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Tsenter kohtus eile
ministeeriumi ja EASiga
ning tegi ettepaneku koostööd laiendada
Tomi Saluveer

KAASAAITAJA ❯ Kompetentsikeskus
Tsenter plaanib laiendada riigiga koostööd ka väljaspool kompetentsikeskuse
toetusprogrammi. Eilsel kohtumisel rahandusministeeriumi ja EASiga anti ülevaade keskuse esimese nelja aasta tegevusest ja räägiti 2016–2019 aasta projektiperioodi plaanidest.
„Tegime ülevaate oma senisest tööst ja
tulemustest,” ütles keskuse juhataja Kalev
Kaarna. „Samas küsisime vastu, kuidas
saaks riik meie tegevusele rohkem kaasa

aidata ka väljaspool kompetentsikeskuste toetusmeedet.” Tsenteri taotletav järgmise nelja aasta tegevustoetus on 700 000
eurot.
Koostöö laiendamine
toetusmeetme kõrval
Kaarna sõnul saaks koos EASiga edasi
arendada terviklikumat infovahetust ja
luua ühtse kliendihaldussüsteemi. „Meie
annaksime teada oma tegevusest ning tulemustest ettevõtete nõustamisel ja toetamisel,” lisas ta. „Nemad jagaksid aga infot puidu- ja mööbliettevõtete osalemisest

arenguprogrammis.”
Peale tihedama infovahetuse oleks tema sõnul üheks koostöövõimaluseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)
välisesinduste kasutamine puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter teenuste ekspordipotentsiaali testimiseks.
Koostöös rahandusministeeriumiga
saaks aga Kaarna sõnul korraldada ühisprojekte. „Sooviksime puidu- ja mööblitööstusettevõtete andmete põhjal viia läbi
senisest keerukamaid analüüse ning teha
nende põhjal meie jaoks huvitavaid ja as-

jalikke järeldusi,” lisas Kaarna.

Riigikogulane
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Tsenter tähistab järgmisel reedel
sünnipäeva
Väimelas asuv kompetentsikeskus Tsenter
tähistab reedel, 27. mail oma sünnipäeva.
Kell 12 tehakse tutvumisring masinasaalis ja kontoris ning süüakse ühiselt sünnipäevatorti. Kalev Kaarna räägib teoksil olevatest projektidest ning Võrumaa
kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus meenutab kompetentsikeskuse sünnilugu.
(Järgneb 3. lk.)
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Tsenter kohtus eile ministeeriumi ja EASiga
ning tegi ettepaneku koostööd laiendada
(Algus 1. lk.)
Rahandusministeeriumi ja EASi
esindajad eile
kompetentsikeskuse Tsenter pinnatrükimasina juures.
Keskus tähistab
järgmisel nädalal
oma sünnipäeva.
Foto: ERAKOGU

Tomi Saluveer

Tsenter avas nüüdseks renoveeritud endises mõisalaudas uksed 2015. aasta oktoobris. Tsentri turundusjuhi Hille Lillemäe sõnul
on keskusel kaks rolli: aidata kaasa regionaalarengule ning tuua puidu- ja mööblisektorisse rakendusuuringute kaudu uusi teadmisi.
„Siin saavad ettevõtted teha prototüüpe,
tootearendust ja katsetada uusi võimalusi väi-

kepartiide tootmisel,” lisas Lillemägi.
Tsentri sünnipäev on 28. mai 2012, mil
EAS rahuldas Võrumaa kutsehariduskeskuse
taotluse kompetentsikeskuse arendamiseks ja
ehitamiseks.
„Järgmisel reedel toimuvale sünnipäevale on oodatud kõik huvilised,” ütles Lillemägi
„Nii need, kes on Tsentris korduvalt käinud,
kui ka need, kes on senini ainult mõistatanud,
mis selle vägeva maakividest hoone sisemuses toimub.”

Kaugtööpäeval osales Võrumaal kümneid inimesi
Tomi Saluveer

TÖÖTURG ❯ Eile Võrumaal peetud kaugtööpäeval osales erinevates piirkondlikes punktides kümneid inimesi. Kampaania eestvedaja Eveli Kuklase sõnul on Võru maavalitsuse kaugtöökampaania eelkõige teavitusprojekt, mille eesmärk on parandada inimeste
võimalusi töökohtade leidmisel.
„Uute tööstusalade võrgustiku arendamine ja käivitamine sõltub erinevate toetusprogrammide
avanemisest, töökohtade loomine
sellisel teel võtab seega veel aega,”
lausus Kuklane. „Kaugtöö oleks
kiirem võimalus, kuidas tööturu
hetkeolukorda kiiremini lahendada, meie eesmärgiks on anda sellele probleemile uus vaade.”
Kampaanial kaks suunda
Kaugtöö teavituskampaanial on
Kuklase sõnul kaks suunda. „Soovime ühelt poolt tõsta inimeste
valmisolekut ja huvi kaugtöö tegemise vastu,” lausus ta. „Teisalt tahame näidata uutele tulijatele ja ka
siia tagasi tulijatele, et elukoha vahetamiseks ei pea tööd maha jätma, vaid selle saab kaugtöötamise
vormis kaasa võtta.”

Võrumaal osales kaugtööpäeval erinevates piirkondades
kümneid inimesi. Kampaania lõpeb võidupühal.

Internetiportaali oma tööotsimiskuulutust sisestades peaksid inimesed Kuklase sõnul keskenduma eelkõige oma oskustele, kvalifikatsioonile ja motivatsioonile, mitte niipalju elukoha
aadressile. „Tööandjal pole praegu enam põhjust eelistada kontoritöötajat kaugemal asuvale, kuid
kvaliteetsemat tööd tegevale inimesele,” lisas ta.
Kuklase sõnul ei ole ka kõik
tööandjad seni veel harjunud
mõttega, et töötajad võiksid asuda kusagil kaugemal. „Ka neid tuleb mõnes mõttes õpetada ja neile näidata, kuidas kaugtöö vormis
töötamine reaalselt välja näeb,”
lausus Kuklane. „Kõik problee-

mid on lahendatavad ja sõltuvad
eelkõige mõlema osapoole tahtest
ja motivatsioonist.”
Puudutab eelkõige
arvutiga töötajaid
Kaugtöö puudutab tema sõnul eelkõige inimesi, kelle põhitöövahend on arvuti, seda suurem vabadus on inimestel valida ka elukohta. Kontseptsioon, et inimesed
peavad elama seal, kus asuvad töökohad, on tema sõnul iganemas.
Kuklase sõnul on Võrumaaga
võrdset elukeskkonda raske leida: siin on turvaline elukeskkond,
puuduvad suurlinnadele iseloomulik kiirus, stress ja tarbimisharjumused. „Võrumaa puhas ja

Vana-Antsla mõisa Pudelimajas eile toimunud kaugtööpäeva eestvedaja Merilyn Püss (keskel) koos kaugtööpäeval osalenud Kalev Joabi ja ja Leili Väisaga. Distantsilt saab tööd teha
Foto: ERAKOGU
nendes valdkondades, kus arvuti on inimese ja teenuse või toote vahel.

omapärane loodus on loomingulise töö tegemiseks inspireeriv,” lisas
ta. „Siin on hea koht ka laste kasvatamiseks.”
Õnnelik inimene
on produktiivsem
Eilsel kaugtööpäeval kutsuti üles
Võrumaa asutusi ja organisatsioo-

ne andma oma töötajatele, kelle
töö iseloom seda lubab, võimalus
teha ühe päeva jooksul tööd kodus või mõnes Võrumaa kaugtöökohas. Eesmärk oli anda tööandjatele ja töötajatele reaalne kogemus, mida kaugtöötamine tähendab ning kuivõrd töö sisu sõltub
asukohast.

„Inimene on kõige õnnelikum
oma kodus elades: kui ta on õnnelik, siis on ta ka produktiivne,” lisas Võru maakonna arenguja planeeringuosakonna juhataja Britt Vahter. „Inimene muutub
maal elades eetilisemaks ja ka vastutustundlikumaks.”

Võru Swedbanki kontori töötajad
värvisid esmaspäeval Kandle aeda
Kadi Annom

Projekti „Teeme koos suvel head” raames värvisid Swedbanki kontori töötajad
Foto: ERAKOGU
esmaspäeva õhtul Kandle aeda.

HEATEGU ❯ Juba teist aastat saavad
Swedbanki töötajad osaleda projektis
„Teeme koos suvel head”. Swedbank annab heateo tegemiseks raha ja loob oma
töötajatele võimaluse aidata. Raha antakse kõigile Swedbanki kontoritele, objekti saavad töötajad ise valida. Sellel
korral valiti Võrus Kandle aed.
Swedbankis ärikliendihalduri ametit pidav Eili Lokk oli Võrus sellel aastal
projekti eestvedaja. „Valisime just Kand-

le aia, sest soovisime korda teha sellise
koha, kus käib palju rahvast. Seda enam,
et varsti on Võrus suurüritus paraad ja
palju võõraid inimesi,” selgitab Lokk valikut.
Swedbanki Võru kontorist olid kohal
kõik 11 töötajat. Veel oli kaasatud osa
kultuurimaja nõukogu liikmetest.
„See ei ole üldse kohustus. Töötajad
ei pea tegelikult tulema ja osa võtma,
aga minu kogemus näitab, et tullakse
hea meelega. Puudumiseks on alati mõjuv põhjus, näiteks haigus,” kiidab Lokk.

„Ka esmaspäevast üritust hinnati väga.
Kõik osalejad olid rahul, et said midagi
head korda saata ning mõnusalt värskes
õhus ja heas seltskonnas aega veeta,” lisab ta.
Kandle aia korrastamiseks ja värvimiseks osteti pintsleid, kindaid ning värvi.
Osaliselt toetas ka Kannel ise. Värvima
asuti esmaspäeva õhtul kohe pärast tööpäeva lõppu ning asjad pakiti kokku alles kella kaheksa paiku. „Kõike me küll
valmis ei jõudnud, kuid suure osa saime
ära tehtud,” sõnab Lokk.

17.05.- 23.05.2016
ÕUN GOLDEN, KG
I klass Itaalia

0.99

MAKS & MOORITS KODUNE
HAKKLIHA 500 G
jahutatud

2.20

1.65

-25%

FARMI TÄISPIIM
3.8%-4.2% 1 L
0.73

3.30/kg

0.55

-24%

ITAALIA KGT VEIN
SAN CRISPINO 11,5% 1 L

punane (Sangiovese Merlot),
valge (Pinot Bianco
Chardonnay)

3.49
7.45/l
7.
.45/l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
teie tervist.

Pakkumised kehtivad 17.05.- 23.05.2016. Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 11.05.2016 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

