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RAAMATUKLUBI LIIKME VÕIT

• Igakuiselt klubiliikme postkasti saadetav klubileht Äripäeva Raamatu-
klubi Uudised annab ülevaate uutest eestikeelsetest majandus- ja 
juhtimisalastest raamatutest, samuti tutvustab pikemalt uusi klubi-
raamatuid.

• Võlgnevusteta klubiliikmele toob kuller pärast tellimuse esitamist 
arvega koos ka raamatu.

• Äripäeva raamatud on klubiliikmele alati kuni 30% soodsamad.
• Aasta jooksul vähemalt 7 raamatut tellinud klubiliige saab endale 

Äripäeva raamatute seast jõulukingi valida.
• Aasta jooksul vähemalt 3 raamatut ostnud klubiliikmed osalevad 

suures aastaloosimises.

• Äripäeva Raamatuklubiga liitumiseks või raa ma tu te tel li mi seks helistage 
telefonil 667 0108, saatke e-kiri klubi@aripaev.ee või külastage lehe-
külge http://www.aripaev.ee/raamatuklubi  

• Raamatuklubi liikmed, kelle postkasti ei ole jõudnud uus klubileht 
Äripäeva Raamatuklubi Uudised, andke teada telefonil 667 0108 või 
saatke e-kiri klubi@aripaev.ee. Elektrooniliselt leiate kataloogi aad-
ressilt http://www.aripaev.ee/raamatuklubi. 

• Klubiraamatust loobumise viimane päev on 20.05.2007.

Äripäeva Raamatuklubi juht Liina Leiten
projektijuht-toimetajad Aita Nurga, Kätlin Kontor
reklaamimüügi projektijuhid Piret Veski, Hetti Sepp
kliendihaldurid Liina Pärtel, Kristina Pukk, Kaidi Peterson

Lahkuda tuleb sõpradena
Iga lõpp on uue algus – nii on mõistlik 
vaadata ka töökohast ilma jäämist. Hea, 
et raamatus näidatakse ka töötaja lah-
kumise positiivset külge. “Igasugune 
katsumus ja kogemus on edasiviiv 
ja annab võimaluse tähtsateks 
muutusteks,” ütleb autor eessõ-
nas. 

Mina jäin ilma oma väga heast 
töökohast, kui olin kodus kolme-
kuuse lapsega. Pärast šokki ja 
julgustavat jutuajamist toetava 
inimesega sai alguse idee luua 
oma büroo.

Tänapäeval vahetavad 
inimesed tihemini töökohti. 
Sageli tuuakse põhjuseks 
parem palk – ja mugav 
on seda uskuma jääda. 
Klientidele personali 
valides kuulen aga 
palju olulisema-
te lahkumis-
põhjustena 
keerulistest 
töösuhetest, 
tunnustuse puu-
dumisest, vä-
hesest hoolivu-
sest, kokkulepe-
te murdmisest, 
arenguvõimalu-
se puudumisest. 

Lahkumisvest-
lusel on suur 
väärtus, kui töötaja on aus ja avatud – alluvana pole see 
alati mõistlik teguviis – ning juht saab teada lahkumise 
tõelised põhjused. See on suurepärane võimalus tead-
vustada ohtusid, mis mõjutavad häid koostöösuhteid 
meeskonnas ka tulevikus. 

Mis iganes põhjustel töötaja lahkub, tuleb teda tänada 
tehtud töö eest. Lahkuda tuleb sõpradena – see on üks 
võimalus ettevõtte kui hea tööandja maine kujundamisel. 
Raamatu väärtuseks on lähenemine töötaja lahkumisele 
kui loomulikule osale inimsuhete laias spektris. Lugedes 
saame rikkamaks teiste kogemuste võrra, sest autor on 
raamatu kirjutamisel toetunud Eesti personalijuhtide ja 
tippjuhtide kogemustele. SIRJE TAMMISTE,

Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo
personalikonsultant ja suhtlemistreener

Sirje Tam-
miste peab 
raamatu 
väärtuseks 
Eesti ettevõ-
tete koge-
musi.


