


Coaching on üheaegselt nii teelolemine kui ka sihtkohta jõudmine. Me oleme 
teel ehk kulgeme koos sinuga, mõeldes laiemalt olemasolevale olukorrale või 
elule, aga sihtkohta jõudma pead sa ise. Coach on su partner, kes mõtleb koos 
sinuga. Coachi roll on analüüsida sinu poolt öeldut ja seda mõtestada mõne 
uue lähenemisnurga alt. 

Coachina annan ma sinu loole uue vaatenurga, et sa näeksid kaugemale ja 
selgemalt. Sihtkohta ehk eesmärgile pead sa jõudma aga ise. Inimaju jaoks 
on see palju efektiivsem kui siis, kui öelda kellelegi, mida teha, mis aktiveerib 
ainult lühiajalise mälu ja on sellisena väga passiivne. Aga kui ma aitan sind 
oma aju aktiveerida ja ajus tekkivaid seoseid ümber korraldada, siis õpid sa 
midagi uut ja omandad selle püsivalt. 

Seetõttu on coaching palju tõhusam kui see, kui inimest nõustatakse, antakse 
talle tagasisidet ja öeldakse talle täpselt, mida ta peab tegema.

Marcia Reynolds 

PsyD, ICF Master Certified Coach, President of  Covisioning LLC and 
5th Global President of  the ICF

Marcia Reynolds on III rahvusvahelise juhtimiskonverentsi 
„Coaching 2021 Pöördepunkt“ peaesineja



Oled aru saanud, et samade meetoditega uudseid tulemusi ei saavuta? Soovid leida 
enesekindlalt kõigile oma probleemidele toimivaid lahendusi?

Teekond iseendani on üks põnevamaid radu, mida inimene astuda saab. Vahel on 
vaja tuge, et leida Sind innustavad eesmärgid esmalt endast üles ja siis nendeni ka 
jõuda. Soovin Sind sellel teekonnal saata aidates Sul oma eesmärkide poole liikuda. 
Loon turvalise keskkonna ja julgustan Sind mõttetööle läbi aktiivse kuulamise ja 
innustavate küsimuste. 

Olen üle kümne aasta meeskondade juhtimisel kasutanud coachivat juhtimist, 
alguses intuitsioonist ning teoreetilisi põhjendusi teadmata. Viis aastat tagasi avanes 
minu ees teadlik coachingu maailm. Selleks, et näha „suurt pilti“ omandasin MA 
kraadi andragoogikas ja kutsestandardi „Täiskasvanute koolitaja tase 7“. 

Olen ICF poolt akrediteeritud coach, kelle soov on olla partner nii personaalsetes kui 
meeskondlikes coachingutes. 

ICF / ESCÜ
diplomeeritud coach

Age

www.ageleedo.ee / coach@ageleedo.ee / +372 5077970

Leedo



Olen veendunud, et igas inimeses ja meeskonnas on peidus palju ressursse, kuid 
vahel on vaja teekaaslast, kes aitab need üles leida ning suurendada usku iseendasse! 
Minu missioon on julgustada ja käivitada juhtides, meeskondades ja organisatsiooni-
des muudatuste protsesse, mis muudavad tööelu täisväärtuslikuks ja tulemuslikuks!

Coachi- ja superviisorina: 
• väärtustan igat klienti, olen toetav ja empaatiline 
• olen süsteemne, lahenduskeskne ning pilguga suunatud tulevikku 
• juhin ja mõtestan protsesse nii inimese, meeskonna kui organisatsiooni sees ja 

ümber.

Oluliseks koostöö vundamendiks pean usaldust, professionaalsust ja paindlikkust 
luues klientidele vajaduspõhiseid rätsepalahendusi! Tööriistakastis kannan kaasas 
15aastast juhtimiskogemust erinevates valdkondades ja riikides. 

Usun elukestvasse õppesse ning võime sinuga kohtuda erinevatel koolitustel, kus 
märkad mu uudishimu elu ja inimeste vastu! 

Parim tulemus on inspireeritud, teadlik ja sihti omav klient!

ICF / ESCÜ
diplomeeritud coach ja superviisor

Jaanika

www.upwise.ee / jaanika.rannula@upwise.ee / +372 5140040

Pikaaegse juhtimiskogemusega praktikuna organisatsiooni eestvedaja ja meeskonna 
juhina coachi, superviisori ja psühhodraama rakendaja väljaõppes, aitan meeskonnas 
tegevuslike ja sotsiomeetriliste meetoditega, sh veebikeskkonnas omavahelisi suhteid 
ja koostööd edendades saavutada paremaid tulemusi.

Olen DiSC® sertifitseeritud konsultant & koolitaja, läbinud praktilise grupijuhti-
mise ja sotsiomeetria väljaõppe ning olen lõpetamas superviisori ja coachi õpinguid. 
Tegutsen aktiivselt Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingus nii hariduse kui ka 
tervishoiu töörühmas. 

Väärtustan julgust algatada uusi asju ja katsetada seni proovimata tegutsemisviise, 
järjepidevust endale seatud sihtide saavutamisel kui ka teiste toetamisel ning koostöö 
võrgustike loomise olulisust ja koostegutsemist. Meeskonna järjepideva arendamisega 
puutun kokku oma igapäevatöös meeskonnajuhina.

Kaljakin

www.allankaljakin.eu/coaching-2021 / allan.kaljakin@gmail.com / +372 5282291

ESCÜ
diplomeeritud coach (lõpetamisel)

Allan 

Rannula



Olen 1998. aastast täiskasvanute koolitaja ning mulle omistati 2018. a  aasta koolitaja 
tiitel. Praegu töötan  Eesti Energias arengupartnerina. Kogesin Estonian Business 
Schooli coachinguõpingute ajal coachee rollis olles, et asjade väljaütlemine ei ole 
alati mugav. Coachingusessioonide ajal oli valju häälega mõtlemine turvaline ning 
aitas tuua selgust, mida ma päriselt tahan ja kuidas sinna jõuan.

Töötan peamiselt Executive Coachina, kuid inimese eluvaldkonnad on omavahel 
tihedasti seotud ning sessioonidel tulevad esile ka life coachingu teemad.  Mu klien-
did ütlevad, et coaching kui arengumeetod aitab muuta elu täisväärtuslikumaks ning 
leida oma tugevaid külgi ja uusi vaatenurki. Mõjusad küsimused, loovmeetodid ning 
teised coachingu tehnikad ja tööriistad aitavad inimesel avastada enda pimealasid 
ning leida uutmoodi lahendusi. Sina püstitad eesmärgid ja mina toetan nendeni 
jõudmisel.

Aitan Sul
• märgata enda tugevusi
• oma potentsiaali ning kavatsused enesekindlalt ellu viia 
• tulemuslikkust tõsta.
• saavutada muutusi, mis kestavad.

ICF
diplomeeritud coach

www.selgedsihid.ee / kaire.viil@selgedsihid.ee / +372 5101083

Arto Aas
arto@juhtimiscoaching.ee

Peep Aaviksoo
PCC
peep.aaviksoo@ebs.ee

Kadri Arula
kadri.arula07@gmail.com

Ruti Einpalu
PCC
ruti@einpalu.net

Rait Hiiepuu
rait.hiiepuu@gmail.com

Tiiu Hinnov
tiiu@coachingplus.ee

Sigrid Janke
sigrid@janke.ee

Urmas Kaarlep
urmas@kaarlep.ee

Liina Kadari
liina@liinakadari.com

Katrin Kaur
ACC
katrin@thcoaching.ee

Tiina Keskküla
PCC
tiina.keskkula@gmail.com

Kaie Kivisaar
kaie.kivisaar@neti.ee

Kai Klandorf
kaiklandorf@gmail.com

Tiit Kolde
tiit@personalcoach.ee

Jüri Kriisemann
jyri@moderate.ee

Priit Kuuskme
priit@lifecoach.ee

Jaana Liigand
jaana.liigand@arikano.ee

Liina Lokko
liina.lokko@gmail.com

Ivar Lukk
MCC
info@ivarlukk.com

Herlend Lukksepp
herlend@franklincovey.ee

Margus Maksimov
margus@heailm.ee

Külli Meister
kylli.meister@gmail.com

Ain  Mihkelson
ACC
ain.mihkelson@kasvulabor.ee

Katrin Oblikas
PCC
katrin@similarminds.ee

Kaie Peerna
kaie@perenne.ee

Martina Põldvere
martina.poldvere@gmail.com

Marika Raiski
marika.raiski@elisa.ee

Laine Randjärv
coach@lainerandjarv.co

Jaanika Rannula
jaanika.rannula@gmail.com

Sergei Rosumovski
sergei@paremjuht.ee

Siiri Sänn
siiri.sann@gmail.com

Chanet Siret Simonen
coach@chanet.ee

Annika Sööt
annika@spiraalsus.ee

Erkki Susi
susi.erkki@gmail.com

Toomas Tamsar
PCC
toomastamsar@gmail.com

Eike Tonismae
ACC
eike@intelligentne.ee

Signe Tonismae
ACC
signe@intelligentne.ee

Kristiina Tukk
ACC
info@headjuhid.ee

Riina Varts
PCC
warts.riina@gmail.com

Kaire Viil
kaire.viil@gmail.com

Merle Viirmaa
ACC
merle.viirmaa@gmail.com

MTÜ ICF Estonia on suurima rahvusvahelise coache ühendava organisatsiooni 
International Coaching Federation Eesti haru. ICF on pühendunud coachigu 
edendamisele, seades kõrgeid standardeid, andes välja pädevussertifikaate ja 
kasvatades professionaalsete coachide võrgustikku.

www.coaching.ee



Ma olen juhtide ja meeskonna coach, Structogram neuropsühholoogia koolitussüs-
teemi koolitaja.  Olen ICF Estonia asutaja liige ja juhatuse liige.  Coachina tegutsen 
2015. aastast, ärimentorina 2007. aastast.  

Minu tugevuseks on väga mitmekesine töökogemus – olen olnud juht erinevatel 
tasanditel (üle 20 aasta) kui ka (tipp)spetsialist, mul on tugev finantstaust. Olen tööta-
nud Invictas, EAS-is, SEB-s, Swedbankis, KPMG-s. 

Minu jaoks tähendab coaching vestlust iseenda targema minaga. Coachingu tulemu-
sel inimesed väärtustavad ja usaldavad ennast rohkem, saavutavad sisemise tugevuse 
ning on õnnelikumad kõigis oma rollides. Kiiresti muutuvas maailmas on coaching 
distsipliin, mis aitab hoida inimest enda valitud kursil sõltumata raputuste tugevusest 
ning säilitades tema autonoomsuse ja vabaduse.

Minu kundalini jooga õpetaja kogemus aitab kaasa vaimse tervise teemade toetami-
sel.  Structogram süsteemiga saame välja selgitada inimese geneetilist potentsiaali.

Kadri

www.kadriarula.ee / kadri.arula07@gmail.com / +372 5038382

ICF
diplomeeritud coach

Executive ja personaalcoach’ina aitan sul kujundada tulevikku sinule soovitud 
suunas. Oma tugevuseks pean pikaajalist kogemust töötades personalijuhina ja 
juhtide koolitajana rahvusvahelistes ettevõtetes, mis on andnud mulle tugeva alustala 
inimestega töötamiseks.
Juhtide toetusprogrammide väljatöötamine ja juhtide toetamine on olnud aastate 
jooksul minu põhiteemad, mis on omakorda tekitanud vajaduse tunnetada coachin-
gu olemust sügavamalt.
Coachingu-alase koolituse olen saanud EBS’i ja maailma renomeerituma coachingu  
koolituskeskuse Co-Active Training Institute (UK) programmist.

Mõned teemad/olukorrad, mille puhul coachina saan sind aidata:
• oled oma juhirolli alguses ja vajad tuge;
• oled kogenud juht ja soovid oma pädevust selles rollis tõsta;
• soovid käsitleda konkreetseid teemasid, mis on sinu juhirollis ette tulnud;
• soovid enda tiimi tõhusamalt juhtida;
• tahad muutusi enda ellu;
• sul on raskusi otsuste vastuvõtmisel;
• soovid selgust sellest, mis sind motiveerib;
• tahad arendada oma oskusi ja enesekindlust täiel määral.

ICF
diplomeeritud Co-Active Coach

Martina

www.studiolingua.ee/coaching / martina.poldvere@gmail.com / +372 5220099

Arula

Põldvere



Meist kõigist sõltub, eriti juhtidest. Usun, et inimestena ja juhtidena saavutame 
me oma mõju läbi vestluste. Keerulised vestlused on minu lemmikteema, alustades 
arenguvestlustest ja tagasisidest lõpetades juhtide arenguprogrammidega. Minu jaoks 
on arenguprotsess õnnestunud siis, kui kõik osapooled on lisaks juhtimisvõimekuse 
tõusule saanud ka pisut paremaks inimeseks.

Olen töötanud tippjuhina Hansapangas, Draamateatris ja olnud Arvo Pärdi Keskuse 
sünni juures selle esimese juhina. Olen sertifitseeritud suhtlemistreener (Gordon 
Training Int). Olen Eestisse toonud Gordoni suhtlemistreeningute meetodid ja suht-
lemistehnikate arendamine on minu kirg. 

Olen lahenduskeskne coach ja meeskondlik coach (Erickson College Int) ning oman 
ICF akrediteeringut PCC. Olen töötanud 16 aastat koolitajana ja 6 aastat coachina 
toetudes neuroleadershipi põhimõtetele. Viimastel aastatel olen keskendunud õppi-
mise neurobioloogilisele alusele.

Ruti

www.rutieinpalu.com / ruti@einpalu.net / +372 5029960

ICF
Professional Certified Coach (PCC)

Coachina on minu kirg, fookus ja eriala töö juhtidega. Töötan tippjuhtidega, 
keskastme juhtidega ja suure rõõmuga noorte, alles maailma muutma hakkavate 
juhtidega.   Olles ka ise pealt 26a tippjuhina töötanud, soovin ma, et Sa otsiksid 
coachiga koostööst selget tulemust - konkreetset kasu Sinu organisatsioonile ja Sinule 
endale. 

Olen aastast 1996, kui alustasin Pärnu Juhtimiskonverentside korraldamist, töötanud 
motoga „Eestis on paremad juhid“. Loodan, et saan Sind selles aidata.   
Kui soovid minuga töötada, mõtle palun ette paarile küsimusele: „Milles Sa tahad 
paremaks saada? Kui palju? Mis siis muutub? Milles vajad selgust ja kindlust?“ Aru-
tame need küsimused koos läbi ja paneme fookuse paika.   

Mida oodata? Valitud juhtimiskäitumise muutuse elluviimist, selgust, kindlust.   
Olen coachina töötanud enam kui  300 juhiga Eestist, Lätist, Leedust, Rootsist, 
Suurbritanniast, Saksamaalt, Hollandist. Tean ja mõistan, mis juhi elu on.

ICF
Professional Certified Coach (PCC)

Toomas

www.tamsarcoaching.com / toomas@tamsarcoaching.com / +372 5045501

Einpalu

Tamsar



Olen täiskohaga coach.
Soovin toetada sind oma autentse võimekuse avastamisel ja elluviimisel. Teen seda 
aastate jooksul erinevatest riikidest kogutud coachingu-alaste teadmiste ja kogemuste 
toel.

Põhjaliku juhtide ja rahvusvaheliste meeskondade coachingu, rahvusvahelise haarde-
ga ettevõtte käivitamise ja strateegilise juhtimise kogemuse sain Mars Inc.-i coachi ja 
koolitaja, Royal Canini Baltikumi tegevjuhi ja globaalse P&O-meeskonna liikmena.

Olen omandanud Conversational Intelligence (C-IQ) diplomi, Senior Practitioner in 
Executive Coaching diplomi ja International Systemic Team Coaching sertifikaadi 
(AoeC). Toetun neuroteaduse põhimõtetele ja lähenemisele nii juhtimiscoachingus 
kui ka meeskondlikus coachingus. 

Toetan coache nii individuaalsete kui ka grupi mentor-coachingutega.
Tugevat teoreetilist ja praktilist tausta täiendavad soojus, siirus ja empaatiavõime.
• 15 aastat rahvusvahelist juhtimiskogemust
• 11 riigis meeskonna-coachingu kogemus
• 40 tundi nädalas coach, mentor-coach ja koolitaja

Katrin 
Oblikas

www.oblikascoaching.ee / katrin@similarminds.ee / +372 56222512

ICF
Professional Certified Coach (PCC)



Coaching aitab meil avastada seda, mida me teame, aga ei tea, et teame.

Olen omandanud Executive Coach’i diplomi (2020); NLP Treeneri Sertifikaadi 
(2013) ja läbinud suhtlemistreeneri pika koolituse (1999). 

• Tegutsen loovmeetodeid kasutades juhtimis- ja personaalse arengu coachi ning 
koolitajana. Minu teenused on koondatud kaubamärgi Creative Coaching & 
Consulting Center alla. 

• Tänu oma pikaaegsele juhtimiskogemusele ja poliitika maailmast saadud        
õppetundidele, saan esitada vajalikke, õigeid, aga ka teravaid ning väljakutsuvaid  
küsimusi väga erinevate elualade tegijatele, mis võimaldavad kliendil paremini 
enda seest olulisi vastuseid leida.

• Toetudes oma erialasele, kultuurivaldkonna professionaalsele taustale koori-
juhi ja muusikaõpetajana, kasutan coachingus meelsasti loovmeetodeid, mis 
sobivad paljudele klientidele – nii individuaalsetes sessioonides kui meeskonna     
coachingus. 

• Teen coachingut nii veebi vahendusel, kui ka vahetult kokku saades.

ICF
diplomeeritud coach

Laine

www.lainerandjarv.com / coach@lainerandjarv.com / +372 53044808

Coachina olen juhtidele partneriks, kes aitab avardada mõtlemist ja leida uusi vaa-
tenurkasid. Idee toetada juhte nende teekonnal sündis vahetust isiklikust kogemusest 
ja transformatsioonist, mille läbisin. Tänaseni pole kohanud veel ühtegi juhti, kes 
poleks pidevalt ajahädas ja tööga kasvõi kuigivõrd üle koormatud. 

Coachingus tegelemegi sinu eesmärkide, väljakutsete ja arengusoovidega. Mõtleme 
koos teemad läbi, aitan üle vaadata ja seada eesmärke. Aitan luua selgust, kui oled 
vahetamas valdkonda, kohanemas uue rolliga või soovid elus suunamuutust. 

Oman enam kui 13 aastat kogemust Eesti ühe edukaima ja kiiremini kasvava tele-
kommunikatsiooni ettevõtte strateegia välja töötamisel ja ellu viimisel. Laiapõhjalise 
strateegilise- ja juhtimiskogemuste pagasi toon kaasa coachingusse. Viin läbi 1:1 ja 
grupicoachinguid.   

Coaching põhineb usul, et igas inimeses on ammendamatu hulk ressursse. Usun 
sellesse siiralt! Ka Sinus on peidus tubli kogus avastamata jõuvarusid. 

Marika

www.coaching.ee/Coachid/marika-raiski / marikaraiski@gmail.com / +372 56575777

ICF
diplomeeritud coach

Raiski
Randjärv



Tegutsen juhtimis- ja personaalse coachina aastast 2018. Minu jaoks on coaching 
aktiivse kuulamise ja õigete küsimuste esitamise kunst, mis toetab inimest tema tee-
konnal, heast paremaks. Minu roll coachina on toetada inimese arengut, eesmärkide 
saavutamist ja heade ideede ellu viimist. Coachina olen valmis kliendiga jagama 
aega ja usaldust, et lasta mõtetel vabalt voolata, reflekteeruda ning selgineda. Soovin 
julgustada inimest saama kontakti oma unikaalse tarkuse, tugevuse ja sisemise 
minaga. Juhina olen tegelenud mitmete mainekate messi- ja konverentsiprojektide 
käivitamise, korraldamise ning arendamisega, mis on andnud väärtuslikke kogemusi 
toimiva meeskonna loomise, selgete eesmärkide sõnastamise ja julgete muudatuste 
käivitamise vallas. 

ICF
diplomeeritud coach

Tiiu

www.coachingplus.ee / info@coachingplus.ee / +372 5027487

Olen rahvusvahelise taustaga coach, kes usub, et kui inimesel on head ja õilsad kavat-
sused ning vinge plaan, siis suudab ta maailmas korda saata väga suuri tegusid. 
Minu missioon on olla partner inimestele ja meeskondadele, kes soovivad avasta-
da oma sisemist potentsiaali, suurendada teadlikkust ning muuta läbi sihipärase ja 
eesmärgistatud tegevusplaani oma ideed reaalsuseks. 

Minu tee coachingu maailma sai alguse 2013. aastal Kanadast, kui läbisin Erickson 
College Internatonal’i poolt läbiviidud väljaõppe “The Art & Science of  Coaching”. 
Olen koos Intelligentse Grupi meeskonnaga Erickson College International’i ametlik 
esindaja Eestis.  
Lisaks coachingu baasõppele olen täiendanud ennast meeskonna coachingu osas 
ning läbinud mitu enneagrammi-coachi sertifikaadi väljaõpet Ameerika Ühendrii-
kides. 

Minu kliendid elavad valdavalt väljaspool Eestit ning suur osa minu coachingust 
toimub onlines. 

Olen usaldusväärne ja konfidentsiaalne coach, kes muudab maailma üks vestlus 
korraga.

Signe

www.intelligentne.ee / signe@intelligentne.ee / +372 5268296

ICF
Associate Certified Coach (ACC)

Hinnov

Tõnismäe



Olen lõpetanud Estonian Business School’ i konsultatsiooni suunal. 
Viimase 15 aasta jooksul olen  käivitanud kaks ettevõtet, mis tegelevad  mõlemad 
aktiivselt coachinguga.

Minu pikaajaline  kogemus  organisatsioonidega on andnud mulle kogemuse olulis-
test teemadest, kus coachiv lähenemine toob kiireid lahendusi. 

Holistiline mõtteraamistik ja  vaade inimesele kui tervikule on minu coachivas lähe-
nemises kesksel kohal. 
Coachina saan  olla sinu partner nii isiklike väljakutsete lahendamisel, enda kui juhi 
või  spetsialisti  arendamisel  ja oma meeskonna viimisel uuele tasandile.

Kasutan oma coachingu praktikas erinevaid üksteist täiendavaid lähenemisi: süs-
teemset coachingut  (systemic coaching), enneagrammi coachingut  ja põhilähene-
misena lahenduskeskset coachingut. 

Olen lõpetanud ICF poolt akrediteeritud Erickson International  lahenduskeskse 
coach’i väljaõppeprogrammi ning oman erinevaid coachingu  sertifikaate: ICF ACC,  
Enneagram Coach  ja High Perfomanse Team Coach.

ICF
Associate Certified Coach (ACC)

Eike

www.intelligentne.ee / eike@intelligentne.ee / +372 56673831

Olen coachina Sinu teadliku muutuse partner, Sinu plaanide ja võimaluste kaas-
mõtestaja.  Tuginedes süsteemsele ja lahenduskesksele lähenemisele, aitan luua 
selgust ja tõsta teadlikkust, et tekiksid uued tähendused mõtetes ja tegudes, mille 
tagajärg on elluviimine. 

Mul on üle 10 aasta pikkune kogemus finants- ja kindlustuskorporatsioonide 
müügitiimide liidrina. Minu eneseteostus on olnud tihedalt seotud inimeste juhtimise, 
kaasamise ja arendamisega. Süsteemi vaatevinklist protsesside juhtimise, strateegiate 
loomise ja elluviimisega ning tulemuslikkuse kasvatamisega.

Coachina on minu jaoks suurim väärtus - kõige algus ja lõpp - INIMENE. Ükski 
protsess, strateegia ei tööta ilma inimeseta. Muutused algavad ja lõpevad inimestega. 

Töötades juhtidega aitan neil märgata seoseid teadliku töötaja ja tulemusliku äri 
vahel. Coachingu partnerluses leiame juhtidega viisid, mis toetavad inimeste aren-
damist ja äri võimendamist teadlikult ja tõhusalt.

Minu kireks on töö tiimidega – Next Level Teamcoaching.

Annika

www.sinucoach.ee / annikasoot@gmail.com / +372 5242991

ICF
diplomeeritud coach

Tõnismäe Sööt



Olen If  P&C Insurance AS juhatuse liige ja Balti kahjukäsitlusüksuse juht. Tegutsen 
ka juhtimiscoachina EBS Executive Coaching Centre juures.

Minu juhtimisfilosoofiaks on tulemuste saavutamine inimeste arengu toetamise ja 
nende edukaks aitamise kaudu. Üle 25 aasta juhikogemust on mind muuhulgas 
õpetanud väärtustama toetavat tagasisidet ja võimalust koos teise kogenud inimesega 
oma teemadest ’kõva häälega mõelda’.

Inimeste potentsiaal tulemusi saavutada ja võime keerulisi olukordi lahendada on 
kaugelt suurem kui seda sageli ette kujutatakse. Üksi pusides ei pruugi jõuda piisavalt 
selgete eesmärkide, optimaalsete lahenduste ja soovitud tulemusteni. Coachina saan 
ma siin abiks olla.

Kvalifitseeritud kõrvalseisja pilk ja tugi aitavad avada uusi perspektiive ja kokkuvõttes 
saavutada rohkem.

ICF
diplomeeritud coach

Tiit

www.personalcoach.ee / tiit@personalcoach.ee / +372 5104632

Juhtimiscoach

Arendan juhte ja juhtimist, tegelen organisatsioonide ja meeskondadega, töötan 
inimestega, kes juhivad, arendavad ja võimustavad teisi. 

TEENUSED: 
Personaalne coaching aitab Sul analüüsida ja mõtestada oma tegevusi ning õppida 
saadud kogemustest. Eneseteadlikkuse suurenedes leiad uusi võimalusi, vaatenurki ja 
lahendusi selleks, et olla oma töös ning elus õnnelikum.
Meeskonna coaching aitab Sul juhina koos meeskonnaga sihte seada, oma inimesi 
eesmärkide saavutamisele ja elluviimisele innustada ning inspireerida. Töötame 
grupiga ja selle liikmetega, nii koos kui ka eraldi.

Minust:     
• Juhtimiskogemus alates 1992 (peaminister Mart Laari sekretariaat)
• Kogemus personalijuhtimise ja -arendamise valdkonnas alates 1996 (Fontes 

PMP, Hansapank, Eesti Energia)
• Kogemus konsultandina alates  2005.
•  Juhtimiscoach’ina tegutsen alates 2012.

Riina

www.riinavarts.ee / warts.riina@gmail.com / +372 5115606

ICF
Professional Certified Coach (PCC)

Kolde

Varts



Kuidas ma coachin? Kõik algab vastastikusest usaldusest. Kas me koos suudame 
luua keskkonna, kus on hea ja turvaline? Sellele järgneb teema. Milles ma tahame 
homme paremad olla või paremini osata? Järgmine oluline küsimus on, et miks see 
meile oluline on? Kas tahame saavutada paremaid tulemusi või kauem elada või 
mõlemat? Edasi saame aru, mis on need uskumused ja arusaamad, mis on meid küll 
edukalt tänasesse päeva toonud, aga samas on ka muutunud mingis osas piduriteks. 
Sageli ei oska me ise oma alateadvuses peituvaid ja tegevusi kontrollivaid uskumusi 
näha. Seejärel arutame üheskoos, millised harjutused aitavad meil uut moodi mõelda 
ja laiendada arusaamist maailmast. Kõik see, mis on meis head ja endiselt sobib, 
võtame uude mõtlemisse kaasa.

Oman Academy of  Executive Coaching (AoEC) diplomit (2015) kui ka Integral As-
sociate Coach-i diplomit Integral Coaching Canada (2021) poolt. 21 aastat juhtimis-
kogemust PwC-s. Töötan EBS-is lektorina ja AoEC coachingu kursustel õppejõuna.

ICF
Integral Associate Coach

Urmas

www.executivecoaching.ee / urmas.kaarlep@gmail.com / +372 56246999

Olen rahvusvahelise kogemusega coach, koolitaja, õppejõud ja superviisor. Mul on 
MA psühholoogias ning olen omandanud psühhoterapeudi täiendhariduse. 

Olen töötanud psühholoogi ja juhina nii avalikus- kui erasektoris. Praegu õpetan 
superviisoreid ja coache ISCI-s.

Mul on ANSE standarditele vastava superviisori ja coachi väljaõppe (Institut der 
Rote Faden/Tallinna Ülikool) ja Erickson College International ACTP coachingu 
programmi diplom. Olen Team Management Systems’i sertifitseeritud konsultant ja 
8. kvaliteeditasemega superviisor. 

Coachingu ja supervisiooni töötunde on praeguseks kogunenud rohkem kui 2000.
 
Coachina töötades kasutan põhiliselt süsteemse ja lahenduskeskse lähenemise mee-
todeid. Pean tähtsaks dialoogi ja suhet inimeste vahel. Armastan Albert Schweitzeri 
filosoofiat, mille põhiprintsiibiks on aukartus elu ees. Lähtun oma töös mitteteadja 
positsioonist, olen lummatud inimeste lugudest ja toetan põnevusega oma klientide 
vaimseid rännakuid parema elu suunas.

Piret

www.bristol.ee / piret@bristol.ee / +372 5016806

ESCÜ
diplomeeritud coach

Kaarlep
Bristol



Mul on 27.a. kogemust meeskondade ja juhtide arendamisel. Olen juhtimisteaduste 
doktor (EBS 2016, coachingu kultuur ja coachiv juhtimisstiil), psühhoterapeut, su-
perviisor, coach ja organisatsioonide arendaja (ANSE), NLP praktik. 

Lõin oma arendusfirma 1994.a., olin 8.a. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu 
president, olen International Supervision and Coaching Institute’i asutaja ja käivita-
ja, superviisorite, coachide väljaõppe põhiõppejõud. 

Olen kirjutanud kaks coachingualast raamatut - “Õnnelik meeskond” (koos 
K.Sauega, 2008) ja “Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching.”(2020). 
Doktoritöö raames töötasin välja coachingu kultuuri ja coachiva juhtimisstiili hin-
damisvahendid.

Olen andnud välja juhtidele ja coachidele praktilise tööriista „Coachingu küsimus-
te kaardid“ (2020), kasutamiseks 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka 
kovisioonis. 

Mind iseloomustab  lahenduskeskne, väärtustav ja süsteemne lähenemine. Minu 
tugevuseks on meeskondade coaching.

ESCÜ
diplomeeritud coach

Signe

www.dictum.ee / signe@dictum.ee / +372 5066227

Aitan oma teadmiste ja kogemustega seal, kus on vaja kas parandada kommunikat-
siooni või leida inspiratsiooni ning tõsta motivatsiooni. Olen sobilik valik siis kui 
tahaks “uut hingamist” oma organisatsioonile. Mind paeluvad julged organisat-
sioonid, kes on avatud eksperimenteerimisele ja koosloomele. Coachi ja superviiso-
rina iseloomustab minu käekirja ka loomingulisus, huumor, kuid samas väga täpne 
eesmärgipärasus. Minu klient tunneb mind ära :) 

Birgit

www.birgitkermes.ee / birgit@kermes.ee / +372 5108851

ESCÜ
diplomeeritud coach

Vesso
KermesPhD



Business coachingu nurgakivideks on psühholoogia ja juhtimiskogemus. Hariduselt 
olen Tallinna Ülikooli diplomiga psühholoog, kuid kogu oma 16-aastase karjääri 
olen töötanud ärivaldkonnas, jõudes olla kahes Baltikumi ja ühes Eesti juhtimis-
meeskonnas. Enamuse oma karjäärist olen töötanud rahvusvahelistes suurkorporat-
sioonides, kuid olen olnud ka iduettevõtte asutaja ning töötanud avalikus sektoris.

Coachingus eeldatakse, et inimesed teavad rohkem, kui nad arvavad teadvat ning 
coachi toel saavad nad teadlikumaks iseendast, oma võimetest ja võimalikest lahen-
dustest. Ning teadlikkus on kasvu ja muutuse alguspunktiks.
Seetõttu usun, et igaühel, kes oma igapäevases töös juhib midagi või kedagi, peaks 
olema oma coach.

Ma hindan julgust, ausust, empaatiat, väljakutseid, eesmärke ja tulemusi. Ning kõike 
seda leiad sa ka minu coachingu-kohtumistelt. 

ICF
diplomeeritud coach

Liina

www.liinakadari.com / liina@liinakadari.com / +372 5040770

Mul on üle 10 aasta ettevõtluskogemust, alustades kunagi oma tantsukooli rajamise-
ga, jõudes nüüdseks coaching’u ja koolitamiseni. Olen läbi teinud poole ööni kestvad 
tööpäevad ja kaotanud väärtuslikku und väljakutsetega tegelemisel.

Jõudsin aastatega arusaamani, et ma ei taha end tühjaks töötada ja läbi põleda. Ma 
ei soovi, et teised seda teeks. Coaching’u kaudu toetan teisi, aidates neil leida tasakaal 
iseendas ja leidmaks lahendused väljakutsetega tegeledes. 

Aastast 2015 olen sertifitseeritud juhi-ja meeskonna coach.

Olen teinud üle 400 coachingu tunni ning aidanud mitmeid inimesi, meeskondi ja 
organisatsioone nende arengus. Olen aidanud näha imelisi visioone sellest, kuhu 
soovitakse liikuda, ning olnud tunnistajaks ka nende elluärkamisele. Meeskonna 
coach’ina toetan meeskonna efektiivsuse suurendamisel mitmel erineval viisil.

Meil kõigil on oma lugu ja omad teadmised. Kui oled valinud kasvamise ja arene-
mise, olen mina olemas selleks, et sind sellel teekonnal hinnangutevabalt toetada

www.chanet.ee / coach@chanet.ee / +358 4019 26199

ICF
diplomeeritud coach

Kadari



Ma coachin selleks, et julgustada inimesi olema nemad ise, sest see aitab ka teistel 
ennast avada. Ja tänu sellele suureneb vastastikune arusaamine, koostöö ning tekib 
suurem võimalus katsetada uudseid lahendusi.
 
Coachina olen pühendunud, usaldusväärne, tulemusele orienteeritud, julge, soe ja 
rõõmsameelne. Usun coachingusse, kuna olen iga kliendiga kogenud, kuidas 
coaching on klienti päriselt aidanud. See on loonud neile selgust, kasvatanud nende 
töö- ja elurõõmu, pühendumist ning tulemuslikkust.
 
Hariduselt olen jurist ning töötanud üle 20 aasta finantssektoris erinevates ettevõtetes 
meeskondade juhi ja sisekoolitajana. Psühholoogia huvi viis mind õppima Professio-
naalse Psühholoogia Erakooli psühholoogiliseks nõustajaks. Viimased 10 aastat olen 
tegutsenud nii ettevõttesisese kui ka -välise coachiva mentorina tippspetsialistidele 
ning alustavatele- ja keskastme juhtidele. Sellest aastast tegutsen ka kui executive 
coach.

Kaidi

www.kuusmaacoaching.com / kaidi@kuusmaacoaching.com / +372 5073828

ICF
diplomeeritud coach

Kuusmaa



Olen juhtimiscoach ja AoEC coachingu programmide õppejõud EBS’s.
Toetan Sind, kui soovid saada paremaks juhiks - oled valmis kasvama ja vajad sel teel 
kaasamõtlejat, fookuse hoidjat, selguse loojat, toetajat ja utsitajat! Mind motiveerib 
rõõm tulemustest, mida minu pakutav väljakutsete ja toetuse tasakaal on mu palju-
dele klientidele toonud.
Isiklik juhikogemus aitab mul mõista oma klientide väljakutseid. Olen töötanud 20 
aastat Eesti suuremate meediaettevõtete juhatustes, olen kogenud nii suuri ōnnes-
tumisi kui pōrumist. Ja tean isiklikust kogemusest coacheena, kui palju kōrgemaid 
mägesid tänu coachingusuhtele saab vallutada ja kui palju pehmemad on langemi-
sed.  
Juhiroll nõuab julgust, südikust, motivatsiooni ja emotsionaalset intelligentsust. 
Coaching aitab neid kasvatada. Kuigi igal inimesel on võime jälgida ja analüüsida 
oma mõtlemist, on seda endal raskem teha kui kõrvalseisjal. Ükski ei saa sama hästi 
kui kahekesi. 

Tean, et juhtidena oleme me sageli üksi ja usun, et toetava mõtlemisruumi kujun-
damine on parim kingitus, mida oma kliendile anda saan. 

Muutus algab vaid ühest otsusest. Parim hetk alustamiseks on alati täna.

ICF
Associate Certified Coach (ACC)

Merle

www.merleviirmaa.ee / merle.viirmaa@gmail.com / +372 5084117

Oman 8 aastast coachi kogemust. Töötanud coachina erinevate ettevõtete juhtide ja 
meeskondadega kui ka eraisikutega.

Coachingu protsessis on muutus vältimatu. Aitan küsimuste abil leevendada kahtlusi 
ja selle läbi leida Sinul või Sinu meeskonnal paremaid lahendusi, teadlikult vastutada 
ja tunda edutunnet. Meil on tihtipeale olemas siht, mille suunas soovime küll liikuda, 
kuid pole julgust või oskust või tahet seda projekti päriselt ellu viia. Olen valitud teel 
toeks ja aitan püsida rajal ka siis, kui teele tekivad takistused või kõhklused, prob-
leemid või mured, korrates ikka ja jälle küsimust: mida sa päriselt tahad? kui oluline 
on soovitud muutus saavutada? 

Valdkonnad, kus saan toeks olla: meeskonna või iseenda motiveerimine määra-
matus keskkonnas; meeskonna koostöötamine; motiveeriv tagasiside ja kolleegide 
innustamine; personaalsed lahendused, kui soovid enda või meeskonna tööd mõtes-
tatult teha või kohaneda millegi uuega. Kohtumiseni coachingul!

www.coaching.ee/Coachid/kaie-kivisaar / kaie.kivisaar@neti.ee / +372 5017778

ICF
Professional Coach

Kivisaar
Kaie Viirmaa



Alguses olin 15 aastat juht ja nüüd viimased 15 aastat meeskonnakoolituse ja juh-
timispsühholoogia treener. Olen läbinud EBSi Practitioner Diploma in Executive 
Coaching programmi ja coachi diplomi sain kätte jaanuaris 2021.

Grupikoolitus ja individuaalne coaching täiendavad üksteist suurepäraselt. Seetõttu 
pakungi coachingut kombinatsioonis lõbusa inimtüüpide analüüsiga meeskonna-
koolitusel „Kes me tegelikult oleme?“, juhtimispsühholoogia või müügipsühholoogia 
koolitustega. Kuid mul on ka kliente, kes ongi valinud enesearenguks individuaalse 
coachingu, ka see on andnud suurepärase tulemuse. 
Mul on ka magistrikraad psühholoogias, seega mõistan erinevaid rolle ja tunnen ära, 
mida kliendil tegelikult on vaja – koolitust, psühholoogilist nõustamist või 
coachingut. 

Minu 6000 kilomeetrit kõndimist Camino juhtimiskoolituse treenerina Põhja-His-
paanias kokku enam kui 200 Eesti juhiga ja suur austus Ken Wilberi integraalse 
mudeli vastu on toonud need kogemused ja teadmised ka coachingusse. Seega pakun 
sulle kõndimis-coachingut, et ikka meeled, vaim, mõistus ja füüsiline keha saaksid 
tasakaalus toimetada. Üks tunnine jalutuskäik ja coaching tööpäeva sees teevad pilgu 
igal juhul selgemaks.

diplomeeritud coach

Aira

www.treeningud.ee / aira@treeningud.ee / +372 5025548

Kaupol on 30 aastat edukat kogemust meeskondade arendajana, viimased 16 aastat 
coachi ja superviisorina. Kaupo on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia kiitusega 
1989.a. Superviisori ja coachi väljaõpe + diplom Saksa Instituudis Der Rote Faden 
2003- 2006.a. 

Fookus: juhtide ja meeskondade coaching.
Kaupo on orienteeritud nii koostööle kui tulemustele. Kasutab integreeritud meeto-
deid. Kaupo on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) asutajaliige, 
II ja V väljaõppegrupi põhiõppejõud.(www.isci.ee). 
Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja coachingu temaatikas alates 2011.a. 
Külalisõppejõud Tartu Ülikoolis coachingu temaatikas alates 2002.a. 
Meeskonnacoachingu alase raamatu “Õnnelik meeskond” kaasautor koos Signe 
Vessoga.

Kolleegid Kaupost:
Kaupo on “väärtustava pilgu” kandja, hoolivjulge tõe väljendaja, 
“pehmelt tugev” ja loov. Ta on hea coachingukeskkonna kujundaja ja inimestes loo-
vuse vallandaja. Naturaalne tulemustele orienteeritud talent. 
Inimesed saavutavad temaga soovitud tulemusi.

www.isci.ee / www.creates.ee / kaupo@creates.ee / +372 5096580

ESCÜ
diplomeeritud coach ja superviisor, 

ANSE standarditele vastav 
Diploma 009/3

Saue
Kaupo

Tammemäe



Olen sertifitseeritud AoEC Executive Coach ning Gallupi tugevuste coach. 

Olen kogu oma karjääri vältel töötanud inimestega ja toetanud inimeste unistuste 
elluviimist. Mind huvitab inimene, tema sisu, tema toimimine, tema elu. Nii nagu 
coachingus, nii ka elus laiemalt, on koostöö aluseks usaldus, mina toon suhetesse 
ausust ja sügavust. Väärtustan autentsust, ma aitan leida ja luua tähendust oma elule.
Tunnen rõõmu ja rahulolu, kui saan inimesi arengule innustada. Coachina olen 
arengupartneriks, kellega koos töötades leiab coachee viisid, mis aitavad kõige 
paremini avada tema tõelist potentsiaali. Ma ei karda küsida ebamugavaid küsimusi, 
usun, et vastused on inimese sees kindlasti olemas, mõnikord ei ole me veel valmis 
neile otsa vaatama. Keskendudes inimeses juba olemasolevatele tugevustele, saan 
aidata kasvatada enesekindlust ja julgust, et ette võtta muudatusi.

Mul on märkimisväärne kogemus HR vallas nii konsultandi kui personalijuhina. 
Olen konsultatsiooni ettevõttes Fontes PMP tegelenud nii inimeste otsingu, hin-
damise, arendamise kui nõustamisega. Viimastel aastatel tegutsen personalijuhina, 
muudatuste käivitaja ja elluviijana.

ICF
diplomeeritud coach

www.tugevused.ee / chris@tugevused.ee / +372 5162345

„The business of  life is human connection“

Olen sertifitseeritud AoEC Executive Coach ning Gallupi tugevuste coach. Aitan 
luua tugevaid ühendusi – iseendaga ja kogu ülejäänud maailmaga. Usun, et iga 
inimene on tervik ning oma tugevustele keskendumine aitab inimestel iseendaga 
positiivsemat ühendust luua.
 
Juhtimiscoachina olen Sulle peegliks, et näeksid iseennast ja oma tegemisi läbi 
teise inimese filtri. Olen Sulle mõttepartneriks, et fookust seada, asjad enda jaoks 
läbi mõtestada ning saada paremaks juhiks. Ole ise see muutus, mida soovid oma 
meeskonnas näha! 

Sünergia meeskonnas tekib üksteise tugevusi ja nõrkusi tundes ning aus ja ehe olles. 
Aitan meeskondades luua positiivseid ühendusi läbi tugevuste-põhise lähenemise. 

Mul on pikaajaline praktiline juhtimise kogemus (20+aastat). Olen töötanud rahvus-
vahelise ettevõtte Eesti üksuse tegevjuhina ning täna töötan personalijuhi ja coachi-
na. Mul on magistrikraad organisatsioonikäitumises ning töökogemus nii era- kui 
avalikus sektoris.

www.tugevused.ee / aili@tugevused.ee / +372 5294274

ICF
diplomeeritud coach

Nurmeots
AiliLoik

Chris-
Helin



Olen partneriks Su arenguteekonnal, kui oled valmis panustama oma enesearen-
gusse, tahad teha järjekindlalt tööd iseendaga, sest soovid liikuda järgmisele tasemele. 
Küsin küsimusi, mida Sa ise endalt ei küsi. Aitan üles leida Sinu enda sisemised 
ressursid, julguse, enesekindluse, just Sinule sobivad lahendused, et tuleksid paremini 
toime oma väljakutsetega ja liiguksid sellise tuleviku poole, mida soovid. Näen, et elu 
on tervik – isiklik elu mõjutab seda, kuidas töörollis toime tuled ning vastupidi. 
Armastan tööd inimese kui tervikuga.

Tunnen, et olen saanud coachina oma panuse anda, kui näen sessiooni lõpus kliendi 
säravaid silmi ja tegutsemistahet ning kuuldes klienti ütlemas: “Iga kord, kui ma siit 
(coachingust) ära lähen, on selline tunne, et olen juba midagi ära teinud.”
Nagu ütleb Steve Chandler: “Võid alustada uut lugu enda kohta juba täna.”

Olen läbinud Erickson College International’i ICF-i poolt akrediteeritud koolituspro-
grammi “The ART & Science of  Coaching” – see muutis mu elu.

ICF
diplomeeritud coach

Sigrid

sigrid@janke.ee / +372 53425118

Usun, et soovitud muutuse toob inimesega kooskõlas olev ja teadlikult valitud jär-
jepidev tegutsemine. Vabaduse ja rõõmu aga võimalus minna teele iga päev sealt, kus 
parasjagu ollakse. Coaching on kui piiramatute võimalustega teekond, kus partnerite 
sobivusel ja usaldusel on määrav tähtsus. Usun coachingus süsteemsesse lähene-
misse, kus inimene, meeskond ja võrgustik moodustavad üksteist vastastikku mõjuta-
va terviku. Valikute tegemiseks on vajalik vaadata suurt pilti ja süveneda detailidesse. 
Selles toetavad mind õpingud ja huvi neuroteaduse, NLP, käitumisökonoomika ja 
õppimisstrateegiate vallas. Mõtlen endast kui elukestvast õppijast ja tulemusjuhtimise 
parimate praktikate otsijast, nii coachi kui juhina. Olen igapäevaselt veel super-
viisori, mentori, koolitaja ja konsultandi rollis ning  panustan valdkonna arendamisse 
ESCÜ-s ja Pare-s. Coachina olen partneriks erineva tasandi juhtidele ja meeskon-
dadele. Sügavamaid teadmisi oman müügi-, teenindus-, haridus-, finants-, tootmis- ja 
kinnisvarasektoris.

www.kastan.ee / marget@kastan.ee / +372 5160760

ESCÜ
diplomeeritud coach

Mark
Marget

Janke



Agiilne mõtteviis ehk valmisolek pidevateks muutusteks on eeldus tänases maailmas 
terve ja edukas olla. Lihtne öelda, aga raske saavutada. Coaching on abiks!

Oma töös coachina pean väga oluliseks otsida tasakaalu ratsionaalsete mõtete ja 
tunnete vahel ning märgata ka oma kõhutunnet. 

Olen veendunud, et coaching oma eesmärgipärase protsessi ja sisekaemusega ei 
aita mitte ainult juhtidel saavutada paremaid tulemusi, vaid parandab otseselt meie 
elukvaliteeti.

www.tiinakeskkula.com / tiina.keskkula@gmail.com / +372 5079959

ICF
Professional Certified Coach (PCC)

Keskküla
Tiina

Olen juhtimiscoach ja äriarenduspartner ning minu missiooniks on aidata juhtidel 
suunata oma meeskonnad suurepärastele tulemustele.

Rohkem kui 25 aasta jooksul on mul olnud võimalus ja privileeg juhtida erinevaid 
ettevõtteid ja suurepäraseid meeskondi.  ABB Baltikumi madalpingesüsteemide ja 
kompaktalajaamade äriüksus, Eesti Energia Jaotusvõrk (tänane Elektrilevi), ETK 
Sisustus,  E-Betoonelemendi Tamsalu tehas. Aastast 2019 tegutsen juhtimiscoachi 
ning äriarenduspartnerina.

Usun, et selge ja innustav eesmärk, kokkulepitud ja meeskonnas omavahel joondatud 
rollid ja vastutused  ning hästi toimiv vastastikune tagasisidestamine ning usaldus-
likud suhted, on need põhielemendid, mis aitavad juhil luua koostöökultuuri, mis 
tagab ettevõtte arengu ja tulemused. Coachi ja äriarenduspartnerina olen teinud 
koostööd kümnete ettevõtete ja sadade inimestega.  Kõik juhid on hinnanud meie 
koostööd neile kasulikuks. Kui tunned, et saaksin sulle  sinu väljakutsetele lahenduste 
leidmisel kasulik olla, siis palun võta julgelt ühendust.

diplomeeritud coach

Toomas

www.tscoaching.ee / toomas@tscoaching.ee / +372 56877018

Soosaar



Olen oma esimeselt hariduselt inglise ja prantsuse keele õpetaja (BA ja MA Tallinna 
Ülikool), töötanud üle 20 aasta koolitaja, lektori ja mentorina, viimastel aastatel 
peamiselt meeskonna arendajana, coachi ja superviisorina.
Professionaalse coachi ja superviisorina (ISCI) olen olnud partneriks erinevate  
tasandi juhtidele ja meeskondadele nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonide 
juures. 
Tihti teen seda inglise keeles, sest olen spetsialiseerunud kultuuride eripärale ja 
mitmekesisusele ning läbinud mitmeid programme kultuuridevahelisest suhtlemisest. 
Elan ise mitmekeelses peres (inglise, saksa ja eesti keel) ja see kogemus aitab mul luua 
lisaväärtust oma klientidelegi.
Oma ettevõtte asutasin 2013 a. Ettevõtluskogemus on viinud mind idufirmade maa-
ilma ja andnud mentori kogemuse läbi rahvusvaheliste hackathonidel osalemise.
Minu lemmikteemadeks on: koostöö ja kommunikatsioon; motivatsiooni tekitamine; 
konfliktilahendus; vastutuse võtmise soodustamine; enesejuhtimine; emotsioonide 
juhtimine.

ESCÜ liikmena juhin ESCÜ hariduse valdkonna töögruppi, mis panustab Eesti ha-
ridussüsteemi muudatuste elluviimisesse läbi supervisiooni populariseerimise. Lisaks, 
kuulun rahvusvahelisse ühingusse ANSE.

www.englishcoaching.ee / evelyn.soidla@epconsulting.ee / +372 5029443

ESCÜ
diplomeeritud coach ja superviisor

Soidla
Evelyn



Coach, superviisor ja koolitaja

Juhtide üheks ootuseks on töötajate pühendumine organisatsiooni eesmärkide 
saavutamisele. Coach toetab eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ja ellu-
viimist. Oluline on siduda töötajate personaalsed sihid organisatsiooni eesmärkidega. 
Lahenduste leidmine eeldab hinnangu- ja pingevaba õhkkonda, et loovus ja uued 
ideed saaks esile tulla. 
Coachi ülesandeks on juhtida coachingu protsessi, olla teadlik “suurest pildist”, kuid 
ideed, lahendused, lubadused (tegevused) peavad tulema organisatsioonist seestpoolt. 
Inimeste  valikud ja tegevused on seotud tahte ja motivatsiooniga, mida saab uurida 
kasutades supervisiooni. Supervisioon tegeleb inimese endaga, meeskondadega ja 
neid ümbritsevate suhetega. 

Omades üle 20 aastast juhi, koolitaja ja coachi kogemust juhtimise, müügijuhtimise 
ja projektijuhtimise alal, aitan organisatsioonidel ja üksikisikutel võimalusi leida sise-
misi ressursse väljakutsetega toimetulekuks.

www.change.ee / mart@change.ee / +372 56461136

ESCÜ
diplomeeritud coach

Varjun
Mart

17 aastat juhtimiskogemust erinevates avaliku, era ja kolmanda sektori organisat-
sioonides. Kõikide nende erineva taseme, suuruse ja iseloomuga organisatsioonide 
töös osalemine on andnud unikaalse kogemuste pagasi, mida olen ka teoreetiliste 
teadmiste ja täiendõppega pidevalt rikastanud. Professionaalse coachinguga kokku-
puude 2017.aastast. 

Minu missioon coachina on Eesti juhtide täieliku potentsiaali avamine ja juhti-
miskvaliteedi tõstmine. Aga selleks, et juhtida teisi, tuleb kõigepealt juhtida ennast. 
Eneseteadlikkus, eksimustest õppimine ja pidev eneseareng on positiivsete muutuste 
vundament. 

Usun sellesse, et sihipärane ja läbimõeldud tegutsemine viib soovitud tulemusteni. 
Coaching aitab Sul saavutada suuremat selgust, kinnistada õiged hoiakud ja leida 
efektiivsed tööriistad oma sihtideni jõudmiseks. 

Teen koostööd klientidega, kes tahavad oma juhtimisoskusi arendada. Aga  ka lihtsalt 
enesearengust ja teadlikust kasvamisest huvitatud inimestega. 

ICF
diplomeeritud coach

Arto

www.juhtimiscoaching.ee / arto@juhtimiscoaching.ee / +372 5188518

Aas



Minu kireks on aidata inimestel näha oma ettevõtmistes suuremat pilti ning tunneta-
da, et meis kõigis on peidus varjatud ressursse. Oma kogemusest võin öelda, et juht 
on sageli oma probleemidega üksi ning vajab kedagi, kellelt hinnanguteta tagasisidet 
ja tuge saada.

Coaching’u tulemuslikkus ei sõltu paarist-kolmest n-ö võimsast küsimusest, samuti 
ei pea laotama coach’i ette kogu oma sisemaailma. Coaching’u eesmärk on aidata 
muuta mõtlemist ja käitumismustreid. Nii nagu neuroteaduses, hoiab ka coaching 
olulist valgusvihus, uskudes, et see, millele tähelepanu pöörad, hakkab Sinu elus 
kasvama. Seestpoolt tulev taipamine pakub suurt rõõmu, et oled ISE jõudnud lahen-
duseni.

Coach’ina saan olla Sulle hoopis teistsugune vestluspartner ja aitan näha teist pers-
pektiivi. Kõrvalpilgust võib olla palju abi, sest piirid mõistusele seab inimene ise.
Kui Sulle ei meeldi paigal istuda, siis võib Sulle sobida coaching koos jalutuskäiguga.
Tule ja proovi!

www.siiri.eu / siiri.sann@gmail.com / +372 56564097

ICF
diplomeeritud coach

Sänn
Siiri

Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on tööta-
jate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on 
fookus ja prioriteedid paigas.

Olen superviisor, coach, meeskonnatöö arendaja, Tagametsa Loovusmaja peremees.
Supervisioon on tulemuslik viis meeskonna toimimisest tervikliku pildi saamiseks ja 
soovitud eesmärgi suunas liikumiseks. Superviisorina aitan leida arengukohti, toetan 
elluviimiskultuuri kasvu ja seda nii töötaja, meeskonna ja/või organisatsiooni 
tasemel.

Kui coachingu protsessis käib töö professionaalse arengu toetamisega kindla eesmär-
gi saavutamiseks, siis supervisiooni protsessi käigus käsitleme teemasid ja tööalast 
taustsüsteemi laiemalt. Nii saab luua ka paremad eeldused edukaks coachinguks ja 
tihtipeale on coaching supervisiooni üks tööosa.
Omades üle 20 aastast juhtimiskogemust, tean millist lisaväärtust saan läbi supervi-
siooni või coachingu juhtidele, meeskondadele ja töötajatele pakkuda.

ESCÜ
diplomeeritud superviisor ja coach

Madis

www.loovusmaja.ee / madis@loovusmaja.ee / +372 5221127

Puhm



Üle 25 aasta  ettevõtja ja eduka erineva taseme juhina nii suurtes kui väiksemates 
organisatsioonides olen alati olnud kõrgete ootuste ja saavutusvajadusega, tulemusele 
orienteeritud meeskonnamängija. Katse-eksitusmeetodil raskusi ületades, 
situatsioone lahendades ja probleemidega maadeldes leidsin ise ühel hetkel leeven-
dust ja lahendusi coachingust. Minu senise edu aluseks oli alateadlik coachingu 
meetodite kasutamine juhtimises. Isiklik coachingukogemus ja teadlik meetodi õppi-
mine ja praktiseerimine on viinud mind veendumusele selle meetodi tulemuslikkuses 
ja sobivuses ning kasulikkuses kõikidele. Minu kogemus, nii juhina kui coachina on 
mind veennud, et me kõik vajame tõuget ja ka väikest väljakutset selleks et me julgeks 
endas muutusi ette võtta.

Coachina olen kohalolev, empaatiline ja turvaline, teinekord ka väljakutset pakkuv. 
Hea situatsiooni ja inimeste tundjana oskan luua kliendile sobiliku keskkonna enese 
avastamiseks ja arendamiseks. 

paremjuht.ee / sergei@paremjuht.ee / +372 56490226

ICF
diplomeeritud coach

Sergei

Kuidas juhtida tänases muutlikus ja kiires töökeskkonnas nii, et inimesed sooviksid 
järgneda, teha koostööd, panustada rohkem kui oodatud, luua ja ellu viia julgeid 
ideid, saavutada isiklik potentsiaal ning jõuda uute mõtte- ja käitumismustriteni? 
Usun, et teadlikkus toetab juhi ausust ja autentsust iseenda ja meeskonna vastu 
ning loob kiiremad võimalused probleemide märkamiseks ja lahenduste leidmiseks. 
Toetan juhte ja meeskondi inimesekeskse kultuuri loomisel ja hoidmisel. Olen veen-
dunud, et just selline kultuur on aluseks suurepäraste teenindustulemuste saavutami-
sel ning rahulolevamate töötajate loomisel! 

Milles saan teid toetada: COACHING / KOOLITUSED “Teenindusmeelne juht”, 
“Juhi identiteedi audit” ,“Teenindusmeelse meeskonna audit” / 
KONSULTATSIOON käed küljes projektid muudatuste elluviimiseks. 

„Meis kõigis on olemas kõik vajalik aga tihti me ei tea, et meil see olemas on! Aitan 
leida selle, mida Sa enda kohta veel ei tea!“ 

Triin Põldme-Uibo
juhtide ja meeskondade arengutreener

diplomeeritud coach

Triin

www.maolen.ee / triin@maolen.ee / +372 56492038

Põldme-
Uibo Rosumovski





Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing ESCÜ on 
Euroopa Rahvuslike Supervisiooni ja Coachingu 
Ühingute Assotsiatsiooni (ANSE) liige.

ICF Estonia on rahvusvahelise coache ühendava 
organisatsiooni International Coaching Federation 
Eesti haru.

Eesti majandusleht Äripäev korraldab igal kevadel 
coachingu teemalist rahvusvahelist 
juhtimiskonverentsi.

Raamatu „Eesti coachid 2021“ koostas:

Aira Tammemäe

Äripäeva juhtimiskonverentsi 
„Coaching 2021 Pöördepunkt“ korraldaja

aira.tammemae@aripaev.ee 


