Kristi
Liiva
Kristi on nõustamisettevõtte Miltton
New Nordics kaasasutaja ja partner.
Nõustajana paeluvad enim inimeste ja
meeskondade arendamine, ettevõtete
ja organisatsioonide muutuste
juhtimine ning uute ühiskondlikult
mõjusate ettevõtmiste käivitamine.
Milttoni kliente nõustab Kristi tuginedes
pikaajalisele pangandussektori
kogemusele Hoiupangas,
Hansapangas ja Swedbanki
Stockholmi peakontoris ning Eesti
Energia kommunikatsiooni ning
valitsuse kommunikatsioonibüroo
juhtimisele. Kristi on
korporatiivkommunikatsiooni, eriti
muutuste juhtimise ja väärtusarenduse
meister.
Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja
valiti seetõttu aastal 2016. aasta
kodanikuks ning aastal 2013
pressisõbraks. Lisaks sellele panustab
ta oma aega ja teadmisi ühiskonnas
oluliste organisatsioonide nagu SA
Praxis, Eesti Rahvusringhääling,
Rootsi-Eesti Koostööfond ja SA
Kiusamisvaba kool nõukogudes.
Kristil on ärijuhtimise magistrikraadiga
võrdsustatud diplom EBSist, ta on
läbinud Eesti
arendusnõustamismaastikul hinnatud
Karin Hango ja Vahur Murutari loodud
Self erakoolis kaheaastase
suhtlemistreeneri ja koolitaja
väljaõppe, samuti on ta läbinud NLP
praktiku kursuse Eesti NLP Instituudis
ja coachikursuse EBS Executive
Education täiendõppe keskuses.

1

Eva-Maria
Kangro
Eva-Maria on psühholoog ja muutuste
nõustaja. Tema missioon on toetada
inimeste edu, rakendades psühholoogia
ja kaasaegse neuroteaduse teadmisi,
mida kinnitab ka omal nahal kogetu.
Kuni aastani 2011
psühholoogiateadlasena ja alates 2008.
aastast paralleelselt ettevõtjana on EvaMaria aidanud meeskondadel ja
(enese)juhtidel kasulikke muutusi ellu
viia ning keset väljakutseid vormis
püsida. Ta on osalenud ka kahe
psühholoogiavaldkonna startupi Virtual Neuroscience Labi ja Cognispoti
- ülesehitamises.
Eva-Maria kogemustepagas sisaldab
laia spektrit tegevusi, mis on kõik ühe
või teise nurga alt seotud inimkäitumise
selgitamisega ja suunamisega - seda nii
teadustöö, organisatsiooni- ja avaliku
sektori uuringute kui koolituste
kontekstis. Peaasjalikult on tema
teemadeks agiilne muutuste juhtimine,
motivatsioon, vaimne vorm, stressiga
toimetulek ja edasiviiv suhtlemine.
Eva-Marial on doktorikraad
psühholoogias. Ta on üks Eesti
Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite
Assotsiatsiooni asutajatest ja kuulub
Eesti Mentorite Koja liikmeskonda.

Jane
Oblikas
Jane on disainmõtlemise treener. Tal
on 20 aastane kommunikatsiooni- ja
disainivaldkonnas töötamise taust. Usu
ja kogemuse disainmõtlemise
protsessist andis Janele 6 aastat (20112017) Eesti Disainikeskuse juhi
kogemust teenusedisaini ja
disainmõtlemise koolituste,
meistriklasside ja äri- ja avaliku sektori
innovatsiooni programmide
arendamise vallas.
Tema tugevused on juhtimiskogemus,
disainmõtlemine, teenusedisain,
strateegiline planeerimine ja loovus
ning tal on magistrikraad fookusega
juhtimisele ja turundusele Concordia
Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis.
Jane on kaasatud programmijuhi,
teenusedisaineri, koolitajana,
disainijuhi või moderaatorina mitmes
arenguprogrammis: Avalike teenuste
arendamise programm, Disaini
meistriklass, Poliitikakujundajate
oskuste arendamise programm,
Kultuuriasutuste teenusedisaini
koolitus- ja mentorprogramm
(AMIF2018-13). Jane on
Disainmõtlemise konverents 2018,
2019 ja 2020 ellukutsuja,
programmijuht ja moderaator.
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Annika
Arras
Annika on Milttoni partner ja kaasasutaja. Milttonis
on tema vastutada äriarendus ja tiimi juhtimine, aga
ka vastutustundliku ettevõtluse suund, mille
arengule Eestis ta kaasa aidata soovib.
Ta on üks kogenumaid poliitilise kommunikatsiooni
eksperte Euroopas tänu oma üle kümnendi kestnud
tööle Reformierakonna kampaaniajuhina. Selle
kogemuse baasil on Annika konsulteerinud
erinevaid organisatsioone tänaseks juba 16 riigis –
Kaukaasiast Põhjamaadeni, Brüsselist Berliinini ja
omab seeläbi head võrgustikku nii äri-,
diplomaatia- kui poliitika vallas.
Annika kliendiportfelli kuuluvad mitmed
tunnustatud ettevõtted finants-, tehnoloogia- ja ka
kultuurisektoris ning ta konsulteerib ka
personaalselt erinevate ettevõtete tippjuhte ja
kõneisikuid mainekujunduse ja avaliku kaasamise
küsimustes. Samuti nõustab ta Alliance of Liberals
and Democrats Party strateegilise
kommunikatsiooni konsultandina poliitilisi
organisatsioone ja avaliku sektori esindajad
erinevatelt juhtimistasanditelt väljaspool Eestit.
2016. aastal asutas Annika koos Friedrich
Naumanni Fondi, ALDE partei ja Euroopa
Liberaalse Foorumiga rahvusvahelise kooli
European Women’s Academy of Political
Campaigning and Leadership, kus ta iga aasta
üheksa kuud vältava programmi raames annab
edasi oma kogemusi kommunikatsioonist,
poliitikast ja juhtimisest paarikümnele naispoliitikule
erinevatest Euroopa riikidest.
Annikat võib tihti leida juhtimas konverentse ja
vedamas arutelusi või siis tegema ettekandeid
selge ja sisulise kommunikatsiooni tähtsusest või
jätkusuutlikust arengust.
Annikal on kõrgharidus Soome filoloogias, ta on
õppinud Tartu Ülikooli magistrantuuris meediat ja
kommunikatsiooni ning omandas hiljuti Estonian
Business School’is magistrikraadi rahvusvahelises
ärijuhtimises.

Greetel Joanna
Võrk
Greetel on muutuste juhtimise ja
arengunõustamise konsultant ning tema arsenali
kuuluvad lisaks visuaalse lihtsustamise oskused ja
ainsana Eestis ka WorkPlace Big FiveTM
isiksustesti nõustaja litsents. Ta on olnud kümnete
erinevate erinevate avaliku ja erasektori
arendusprojektide ja -ürituste juures ning aidanud
navigeerida muutuste keskel nii üksikisikutel kui
organisatsioonidel. Greetelil on
bakalaureusekraad Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni õppekavalt. Ta on täiendanud
ennast Koolitaja meistriklassis (Peep Vain, 2019),
töötoa juhtimise praktikumis ja Disainmõtlemise
meistriklassis (Jane Oblikas, 2019), läbinud
WorkPlace Big Five isiksusetesti litsentsikoolituse
(WorkPlace Nordic, 2020) ning teadliku
kritseldamise koolituse (Creativity Catcher, 2020).

Maarja
Karlson
Maarja on Tulevikujuhi kiirendi
programmikoordinaator. Igapäevaselt hoiab ta
silma peal muutuste ja
arengunõustamisprojektide kulgemisel,
tagades nii nende sujuva elluviimise. Varasem
kogemus üritusturunduse ja kommunikatsiooni
vallas on tal PÖFFi turundustiimis
kaasalöömisest. Lisaks on Maarja kuulunud
kolm aastat ärifestivali sTARTUp Day
korraldustiimi ja veab 2021. aasta festivali
kommunikatsiooni. Maarjal on
bakalaureusekraad Tartu Ülikooli
majandusteaduskonnast.

Kontakt
Miltton Sisu OÜ
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