
 
 
 

www.estoniancentre.ca  info@estoniancentre.ca 1 

juulikuul, 2018 

EESTI KESKUSE TEADE 

Prozese perekonnas on sügavad Eesti juured. 

Andy Prozesel on selge arusaamine, miks ta 
otsustas olla Eesti Keskuse peamine annetaja.  

“Mul on uhke olla eestlane,” mainis ta, “ning mul on 
erakorraline võimalus olla rahaliseks toeks 
rahvusvahelisele Eesti Keskusele.” 

Andy teadlikkus ja edu äri alal on juba teada, aga 
tema peamine fookus on olnud tema perekonna 
juured Eestis.  

“Õieti, mu südamesoov on austada minu perekonda: 
minu ema Salmet, ja tema teekonda Saaremaalt 

Kanadasse,” lisas ta edasi, “mu õed Mary-Ann ja Christina (Christina hoiab tihedamaid 
suhteid Toronto Eesti ühiskonnas), ja ka mu pojad Kevin ja Darin, lapselapsed Tyler, 
Sonya ja Grayson, miniad Gil ja Rya - kõik kellel on Prozes perekonna nimi.” 

Eesti Keskus on mõnes suhtes nende pärand eesti ühiskonnale, kuna Prozese nimi 
saab olema ühendatud selle ehitusega. 

Christina, Rya, Kevin ja Grayson kõik elavad Torontos. 

Andy elab Miami ja New Yorgi linnade vahel koos oma abikaasa Laura Heery 
Prozesega, kes on arhitekt nagu ta isa ja vanaisa enne teda.  

“Ma soovin tunnustada Laura osavõttu ja abi Eesti Keskuse ärinduse plaani 
organiseerimisega. Ta on hästi tutvunud ühiskonna vajadustega ja on väga 
huvitatud selle projekti arengust. Laura oli algataja äri-tiivustaja (business accelerator) 
initsiatiiviga.” (Lisa infot business acceleratorist saab tuleviku artiklist.) 

Andy ja Laura osalevad filantroopiliselt mitmetes teistes harrastustest Amerikas. Laura 
on Grove Park nõukogus, mille eesmärk on Atlanta räämas linna osi remonteerida ja 
korda panna.  Mõlemad töötavad eri ettevõtte organisatsioonile Freedom House’ile, 
mida alustas Eleanor Roosevelt 1941. aastal ning edendab inimkogu vabadust ja 
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demokraatlikust. Tänapäeval see organisatsioon korraldab uuringuid 
ajakirjandusvabadusest, Interneti vabadusest, poliitilise vabadusest, ning inimõigusest. 
Eesti riik leiab aset teises kohas ja Kanada tüüpiliselt kusagil tipp kuue riigi hulgas, kui 
kasutada selle organisatsiooni mõõdupuid.  

Andy on alati olnud väga kursis Eestluse ja Eestiga, kuhu tema juured ulatavad. 

Tal on olnud pikk ja mitmekesine elutee, mis algas sünniga Geislingenis aastal 1946 
Selma ja Konstanine (Carl) Prozele. Kahe aastasena tuli Andy, koos vanematega, 
Kanadasse ning pere asus elama Niagara Peninsula kanti, kus Carl töötas Ontario 
Hydrole.  Nagu tüüpiline eestlane, laulis Carl Ontario Hydro meeskooris.  

Andy käis Waterloo ülikoolis, kus tema lõpetas selle ülikooli esimeses computer 
science programmis, saavutades Bachelor of Applied Mathematics in Computer 
Science, millele järgnes MBA kraadi saavutamine York ülikoolist.  Ta elukutse jooksul 
Andy saavutas tunnustust, kui tubli ärimees ja juhendaja.  Ta on mitmel pool juhendav 
liige eri firmades Amerikas, Kanadas, Eestis, Inglismaal ja ka Brasiilias, peamiselt 
informatsiooni ja tehnoloogia sektorites mitmel alal. 

LexisNexis firmas oli Andy CEO, ja Reed Elsevieris oli ta juhatuses aastast 2000 kuni 
detsember 2010.  Tänapäeval on Andy Transunioni, Corporate Risk Holdings, Neoway, 
payfone, nanopay/mintchip, Synaptive ja Ethoca juhatustes.  Andy on hästi osalev 
privaat investeeringu firmade ärindusühiskonnas olles nõunik pea juhtidele. 

Andy juhtis LexisNexis üleminekut maailmatasemeliseks tehnoloogilise abi ja toe 
eestvedajaks. Rahaliselt teenis LexisNexis 1,7 biljon aastal 2000 ning üle 4,0 biljon kui 
Andy lõpetas sealse tööga. Töötajate arv LexisNexis firmas oli ligi 18,000 inimest kahes 
osakonnas - juura ja riski lahendused.  See firma pakub üle miljonile inimesele 
tehnoloogia kaudu professionaalset informatsiooni iga päev. 

LexisNexis riski lahenduse osakond pakub abi ja lahendusi mitmekesiste rahaliste 
küsimustele, näiteks kindlustus kodudele ja autodele, hüpoteegid, laenud jm, ja toetab 
neid firma osi, mis kasutavad infoallikaid riski asjus (õiguskaitse, töötajate tagapõhja 
uurimine, firma korjandused, jne.). 

Enne Reed Elsevier firma juhendamist, oli Andy peajuht West Groupis, mis on osa 
Thomson Reutersi firmast, 1997. aastast kuni 2000. 
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Karjääri vara-aastatel, Andy abiga, asustati MFS Limited. Selle firma klientuuri kuulus 
peaaegu kõik Kanada finants ja panga firmad, ning oli kõigi suurem RRSP ja mutual 
fundide protsessor Kanadas. Andy toimetas MFS firmat üle kuueteist aasta.  MFS 
müüdi IBMile aastal 1988. 

1988. aastal liitus Andy Southam Inc, Kanada suurim ajalehe firmaga, millel oli sel ajal 
üle 50% Kanada ajakirjadest oma nimekirjas.  Olles firma City Newspaper ja New 
Media osakonna president, allusid kolmteist ajakirjandust Andyle, muu hulgas The 
Hamilton Spectator, St. Catharines Standard, Kitchener-Waterloo Record ja Kingston 
Whig-Standard.  Ta oli ka vastutav kõigi Southami elektroonilise sisu levitamisega.  

Andy on ka US Information Industry Associationi endine esimees. Samas on Andy 
olnud Information Technology Association of Canada, the Canadian Newspaper 
Association, ja National Executive Service Corpsi juhatustes.  Lisaks on ta juhatuse 
liige olnud American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative 
(CEELI), The Atlantic Council of the United States, British-North American Committee, 
ning juhataja The Bruce Museum of Arts and Technologyile, Greenwich, Connecticutis. 

Andyl on laiaulatuslikud kontaktid Eestis. Ta hiljuti reisis sinna juulikuul, kus ta pidas äri 
teemalisi vestlusi peaministri Jüri Ratas ja tema majandusnõustajatega. 

Hiljuti kohtas Andy Eesti President Kersti Kaljulaidiga. Laura ja Andy on tuttavaks 
saanud endise President Toomas Hendrik Ilvesega nende ühistööga Friends of Estonia 
ja EnterpriseEstonia kaudu.  

“Peaminister, praegune, ja endine Presidendid on väga tuttavad ja kursis 
tehnoloogiaga, ja toetavad E-stonia, e-government ja e-residency ja ka teisi ‘e’ nimelisi 
projektide arendamist ja edasiviimist.” 

Need tõekspidamised sobivad hästi riigi äri suundumisega. 

“Eestlased on väga ettevõttlikud ja tehno-targad.  Eesti on eeskujuks maalimale, mis 
puutub uute firmade asustamisega. See vist on meie geenides.” 

Olles pea-annetaja oma 3,3 miljoniga, Prozese annetus on rohkem kui lihtsalt rahaline 
summa. See lahke annetus toetab ka dokumentaal filmi tegemist, mis kirjeldab välis-
Eestlaste panust Põhja Amerikas.  Samuti on see annetus rohkem kui tsekki 
kirjutamine. Andy on ka aktiivne osaleja Eesti Keskuse juhtiva komittees, ning tema 
ärioskused ja kogemused on väga teretulnud lisand komitteele. 
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Andy ja Laura juhtimisel, arendatakse ka äri-tiivustaja (business accelerator) paika 
uuele keskusele, mille otstarbe on anda võimalusi Eesti ja Kanada eestlastel äri 
ettevõtjatel arendada oma ideid. Sellest initsiatiivist saab uus ärinduse tuumik Põhja 
Amerikas. 

Andy ja Laura kavatsevad ka liisida üle 300 ruut meetri kontori pindala, millest saab 
egutav äriühenduste paik. Spetsiifiliselt, sellest saab ülemaailmse äriühenduste keskus, 
toodes kokku uusi äri võimalusi Põhja Amerikast ja Eestist, ning edutaks Eesti Keskuse 
mõju maalima ärilaval. 

Äri-tiivustaja otstarbe on ka selleks, et kokku tuua initsiatiivihingega noori maailma 
ärilavale sellises toetavas miljöös. 

“On tähtis, et Eesti Keskus pakub noorema generatsioonile hubase, teretulevata paiga 
kus nad saavad oma äri-ideedele tiivad alla.” 

Andy rõhutab, et uus Eesti Keskus pakub rohkem kui ainult ärindusele tuge. Sellest 
saab ka uus kodu paik Eesti ühiskonnale maailmas. Ta mainib edasi et, keskuse ilus 
kavand, lisandid nagu kohvik, baar, ning olles kultuuriline keskus Tartu Collegei kõrval 
Toronto süda linnas, pakub õitsvat õhkkonda tervele Eesti ühiskonnale - noorle kui ka 
vanurile. 

“Mulle meeldiks, kui uue Eesti Keskusest saab kauaks ajaks, jätkusuutlikuks keskuseks 
kuhu tulevad kõik kellel ühine pärand — Eestlus,” lisas Andy. 

“Eesti ühiskond siin on tugev, aktiivne ja on säilitanud meie esivanemate kultuuri ja 
traditsioone. Meil ei oleks sellist võimalust arendada uut keskust, kui me ei hindaks 
meie vanemate generatsiooni ettenähtlikust ja töökust.” 

“Mul on au osaleda Eesti Keskuse projektiga. Tänan juhtivat komitteed ja nelja 
organisatsiooni juhatajaid nende suure panuse ja ettenähtlukuse eest, ning lubades 
Prozese perekonnal osaleda innuka ja põneval ajal Eesti ühiskonna arenguteel.” 

Lisa informatsiooni Eesti Keskuse Projekti kohta on saadaval  www.estoniancentre.ca  
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Members of the Prozes family: from right, Andy Prozes, Lead Donor for 
Estonian Centre Project; Andy’s mother Salme Prozes and son Kevin 
Prozes. 


