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Nädala 
majandus-         
noppeid

 Parem nädal aega oope-
ripäevi kui mitu nädalavahe-
tust prallet,” sõnas Kasela.

 Mida Saaremaa müüb, 
on tühjus ehk less is more,” 
ütles Kasela.

Statistikaameti andmetel olid 
mullused tööturu trendid Ees-
tis positiivsed. Statistikast 
nähtub, et eelmisel aastal suu-
renesid nii aktiivsete inimeste 
arv tööturul kui ka tööhõive.

15–74-aastaste 67,8-prot-
sendilise tööhõive määraga on 
Saare maakond Eesti omava-
litsusüksuste arvestuses tublil 
neljandal kohal, jäädes alla 
vaid Tallinnale (74%), Harju 
maakonnale (73,9%) ja Tartu 

Saaremaa on tööhõive määralt Eesti neljas

Statistikaamet. 2018. aastal 
töötas 15-74-aastastest, %.

maakonnale (70,2%).
Kui mullu jaanuaris oli 

Saare maakonnas kokku 749 
registreeritud töötut – neist 
703 Saaremaa vallas, 43 
Muhu vallas ja kolm Ruhnus 
–, siis detsembris oli kogu 
maakonna peale töötuid vaid 
562 – Saaremaal 527, Muhus 
32 ja Ruhnus kolm.

Jaanuaris 2018 oli Saare-
maa, Muhu ja Ruhnu töötute 
meeste koguarv töötute naiste 

omaga peaaegu võrdne: 378 
töötut meest 371 töötu naise 
vastu.

Detsembris aga oli töötuid 
mehi tunduvalt vähem kui töö-
tuid naisi ehk seis oli 248:314 
naiste kahjuks.

Angela Randmets

Eesti Energia 
pikendas Sutteri 
teenistuslepingut
Eesti Energia nõukogu 
pikendas neljaks aastaks 
riigifi rma juhi Hando Sut-
teri lepingut.

Pikendatud lepingu jär-
gi kestavad Sutteri volitu-
sed Eesti Energia juhina 
31. märtsini 2023, teatas 
ettevõte börsile.

Kolmapäeval allkirjas-
tas Sutteri teenistuslepin-
gu pikendamise teisipäe-
val Eesti Energia nõukogu 
tehtud otsuse alusel esi-
mees Väino Kaldoja.

„Hando Sutter on senise 
ametis oleku aja jooksul 
tõestanud, et on võimekas 
juht. Sutteri juhtimisel on 
ettevõte läbinud edukalt 
raskema aja 2015.–2016. 
aastal, kui energiaturgu-
del langesid turuhinnad 
väga madalale taseme-
le. Nüüdseks on Eesti 
Energia taas kasvufaasis 
ja saab jätkata strateegi-
lise tegevusplaani ellu-
viimist,“ ütles Kaldoja 
pressiteate vahendusel.

Hando Sutter asus Ees-
ti Energiat juhtima 1. 
detsembril 2014. aastal. 
Lisaks Sutterile kuuluvad 
Eesti Energia juhatusse 
Andri Avila, Raine Pajo 
ja Margus Vals.

27.02.2019, BNS

Elering panustab 
suursaartesse 
17 miljonit eurot
Elering plaanib viie aasta 
jooksul investeerida Saa-
remaa, Hiiumaa ja Muhu 
elektrikindluse tagamiseks 
suurusjärgus 17 miljonit 
eurot.

Elering ehitab välja 
nii-öelda ringliini, mis 
tähendab Muhu saart lä-
bivate liinide dubleerimist. 
Samuti pannakse Suurde 
väina lisaks ühele olemas-
olevale ka teine 110-kilo-
voldine elektrikaabel.

Nii Suurde kui ka Väi-
kesesse väina plaanitakse 
uued kaablid paigaldada 
järgmisel aastal. Muhusse 
plaanib Elering täiendava 
kaabli rajada 2021. aastal.

„Läbi nende investee-
ringute tekib ka füüsiline 
ringühendus. Täna elekt-
riliselt on ringühendus 
küll olemas, aga osa liinist 
paikneb ühtedel mastidel 
ja ta füüsiliselt päris ring-
liini ei ole. Väinatammile 
ehitatakse kõrvale kaa-
belliin ja Muhu saarele, 
maismaal paikneva õhu-
liini kõrvale ehitatakse uus 
elektriliin,“ ütles Eleringi 
energiasüsteemi planeeri-
mise talituse juhataja Oleg 
Tšernobrovkin.

27.02.2019, ERR

Kasela: ära paku jaapanlasele 
kama, kui see talle ei maitse

“See on üks põhjus, miks tuleb 
siin, Saaremaal, kalatööstus, 
sealhulgas kalakasvatus välja 
arendada,” sõnas ta. “Et meil 
siin oma kala pole, on jabur. 
Kalatöötlemine on kindlas-
ti kasumlikum ja keskkon-
nasäästlikum loomse proteiini 
tootmine. Võrdluseks: et saada 
kilo liha, on vaja kaheksa 
kilo sööta, kala puhul on suh-
tarv toormele enam-vähem 
üks-ühele. Seega, parim viis 
Läänemerd puhtamana hoida 
on süüa rohkem kala ja vä-
hem liha,” rääkis kalatööstur, 
lisades, et sel aastal kasvatas 
kontserni tütarettevõte Vettel 
Tagalahe sumpades 100 ton-
ni kala, 2,6 tonni kalamarja 
ja väga väikeselt alalt saadi 
kokku 500 000 eurot käivet. 
“Tuleb vaadata, kus me väär-
tusahelas oleme ning seda 
positsiooni parandada. Kuna 
Saaremaal on merd rohkem 
kui maad, siis on see võimalus, 
mida ära kasutada.”

Kasela tegevused ja seosed 
Saare maakonnaga on aga 
avaramad. Veidi üle aasta 
tagasi asutas ettevõtja koos 
Saare Delifoodi ja perekond 
Sildaruga äriühingu KellyBar, 
mis toodab samanimelisi ko-
hukesi. Nendega osaleti möö-
dunud nädalal Dubais maailma 
suurimal toiduaine- ja joogi-
tööstuse näitusmessil GulFood 
2019. Tuhandest tootest messil 
valiti Kasela sõnul KellyBar 
seitsme kõige innovatiivsema 

Üleeilses Äripäe-
vas tunnistas PR-
Foodsi juhatuse liige 
I n d r e k  K a s e l a 
kontserni möödunud 
aasta viimase kvar-
tali majandustule-
muste langust, õhtul 
selgitas ta Kures-
saare Edukontoris 
käibe- ja kasumi-
langust asjaoluga, et 
ettevõte ostab sisse 
kala, mille hind on 
väga kõrge.
Sirli Tooming
sirli@meiemaa.ee

piimatoote hulka. “Täpselt 
samasugused kohukesed nagu 
kõik teisedki, lihtsalt neil on 
pakend ja lugu, mis müüsid,” 
tõi ta värske näite sellest, miks 
tuleb turustades panna rõhku 
loole.

Targalt delegeerida ja 
inspireerida

Sellest, kui oluline on lugu, 
kuidas turustada Saaremaad 
tervikuna, miks on välismaal 
Saaremaad lihtsam müüa kui 
Eestit ja kuidas erinevates 
valdkondades tegutsedes mitte 

killustuda, toime 
tulla ja sealjuures 
normaalseks jää-
da, kõneles Indrek 
Kasela sarja “Edu 
valemid” kolma-
päevaõhtusel loen-

gul ettevõtlikule publikule 
Kuressaare Edukontoris.

“Ega väga normaalseks jää-
da ei saagi,” muheles Kasela 
loengu alguses ning lisas, 
et tema kui ettevõtja roll on 
suuresti ülesanded delegeerida 
ning leida õiged inimesed ees-
märkide elluviimiseks.

Kasela sõnul pole tööandja 
ülesanne olemasolevast res-
sursist maksimumi välja ime-
da, vaid võimendada töötaja 
neid iseloomuomadusi, mis 

organisatsiooni toimimiseks 
sobivad. “Head tööandjad 
tunnevad need inimesed ära,” 
sõnas ta. “Minu asi on töötajaid 
inspireerida ja pakkuda neile 
arenguvõimalusi.”

Reisides palju ja tegutsedes 
mitmes riigis, annab Kaselale 
võimaluse võrrelda erinevaid 
ettevõtluskeskkondi. Siin on ta 
kindlal seisukohal, 
et Eesti on parim ja 
Saaremaa eriliselt 
sümpaatne, olgugi 
et mandriga 24/7 
ühendus puudub. 
Silla ehitamist Ka-
sela mõistlikuks ei pea, kuna 
seeläbi kaotab Saaremaa oma 
väärtuslikust imagost, ent 
rõõmustas peatselt Kures-
saare-Tallinna liinile tuleva 
suurema lennuki üle. “Lisaks 
oleks vaja veel Stockholm-
Kuressaare-Helsingi liini, siis 
oleksid saarlased igati või-
dus ning Kuressaare kohe 
otseühenduses nii Aasia kui 
Ameerikaga,” sõnas Kasela. 

Saarelisus ja 
hajaasustus on eelis

Turistidele teenuste ja toode-
te arendamisest kõneldes leidis 
Kasela, et pole mõtet pakkuda 
jaapanlasele kama, kui talle 
see ei maitse. “Kuula publikut. 

Saarelisus, puhas loodus, selge 
sinine taevas, hajaasustus, 
vaikus ja rahu – need on asjad, 
mida esile tõsta ja müüa, selle 
järele on inimene nõus teisest 
ilma otsast siia tulema. Mõne 
inimese jaoks on meie som-
bune taevas ilusaim asi, mida 
ta oma elus on näinud,” ütles 
Kasela.

Vastuseks publiku küsi-
musele, kuidas lahendada 
sesoonsusest tulenevaid prob-
leeme turismis, vastas Kasela, 
et igale aastaajale on oma 
sihtgrupp ning hoiakusse, et 
talvel on siia võimatu turiste 
tuua, ta ei usu. Küll aga usub 
ta, et mis paistab siin puudu-
sena, on väljapoole eksootika. 

“Mida Saaremaa müüb, 
on tühjus ehk less is more. 
Suurlinlaste jaoks on see 
tõeline luksus,” lausus Kase-
la ja tõi näite Šotimaalt, kus 
renditakse välja kasinates, 
koguni ebamugavates oludes 
maamaju, laual kallis Šoti 
viski, inimestele, kes otsivad 
privaatsust. 

Suurele ja jõukale 
sihtgrupile

“Tähtis pole turistide arv, 
vaid see, kes nad on. Saare-
maad tuleb pakkuda jõukale 
sihtgrupile, kes on nõus maks-
ma selle eest, mis meil juba 
olemas on,” ütles ta, lisades, 
et parem on üks tuhande-eu-
rone klient kui 10 sajaeurost, 
parem nädal aega ooperipäevi 
kui mitu nädalavahetust prallet 
ja jätkas: “I Land Sound on 
maailmaklassi festival, millest 
kõneldakse juba kaugemates 
riikides kui ühest ihaldusväär-
sest üritusest. 

Õlletoobrile ei tule sellised 
inimesed, kes on nõus maks-
ma Pädastes ühe öö eest 500 
eurot. Vaadake tulu-, mitte 
kulupõhiselt, maine on see, 
mis maksab.” 

Lõpetuseks ütles Kasela, et 
tema arvates tuleks Saaremaa 
ja Hiiumaa muuta mahealaks, 
see tooks lisaväärtust mõlema-
le saarele ning muudaks saarte 
ettevõtted kasumlikumaks. 
“See annab võimaluse jutusta-
da ühist lugu ja teha kahe saare 
vahel rohkem koostööd,” sõ-
nas ta, lisades, et saarte tulevik 
on saarlaste endi kätes ja parim 
viis selle kindlustamiseks on 
kasutada võimalust pühapäe-
val valima minna.

Indrek Kasela: toiduainetööstur, kino Sõprus omanik ja galerist ühes isikus ehk, nagu ta ise ütles, hunt Kriimsilm kolma-
päeva õhtul loengu eel Edukontori kunstigaleriis Jaan Toomiku ja Rauno Mossi maalide taustal. FOTO: Meriliis Metsamäe


