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Kaitseväe Sotsiaalteenistus korraldab
Ettevõtluse koolituspäeva lähiaastatel kaitseväeteenistusest väljujatele
esmaspäeval 11. oktoobril 2021 veebipõhisena
Ettevõtluse infopäeva eesmärgiks on aidata kaasa lähiaastatel kaitseväeteenistusest väljujate
kiiremale naasmisele ja edukale stardile tsiviilsfääris
ning ettevõtluse alustamise
rakendumisele koos praktilise järeltoega.
Ettevõtluse infopäeval antakse ülevaade järgnevatel teemadel ning vastused allolevatele
küsimustele:
 Mis on ettevõtlus?
 Millist probleemi lahendad?
 Kes võiksid olla sihtkliendid?
 Kuidas jõuda õige sihtkliendini?
 Milliseid ressursse on vaja, et toodet/teenust pakkuda?
 Miks mul on vaja äriplaani?
 Kuidas koostada ise ideaalset äriplaani?
 Mida peab sisaldama hea äriplaan?
 Ettevõtlusvormidest Eestis
 Raamatupidaja vajadusest või ei?
 Milliseid toetuseid ja abi on olemas ettevõtlusega alustamisel?
 Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus
 RTK starditoetus: kellele, kui palju, mille jaoks?
 Kust leida abi äri alustamisel ning ka äriplaani koostamiseks?

Infopäevale on kaasatud Tallinna ettevõtluskeskus ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

PÄEVAKAVA
9.45 – 10.00 Registreerimine /kogunemine veebi
10.00 – 10.10 Avakõne
10.10 – 11.40 Kas ettevõtlus võiks olla minu valik? Kuidas alustada ettevõtlusega targalt?
Priit Kuuskme, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ettevõtluskonsultant, kolme lapse
isa, ettevõtja. Priit tegutseb Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikus (MAK-võrgustikus),
olles Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (HEAK) ettevõtluskonsultant, aidates alustavatel
ning ka tegutsevatel ettevõtjatel ellu viima oma unistusi. Tal on magistrikraad ehituses (Tallinna
Tehnikaülikool) ning majanduses (Tartu Ülikool), lisaks on ta läbinud rahvusvahelise
professionaalseid coach’e ühendava organisatsiooni (International Coaching Federation, ICF)
standarditele vastava koolituse ning aitab keskastmejuhtidel, tippjuhtidel ning ka meeskondadel
teha paremaid juhtimisotsuseid, olulisi asju ellu viia, muudatusi teostada ning uudseid lahendusi
ja võimalusi leida.

11.40 – 12.40 Lõuna
12.40 - 12.45 Avakõne
12.45 - 14.15 Kuidas koostada ideaalset äriplaani ja tunda ära suurepärast äriideed?
Krista Kink, Tallinna ettevõtluskeskus juhtivkonsultant alates 2002. Lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli tööstuse planeerimise eriala ja seejärel töötanud nii pearaamatupidajana ja
müügijuhina. Igapäevatööna on alustavatele ettevõtjatele teejuhiks, nõustab äriplaanide
koostamist, korraldab ettevõtluskoolitusalast koostööd ülikoolidega. Osaleb Tallinna
Ettevõtlusinkubaatori hindamiskomisjonis ja Ajujahis nii hindaja kui mentorina.
14.15– 14.30 Paus
14.30 – 15.10 Ettevõtja kogemusega endine kaitseväelane ja praegune ettevõtja : 1 isiku lugu:
Villiko Nurmoja.
15.10 – 15.20 Lõppsõnad.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse päevakava muuta.
Järelkuulatavana koolituse salvestuse laadime mil.ee kodulehel toetusteenuste
keskuse koolituste rubriigi alla nädalal jooksul, mis on hetkel valmimisel ja RTIP-i lisame
ka ettekanded. Samuti mõne aja pärast saab ka koolitusmaterjale ILIAS-keskkonnast leida.

