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Kalev Annom

UNENÄGU JA TEGELIKKUS ›
„Ilus unenägu on selline: Eesti 
metsa ei raiuta, lindude ja looma-
de kodud jäävad alles, inimesed 
on õnnelikud ja tee äärtes ei näe 
enam koledaid raielanke …,” kir-
jutab Tsentri turundusjuht ja pui-
duklastri tegevjuht Hille Lillemä-
gi kompetentsikeskuse veebilehel 
tsenter.ee.

Tegelikkus

Hille Lillemägi jätkab: „Ärkan 
unest ja teen natuke statistikat. 
Leian maakonnas töötavate ini-
meste arvu, puidu- ja mööbli-
tootmises töötavate inimeste ar-
vu ja maakonna müügitulu. Mida 
ma näen? Võru- ja Viljandimaal 
jääks ilma puidu- ja mööblisek-
torita leivata u 20 protsenti töö-
tajatest ja saamata peaaegu kol-
mandik müügitulust. Valgamaal 
kaotaks töö üle 26 protsendi ini-
mestest ja saamata jääks viiendik 
müügitulust.”

Ei saa me läbi metsata ja metsa 
majandamata.

Mees, koer ja kreissaag

Võrumaa kutsehariduskeskuse 
puidutöötlemise ja mööblitoot-
mise kompetentsikeskuse Tsenter 
juhataja Mart Nilson ning turun-
dusjuht ja Kagu-Eesti puiduklast-
ri tegevjuht Hille Lillemägi leid-
sid aega rääkimaks sellisest oma-
pärasest kooslusest nagu „Mees, 
koer ja kreissaag”.

Mart Nilson meenutab, et 
mehest, koerast ja kreissaest on 
Tsentris räägitud ehk juba neli-
viis aastat ja ei teagi, kes selle esi-
mesena välja ütles!? Võib olla oli 

selleks Kalev Kaarna või …
Hille Lillemäe sõnul on Võru-

maal hulgaliselt „Mees, koer ja 
kreissaag” tüüpi ning veidi suu-
remaid mööblivalmistajaid, paar 
suuremat väga efektiivset saeves-
kit ning ports keskmise suuruse-
ga keskmise tootlikkusega ette-
võtteid. 

Elustiili ettevõtted

Möödunud aasta algusest Tsent-
rit juhtiv Mart Nilson nimetab 
„Mees, koer ja kreissaag” tüü-
pi ettevõtteid ka elustiili ettevõ-
teteks, mis on kogukonnas väga 
olulised.

„Need on tublid mehed-nai-
sed, kes töötavad oma talus ja val-
mistavad väga unikaalseid too-
teid. Üpris tavaline on, et nende 
toodete järele on pikad järjekor-
rad ning nad toovad oma tööga 
leiva lauale ja õpetavad ka teisi,” 
räägib Mart Nilson.

Mikroettevõtted

Hille Lillemägi kinnitab, et neid 
ettevõtteid võib teatud mööndus-
tega nimetada ka mikroettevõte-
teks, kus töötab üks-kaks inimest.

„Äriregistrist näeb, et 2019. 
aastal oli selliseid ettevõtted 28, 
kuid neid on tänase seisuga kind-

lasti rohkem,” hindab olukorda 
Hille Lillemägi. „Siit samm edasi 
liigutakse suurema ettevõtte suu-
nas. 40+ vanuses inimesed õpi-
vad ja vahetavad ka eriala.”

Ägedad ideed ja tooted

Hille Lillemägi ja Mart Nilson 
toovad näteid, kus puidust on 
valmistatud vann, relvakohver, 
epoksiidlaud, palkmööbel jne. 
Enamasti on tegu ettetellitavate 
toodetega ja tavaliselt on osava-
te meistrite valmistatule tellimusi 
rohkem kui suudetakse teha.

„Raha ei tee õnnelikuks, kuid 
raha puudumine võib teha õn-

netuks,” võtab teema kokku Mart 
Nilson. „Osavate kätega tehakse 
imet!”

Kuhu pöörduda?

Hille Lillemägi soovitab kõigil ini-
mestel, kellel on puidu või toote-
arendusega seotud idee, pöördu-
da Tsentrisse – sealt saab nõu ala-
tes jooniste tegemisest kuni pro-
totüübi valmistamiseni. Võrumaa 
arenduskeskusel on programmid 
alustavatele ettevõtetele ja nad 
nõustavad ettevõtteid toetuste 
asjus. KEIKi soovitab Lillemägi 
pöörduda siis, kui ettevõtja otsib 
ruume, kus tootmisega tegelda.

Mees, koer ja kreissaag – kogukonna 
süda!
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