
Rauno Kais – EMFi peasekretäri kandidaat

Kui laiem üldsus teab või tunneb mind pigem fotograafi ja ajakirjaniku-pressimehena, siis 
reaalsuses olen kogu oma töökarjääri olnud läbi ja lõhki turundus- ning müügiinimene. Fotograafia 
ja üleüldine kirg motospordi vastu on saatnud mind aga läbi terve mu elu, alates isaga Kalevi 
Suursõidu jälgimisest ning lõpetades ise hobi korras 1990ndate alguses Saku krossiraja liiva 
puurides või seal pildistamas käies.

Olen sündinud 1975. aastal, õnnelikult abielus ja ühe lapse isa. Peale keskkooli lõpetamist 1993. 
aastal astusin Eesti-Taani Ärikolledžisse ning järgmisel kevadel pakuti mulle juba esimese 
praktikapäeva lõppedes päris tööd. Sellest päevast kuni aastani 2001 töötasin ainult Eesti juhtivates 
reklaamifirmades olles alguses projektijuht ning hiljem enda agentuuri omanik ja tegevjuht.

Pärast seda jätkus minu karjäär autofirmades – alguses olin pikalt Kommest Autos (Peugeot) 
erinevatel turunduspositsioonidel ning hiljem Silberautos (Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler, 
Mitsubishi), kus esmalt juhtisin turundusprojekte ja mõni aeg hiljem juba terve Silbergrupi 
suhtekorraldust.

Seejärel kutsuti mind Kalev Meediasse värske Auto-moto ajakirja peatoimetajaks, kus tootsime 
nädalas 100 lehekülge sisu, mis oli konkurentide sõnul pea võimatu ülesanne, aga me saime 
hakkama. Ajakiri osutus küll ärilises mõttes kasumlikuks, kuid kahjuks kogu meediagrupp nii 
edukas ei olnud ning firma tegevus lõpetati. Peale seda krahhi juhtisin ühe hooaja EMFi ja EALi 
ühist Ruudulipu projekti ning siirdusin seejärel pea kümneks aastaks Eesti suurimasse 
serveriteenuseid osutavasse firmasse Zone Media OÜ, kus tegelesin nii ettevõtte turunduse kui ka 
toodete/teenuste müügiga.

Kuna süda kiskus tagasi mootorite maailma, siis otsisin uusi väljakutseid selles vallas ja üle-
eelmisel aastal avanes mul võimalus asuda tööle müügijuhina mootorrataste rehvivahetuspinke 
tootvas firmas Rabaconda. Tänaseks olen aga edasi liikunud autovaruosade hulgimüügiga 
tegelevasse ettevõttesse Kleeron.

Alates aastast 2000 olen põhitööga paralleelselt tegelenud ka mootorispordi kajastamisega meedias. 
Kui alguses tegin lihtsalt koostööd Eesti suuremate meediaväljaannetega, siis aastal 2003 lõime 
koos teiste Eesti fotograafidega veebilehe www.motorsport.ee, mis kajastab tänaseni Eesti 
mootorisportlaste tegemisi nii kodu- kui ka välismaal ning kohalikke võistluseid ja üritusi. Tänaseks
päevaks on toonased kolleegid taandunud passiivseteks kaasautoriteks ning põhikoormus on jäänud 
minule. Samas on ajapikku lisandunud ka palju uusi kaastöötajaid tänu kellele veebileht on täies 
elujõus.

Sellest meediaprojektist arenes 2005. aastal välja koostöö Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooniga, 
kus ma olen tegelenud nii föderatsiooni, kui ka Team Estonia pressiesindajana. Aastatel 2007 ja 
2008 ilmusid koostöös EMFi ja Helen Urbanikuga motospordi aastaraamatud “Eesti motosport”. 
Lisaks olen aidanud föderatsiooni ka kujundustöödega ning olen praeguse Team Estonia logo autor.
Jõudumööda olen proovinud leida föderatsioonile toetajaid ning viimaste aastate suurimateks 
saavutusteks on Addinoli, Monster Energy ja Peugeot kaasamine EMFi projektidesse.
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Kui mina osutun valituks, siis ma jätkaksin kindlasti kõiki EMFi projekte, mis on liidule kasulikud 
nii majanduslikult kui ka mainekujunduslikult, eesotsas Tallinn Motor Show messiga ja lõpetades 
fännitoodete müügiga.

Toetudes enda pikale edukale turundus- ja müügitöökarjäärile oleks üks minu suurimaid 

http://www.motorsport.ee/


tegevussuundi EMFile uute toetajate leidmine ning ka olemasolevate partneritega sidemete 
tugevdamine ja kasvatamine. Kindlasti soovin jätkata ka riigipoolsete projektidega tegelemist, 
püüan leida uusi projekte, kust EMFile või sportlastele lisaraha tuua.

Teise olulise asjana tahan arendada koostööd naaberriikide föderatsioonidega suurendamaks ühiste 
võistluste arvu, sest ainult nii pikenevad sportlaste read meie võistlustel ja kasvab meie sõitjate 
konkurentsivõime, et hiljem juba kaugemates riikides ja kõrgemates sarjades läbi lüüa.

Meie noortele on korraldatud välismaa tippude poolt koolitusi, kuid minu arvates tuleb 
noortespordile koostada strateegia ja eesmärgid, ning nende loomisse kaasata lisaks motospordi 
spetsialistidele/treeneritele ka tegijad teistelt elualadelt, tänu kellele sportlased areneksid 
mitmekülgsemalt.

Minu üks tugevamaid külgi lisaks turundusele ning müügile on ka meedia ja suhtekorraldus – seega
pean väga oluliseks arendada meediasuhtlust just suuremate meediakanalite- ja kontsernidega. Kui 
erialameediaga on olukord üpris hea, siis just "suure" meediaga tuleb koostööd arendada ja leida 
võimalusi eetriaja/meediapinna suurendamiseks. Oman nendes kõigis häid kontakte ja tean, et 
suudan seda ka saavutada. Lisaks saan aidata kõiki klubisid suhtlemisel kohaliku meediaga, et 
üritused oleksid paremini kajastatud, kuna võistluspaiga läheduses asuvad inimesed on esimene 
publik, kes üritusi külastavad.

Olen käinud erinevate spordialade tippvõislustel läbi aastate ning sealt saadud kogemuse tooksin ka 
iga alaliidu kasutusse, et Eestis toimuvad üritused oleksid tulevikus paremini reklaamitud ja 
publikule atraktiivsemad. Suudan neid aidata nii kujundustööde, kui ka võistluspaikade 
arendamisele kaasaaitamisega.

Eestis on mõned motospordialad, mis elavad ja arenevad suhteliselt stabiilselt ning iseseisvalt, kuid 
on alasid, kus on potentsiaali enamaks. Sinna tahaks tulevikus suunata rohkem EMFi poolset tuge, 
olgu see siis materiaalne või immateriaalne. Samas peab kindlasti jätkuma ka alguses mainitud heal 
järjel olevate alade järjepidev areng. Ideaalis näeksin ma iga alakomisjoni koostamas oma ala 
visiooni/strateegiat, sest ainult järjekindel ja sihiga tegevus viib soovitud tulemusteni. Näeksin 
ennast heameelega antud dokumentide loomise juures, sest tean, et suudan seal oma kogemustega 
kaasa rääkida.

Töid ja tegemisi, millega saan EMFi edasi arendada on väga palju, et siia kõiki kirja panna. Tahan 
olla 110% motiveerituna olemas iga sportlase ja klubi jaoks ning aitan kõiki nii palju, kui suudan.


