
   

 

 

 

 

Ida-Viru Mentorklubi 2016 

 

Toimumisaeg: 14.aprill – 14.detsember 2016. 

Kokku toimus seitse mentorklubi kohtumist Ida-Virumaal Jõhvi ja Kohtla-Järve 

piirkonnas. 

 

TEGEVUSKAVA 

� 1 päev – 14. aprill 

Sissejuhatus mentorklubisse.  

Mida, miks ja kuidas  me mentorklubi  teeme? Mis on mentortugi? Saame omavahel tuttavaks. 

Osalejate ootused ja eesmärgid, miks tuli mentorklubisse? Mentorklubis osalemise kogemuslugu 

ja kasu. Mentorpaaride moodustamine ja omavaheline tutvumine. 

 

Päeva juhtis: Kersti Liiva, Ida-Viru Mentorklubi koordinaator.  

 

 

� 2 päev – 12. mai 

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

Kuidas juhtida ettevõtet nii, et samal ajal töötaks ja toimiks kogu ettevõte probleemideta ja 

vältida läbipõlemist. Ajaplaneerimise metoodikad ja praktiline kasutus.  

 

Ajajuhtimise koolitust tegi Elmo Puidet, BDA Consulting OÜst.  

 

� 3 päev  - 09. juuni 

Klubi teema: „Atraktiivne kodulehekülg ja nutikas turundamine“. 

Kuidas turundada ja reklaamida oma ettevõtet nutikalt, ettevõtte imidži loomine, turunduse 
võtmesõnad, milline peaks olema ettevõtte kodulehekülg (vaatame üle mentiide ja mentorite 
koduleheküljed, arutelud, koolitaja tagasiside ning soovitused jne.) 
 
Koolituspäeva viis läbi PhD Andres Kuusik, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse 
õppetooli juht. 
 
                                                                                               

 

 

                                                                                                                            



       

 

 
 
 
 

 
 

� 4 päev – 15.  september 

Klubi teema: „Avalik esinemine, koos videotreeninguga“. 

Kuidas  tutvustada ja esitleda enda ettevõtet, mis on esitamise juures oluline, esinemise hirmud, 
kuidas julgelt ja meeldejäävalt kõnelda, praktilised näpunäited heaks esinemiseks. 
Meediatreening – telesaate simulatsioon.  

Koolitaja Harald Lepisk, Victory Trainings OÜ. 

� 5 päev –  13. oktoober 

Klubi teema: „Ettevõtte rahaasjad ja raamatupidamine“   

Mida peab teadma ettevõtte rahaasjadest ja raamatupidamisest ettevõtte juht? Praktilised 
nõuanded raamatupidamises. 

Mentorklubi päeva siis läbi Kaie Moisa, firmast FMJ OÜ.  
 

� 6 päev -  17. november 

Ida-Virumaa ettevõtete külastamine. 

Käisime vaatamas järgmisi firmasid: Pildistaja OÜ, Talia Stiil OÜ, Purtse Mõisa Pruulikoda OÜ. 

Ida-Virumaa tööstusparkidest tegi ülevaate SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus.  

Peale ettevõtete külastusi päeva kokkuvõte. 
 

� 7 päev – 14. detsember 

Klubi teema: „Ettevõtja eneseareng“ 

Ettevõtja enesearengu seminar lõi hea keskkonna efektiivsete enesejuhtimise praktikate 

avastamiseks ning teineteiselt õppimiseks, et leida moodusi enda soorituse optimeerimiseks. 

Koolitaja Harald Lepisk, Victory Trainings OÜ. 

Mentorklubi lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine,  tulemuste analüüsimine, osalejate 

tagasiside. 

 

Mentorklubi korraldas Ida-Viru maakonnas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. 

2016 aasta mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega 

(EAS) ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.  

 

 

                                                                                                                                                                                


