
 

 
 

 

 

 

 

 

Jõhvi Mentorklubi 2017 

Toimumisaeg: 14.september – 15.detsember 2017 

 

Kokku toimus kuus mentorklubi kohtumist. 
 

 

PROGRAMMI TEGEVUSKAVA 

� 1 päev – 14. september 

Sissejuhatus mentorklubisse  

Kuidas mentorklubi tegutseb ja miks seda vaja on? Mis on mentortugi? Saame omavahel tuttavaks. 

Osalejate ootused ja eesmärgid, miks tulid mentorklubisse?   

Esimesel klubikohtumisel räägib üks ettevõtja oma kogemusloost ja kasust mentorklubis osalemisest. 

Mentorpaaride moodustamine.  

Sissejuhatavat osa juhtis Jõhvi mentorklubi koordinaator Kersti Liiva. 

 

Klubi teema  „Finantsid väikeettevõtluses“   

Mida peab ettevõtte juht teadma finantsidest?  

• praktilised nõuanded raamatupidamise korraldamises  

• finantside planeerimine 

• efektiivsus  

 

Seminari viis läbi juhatuse liige Kaie Moisa, raamatupidamisfirmast FMJ OÜ. 

 

 

� 2 päev – 12. oktoober 

Klubi teema -  „Ajaplaneerimine. Ettevõtte juhina, kuidas kõike jõuda?“ 

Kuidas juhtida ettevõtet nii, et kogu ettevõte töötaks ja toimiks probleemideta? Kuidas  vältida 

iseenda läbipõlemist? Kuidas suuta rohkem vähema ajaga?  

 

Ajajuhtimise koolitust tegi koolitaja ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann, Tammiste Personalibüroo 

OÜst.  

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                      



 

 

                                                                                  

 

� 3 päev - 26. oktoober 

Klubi teema – "Digilahendused ja praktilised tööriistad e-turunduses alustavale ettevõtjale" 

Alustava ettevõtja vahendid on piiratud, kuid nutika planeerimise ja heade tehnoloogiliste tööriistade 

abil on võimalik säästa aega ja raha ning teha enda elu lihtsamaks. Vaatleme erinevaid tarkvaralisi 

lahendusi, veebirakendusi ja mobiiliäppe, mis võimaldavad alustaval ettevõtjal saavutada edu ning 

teha igapäevast tööd efektiivsemalt. 

 

Koolituspäeva juhtis ettevõtja ja eksportöör Jakob Saks, ettevõttest Generat Enterprises OÜ. 

                                                                          

�  4 päev – 16. november 

Klubi teema – „Avalik esinemine koos videotreeninguga“ 

Kuidas esitleda avalikkusele oma ettevõtet?  

• sõnumi olulisus  

• hirm kaob praktiseerides  

• esinemiseks head näpunäited koolitajalt 

• osalejad saavad esitleda oma ettevõtet ja tagasisidet videotreeningust                                                                                                                 

Esinemiskoolitust vedas Harald Lepisk, Victory Trainings OÜst. 

� 5 päev –  07. detsember 

Külastasime Ida-Virumaa ettevõtteid ja z-põlvkonna lühiloeng. 

Tegime ringkäigu kokku 5 kohalikus ettevõttes.  

Need olid: Pildistaja OÜ, Honey Wolf OÜ, Purtse Mõis OÜ, Purtse Pruulikoda OÜ,  

Valge Hobu Trahter OÜ.  

Lühiloeng teemal – „Tööandja valmisolek Z-põlvkonna tööturule sisenemiseks“, Kristi Goldberg . 

 

� 6 päev -  15. detsember 

Klubi teema – motivatsiooni seminar, ettevõtja toetusvõimalused, mentorklubi kokkuvõtete 

tegemine ja lõpetamine. 

Ettevõtjate motiveerimine - „Laetud akud – kuidas suuta enamat?“ Lühiseminari viis läbi ettevõtja 

Harald Lepisk, Victory Trainings OÜst. 

Ettevõtete toetusvõimalused ja info maakonna võrgustikest. Teadmisi jagas Ülle Marits, MTÜ 

Kirderanniku Koostöökogust.  

Mentiide ja mentorite suhtlusringid, kogemuste vahetamine. 

Mentorklubi tagasiside, kokkuvõtete tegemine, tänamine. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            


