EAS Ärimentorprogramm toob sinuni 100+ ettevõtja kogemused!
Uurisime, milline on Ärimentorprogrammi mentorite arvamus sellest, kuidas on mentorite1 ja
mentiide2 koostöö programmis seni sujunud. Oma kogemust jagavad koolitusettevõtte omanik
Kaidi Peets ning Omniva pakiäri juht Sten Argos. Kaidi on olnud programmis mentor juba 9
aastat. Sten liitus Ärimentorprogrammiga 2016. aasta sügisel ja tema kogemused põhinevad
ühel hooajal.
Olite ise ettevõtluses kunagi samas faasis, kus mentiid on praegu. Millisest nõust ja
teadmisest te alustamisel puudust tundsite?
Sten: ”Üks asi, millest mina alustades puudust tundsin, oli reaalsustaju. Mulle meeldib, et
mentiid on hästi kirglikud, usuvad oma tegudesse ja soovivad korda saata ägedaid asju. Aga
tuleb mõelda ka n-ö ellu jäämisele, sest ainuüksi ägedaid asju teha ei saa. On vaja vaadata,
mis toob reaalselt sisse.”
Kaidi: ”Mina ei teadnud alustades ettevõtlusest suurt midagi. Lugesin läbi mõned seadused,
millest oli algatuseks palju kasu. Väikesed nõuanded kogenud inimestelt olid samuti
vajalikud. Kui ma vaid oleks sel ajal teadnud midagi mentorlusest! Kui ma oleks saanud
regulaarselt maha istuda kogenud ettevõtjaga, kes ei suru peale oma tõde ja tõesti tahab sinuga
kaasa mõelda, oleks nii mõnigi jalgratas jäänud leiutamata. Eks need jalgratta leiutamised on
olnud kõik kasulikud õppetunnid, aga mõnikord liiga kulukad ja ajamahukad.”

Pildil Sten Argos (keskel) koos mentiidega

Miks hakkasite mentoriks?
Kaidi: „Mind tõmbas mentorluse olemus, see on minu suur kirg ja kui ma programmiga
liitusin, siis tundus, et see on mu elu loomulik jätk.“
1

Mentor on kogenud ettevõtja, kelle ülesandeks on programmi jooksul mentiid aidata ja suunata tema eesmärkide
täitmisel.
2

Mentii on programmis osalev alustav ettevõtja, kellel on toode või teenus, ambitsioonid ja kasvueesmärgid.

Sten: „Mentoriks olemine oli üks viis ennast arendada. Mentorlus on nagu egoism heas
mõttes: tuleb aidata juhendataval edeneda, kuid selle suhte kaudu saab arendada ka iseennast.
Mentorlus on väga praktiline – oled koos inimesega, kes on oma teekonna alguses ja sa saad
teda päriselt edasi aidata.“
Millised on alustavate ettevõtjate põhilised väljakutsed?
Sten: „Finantsvaade on oluline, sest on tarvis oma teekonda jälgida – ettevõte võib üsna
lihtsasti jõuda pankrotini. Vahel tundub, et finantsteadmisi ei väärtustata või ei peeta
oluliseks. Sihi saavutamiseks tuleb vastavalt olukorrale edasi liikuda väikeste või suurte
sammudega ja finantsteadmised aitavad siin teha õigeid otsuseid.“
Kaidi: „Teine üsna tüüpiline väljakutse seisneb selles, kui ei leita võimalusi aja maha
võtmiseks. Kas või lihtsalt iseenda jaoks on tähtis küsimus – miks ma seda teen? Kas see on
minu väljapääs palgatöölt või mu tõeline kirg? Samas on ka teine äärmus – unistamine ja
plaanide tegemine, kuid kontakt reaalsusega ja päriselt tegutsemine vajab tõuget. Seega ühest
küljest on mentor hea abiline aja maha võtmisel ja teisalt vajalik tegutsema suunaja.“
Ärimentorprogrammis saab endale personaalse mentori terveks aastaks. Mis on hea
mentorsuhte eelduseks? Mida see mõlemalt poolelt eeldab?
Kaidi: „Number üks on usaldus – et juhendatav julgeks ja tahaks rääkida sellest, mis on tal
päriselt südamel, millest ta unistab ja mis ta hirmud on. Hea kuulamisoskus ja avameelne
rääkimine on usalduse alused.“
Sten lisab: „Märksõnad on avatus ja konkreetsus ning see võiks olla kahepoolne. Kindlasti ei
ole kogu mentori jutt püha tõde – ta peab suutma oma arvamusi põhjendada. Olulised on
vastastikune avatus, julgus ja küsimine. Kindlasti võiks mentii küsida mentorilt rohkem
küsimust: „Miks sa nii arvad?““
Kaidi: „Päris palju on abiks, kui kohe mentorsuhte alguses annavad pooled üksteisele teada,
milline on nende tööstiil ja vastastikused ootused koostööle.“

Pildil Kaidi Peets (vasakul) koos mentiidega

Programmis toimub palju töötube ja muid tegevusi. Kuidas olete mentorina programmi
jooksul ise arenenud?
Sten: „Olulised on olnud suhtevõrgustik ja uute ägedate inimestega tutvumine, sest tutvused,
sidemed ja suhted ongi see, mis meid väga palju edasi aitab. Teadlikult olen tegelenud ka
kuulamisoskuse arendamisega, sest programm on olnud hea praktiline viis seda teha. Ma ise
usun küll, et olen palju arenenud.“
Kaidi: „Ma leian koolitustelt alati uusi nüansse ja värsket infot. Minu jaoks on vestlused ja
workshop’i moodi koolitused kõige toredamad. Iga programmis osalev mentor ja mentii on
mulle olnud omakorda mentorid, sest nad kõik on oma valdkonnas professionaalid ja neilt on
midagi õppida. Juhendatavatelt saab aga palju uut energiat, värskeid ideid ja vaateid – neilt
tuleb sageli uus energia ka enda ettevõtmistesse.“
Milline on tähtsaim sõnum alustavale ettevõtjale?
Sten: ”Kindlasti kontrollküsimused. Kui sa oled otsustanud olla ettevõtja, siis miks sa seda
teed? Millist probleemi sellega lahendad? Kas selle eest ollakse nõus maksma? Järgmisena on
olulised idee tõestus, teostus ja meeskond.”
Kaidi: ”Leia endale mõttekaaslane! Leia mentor, kes aitab sul kõike kõrvalt vaadata. Kui sa
oma ettevõtmisesse usud, siis ei ole juhendajat väga raske leida. Väikeettevõtjad, kellel ei ole
veel meeskonda – otsige võimalusi, et olla grupis koos teiste ettevõtjatega. Nõnda kuulete ka
teiste muredest ja probleemidest ning saate tuge. Ärge olge päris üksi!”
Miks peaks alustav ettevõtja ärimentorprogrammi mentiiks kandideerima?
Kaidi: „Hea võrgustik, ääretult palju kogemusi, võimalusi – isegi rohkem, kui jõuad ära
kasutada! Lisaks saab reaalset tagasisidet oma tootele või teenusele, ainult küsi! Programm on
suurepärane võimalus saada ühe aastaga palju kasulikku, mis aitab sind suure sammu edasi.“
Sten: „Miks mitte kandideerida? See ei maksa midagi. Siiski peab programmi panustama aega,
aga kui sa seda teed, siis saad väga palju tagasi. Suurepärased võimalused tuuakse osalejale otse
kätte. Võta vaid ja kasuta ning arene!“

EAS kutsub taas Ärimentorprogrammis osalema alustavaid ettevõtjaid, kes soovivad oma
eesmärkide saavutamisel asjatundlikku nõu ning juhendamist!
Lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/arimentorid/
Programm on osalejatele tasuta. Ärimentorprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu
Fond. Programmi viib ellu EAS koostöös BDA Consulting OÜ-ga.

