
Kaido Pajumaa 
koolitaja 

Sisekosmos OÜ 

T 509 4020 
kaido@motivaator.ee 

www.motivaator.ee 

C U R R I C U L U M  V I TA E  

Olen üks täiesti tavaline inimene, kes otsustas ühel hetkel oma elu põhjalikult muuta. 

Olles töötanud 5 aastat Hansapangas, 2004. aastal ettevõtjana alustades ehitusfirma üles 

ehitanud, ja selle siis taaskord kaotanud, olen saanud põnevaid kogemusi sellest, mis meid 

elus edasi viib ja mis mitte. Usun siiralt sellesse, et kõik meie tulemused saavad alguse 

mõtlemisest, mida korrigeerides on võimalik saavutada rohkem kui algselt uskuda oskame. 

Teadliku enesearendamisega olen tegelenud alates 2006. aastast, mil minu esimene et-

tevõtte pankroti äärele jõudis. Sel ajaperioodil kohtusin inimestega, kes hakkasid mulle 

õpetama, kuidas kõik minu probleemid on tegelikult sisemiste probleemide peegeldus. 

Minu õpetajad soovitasid mul enne välise edu saavutamist iseendaga rahu sõlmida, iseen-

nast lähemalt tundma õppida, et siis sisemine jõud väliseks eduks transformeerida. 

Kaks aastat pärast esmakohtumist oma õpetajaga (2008a) hakkasin kirjutama ene-

searenguteemadel blogi www.sisekosmos.ee, millest kujunes välja populaarne ja prakti-

line enesearenguportaal, millega on tänaseks liitunud 8000+ inimest ja mille avalikel 

koolitustel on käinud 1000+ inimest.  

Lisaks enam kui 500 enesearengut käsitlevale artiklile blogis ja ajakirjanduses ("Üks", 

"Director", "Psühholoogia Sinule", "Naised" jt), ning erinevatele enesearengukoolitustele, 

olen kirjutanud enesearengust 4 e-raamatut (vt www.sisekosmos.ee) ja koostanud ene-

searengut ja eesmärkide saavutamist käsitleva internetipõhise kursuse "Kuidas luua 

eduteadvust?", millega on tänaseks liitunud 800+ inimest. Sügisel 2014 ilmus minu sulest 

raamat “Jalutuskäigud Sisekosmoses. Raamat iseenda, armastuse ja elumõtte otsimisest”. 

Alates 2011. aastast tegelen Motivaator.ee kaudu meeskonnakoolituste läbiviimisega, mille 

peamine fookus on enesemotiveerimisel, inimeste mitterahalisel motiveerimisel  ja fir-

makultuuri arendamisel. Meeskonnakoolitusteni jõudsin loomulikul teel, kui avatud 

koolitustel osalejad hakkasid soovitama sarnaseid koolitusi ka oma tööandjale.  

Alates 2011. aastast, mil käivitasime esimesed projektid Nordea Pangaga, on erinevaid ene-

searenguprogramme läbinud mitmed Eesti tuntud firmad ja asutused nagu Elion, 

Olympic Casino, Star FM, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Haridusamet, Eesti Post, 

Äripäev, Estonia SPA jt. Vaata seniste klientide tagasisidet: www.motivaator.ee/soovitused/ 



K O G E M U S E D  

Motivaator.ee, asutaja, juht ja koolitaja — 2011 - 
Motivaatori eesmärk on aidata inimestel oma tööst rohkem rõõmu tunda ja juhtidel 
kujundada sellist firmakultuuri, kuhu inimesed soovivad igal hommikul tööle tulla.  

Sisekosmos.ee, asutaja, koolitaja — 2008- 
Sisekosmos on populaarne enesearengukeskkond internetis, millega on liitunud enam kui 
8000 inimest. Sisekosmose eesmärk on aidata leida inimestel üles oma “tee” ja seeläbi oma 
elu mõtestatumaks ja põnevamaks muuta.  

Nukumajad.ee, asutaja, juht — 2007-2013 (müüdud) 
Nukumajad.ee on ühe Euroopa suurima puidust lastetooteid valmistava ettevõtte Kidkraft 
ametlik maaletooja ja esindaja Eestis. 

Emerald Ripplaed OÜ, asutaja, müügidirektor — 2005-2007 
Ripplagede, vaheseinte ja ehitsumaterjalide import ja paigaldamine 

Hansapank, kodukindlustuse projektijuht — 2003-2005 
Hansapanga hüpoteekvarade kindlustuslahenduste väljatöötamine ja juurutamine 

Hansapank, maakler — 2001-2003 
Kliendisuhete loomine ja arendamine 

Camp Normandie, USA, New York— 2001 
Jet-ski instructor 

H A R I D U S  
Tartu Ülikool — bakalaureus, rahvusvaheline majandus, lõpetatud 2003 

Audentese Ülikool - diplom cum laude, rahvusvaheline finantsjuhtimine, lõpetatud 2000 

Tartu Kommertsgümnaasium, lõpetatud 1996 

T Ä I E N D Õ P E  
Juhist treeneriks - Vain & Partnerid 2013 

Coachingu olemus — Äripäev 2012 

Nõuandlik müük - Vain & Partnerid 2010 

E-marketingi süvakursus - Internetirevolutsioon OÜ 2008 

Teenuste turundus - Helvetia Partnerid 2004 

Projektijuhtimine - Invicta 2003 

Edukad läbirääkimised - Invicta 2003 

T Ö Ö K E E L E D  

eesti keel — emakeel 

inglise keel - väga hea kõnes ja kirjas 

vene keel - suhtlustasemel 

H U V I D  
Lohesurf, jooga, lugemine


