Curriculum Vitae
Raivo Ilmsalu
Olen 8 aastase tütre isa. Tütre kasvamisega said alguse 4 aastat kestnud
eralapsehoidude „tegemine“ ja minu õppetunnid lapsevanemana. See oli sootuks
teistsugune kogemus, kui varasem juhtimiskogemus finantssektoris.
Lapsehoius töötasin ka ise esimesel 2 aastal igapäevaselt rühmas õpetajana.
Igapäevaselt sai lõunaunele aidatud korraga kuni 14 last. Selle ja muude tegevuste
edukus sõltus paljudest lihtsatest kuid olulistest suhtlemisoskustest ja teadmistest.
Oma lapse ja lapsehoiukogemus õpetas mulle sügavalt ühte olulist tunnet, mis
inimese kasvamisele kaasa aitab – armastust teise inimese vastu.
Minu jaoks soodustavad suhtlemist järgmiste märksõnadega seotud tegevused:
kuulamine, märkamine, enesekehtestamine ja mina-sõnumid,
vastutamine, kõrval või olemas olemine, ennetamine, huumor,
eneseaustus ja enesekindlus, usaldus, iseenda tundmine ja juhtimine jne.
Viimased 2,5 aastat elasin perega ja töötasin Keila SOS Lastekülas ning juhtisin
ka Põltsamaa SOS Lasteküla. Lastekülade väikeste ja suurte inimeste usalduse
saavutamine ja hoidmine täiendas suhtlemisoskusi ning lisas uusi praktilisi
kogemusi.
Gordoni Perekooli koolitajana jagan oma teadmisi ja kogemust ning õpin
osalejatelt. Kannan Thomas Gordoni väärtusi ja jagan põhimõtteid, mida olen
järele proovinud oma elu- ja tööpraktikas.

„Vanemad on
inimesed, mitte
jumalad“
Thomas Gordon

Isiklik info
Nimi

Raivo Ilmsalu

Sünniaeg

21. aprill 1973

Aadress

Paldiski mnt. 61-3 Tallinn

Telefon

55513716

E-post

raivo.ilmsalu@gmail.com

Perekonnaseis: Abielus
Laps:

Tütar 8 a.

Hariduskäik
2005

Tallinna Ülikool
Täiendõppe juhtimiskursus „Lasteaia, kui organisatsiooni juhtimine“ ,
24.01.2005 – 9.06.2005

1998 – 2001

Tallinna Ülikool, magistrantuur
Organisatsioonikäitumise- ja juhtimise eriala
Ainekavad täidetud, magistritöö kirjutamine jäi tehnilistel põhjusetel pooleli.

1991 – 1995

Tallinna Ülikool
koreograafia eriala

1980 – 1991

Toila keskkool

Täiendkoolitus
2011 (9h)

2011 (24h)
2010 (16h)

2008 (16h)

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina
Lapse arengupsühholoogia
(Söömis-, une- ja käitumisprobleemid ning agressiivsus väikelastel)
Koolitaja: Külli Muug, kliiniline lastepsühholoog
OPTI Partnerid, Martin Tiidelepp
Juhtimiskompetentsid
Koolitaja: Martin Tiidelepp
Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut
Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogramm (ALT-programm „Bumerang“). 6. –
9. klasside lastele suunatud treeningprogrammi
rühmajuht-koolitaja koolitus.
Koolitajad: psühholoogid Ada Kiipus ja Keili Kollamaa
Moreno Traumateraapia- ja Koolituskeskus
Komplekstrauma ja dissotsiatsioon - töö traumeeritud laste, noorte ja nende
peredega.
Koolitaja: Sandra Wieland, PhD, kliiniline psühholoog, mänguterapeut, EMDR-
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terapeut
2006 (48h)

Gordon Training International
Gordoni Perekool suhtlemistreeneri väljaõpe;
Suhtlemistreeneri sertifikaat

2004 (24h)

Eesti Pangaliit
Branch Management

2003 (24h)

Invicta
Muutuste ja meeskonna stressi juhtimine

1999 (1 kuu)

International House ILC
Inglise keele täiendkoolitus Inglismaal (kooli- ja pereõpe)

1999 (24h)

AS PE Konsult
Koolitus sisekoolituse läbiviijatele

Töökäik ja lisatöö (kuus viimast tööandjat)
2009 - 2011
(31.03.– 04.08.)

SOS Lasteküla Eesti Ühing
(Lasteküla on perepõhine asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele.)
Lasteküla juhataja Keila ja Põltsamaa SOS lastekülades

alates 2007

Lisatööna viin läbi suhtlustreeninguid täiskasvanutele (Gordoni Perekool).

2007 – 2009

Lisatööna osalesin vabaajajuhina Laste – ja Noorte Kriisiprogrammi
leinatoetuslaagrites lähedase kaotanud lastele (3 korda aastas).

2005 – 2009

Nublu OÜ ja Nublu Lapsehoid OÜ
Osanik, tegevjuht, rühmaõpetaja (s.h. 2 aastat rühmaõpetajana sega- ja
sõimerühmas)
Kahe töötajaga pereettevõttena alustanud lapsehoiust sai kolmekümne töötajaga
lapsehoidude võrgustik, mis pakkus igapäevaselt lapsehoiuteenuseid üle 100 perele 2
lapsehoius Nõmmel, 1 lapsehoius Viimsis ja 1 lapsehoius Tabasalus. Sellest perioodist
on mul ka ettevõtte pankroti ja ettevõtte tegevuse lõpetamise kogemus.

2004 –2005

Records Hulgi OÜ (heli ja pildikandjate hulgimüük) ja
CD100 Muusikapood OÜ (heli ja pildikandjate jaemüük 14 poes).
Tegevjuht

2003 – 2004

D2D OÜ
Müügi- ja teenindusjuht

2002 – 2003

AS Sampo Pank
Divisjoni müügijuht - Personaal- ja jaepanganduse divisjon

(1992) 1998 –
2002

AS Sampo Eesti Varakindlustus
Osakonna juhataja – koostööpartnerid, infotelefon, kindlustuse internetimüük (sel
ajal esimesena Eestis).
(Endine IF Eesti Kindlustus AS, Sampo Kindlustuse AS ja Eesti Kindlustuse AS. Minu
tööstaaz kindlustusseltsis algas 1992 aastal, kui töötasin müügiagendina ja alates
1994. aastast müügimeeskonna juhina).

Keelteoskus
Eesti

Emakeel

Inglise

kõnes hea, kirjas hea

Vene

kõnes hea, kirjas hea

Saksa

kõnes rahuldav, kirjas hea
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Soome

kõnes hea, kirjas rahuldav

Arvutioskus
Eksperdi tase

MS Excel, MS Word, MS Internet Explorer, MS Outlook, MS Project

Hobid ja hingelähedased teemad
Minu hobid on lugemine, sulgpall, võrkpall, lauatennis, paastumine ja võimlemine.
Viis kirjanikku, kes mulle järjepidevalt mõtteainet pakkuvat on Steven R.Covey, Edvard de Bono, Thomas
Gordon, Jesper Juul ja Colin P.Sisson oma mõtete ja kogemustega elamise põhiprintsiipidest,
mõtlemisest ja suhtlemisest.

