on mõni külastaja ikka südamest ehmunud, kui pioneer tõotuse lausumiseks suu lahti
teeb või Ambla poe trepil kükitav alevipreili
korraga juttu alustab. Valkla kõrtsi fassaad on
nii mõnegi külastaja ära petnud, jättes mulje
tõeliselt massiivsest kõrtsihoonest.
Maanteemuuseum on pidevas arendamises –
2011. aastal alustati masinahalli rekonstrueerimise projektiga, mille tulemusena saavad
külastajad unikaalse võimaluse tutvuda Eesti
20. sajandi autoajastuga. See seob senised
vabaõhu ekspositsioonikeskkonnad ühtseks
tervikuks.
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Rohmakad betoonkohvrid
koos peente nutitelefonidega
Eesti-huvi äratamas
Rootsi sihtturukampaania

Janu kogeda midagi kordumatut
on teeleasumise kõige
tähtsam eeldus ja selle janu
tekitas rootslastele uudne
reklaamilahendus.

T

allinna kui Euroopa kultuuripealinna
aastal vedas EASi turismiarenduskeskus ühist vankrit koos kõigi siia kultuuri
nautima kutsuvate algatustega. Maikuus algas
turismiarenduskeskuse korraldatud kampaania
„Kultuur kutsub” Rootsis.
Et kampaania eesmärgiks oli viia 25–55aastaste maksujõuliste ajaloo- ja kultuurilembeste
rootslasteni mõte kultuuripuhkusest Eestis,
siis oli loovlähenemise keskseks küsimuseks,
kuidas kultuuri kutset neile kõige veenvamalt
esitada. Kampaania välja töötanud loovagentuuri DDB meeskonna tulistes vaidlustes
ilmnes, et kui hakata kultuurist konstrueerima
üldistavat reklaamimetafoori, on tulemuseks
sageli kas lihtsustatult labane või siis ülepingutatud kujund. Nii jõuti lõpuks arusaamisele,
et kultuuri kutset sobiks kõige paremini ja

jõulisemalt edastama kultuur ise, seekord
Eesti kunst.
Lähenemise vundamendiks sai copywriter Rait
Milistveri mõte kasutada ambientreklaami, so
reklaami, mille puhul sõnum on paigutatud
ebastandardselt. Sõnumikandjaks said 250kilosed betoonkohvrid Marko Mäetamme ja Kaido
Ole 2004. aasta projektist „100 John Smithi”.
Tegijaid intrigeeris kohvrite puhul iseäranis
kunsti „uuskasutuse” idee – võimalus anda
unustusse vajunud projektile uues kontekstis
uus hingamine ja mõõde. Pärit aastatetagusest
küüditamise mälestusele pühendatud kunstisündmuselt, said kohvrid nüüd visitestonia.com
viitega varustatult Stockholmi ja Göteborgi
metroojaamades sootuks teise tähenduse.
Kohvritele lisandusid Ruth Huimerinna lummava atmosfääriga fotod, disainer Erik Teemägi
õnnelik avastus töö viimases faasis.
Erinevad välimeedia- ja internetilahendused
liitis tervikuks moodsa QR-koodi tehnoloogia kasutamine. Nimelt pääses Eesti-huviline
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plakatitel
kuvatud
QR-koodi
pildistades otse kampaania mikrosaidile. Kuna nutitelefonide kasutus
on Rootsi suurlinnades väga levinud,
loodeti uuendusliku lähenemisega tabada otse
naelapea pihta. Tabatigi – ainuüksi nutitelefonidega kampaaniat uurinud entusiastide hulk
ületas lõpuks 6000 külastaja piiri.
Kokkuvõttes tõid DDB kunsti ja uut tehnoloogiat julgelt kombineerivad lahendused
visitestonia.com keskkonda üle kolme
korra enam kontakte kui Eesti tutvustamise kampaania Rootsis aasta varem. Lisaks
heale statistilisele tulemusele võib kampaania märgiliste tulemuste kohta tõdeda, et
suutsime paljudes Rootsi inimestes tekitada Eesti-teemalise elamusootuse juba enne
laevale või lennukile astumist. Eks janu kogeda
midagi kordumatut ongi teeleasumise kõige
tähtsam eeldus.
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Südamega tehtud töö tõi
tunnustuse ja
tähelepanu
Maarja-Magdaleena Gild

EASi poolt antud tiitliga Turismi
Uuendaja 2010 kaasnenud
meediakajastus tekitas suuremat
huvi gildi tegemiste vastu nii
kodukandi rahvas kui turismifirmades. Südamega tehtud töö
tõi tunnustuse ja tähelepanu.

M

aarja-Magdaleena Gild, mis on saanud
oma nime Pärnu teadaolevalt vanima käsitööliste gildi järgi, on armas
ja natuke salapärane koht Pärnu südalinnas
Uuel tänaval, kus askeldavad toredad, kogu
hingest käsitööd armastavad noored naised.
See hingesoojus paistab ka välja ning meelitab
kohale nii kohalikke kui turiste. Nimelt saab
Maarja-Magdaleena Gildis osta ja tellida Pärnu
tunnustatud käistöömeistrite töid ning näha
oma silmaga, kuidas need valmivad. Samuti
saavad huvilised osaleda ka ise erinevates
töötubades, et midagi oma käega valmis teha.

Foto: Kati Vaas

Maarja-Magdaleena Gild hoiab au sees
traditsioonilisi käsitöövõtteid ning jätkab
kohalikku kultuuritraditsiooni. Meistrite käe

all sünnivad ajaloolise pärimuse ja suurepärase käsitööoskuse tulemusel unikaalsed
esemed. Kultuuripärandi nutika tutvustamise ja edasiandmise eest pälvis gild ka EASi
„Ettevõtluse Auhinna” konkursil turismi uuendaja 2010 tiitli.
„Igasuguse kahtluseta on see tiitel meile kasuks
tulnud,” märkis gildi asutajaliige Kadri Rebane.
Just see auhind ning tiitliga kaasnev meediakajastus tekitas kodukandi rahvas suuremat huvi
gildi tegemiste vastu – kes nad on ning millega selle suure tähelepanu pälvisid? On nad ka
seda väärt? „Kindlasti tõi see nii mõnegi pigem
käsitöökauge inimese gildiga tutvuma ja sõbrunema,” lisas Rebane.
Loomulikult tõi väärikas tiitel tähelepanu
ka võõrsilt. „Meie maja külastas sel suvel
väga palju inimesi kaugemaltki, lähinaabritest Austraaliani,” rääkis Herdis Elmend, gildi
tegevjuht. „Tiitel kasvatas turismifirmade
usaldust meil pakutava suhtes ning tavainimesedki toovad oma kaugelt tulnud sõpru-sugulasi
meelsasti gildi tegemisi vaatama,” lisas Elmend.
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Maarja-Magdaleena Gild pälvis tiitliga ka austava kutse Vabariigi
Presidendi vastuvõtule. Seal sai
president Ilvesele esitatud küllakutse ning juba kuu aja pärast võõrustatigi teda
Maarja-Magdaleena Gildis. „Tema külaskäik oli
suureks tunnustuseks meie maja tragidele
kunstnikele-käsitöölistele,” rõõmustas Elmend.

Foto: Kati Vaas

Seetõttu võib Kadri Rebane tõdeda, et tiitel tõi
endaga kaasa palju head. „Täname südamest
oma kandidatuuri esitajaid, toetajaid ja otsustajaid. Loodetavasti oleme oma tiitlit väärikalt
kandnud!”
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Pärnu taastatud sümbolid
naudivad populaarsust
Pärnu Vallikäär ja Rannapark

Pärnu taastatud sümbolite vastuvõtt on linlaste seas olnud väga hea.

P

ärnu Vallikäär ja Rannapark on igale
suvepealinlasele Pärnu olulisemateks
sümboliteks. Rannapargi ja Vallikääru
taastamise soovid olid õhus juba aastaid,
lõpuks avanesid ka võimalused ning need kaks
pärnakate armastatud ja olulist paika on kaunilt
korda tehtud ja taas elule aidatud.

Viimase tõuke Rannapargi taastamistöödele andis 2005. aasta jaanuaritorm, mis murdis
Rannapargis palju ilusaid puid. Kahjude
ülevaatus juhtis tähelepanu ka mitmetele
teistele puudustele – valgustite vähesusest
tingitud turvalisusküsimused, funktsionaalsus
jm, millest sündiski soov alustada Rannapargi
taastamistöödega hoopis suuremas mastaabis.
Pärnu linnaaednikust projektijuht Kristiina
Kupper peab rekonstrueerimistöid väga
suureks kogemuseks. „Meie vastutus oli niivõrd
suur – kas park ikka hakkab inimestele meeldima? Õnneks on vastuvõtt olnud väga hea,”
rõõmustab Kupper.

Suur investeering on end küllaga ära tasunud, märgib Kupper. „Inimesed viibivad nüüd
Rannapargis tihti, näiteks armastatakse siin
käia piknikke pidamas ning mõned on isegi
öelnud, et neil on tunne, nagu nad viibiksid
välismaal,” räägib Kupper. „Pärnus varem sellist
traditsiooni polnud,” tõdeb ta.
Pärnu Vallikääru detailplaneeringute koostamisega alustati 2007. aastal, lõppstaadiumisse
jõuti alles 2009. aastal. Valminud Pärnu Vallikäär
võeti linlaste poolt koheselt omaks ning sai
suure kiituse osaliseks – Eesti kommunaalmajanduse ühing kuulutas aasta parimaks
kommunaalrajatiseks just Pärnu Vallikääru,
mille ehitustööd kestsid kaks aastat ning
millesse kulus palju nii Euroopa Liidu kui Pärnu
linna raha. „EASi toetus oli projektile olemas
juba rahastusvõimaluste otsimise hetkest
alates ning seda tuge tundsime kogu projekti
kestel – taotluse koostamisest elluviimise ja
aruandluseni välja,” räägib Anneli Lepp, Pärnu
linna arenguteenistuse juhataja. „Minu jaoks on
see kogemus andnud ühe olulise õppetunni –
koostöösoovis peitub jõud!” ütleb Anneli Lepp.
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Põlva- ja Võrumaa tragide
naiste abil lahenevad
kohalikud sotsiaalprobleemid
MTÜ Lahedad Naised Lahedalt (LNL)

Suurim tänu on inimeste säravad
silmad ning kasvõi üks abi saanud
inimene, kes on läinud tagasi kooli
või tööle.

M

TÜ Lahedad Naised Lahedalt (LNL) sai
alguse 2007. aasta aprillis, kui Helle
Kivi, Airi Varend ja Kristel Blauhut
otsustasid, et nende kodukohas on mureks
inimeste vähene sotsiaalne aktiivsus, mistõttu tuleks seda oma tegevusega tõsta. Eeskätt
suunasid nad oma tegevuse noorte perede,
töötute ja naiste kaasatuse heaks. LNL on
toeks neile, kes tahavad midagi ühiskonnas ära
teha, kuid ei oska ise alustada.
Üks olulisemaid ja ulatuslikumaid projekte
LNLi tegevusaja jooksul on kolm aastat väldanud noorteprojekt, mis lõppes 2011. aasta
septembris. Projekt oli suunatud õpi- ja käitumisraskustega teismelistele, mille raames
koolitati kahes maakonnas välja 20 tugiisikut,
korraldati erinevaid õpitube, matku, reise ja
laagreid. Vahvad tugiisikud olid selle kolme
aasta jooksul noortele pidevalt ja igapäevaselt kättesaadavad.

Organisatsioon teeb tihedat koostööd ka
Töötukassaga ning nende juures on leidnud
praktikakoha mitmed Töötukassa praktikandid, kes on ka ise usinuse ja asjalikkusega silma
paistnud. Näiteks loodi ühe LNLi praktikandi
algatusel Võrru naiste varjupaik, mida see linn
väga vajas.
Lahedad Naised Lahedalt viib läbi ka koolitusi,
korraldab üritusi, nõustab ning kirjutab ja juhib
mitmeid projekte.
Projektide kirjutamisel, MTÜ tegevuste koordineerimisel ja LNLi liikmete koolitamisel
said naised abi Põlvamaa Arenduskeskusest
ja
Võrumaa
Arenguagentuurist,
mis
kuuluvad EASi poolt koordineeritavasse
maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Maakondlike arenduskeskuste konsultantide
nõu oli vaja rahastusvõimaluste leidmisel, piirkonna vajadustest ülevaate saamiseks ja
lihtsamate juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Organisatsiooni liikmed ja vabatahtlikud
on osalenud paljudel maakondlike arenduskeskuste pakutavatel koolitustel ja läbinud EASi
korraldatud MTÜ juhtide arenguprogrammi,
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et tõsta oma teadmisi organisatsiooni strateegilise juhtimise, projektijuhtimise ja finantsjuhtimise vallas.
Naiste sõnul on suurimaks tänuks inimeste säravad silmad ning kasvõi üks abi saanud inimene,
kes on läinud tagasi kooli või tööle – see on
Helle, Airi ja Kristeli jaoks tõeline edulugu.
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Käsiteokoda sündis
armastusest
käsitöö vastu
MTÜ Käsiteokoda

Katre ja Kersti käsitööarmastus
nakkab üle Eestimaa organiseeritult – nad korraldavad õpitube
ja koolitusi teiste käsitööorganisatsioonide liikmetele.

K

atre Arula ja Kersti Pook armastavad
pööraselt käsitööd. Sellest armastusest
saigi 2009. aastal alguse MTÜ Käsiteokoda,
mis tegeleb rahvuskultuuri ja käsitöö edendamisega Eestis, täpsemalt Eesti südames.
Käsiteokoda tegutseb ajaloost pakatavates
ning käsitöö tegemiseks kohandatud ruumides
Põltsamaa Lossihoovis.
Käsiteokojast on pärit vahva rahvuslik triibusari,
mille hulgast võib leida erinevaid tekstiilist tooteid
kodusisustuseks. Samas on Käsiteokojast saanud
alguse ka pisut tavatumad, ent väga põnevad ja
ehedad algatused, mis kujunenud populaarseks
nii kohalike kui ka turistide seas – näiteks veiniseep,
mida valmistatakse Põltsamaa veinist ning roosiseep Põltsamaa roosiaiast korjatud roosiõitest.
Katre ja Kersti on käsitööettevõtjad, kellel seljataga aastatepikkune kogemus. Katre Arula on Eesti

Lapitöö Seltsi liige, Eesti Moekunstnike Ühenduse
liige, Põltsamaa Käsitööseltsi liige ja kuulub Eesti
Rahvakunsti ja Käsitööliidu volikogusse. Katre
valmistab lapitehnikas kõikvõimalikke tooteid,
alates käekottidest, lõpetades pidulike õhtukleitidega. Kersti Pook seevastu valmistab esemeid
kangastelgedel. Ta on Põltsamaa Käsitööseltsi
ja Kiwwja Lapitööseltsi liige ning täiendab oma
teadmisi hetkel Viljandi Kultuuriakadeemias
rahvusliku tekstiili erialal.
Katre ja Kersti annavad oma teadmisi edasi nii
õpitubades kui koolitustel, kuid nad ei tee seda
sugugi üksi – kaasa kutsutakse lööma ka teisi
oma ala meistreid üle Eesti, nii saab kokku palju
organisatsioonidesse koondunud käsitöösõpru.
Omaloodud töid esitletakse näitustel Eestis ja
välismaal, paljud esemed on jõudnud kaastööna
Eesti suurimasse käsitööajakirja „Käsitöö”.
Naiste suurte plaanide elluviimisel on abiks olnud
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, mis
kuulub EASi poolt koordineeritavasse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Sealt on nad abi
saanud nii MTÜ loomisel kui ka projektide kirjutamisel ja rahastamisvõimaluste leidmisel.
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Mentor on nagu doonor –
ühiskond vajab
tema panust
MTÜde mentorprogramm

Mentorirolli teeb väärtuslikuks
arenemine oma juhendatavate
kaudu – seniomandatu
mõtestamine ja edasiandmine.

E

ttevõtja Asko Talu on Eesti üks kogenenumaid mentoreid. Tegutsenud neli aastat
alles alustavate ettevõtete ja organisatsioonide juhendajana, on ta tõdenud, et talle
meeldib ja sobib see tegevus. Seetõttu oli ta
rõõmuga nõus EASi MTÜde mentorprogrammiga liituma. Selle raames on ta oma teadmisi
kaks aastat jaganud, ja lausa kahele juhendatavale korraga.

Mentorsuhte eesmärgiks on pakkuda juhendatavale ehk mentiile turvalist keskkonda
arenemiseks, püstitatud eesmärkide saavutamiseks, hoiakute ja väärtuste kujunemiseks.
Kuid Asko on kindel, et juhendatavatelt on
õppida ka mentoril, seetõttu ta oma rolli väärtustabki. Oma kahe mentoraasta jooksul on
Asko saanud võimaluse üldistada ja mõtestada kogemusi, mis ta MTÜde alal aastatega on
omandanud. Samuti tunneb Asko endas soovi
juba omandatud teadmisi ja oskusi edasi anda.

Asko juhendatavateks on olnud MTÜ Convictus
esindaja Kristina Joost, Kaisa Tikk SA Dream
Foundationist, Triinu Aron Sõltumatu Tantsu
Ühendusest ja Triinu Ojar Võro Seltsist VKKF.
Kõik mentiid peavad mentori nõu ja arvamust
nii igapäevastes küsimustes kui ka pikemaajalistes probleemides hindamatuks. Kristina Joost
sai tänu koostööle mentoriga eneseteadlikumaks ja enesekindlamaks inimeseks ning juhiks,
mis omakorda innustas ka koolitustel saadud
teadmisi ellu viima. Triinu Ojari peab suurimaks
kasuks mentori kõrvalseisja pilku sellele, mida
organisatsioonisiseselt ei taju. „Olen saanud
mitmeid häid mõtteid erinevate olukordade
lahendamiseks, näiteks juhatuse töö paremaks
organiseerimiseks.”
Asko jaoks oli üheks positiivsemaks tõdemuseks see, et mentiid julgesid teha muudatusi
ja omavahel räägitut ka reaalselt ellu viia ning
plaanid ei jäänud vaid ideetasandile.
EASi MTÜde mentorprogramm käivitus 2007.
aastal vajadusest kujundada professionaalsem
ja jätkusuutlikum kolmas sektor. Mentorlus on
mõlemaid osapooli arendav partnerlussuhe, kus
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mentor täidab nõuandja ja usaldusaluse rolli ning mentii saab vajalikku
toetust isiklikul ja professionaalsel
arenguteel. EASi mittetulundusühenduste mentorprogramm toimib paarimentorluse
põhimõttel, suheldes omavahel vähemalt kaheksa tundi kuus. Mentorpaaride koostööd toetavad
keskmiselt üks kord kuus toimuvad juhtimisalased koolitused.
Mentorsuhe sõlmitakse kogu aastaks, nõudes
seega üksjagu pühendumist ja aega, kuid
kulutatud aeg tasub ennast kõikide programmis osalenute sõnul kuhjaga ära. Mentii
isikliku arengu kaudu tegeletakse aktiivselt ka organisatsiooni arendamisega. Nii on
mentorprogrammi tulemusena mentiid enda
poolt juhitud organisatsioonides saavutanud mitmeid positiivseid muudatusi, näiteks
organisatsioonimudeli muutmine eesmärgiga
tagada parem finantsiline jätkusuutlikkus, rollide selgem jaotus tiimisiseselt, uute teenuste
väljaarendamine, MTÜle kasulikud muutused
personalis ning selgem ettekujutus mittetulundusühenduse visioonist ja missioonist.

Asko Talu tunneb, et ka tema motivatsioonile
on programmis osalemine mõjunud väga hästi,
sest see on andnud talle võimaluse aidata oma
kogemusega kaasa kodanikuühiskonna arengule. Asko julgustab kõiki viima läbi muudatusi
kui käesolev reaalsus ei ole enam rahuldustpakkuv ning peab oluliseks just seda esimest ning
kõige raskemat sammu muutuste suunas. Asko
võib uhkusega väita, et tema mentiid on mõlemal aastal olnud väga tublid ja pole muutusi
peljanud. Kõik sammud ei tulnud küll alati välja
planeeritult, kuid oluline on see, et mentiid ei
andnud alla ning neil ei kadunud kogu programmi vältel siht kordagi silme eest.
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Uinuvad kaunitarid
äratati taas elule
Laossina ja Lobotka väikekülad

Kohalikud aktivistid äratasid
unised ääremaa külad taas elule.

L

aossina ja Lobotka väikekülad asuvad
suvalisest Eestimaa punktist vaadatuna peaaegu maailma lõpus, kõõludes
Eestimaa serval Pihkva järve külje all Põlvamaal.
Nagu ikka äärealadel kipub olema, on elanikkond nendes ajaloolistes paikades eakas, erilist
ettevõtlust seal ei toimu ning ka ühiskondlik
elu on soiku jäänud. Unised ja väljasurnud külad,
olnuks mõni aasta tagasi õiglane hinnang. Kuid
enam mitte.

Paar aastat tagasi otsustasid kokkutulnud
Laossina küla aktivistid, et kohalikku elu on
vaja lõpliku väljasuremise vältimiseks edendada. Sestap moodustasid nad seltsingu, mis
hiljem tehti ümber mittetulundusühinguks.
Selle tegevuse eesmärgiks seati erinevate
tegevuste kaudu säilitada ja arendada kohalikku eripära ja pärimuskultuuri. Eeskujuks võeti
lähedal asuv Lobotka, kus kohalik omaalgatus
oli juba vilja kandnud.

Mõlemad külad tegutsesid ühe põhimõtte
järgi: korraldada selliseid ettevõtmisi, mis
kutsuks elanikke ühise eesmärgi nimel kokku
tulema ja omavahel suhtlema. Seejärel sai juba
hakata mõtlema uutele traditsioonidele, mis
väärtustaksid omaenda kodukanti.
Tuge said nii Laossina kui Lobotka küla EASi
kohaliku omaalgatuse programmist (KOP). KOPi
toel taasalgatati erinevaid ühistegevusi, loodi
uusi ja äratati ellu vanu traditsioone. Näiteks
Laossina otsustas vastukaaluks tavapärasele
jaanigrillile ja alkoholitarbimisele tuua tagasi
seto jaanipäeva tavad, millega külaelanikud
nüüd rõõmsal meelel kaasa on läinud.
Ent mõlemad asulad üllatavad ka omaenda
ettevõtmistega nagu traditsiooniline munaloomka (munaveeretamine) ja „Värske kurgi
rock”. Viimase puhul on tegu heategevusliku
külapeoga, mille käigus jagati tasuta kurke,
räägiti tervislikest kurgitoitudest ning tantsiti noortebändide saatel, põhjuseks Vene
piiri sulgumisega üle jäänud kurgilaadungid,
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millega ootamatult midagi teha
polnud. Kuid spontaansest algatusest kujunes menuk, mida korraldati
veel mitu aastat.

Praeguseks on mõlemas külas elu kihama
läinud, nii et elu jätkub ka juba programmi
toetuseta.
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Mähe rahvas hoiab kokku
MTÜ Mähe Selts

Mähe kalender on tihe ja sündmusi
toimub ehk rohkemgi kui mõnes
Eesti linnas.

S

elleks, et omada tugevat kogukonda,
mis korraldab ühiseid üritusi ja edendab
kohalikku elu, ei pea olema tingimata
arhailine külake kusagil metsade ja järvede
vahel. Ka suurlinna külje all võib inimestel tekkida soov keskkonda rohkem oma näo järgi
kujundada ning midagi toredat ja piirkonda
arendavat üheskoos ette võtta. Just nii sündis
Pirita suurimas asulas Mähe selts, mis tegutseb
alates 2007. aasta kevadest. Seltsi liikmed on
oma südameasjaks võtnud Mähe elukeskkonna
säilitamise ja edendamise ning elanike ühtsustunde loomise erinevate ühistegevuste abil.
Mähe seltsi tegevus on aasta-aastalt järjest
aktiivsemaks muutunud ning ühiseid ettevõtmisi ja tegevusi tuleb igal aastal aina juurde.
Üheskoos paigaldati asumi bussipeatustesse
infostendid, et kohalikud elanikud saaksid oma
kuulutusi tasuta üles panna, kui kellelgi näiteks
koer kadunud või soovib küttepuid osta,

sedakaudu liigub ka info seltsi tegemiste kohta,
et ka vanemad, internetikauged inimesed neist
teada saaksid. 33 ametnikku ja 13 kuud hiljem
olidki lõpuks linna kooskõlastused käes ja sai
asuda infostende paigaldama – see kogemus
karastas ja aitas kogukonnal veelgi enam kokku
hoida. Samaaegselt infostendide paigaldamise saagaga loodi Facebooki kogukond „Pirita
inimesed”, et koos linnaosa elanikega arutleda
teemadel, mis neid kõiki suuremal või vähemal
määral igapäevaselt puudutavad.
Hoolimata
katsumustest
infostendide
paigaldamisel, paigaldas selts 2011. aasta
kevadel Kloostrimetsa suunaviidad, et innustada kohalikke rohkem looduses viibima,
ilma hirmuta rohkete metsateede ja radade
võrgustikuga metsas ära eksida. Viimastel
lumerohketel talvedel rajati koostöös Pirita
Spordikeskusega samadele teedele ka korraliku klassikajäljega suusarajad.
Tegutsemine ja korraldamine nõuab seltsi liikmetelt aega ja leida tuleb ka raha. Erinevate
projektide elluviimiseks on selts korduvalt ja
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seni edukalt taotlenud toetust EASi
kohaliku omaalgatuse programmist
(KOP). Toetus ja usk Mähe seltsi tegemistesse sisendab seltsi liikmetele
julgust suuremalt unistada ja aina uusi ideid
ellu viia, mis kodukandi tunnet tugevdavad.
Mähe kalender on tihe ja sündmusi toimub ehk
rohkemgi kui mõnes Eesti linnas. Eeskätt leiab
sealt spordiüritusi, perepäevi, koristustalguid
ja erinevaid koolitusi kohalikele. Näiteks 2011.
aasta sügisel toimus Pirita perespordipäeva
raames esimene Pirita sügisjooks, millest võttis
osa ligi 500 väikest ja suurt spordisõpra ning
osalus ei piirdunud kaugeltki Piritaga – spordipäevale tuldi lausa Saaremaalt, Pärnumaalt,
Tartumaalt ja Ida-Virumaalt.
Just rohked ettevõtmised ja ühistegevused on
need, mis kohalike omavahelist sidet tugevana
hoiavad ning iga õnnestunud üritus loob tahtmise üha uusi ja huvitavaid tegevusi ette võtta.
Seetõttu tahavad inimesed Mähel elada ning
peavad seda oma kodukandiks, ja kodust ju ei
lahkuta.
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Meediaõpe arendab
gümnaasiuminoorte
kriitilist mõtlemist
MLEDU

Lähte Ühisgümnaasiumi
meediaõpetaja Tiit Helm
on märganud, et töö
meediaprojektidega on noortele
atraktiivne ning oluline, lisaks on
see õpilastele heaks võimaluseks
lülituda „surmtõsiselt” koolitöölt
mõneks ajaks ümber ning lasta
oma loovus vabaks.

T

artumaal asuvas Lähte Gümnaasiumis
on meediaõppega tegeldud järjepidevalt juba 1997. aastast. Ning mitte
ainult – ühtlasi on Lähte Gümnaasium esimene Eesti kool, kus gümnaasiumiastmes
käivitus süvendatud meediaõpe. Koolis leiti, et
töö meediaprojektidega arendab loovat mõtlemist, olles samas ka põnev ning uudne.

Meediaõpe aitab noortel infos paremini orienteeruda ning kriitiliselt analüüsida seda, mida
nad raadiost kuulevad, televiisorist vaatavad
või portaalidest loevad. Lisaks teoreetilistele
koolitundidele saavad gümnasistid erinevate
video- ja fotoprojektide ning kooliraadio kaudu

tööst ka praktilise kogemuse. Võimalusel külastatakse ka raadio- ja telestuudioid, et tutvuda
igapäevase meediatööga.
Lähte Ühisgümnaasiumi meediaõpetaja Tiit
Helm on märganud, et töö meediaprojektidega on noortele atraktiivne ning oluline. Lisaks
on see õpilastele heaks võimaluseks lülituda
„surmtõsiselt” koolitöölt mõneks ajaks ümber
ning lasta oma loovus vabaks. Juhendajat
innustab see, kui õpilane säravi silmi oma tööd
hindab: „Ma sain hakkama!”

2010. aastal kohtusid Tartu valla ja Lähte
kooli esindajad Läti meediaettevõtjaga, kes
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vaimustus gümnaasiumi meediaõppe ideest. Too Läti meediaettevõtja
oli Vidzeme televisiooni ja raadiostuudiote omanik, kes pakkus oma abikätt
ning oli valmis võtma noori stuudiosse praktikale, et pakkuda neile suuremat kogemust. Ideed
edasi arendades tekkis mõte otsida ka partnerkool Lätist.
Koostööst oli väga huvitatud Läti Madona
Gümnaasium, kes ideest meediaõpe kooli
tuua kohe kinni haaras. Kuna neil puudusid nii
vastav õppekava kui varasem kogemus, tuli
Lähte Gümnaasium selles osas appi. Nii saigi
alguse piiriülese koostöö projekt Eesti ja Läti
vahel nimega MLEDU ehk Media Literacy – 21st
Century Approach to Education.

käivad esinemas erinevad meediaspetsialistid. Ühisprojekti raames on soetatud
vajalikku tehnikat nii Madona kui ka Lähte
Gümnaasiumisse.
Lähte Gümnaasiumi meediaõpetaja Tiit Helm
leiab, et senised rajatagused kokkusaamised
on lisanud osalejatele rohkelt rahvusvahelise
suhtlemise julgust. Helm usub, et ehk ka pärast
kaheaastast projekti leiavad osalejad oma piiritagused sõbrad üles, et koos midagi lahedat ja
loovat teoks teha, näiteks mõne ühisfilmi või
telesaate.

Projekti otsustati toetada INTERREG Eesti-Läti
piiriülese koostöö programmist Est-Lat. Kaks
aastat kestva projekti sisuks oli luua huvihariduslik õppekava Madona Gümnaasiumile
ning arendada Lähte kooli senist meediaõppeprogrammi. Eesmärkide saavutamiseks
toimuvad pidevad partnerkoolide õpetajate
töökohtumised, korraldatakse seminare, kus
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