
              SIGRID ARUVÄLI
 Sigrid on  Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse asutaja, tegevjuht ja koolitaja

ning Tallinna Ülikooli andragoogika eriala külalisõppejõud. Ta on Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse liige ja koolitajate

võrgustiku eestvedaja. Sigridil on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 8, ja ta on
täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindaja. 

                                                         VERONIKA TUUL
Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks
koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused
õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega.
Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab

täiskasvanute koolitaja kutset tase 7 Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka
õppedisaineri ja e-õppe konsultandina. Veronika on täiskasvanute koolitaja kutse

taotlejate hindaja.

           KATRIN KARU 
Katrin on töötanud alates 1997. aastast Tallinna Ülikooli andragoogika

valdkonna õppejõuna ja alates 2015. aastast andragoogika
bakalaureuseõppe õppekava kuraatorina. Katrin on õpetanud nii

täiskasvanute koolitajaid kui ka kõrgkoolide õppejõude juba üle 15
aasta, töötanud nendele sihtrühmadele välja õppekavasid ja

koolitusprogramme ning koostanud õppematerjale.  



SIGNE VENTSEL
Signe on koolitaja, õpetaja ja juht. Signe on õppinud turundust ja hariduse juhtimist

ning on viimased 15 aastat pühendunud persoonibrändi, turunduse ja
kommunikatsiooni teemade arendamisele. Signe on töötanud pikalt Eesti
kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidel, juhtinud meeskondi,

koolitanud ja eest vedanud erinevaid suuremahulisi projekte. Muu hulgas on Signe
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige, äriklubi president, TalTechi

ärikorralduse külalislektor, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur
enesearengu fänn.

 
 

MONIKA TAMLA
Monika Tamla on koolitaja ja coach, kes töötab Riigikantselei tippjuhtide

kompetentsikeskuses nõunikuna. Tema igapäevatöö on seotud Eesti avaliku
teenistuse tippjuhtide ja nende järelkasvu värbamise, valiku ning
arendamisega. Varasem paari aastakümne pikkune töökogemus

teleajakirjaniku ja saatejuhina Eesti Rahvusringhäälingus on andnud talle
oskused ja teadmised avalikust esinemisest ja meediasuhtlusest, mida
meelsasti jagab teistelegi. Monikal on taskus ökonomisti diplom TTÜ

(Taltech) majandusteaduskonnast, tunnistus Eesti Diplomaatide koolist ning
selja taga ka politoloogia ja rahvusvaheliste suhete magistriõpingud Tartu

Ülikoolis. Lisaks on tal täiskasvanute koolitaja kutse (tase 5).
 



                                                                           LIINA SIEBERK
Liina Sieberk on koolitaja, õpetaja ja uurija. Liina on õppinud Tartu Ülikoolis 
doktorantuuris semiootikat, et mõista tähendusloome mehhanisme, näiteks

õppeprotsessis info edastamise ja vastuvõtmise viise. Ta on läbinud täiskasvanute 
koolitaja ja grupijuhi väljaõpped ja tal on täiskasvanute koolitaja kutse, tas e 6. Liina

huvialadeks koolitusmaastikul on õpetamise eetika, grupis õppimise eripärad, konfliktid
õpigrupis ja õppimist toetav kommunikatsioon. 

            HALLIKI PÕLDA
Halliki on TLÜ elukestva õppe lektor, MTÜ Eesti

Talendikeskus võrgustiku ja Euroopa
andekusuurijaid koondava organisatsiooni ECHA
liige. Hallikil on pikaajaline kogemus ettevõtete ja

organisatsioonide koolitamisel. 
 
 

JAANA S. LIIGAND-JUHKAM
Jaana S. Liigand-Juhkam on koolitaja, õppejõud ja coach, koolitusfirma Arikano

juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor. Jaana on õppinud North Georgia
University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises EBSis ning psühholoogias

Tartu Ülikoolis. Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning
teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema

valdkonda kuuluvateks teemadeks on inimeste juhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine,
emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide

lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine. Jaanal on täiskasvanute
koolitaja kutse tase 7 ning ta on täiskasvanute koolitajate kutse taotlejate hindaja.


