Ligi 100 huvilist osales mais toimunud Ida-Virumaa üheksandal
ettevõtluspäeval „Ettevõtlus kui seiklus“.
Üheksandat korda toimuva ettevõtluspäeva peateemadeks oli seekord ettevõtlus ja seiklus.
Ida-Virumaa on nimetanud end seiklusmaaks, mis tähendab, et maakond vajab aina rohkem
seiklusi ja sealhulgas neid pakkuvaid ettevõtjaid. Üritusel osalemine andiski võimaluse
huvilistel leida oma äriidee ja õppida ning innustuda ettevõtluspäeval esinevate ettevõtjate
kogemustest.
Kui julged riskida, vastu võtta ootamatused ja kogu elu kestva põnevuse - saab Sinust edukas
ettevõtja ja teekonnast tore seiklus.
Piirkondlikule ettevõtluspäevale, olid oodatud kõik ettevõtlikust eluviisist huvitatud,
ettevõtjana tegutsemist plaanivad idavirulased ning uusi väljakutseid otsivad ettevõtjad.
Üritusel osalemine andis võimaluse huvilistel leida oma äriidee ning õppida ja innustuda teiste
ettevõtluspäeval esinevate ettevõtjate kogemustest.
Ettevõtluspäeva eesmärk on: tõsta ettevõtlusest huvitujate ettevõtlusteadlikkust, innustada
ettevõtlusega alustamist, ettevõtlusteadlikkuse suurendamine kogu ühiskonnas, tekitada
ühiskonda uusi inspireeritud ettevõtjaid – mille tulemusena suureneks ettevõtlusaktiivsus
piirkonnas, tekiks uusi ettevõtjaid ning areneks kohalik koostöö ja võrgustik.
Ida-Virumaa Ettevõtluspäev 2017
Kontserdimaja kammersaalis.

„Ettevõtlus kui seiklus“

toimus 12.mail, Jõhvi

Kontserdimajja kogunes reede hommikuks üritusest osa võtma ligi 100 entusiastlikku huvilist,
kes kõik olid tulnud kohale, et saada rohkem teadmisi, kuidas nad saaksid ettevõtlusega
alustada.
Üritus toimus vene keeles, sosintõlkega eesti keelde. Huvilised said tellitud bussiga üritusele
tulla ka Narvast ning Sillamäelt.

Päeva ettekanded:
Päev algas Ida-Viru Maasekretäri Eve Easti ja IVEK nõukogu esimehe Riina Ivanova
tervitussõnavõttudega.
Esimene ettekanne oli teemal „Ida-Virumaa eile, täna, homme“, mille esitas Lauri Jalonen,
IVEK vanemkonsultant. Selles anti ülevaade Ida-Virumaa turismisektori arengust ja tuleviku
väljavaadetest. Millised muutused ja arengud on maakonnas toimunud.

Sellele järgnes esitlus ettevõtjalt Aleksander Gansen Shipitwise OÜst. Kes rääkis oma lugu
ettevõtlusega alustamisest, kogemusest, meeskonnast, edust jne. Ettevõtja jagas soovitusi ja
head informatsiooni ettevõtlusega alustamise kohta.
Ennem lõunapausi said osalejad osa pooleteisttunnisest lühikoolitusest teemal „Kust ja kuidas
leida värskeid ideid?“. Esmalt saadi teineteisega tuttavaks ning räägiti oma kogemustest,
hobidest ja millega meeldib tegeleda. Edasi anti koolitaja poolt juhiseid uute ideede leidmiseks.
Sündisid uued kontaktid ja tekkisid värsked ideed. Osalejad said inspiratsiooni ning osa teiste
kogemustest.
Päeva teist poolt alustas Terje Rattur firmast Tertur OÜ, kus me hakkasime otsima „spunki“.
Ta rääkis seiklusmaa tekkimisest Ida-Virumaal, kuidas turismisektor maakonnas on arenenud,
millistest teenustest täna on ikka veel puudus ning selgitas lahti mõiste, et mis ikkagi on seiklus.
Kuidas me seda mõistame.
Seejärel said ettevõtluspäeva kuulajad osa kahest kohaliku ettevõtja eduloost. Üles astusid
Kauksi Puhkemaja perenaine Piret Talistu ja MTÜ Alutaguse Matkaklubi juhatuse liige Ingrid
Kuligina.
Viimaste etteastetega tulid lavale IVEK ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk ja firmast JISS OÜ
Andrei Jeršov. Konsultant andis kuulajatele ülevaate teenustest, mida pakutakse ettevõtlusega
alustajale ning millised on selle toetusvõimalused. Andrei Jeršov aga jagas mentorklubist
saadud kogemuslugu ning millist kasu see andis nii talle, kui ka tema ettevõttele.
Päev lõppes kell 16.00 moderaatori kokkuvõttega. Ta tõi välja iga esineja poolt öeldud
olulisema mõtte, kogemuse või toodud näite.
Ettevõtluspäeva ettekanded ja fotogalerii leiad siit: http://bit.ly/2fSCGAP

Kokkuvõttes võib öelda, et Ida-Virumaa Ettevõtluspäev 2017 „Ettevõtlus kui seiklus“ läks
igati korda. Oli palju omavahelist suhtlemist, infovahetamist ning arendati uusi mõtteid.
Osalejad said hulgaliselt motivatsiooni, innustust ja kindlasti juurde enesekindlust
ettevõtlusega alustamiseks.
Ettevõtluspäeva korraldas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastas EAS Euroopa
Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

