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Olen sündinud Tallinnas, elanud Kohilas, Lehtses, 

Paides ja Pärnus. Koolis olen käinud Lehtses, Tapal, 

Tallinnas ja Pärnus. Oma esimeselt hariduselt olen 

programmeerija. Eesti Vabariigi algusaastad 

innustasid mind taas õppima asuma ja nii omandasid 

oma teise eriala – ärijuhtimine. Uute võimaluste otsingud tõid mind 2004. 

aastal koos pojaga Pärnusse. Hariduslik enesetäiendamine sai siin ka jätku. 

Nimelt omandasin oma hea õpetaja Viive ning tema kolleegide Ave ja 

Külli käe all NLP praktiku ja NLP meisterpraktiku kvalifikatsiooni. Juba 

paari nädala pärast alustan koolitumist, et omandada NLP treeneri 

kvalifikatsioon. 

   Võin julgelt kinnitada, et olen oma elus kõike teinud suure kirega – nn 

lehmade lüpsmine lapsepõlves, matemaatikaülesannete lahendamine 

algkoolis, kirjandite kirjutamine keskkoolis, tantsimine neiu-naisena 

ööklubides, poja ja tema sõprade innustamine Raekülas, palgatöö kõigil 

oma ametikohtadel. Kui töö minu jaoks rutiinseks muutus, siis olen alati 

kiiresti uusi väljakutseid otsima hakanud ja julgelt töökohta – ikka enese 

initsiatiivist - vahetanud. 

   Minu ema poolt kunagi öeldu – ELADA ja PÕLEDA – on üheks minu 

motoks. Olen veendunud, et ma ei tea vahet kuningal ja kerjusel, vaid 

kohtlen mõlemit võrdselt. Mulle tõesti meeldivad inimesed ja nendega 

töötamine.  

   Olen igas mõttes õnnelik inimene. Mul on olnud julgustavad ja toetavad 

vanemad, kellest emale on mul võimalus veel tänagi veel toetuda. Mul on 

tore õde ja vend ning nende lapsed. Mul on au olla ühe noore mehe elutee 

esmaseks kujundajaks ja soovituste jagajaks. Mul on läbi aegade olnud 

võimalus töötada väljakutseterohketel ja pidevat enese arendamist 

eeldavatel ametikohtadel. Mul on vedanud töökaaslastega, kes vapralt 

minu jutukust ja kiiret mõttelendu talunud. Mul on omanäoline kodu, mis 

tänu mu pojale aina omanäolisemaks veel muutub. Ma olen alati nautinud 

kohtumisi uute inimestega. On väga mõnus tunne jätta killuke iseendast 

nende inimeste hinge maha.  

   Elu on ilus! On mõnus iga hetke nautida ja lihtsalt elada! 
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