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Kirilaste sünnilugu
Ühel ilusal hilistalvisel päeval otsustasid kaks FIEt, kauaaegne pedagoog ja Tartu Ülikooli
õppejõud Illar Leuhin ning tema endine juhendatav, nüüd haridusteaduse alal
doktoriõpinguid edendav Jaanus Uibu, et aeg on asuda aastatega kogutud teadmisi ja oskusi
senisest tõhusamal viisil jagama. Küpses plaan asutada ühine ettevõte. Järgnesid pikad,
põhjalikud ja kohati üsna tulised arutelud, ettevõtluskoolitus ja -nõustamine ning iseseisev
uurimistöö – vajab ju ettevõtte käivitamine igakülgset läbimõtlemist ja hoolikat ettevalmistust.
Ühe esimese olulise lähteülesandena tuleb sealjuures määratleda ettevõtlusvorm. Pärast
hoolikat kaalumist langes meie valik täisühingule – see on lihtsasti moodustatav ja mugavasti
hallatav ettevõttetüüp, mida Eestis üllatavalt harva kasutatakse. Üheks hirmutavaks asjaoluks
on siin ilmselt osanike suur tegevusvabadus ja samaaegne ühine vastutus kogu isikliku varaga.
Meie leidsime, et aastatepikkune sõprus ja koostöö on piisavaks tagatiseks, et ses osas mitte
muret tunda.
Ettevõtjaks olemisest on vähe rõõmu, kui firmal puuduvad kliendid. Nende leidmiseks tuleb
aga välja arendada tooted ja teenused, mille järele oleks turul küllaldane nõudlus. Soovitav
oleks sealjuures leida midagi sellist, mis eristaks ettevõtet juba tegutsevatest konkurentidest.
Nii veetsime pikki tunde, analüüsides oma oskusi ja teadmisi ning võimalusi neid loodetavate
klientide teenistusse rakendada. Meie pakutavad teenused pidid võimalikult hästi seostuma
kummagi osaniku pädevuste ja senise FIE-praktikaga, et tagada vajalik kvaliteet. Lõpuks valmis
küllaltki pikk teenuste nimekiri, milles kesksel kohal on erinevad tekstitööd (tõlkimine,
toimetamine, korrektuur ja tekstide koostamine), õpingute toetamine (sealhulgas
järeleaitamine ja uurimistööde juhendamine) ning veebiarendus ja arvutiõpe – rhk kõik
needsamad valdkonnad, milles osanikel on aastatepikkused töökogemused. Teenuste
hinnakirja koostades lähtusime üldjuhul turuhindadest, seades sihiks pakkuda oma teenuseid
kliendile taskukohase hinnaga.
Järgmine tähtis samm oli uuele täisühingule nime leidmine. See protsess kestis mitu nädalat.
Meie sihiks oli leida võimalikult lihtne, aga originaalne ja meeldejääv, soovitavalt eestipärane
nimi, mis väljendaks osanike tausta ja ettevõtte suunitlust. Pärast pikki ja viljatuid otsinguid
meenus meile lõpuks üks tore loomake – kasekirilane (Endromis versicolora). Et Illar on
erialalt bioloog ja Jaanuse üheks lemmikharrastuseks on putukate pildistamine, tundus see suur
ja nägus hämarikuliblikas meile võimaliku «vapiloomana» väga sümpaatne. Lisaks seondub ilus
emakeelne sõna kirilane sobivalt kirjatöö tegijatega, vastates nii igati meie loodava ettevõtte
profiilile.
Mõeldud-tehtud: registreerisime domeeni kirilane.ee ja sellele vastavad veebiaadressid. Nüüd
jäi üle vaid ettevõte ametlikult asutada. Siin aga ilmnes esimene tagasilöök. Nimelt leidis Tartu
Maakohus, et meie valitud nimi TÜ Kirilane sarnaneb liialt juba olemasoleva äriühingu,
käsitööd arendava OÜ Kiriline nimega. Mida nüüd teha? Oli ju lisaks domeenile meil
kodulehe värvilahendus ja logogi juba kasekirilase järgi välja töötatud. Enne nimeotsinguga
teisele ringile minekut otsustasime pisut kavaldada ja esialgse nime lihtsalt mitmusesse panna –
oli ju firma asutajaidki kaks. Nii esitasimegi uue taotluse TÜ Kirilased registreerimiseks – meie
kergenduseks see 18. märtsil ka rahuldati. Nüüd siis olemegi Kirilased!
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