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LI CHAOLI CHAOLI CHAOLI CHAO    
T.E. hr. Li Chao on Hiina Rahvavabariigi suursaadik Eestis alates 2018. 
aasta jaanuarist. Ta asus Hiina välisteenistusse tööle aastal 1985. 
Enne suursaadikuks nimetamist töötas ta aastatel 2008–2018 haldus- 
ja rahandusosakondade peadirektorina Hiina Välisministeeriumis. 
Aastatel 2005–2008 töötas ta asepeakonsulina Hiina peakonsulaadis 
Sydneys. Samuti on ta töötanud Hiina saatkonnas Barbadosel ja Hiina 
Välisministeeriumi Hong Kongi erihalduspiirkonna esinduses. 
 
 
 

 

 
 

 

YOKO YANAGISAWAYOKO YANAGISAWAYOKO YANAGISAWAYOKO YANAGISAWA    
T.E. Yoko YANAGISAWA on Jaapani suursaadik Eestis alates märtsist 
2016. Sellele eelnevalt töötas ta Jaapani peakonsulina Brisbane’is 
Austraalias. Välisministeeriumis on ta tegelenud erinevate 
valdkondadega, nagu näiteks rahvusvaheline õigus, desarmeerimine 
ja tuumarelva leviku tõkestamine, Euroopa asjadega fookusega 
Saksamaal ning ÜRO asjadega fookusega majandusarengul. Ta on 
töötanud Jaapani diplomaadina Saksamaal, Austrias, Türgis ja 
Austraalias, samuti juristina Rahvusvahelises Aatomienergia 
Agentuuris. 



 

 
 

 

PIRET POTISEPPPIRET POTISEPPPIRET POTISEPPPIRET POTISEPP    
Piret Potisepp töötab hetkel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste 
osakonna juhina. Tal on laialdased rahvusvahelised kogemused 
kolmest maailma regioonist (Euroopa, Aasia, Lõuna-Ameerika). 
Eelnevalt on ta töötanud Eesti Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumis ning mitmetel ametikohtadel era- 
ja kolmandas sektoris. Ta on töötanud aastatel 2010–2011 Hiinas ning 
räägib algtasemel hiina keelt. 
 

 
 

 
 

 

RIHO KRUUVRIHO KRUUVRIHO KRUUVRIHO KRUUV    
Hr. Riho Kruuv on Eesti suursaadik Indias, Myanmaris, Singapuris ja 
Sri Lankal ning Malaisias (volikirjad üle andmata). Enne seda töötas ta 
mitmel juhtival ametikohal Eesti Välisministeeriumis, mh 
poliitikaosakonna julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroos ning 
Eesti strateegilise kauba komisjoni esimehena. Lisaks on ta olnud 
ametis asjurina Eesti saatkonnas Kanadas ja 1. sekretärina 
(majandus- ja kaubandusametnikuna) Eesti saatkonnas USAs. 
Suursaadikul on rahvusvahelise kaubanduse ja poliitika magistrikraad 
George Masoni ülikoolist USAs, ärijuhtimise bakalaureusekraad Tartu 
Ülikoolist ning ta on lõpetanud ka Eesti Diplomaatide Kooli. 
Suursaadik Kruuv on abielus ja tal on kaks last. 
 
 

 
 

 

PETER J. HWANGPETER J. HWANGPETER J. HWANGPETER J. HWANG    
Professor  Peter Hwang on pärit Taiwanist, kus ta sai 1979. aastal 
ärijuhtimise magistrikraadi. Seejärel õppis ta USAs Michigani Osariigi 
Ülikoolis ning kaitses oma doktorikraadi aastal 1988. Aastatel 1988–
1999 töötas ta dotsendina New Yorgi Linna Ülikoolis USAs, Taiwani 
Riiklikus Ülikoolis ja Hong Kongi Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis. 
Pärast seda töötas ta professorina Singapuri Riiklikus Ülikoolis ning 
oli Aasia ja Vaikse Ookeani EMBA programmi akadeemilise 
direktorina. Lisaks on professor Hwang töötanud Indoneesias 
Sampoerna Ärikooli dekaani ja professorina ning Hiinas Yangzhou 
Bulb Groupi juhatuse esimehena. 2017. aasta kevadel valiti Peter 
Hwang Tartu Ülikooli Aasia majanduse professoriks. Oma teadustöös 
keskendub ta rahvusvahelisele ärile ja koostööstrateegiale. Tema töid 
on avaldatud mainekates rahvusvahelistes ajakirjades nagu näiteks 
Strategic Management Journal, Journal of Business, Journal of 
Business Venturing, Harvard Business Review, Business Horizon. 
Professor Hwangi on teadusportaali Web of Science andmetel üle 700 
korra tsiteeritud. Ta on valitud Singapuri Riikliku Ülikooli parimate 
teadlaste sekka ning on pälvinud Hong Kongi Teadus- ja 
Tehnoloogiaülikooli parima teadustöö auhinna. 

 



 

 
 

 

INDREK PÄLLOINDREK PÄLLOINDREK PÄLLOINDREK PÄLLO    
Indrek Pällo on üle 14-aastase kogemusega välisinvesteeringute ja 
ekspordi professionaal, kes on alates 2016. aasta augustist EASi 
Singapuri esinduse juht. EASi esindus aitab Eesti eksportööridel 
siseneda Kagu-Aasia turule ning meelitab regiooni välisinvesteeringuid 
Eestisse. Enne Singapuri esinduse loomist oli ta EASi 
Välisinvesteeringute Keskuse direktor. 2013. aastal EASiga liitumisele 
eelnevalt oli ta Suurbritannia ekspordi- ja välisinvesteeringute agentuuri 
UK Trade & Investment Balti regiooni direktor ning aastatel 2014–2007 
Taani ekspordiagentuuri Danish Trade Council Eesti üksuse juhataja. 
Lisaks nõustab Pällo Ukraina ekspordiagentuuri üles ehitamist. 
 

 
 

 
 

HEINO MARIUSHEINO MARIUSHEINO MARIUSHEINO MARIUS    
Heino Mariusel on majanduse magistrikraad Hamburgi Ülikoolist 
Saksamaal ning arengumajanduse doktorikraad Saksamaa 
Arenguinstituudist Berliinis. Tema teenistuskäik algas töötamisega 
Rahvusvahelises Tööorganisatsioonis (ILO) Jakartas Indoneesias, kus 
tema vastutusvaldkondadeks olid juhtimine ja väikeettevõtete 
arendamine. Euroopa Komisjonis alustas ta töötamist 1993. aastal ning 
ta on töötanud mitmetel ametipositsioonidel ELi saatkondades Etioopias 
ja Indias. 2000. aastal alustas Marius töötamist Euroopa Komisjoni 
peakorteris Brüsselis, esmalt Pakistani lauaametnikuna ja seejärel 
Pakistani, Afganistani, Bangladeshi, Sri Lanka ja Maldiivide üksuse 
juhina. Alates septembrist 2013 töötab ta Euroopa Välisteenistuses 
(EEAS) Kagu-Aasia üksuse asejuhina. Heino Marius on Saksamaa 
kodanik, ta on abielus ning tal on kaks last. 

 
 

 

 
ALISSA VASSILKOVAALISSA VASSILKOVAALISSA VASSILKOVAALISSA VASSILKOVA    
Alissa Vassilkova on ambitsioonikas noor ettevõtja, kes on Esteloni 
kõrgkvaliteetseid kõlareid arendava ettevõtte Alfred&Partners OÜ 
kaasasutaja ja tegevjuht. Tema juhtimise all on Estelon jõudnud nii USA, 
Aasia kui ka Venemaa turgudele ning võitnud mitmeid mainekaid 
auhindu üle kogu maailma. 

 

 

 
 
 
 

 
 

ARDO REINSALUARDO REINSALUARDO REINSALUARDO REINSALU    
Ardo Reinsalu veab innovaatilise elektrimopeedi väljatöötanud 
ettevõtet Stigo. Stigo Hiinas asuv tootmine ja tütarettevõte on andnud 
Aasias tegutsemisel unikaalse kogemuse. 

 



 

 
 
 

 

REET AUSREET AUSREET AUSREET AUS    
Reet Aus on moedisainer, kelle südameasjaks on moemaailma 
eetilisemaks muutmine ning taasväärtustava moekeskkonna arendamine. 
Väärtustav taaskasutus ehk upcycling on protsess, mis võimaldab 
tootmises tekkivaid jääkmaterjale disaini abil tagasi tootmisse suunata, 
vähendades sellega märgatavalt moetööstuse keskkonnamõju. 
Võimalustest rakendada upcycling meetodit moetööstuses on valminud 
ka UPMADE® sertifikaat, mis hõlmab kogu tekstiilitoote elutsükli 
analüüsi ning loob võimalusi materjali täiepotentsiaaliliseks 
ärakasutamiseks. Enamus masstootmisest tekitab keskmiselt 18% 
tootmisjääke, mis tavaliselt viiakse lihtsalt prügimäele või põletatakse. 
Iga UPMADE® meetodil toodetud riideese Reet Ausi kollektsioonis 
säästab keskmiselt 75% veest ning 88% energiast, võrreldes uue toote 
loomiseks kasutatavate vahenditega. Kogu Reet Ausi kollektsioon on 
toodetud UPMADE® kriteeriumi alusel. Tehased, kellega töötatakse, 
asuvad Indias ja Bangladeshis. 

 

 
 

 

SIIM ESKOSIIM ESKOSIIM ESKOSIIM ESKO    
Siim Esko töötab peamiselt suurte avaliku sektori institutsioonidega 
Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas, kasutades mobiilsidevõrkude 
asukohapõhist teavet. Varasemalt on ta töötanud avaliku sektori 
mõttekojas Eesti Arengufondis ettenägelikkuse ja areneva 
majandusega riikide eksperdina. Siimul on ärialased magistrikraadid 
Kopenhaagenist ja Viinist. Hetkel juhib ta Positiumis rahvusvahelise 
äriarenduse suunda. Positium on mobiilsideoperaatorite võrkude 
suurandmeid analüüsinud 10 aastat. Töö tulemusena kasutatakse 
Eestis mobiiliandmeid riigi ja omavalitsuste juhtimises juba läbivalt. 
Tänaseks teeb Positium suurandmete analüüse erinevate riikide 
valitsuste jaoks ülemaailmselt. 

 

 
 

 

ALAR ANTONALAR ANTONALAR ANTONALAR ANTON    
Alar Anton on tegelenud palkamajade müügi ja ehitusega juba ligi 20 
aastat. Algul püstitajana ja hiljem oma äri juhina. Välisturgudel on 
tooteid müüdud 10 aastat. Külastatud on nii Nigeeriat kui ka Hiinat ja 
ehitatud hotelle Indias. Ehitusinsenerina on teda väga huvitanud 
erinevatel turgudel kasutatavad ehitusmaterjalid ja ehitusmeetodid. 
Selle põhjal on saadud ka täiendusi oma toodetesse ja viidud neid 
vastavusse kohaliku turu eripäradega. 

 


