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PARE korraldatavad 
koolitused on koos-
tatud PARE tegevuses 

aktiivselt kaasa löövate oma 
valdkonna professionaalide 
poolt. Koolituste töörühma 
kuuluvad inimesed panusta-
vad valdkonna arengusse va-
batahtlikult, siirast soovist ja 
missioonist oma karjääri jook-
sul kogutud teadmisi eda-
si anda. Nii annavadki koge-
nud praktikute kokku pandud 
programmid eriala inimeste-
le maksimumi nii teooria kui 
praktilisuse poolest. 

Traditsiooniliselt jätkab 
PARE algaval hooajal arengu-
programmiga neile, kes soo-
vivad end arendada persona-
litöö spetsialistiks – persona-
litöö baaskoolitusega. 

PAREga PAREmaks 
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE on oma 
22 tegevusaasta vältel pühendud personalitöö 
ja -juhtimise valdkonnas töötavatele inimestele 
enesearendamise võimaluste pakkumisele, rää-
gib ühingu juht Ene Olle.

Väikeettevõtja 
kui multitalent
Personalitöö baaskoolituse 
programm vaadati üle ning 
tehti seal natuke täiendusi, 
muutes programmi just per-
sonalitöö valdkonnas alusta-
vale inimesele võimalikult ka-
sulikuks teooria ja praktiliste 
näpunäidete osas. Koolituse-
le on oodatud alustavad per-
sonalitöötajad ja -spetsialis-
tid nii avalikust kui ka era-
sektorist ning personalitööd 
tegevad teiste ametikohtade 
esindajad (raamatupidajad, 
sekretärid, juhiabid, büroo-
juhid jne).

Suur osa Eesti ettevõte-
test on väikeettevõtted, kus 
töötajad on nii-öelda multita-
lendid – nad peavad vormista-

ma mitmesuguseid dokumen-
te, käsitlema arveid, tegema 
personalitööd jne. Kui nii pikk 
ja eri teemasid sügavalt käsit-
lev arenguprogramm, kui seda 
on personalitöö baaskoolitus, 
võib olla pisut liiga põhjalik, 
siis saab valida personalitöö 
baasoskuste lühikoolituse, mis 
juba personalitööd põhitööna 
mitte tegevale inimesele an-
nab kahepäevase lühikoolitu-
se jooksul väga praktilist nõu 
ning vastuseid töös tekkinud 
küsimustele. 

2014/2015 hooaja uudi-
seks on see, et PARE-l on välja 
töötatud täiesti uus koolitus-
sari – töötubade sari. See on 
mõeldud ennekõike personali-
juhtidele ja personalitöö vald-

             PARE töötubade sari

Sari koosneb 11 praktilisest töötoast ehk küsimusest, 
millega personalijuhid ja –spetsialistid

igapäeva töös kokku puutuvad:

• Kuidas astuda välja arenguvestluste mugavustsoonist?
• Kuidas muudatused organisatsioonis tulemuslikult 

lõpuni viia?
• Kuidas coaching ja mentorlus organisatsiooni eduks 

tööle panna?
• Kuidas kujundada tugev tööandja bränd?
• Kuidas luua toimiv sisekommunikatsiooni süsteem?
• Kuidas maatriksorganisatsioonis ellu jääda?
• Kuidas jõuda värbamisel erinevate generatsioonideni?
• Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis tagab äri edu?
• Kuidas talendisõjast võitjana väljuda?
• Kuidas viia läbi mõjusaid ja tähenduslikke 

töötajaskonna uuringuid? 
• Kuidas arendada juhtimiskultuuri soovitud suunas? 

IGAST TÖÖTOAST KAASA PRAKTILISED OSKUSED,
MIDA SAAB KOHESELT RAKENDADA!

Registreeru koolitusele juba täna www.pare.ee

UUS! 

konna spetsialistile, et rääkida 
töös tihti ette tulevatel teema-
del. Need on need KKKd, mida 
PARE liikmed on kõige enam 
esitanud. Üheteistkümne töö-
toa jooksul, mis ajaliselt kes-
tavad 4–6 tundi, saab vastu-
sed küsimustele ja hulgaliselt 
ideid lahendusteks. Töötuba-
de vastu on olnud väga suur 
huvi, mõned grupid on juba 
täis, aga see teeb meile vaid 
rõõmu ning kindlasti tulevad 
populaarsemad teemad uues-
ti arutusele, seega võib oma 
huvist märku anda isegi siis, 
kui teema juba ära räägitud, 
räägime veel korra.   

Mitte kõiki teemasid, 
millega personalitöötaja, 
-juht kokku puutub, ei pea 
minema kursustele õppi-

ma. Paljusid teemasid ei ole-
gi võimalik vajalikul tase-
mel avalikul koolitusel pak-
kuda. Selleks on PAREs ole-
mas oma konsultantide võr-
gustik. Alati saab töös ette 
tulnud küsimusega pöördu-
da PARE poole ja leitakse so-
biv ekspert, kes on analoog-
se teemaga juba kokku puu-
tunud ning saab oma koge-
must ning mõtteid lahendus-
tee otsingul jagada. 

Võimalik ka 
sisekoolitus
Organisatsiooni siseselt suu-
rima kasu saavutamiseks võib 
kõiki PARE koolitusi tellida ka 
ettevõttesse sisse. 

PAREs on võimekus ko-
handada koolitust just konk-

reetse organisatsiooni eri-
pärast tulenevalt (sõltuvalt 
suurusest, tegevusvaldkon-
nast, organisatsioonis toi-
muvatest muudatustest jne). 
Oleme võimelised pakkuma 
oluliselt enam kui meie ko-
dulehel loetletud koolitus-
te nimekiri. Kui on koolita-
mist/arendamist vajav tee-
ma, võib alati PAREst pak-
kumist küsida.

Algaval hooajal jätkub 
ka liikmete seas väga popu-
laarne klubiline kokkusaa-
mine. Klubide kavad ja tee-
mad ning ka kogu muu põ-
nev ja kasulik informatsioon 
on saadaval PARE kodulehel, 
liikmetele aga leidub veelgi 
rohkem ja põhjalikumat in-
fot PareNetis. 

Kairi Muskat on liitunud 
PARE meililistiga ning 
kiidab nii seda kui ka 

Facebooki PARE lehelt saadeta-
vaid väga huvitavaid üleskut-
seid osalemiseks mitmesugus-
tel üritustel, töögruppides/tu-
bades ja kursustel.

Kairi Muskat osales ka PARE 
personalitöö baaskoolitusel jaa-
nuarist kuni juunini 2014 (kuus 
moodulit + kutseeksam) ning 
on tänulik oma tööandjale, kes 
kõigile personalivaldkonna ini-
mestele seda võimalust pakub.

Baaskoolitus ja kutseeksam
Tagantjärele koolitust hinnates jagub osalejal 
selle kohta hulganisti kiidusõnu: „PARE per-
sonalitöö baaskoolitus andis mulle palju. Pro-
fessionaalses mõttes sain oma olemasolevaid 
teadmisi täiendada ja kaasajastada. Samuti 
avardas kursusel osalemine mu silmaringi 
hetke olukorrast personalivaldkonnas maa-
ilmas ja Eestis ning andis palju uusi teadmi-
si Eesti parimate praktikute kogemustest.”

Kairi on rahul, et kõigil kursuse moodu-
litel olid lektorid Eesti suuremate ettevõte-
te ja ka riigiasutuste personalivaldkondade 
tipptegijad. 

„Hea oli ka see, et õppepäevad olid in-
tensiivsed ja saime lahendada omandatud 
teadmiste baasil erinevaid juhtumeid, mis 
olid elust enesest ja mõnel juhul sisaldasid 
ka äratundmisi omadest kogemustest. 

Soovi korral said kursuse läbinud soori-
tada ka kutseeksami – seda võimalust kasu-
tasin ka mina ning oman nüüd personali-

töötaja II/EKR 4 taset. Ilma PARE 
kursusel osalemiseta ma vaevalt 
oleksin tulnud selle peale või liht-
salt poleks julgenud kutseeksa-
mile minna.

PARE kinkis igapäevaseks ka-
sutamiseks mõeldud töölepingu-
seaduse (koos näidete ja selgitus-
tega) ning saime soetada perso-
nalijuhtimise käsiraamatu. Kuna 
töötan riigiasutuses, siis on minu 
töös palju tegemist seadustega 
ja vähem loomingulisust, nii et 
head näpunäited edaspidiseks 

kulusid marjaks ära – millistelt veebilehe-
külgedelt kõige kiiremini asjalikku nõu saa-
da ja ka muud kasulikku erialast kirjandust.

Lisaks ametialastele teadmistele sain juur-
de palju uusi tuttavaid ja kontakte nii perso-
nalivaldkonnas tegevate kui ka huvi pärast 
kursusele tulnud inimestega. Meie kursuse-
le sattus kokku väga vahva seltskond, kelle-
ga oleme jäänud suhtlema ka pärast kursu-
se lõpetamist,” räägib Kairi.

Ühenduse jõud
Kui töötad aastast aastasse oma kontoris, sa-
mas asutuses ja ei suhtle erialaselt teiste sama 
valdkonna spetsialistidega, siis on keeruline 
omal käel areneda ja pakkuda oma tööand-
jale parimaid lahendusi või olla tööturul at-
raktiivne potentsiaalsele tööandjale.

PARE on Eesti parimaid personalivaldkon-
na inimesi kokku koondav ühendus, mis are-
neb pidevalt koos selles tegutsevate profes-
sionaalidega, jagades oma kogemusi nii al-
gajatele kui tippjuhtidele.

Hea praktika keskel
„Kui erialaselt oma valdkonna spetsialistidega ei 
suhtle, on keeruline areneda,” mõtiskleb Kaitselii-
du personalispetsialist Kairi Muskat.



Ametioskused annavad 
tööturul hea positsiooni

„Heaks juuksuriks või kosmee-
tikuks saamisel on kõige oluli-
sem see, mida tööleasuja reaal-
selt teha oskab,” kinnitab Eesti 
Rahvusvahelise Iluteeninduse 
Erakooli juht Aimar Karu.

Eesti Rahvusvaheline 
Iluteeninduse Era-
kool panustab õppe-

töö korraldamisel väga hea-
dele õppejõududele ning ta-
semel praktikavõimalustele.

Valitud suunad on osu-
tunud õigeks, sest kooli vas-
tu tuntakse elavat huvi ka tei-
sel pool lahte. „Ja kuna ena-
mik meie õpetajaid räägivad 
vabalt nii soome kui ka ing-
lise keelt, pole välisõpilastel 
siia õppima tulekuga mingit 
probleemi. Liiatigi on meie õp-
pekavade ja kursuste maksu-
mus väga hea hinna ja kvali-
teedi suhtega Eesti konteks-
tiski, seda enam aga välis-
maalaste jaoks,” selgitab Ai-
mar Karu.

Kooli praktikabaas on 
osutunud sedavõrd popu-
laarseks, et kool plaanib nii-
gi mahukat salongikomplek-
si veelgi laiendada. 

Globaalne väljund
Rahuloluks on Eesti Rahvus-
vahelisel Iluteeninduse Era-

koolil põhjust mitmeti. Enim 
põhjust annavad selleks loo-
mulikult tublid lõpetajad, kes 
koolist lahkumise järel kiires-
ti hea töökoha on saanud.

„Kohati tundub, et meil 
on siin nagu tööbörs,” jutus-
tab Aimar Karu. “Alailma uu-
ritakse ühe ja teise praktikan-
di kohta, et millal ta lõpetab 
ja tööle saab tulla.”

Näib, et suur majandus-
surutis on Eesti kohalt taas 
veidi eemale liikunud ja ini-
mestel on jälle pisut vaba 
raha, mida enda professio-
naalse ilusaks tegemise eest 
maksta. Karu on  sellega nõus, 
ent lisab, et nende kooli ees-
märk on anda ametioskused, 
millega saab läbi lüüa Eestist 
kaugemalgi.

Päevane ja 
õhtune õpe
Kool püüab õppimist kor-
raldada nii, et klassiruumist 
jõutaks võimalikult kiires-
ti praktikasalongi – juuksu-
ri- ja kosmeetikutööd ju raa-

matute ja konspektide põh-
jal selgeks ei õpi. 

„Õppeajad on juuksuri-
tel ja kosmeetikutel 12–17 
kuud olenevalt spetsaliseeru-
misest. Jõulude ja jaanipäeva 
ajal tehakse õppetöös pisike 
paus, kuid pikka suvepuhkust 
ei peeta – selleks, et praktili-
sed oskused kätesse ja meel-
tesse kinnistuksid, on kasu-
likum pigem pidevalt prakti-
seerida,” selgitab Aimar Karu.

Kes tahab õppida juba ole-
masoleva töö või näiteks pere 
kõrvalt, saab valida õhtuse 
õppe, mille juures käiakse koo-
lis ja praktikasalongis kolmel 
tööpäevaõhtul nädalas ja lau-
päeviti. Ka nii saab ameti kii-
relt ja kindlalt selgeks. 

Kellel parajasti tööd pole, 
aga tahaks selgeks õppida 
juuksuri, kosmeetiku või mas-
seerija ameti, saab seda teha 
ka töötukassa abiga.

Uus eriala – 
laserispetsialist
Kosmeetikutele esitatakse 

aina suuremaid nõudmisi, 
seega peab edukas kosmee-
tik valdama ka uusi ja nüü-
disaegseid töövõtteid.

Eesti Rahvusvahelises Ilu-
teeninduse Erakoolis saab li-
saks klassikalisele kosmee-
tikutööle õppida ka laseris-
petsialistiks ja toitumisnõus-
tajaks.

Kursus ja praktika on ti-
hedalt seotud Kochi Aitades 
tegutseva salongiga Reviv-
re. Salongi juhataja Piibe Va-
rema sõnul annab laseri ka-
sutamine kosmeetikule hul-
ga häid võimalusi kliente ai-
data. Nii saab näiteks eemal-
dada kapillaarilaiendeid ja 
tumedamaid plekke nahalt, 
samuti nahaga tasapinnali-
si sünnimärke.

Piibe Varema kinnitab, et 
kosmeetikutöös on terve hulk 
selliseid aspekte, mille peale 
tihti väga ei mõelda, näiteks 
suudab hea kosmeetik nõus-
tada klienti ka tema toitumis-
harjumuste teemal.
Anne-Mari Alver
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JÄTKUB 
VASTUVÕTT 
ILUTEENINDUSE 
ERIALADELE!

Kõik ilukoolitused ühest kohast!

Lisavastuvõtt kestab 
26. augustini

Lisavastuvõtt kestab 
26. augustini

TEADMISTE KAUDU

EDUKAKS!

TÄIENDAN ENNAST

Raamatupidaja-finantsist
1aastane koolituskursus algab
19. septembril 2014.
•	 Raamatupidamisarvestus
•	 Maksundus
•	 Juhtimis- ja kuluarvestus
•	 Finantsaruandluse analüüs
•	 Ettevõtte finantsjuhtimine
•	 Tööseadustik ja töötasu arvestus

Pearaamatupidaja-finantsjuht
1aastane koolituskursus algab
20. septembril 2014.
•	 Finantsarvestus ja -aruandlus
•	 Kontserniarvestus
•	 Kuluarvestus
•	 Maksundus
•	 Finantsaruandluse analüüs

Akadeemia tee 3, 12618 Tallinn
Info: tel 620 4006, 620 4005
ta@ttu.ee | www.ttu.ee

Kursustele
registreerumine

kuni
15. septembrini.

Lisainfo:
ttu.ee/

taiendusoppijale

Noored õppejõud 
muudavad kooli 
dünaamiliseks
Aiki Lehtsoo

Taago Heinmaa ja Margus Joa lõpetasid 2012. 
aasta kevadel Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli 
EHTE. Sõltumata teistest põnevatest väljakutse-
test otsustasid noored mehed koolile truuks jääda 
ning õpetama hakata.

Taago Heinmaa õp-
pis EHTE koolis ho-
tellimajandust. Pä-

rast lõpetamist suundus ta 
Soome hotelli tööle ning kui 
aasta hiljem naasis, tehti tal-
le ettepanek asuda Eesti Ho-
telli- ja Turismikõrgkool EH-
TEs õppejõu kohale. „Minu-
ga võttis ühendust EHTE koo-
li toitlustuse ja majutuse osa-
konna juhataja ning küsis, 
kas oleksin huvitatud enda 
nüüdseks ka rahvusvahelist 
kogemust õppijatega jagama. 
Esialgu olin kahtleval seisuko-
hal, kuid värskelt kooli lõpe-

tanuna uskusin, et tean, kui-
das ja mida õppijatele õpeta-
da, et tunnid oleksid huvita-
vad ja kasulikud. Teadmiste 
ja oskuste vundamendiks oli 
enam kui kümme aastat ko-
gemust catering’i valdkonnas. 
Samuti tundsin EHTE kooliga 
sidet – üliõpilasena olin üli-
õpilasesinduse president, te-
gelesin aktiivselt tudengielu 
arendamisega ning töötasin 
koolis catering’i projektijuhi-
na. Mõte tegevust koolis tut-
tavas kollektiivis jätkata oli 
väljakutsete rohke ja põnev.”

Margus Joa värvati koo-

li vahetult pärast lõpetamist. 
„EHTE koolis on paljud õp-
pejõud pigem oma valdkon-
na praktikud kui teoreetikud. 
Mina õpetan koolis toitlustus-
teenindust ja ürituskorraldust, 
mille kogemus on tulnud Ter-
vise Cateringis projektijuhi-
na töötades,” räägib Margus.

Õpilased 
tuleb tunnis  
särama panna
Taago: „Mõtlen pidevalt sel-
lele, kuidas tundi võimali-
kult huvitavaks ja noortele 
põnevaks teha. Eriti juhul, 

Soovijatele koht renoveeritud õpilaskoduskaugõpe 

*

3 a.

3,5 a.
3 a.

3 a.
3 a.
3 a.
3,5 a.
3 a.

*

Keskkooli baasil
2,5 a.

2 a.

2 a.

1,5 a.

1,5 a.

1 a.

2 a.

2,0 a.
0,5 a.

Mehhatroonik 

Sõiduautotehnik
Arvjuhtimisega (CNC)
metallilõikepinkide seadistaja

Keevitaja (poolautomaat)

Rätsep - stilist

Automaaler

Autokeretehnik

Müügikonsultant 

Mehhatroonik
Sõiduautotehnik
Automaatik
Metallitöötleja arvjuhtimisega
(CNC) pinkidel töötaja
Keevitaja
Müüja rõivaalal 
Sisekujundaja assistent
Rätsep - stilist

Põhikooli baasil

1,5 a.Autodiagnostik

2 a.Külmamehaanik

*

2014/2015 ÕPPEAASTAL VÕETAKSE 
VASTU ÕPILASI  JÄRGMISTELE ERIALADELE:

3,5 a.

Müüja rõivaalal 
*

TASEMEL KUTSEHARIDUS

Sõidukikere- ja värvitööde 
meister (jätkuõpe) 1 a.

*

Robotitehnik (jätkuõpe) 1 a.

APJ lehtmetalli töötlemispinkidel 
töötaja (jätkuõpe) 1 a.

*

0,5 a.Meisterjuuksur (jätkuõpe)

*

Meeste - rätsep (jätkuõpe)
 0,5 aSisustustekstiilide õmbleja**
 9 kuud

**

**

õhtuneõpe 

Dokumentide
vastuvõtt 

igal
tööpäeval
kell 10–15
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kui tund leiab aset pealelõu-
nal viimase ainena, on päris 
raske tähelepanu endal hoi-
da. Panen suurt rõhku selle-
le, et teooriale järgneks ala-
ti praktiline osa, ning usun, 
et heaks teenindajaks ei saa 
üksnes klassiruumis istudes. 

Teeninduse ja müügitöö 
tundide ajal käime näiteks 
õpilastega  restoranides päe-
vatuuridel, et vahetult koge-
da hea ja halva teeninduse 
mõju. Eesti teenindaja oskab 
küll kliendile tere öelda, kuid 
sellele järgnev teeninduskäi-
tumine on nõrk. Pigem otsi-
takse kohvimasina taga kait-
set, kui et tullakse appi pali-
tut seljast võtma või menüü 
osas soovitusi jagama,” kom-
menteerib Taago. 

„Selliste olukordade läbi-

elamine ja hilisem analüüsi-
mine jääb õpilastele palju 
elavamalt meelde kui õpi-
kust loetud lõik hea teenin-
duskäitumise kohta.”

Terviklik 
maailmapilt
Margus: „Õppisin ise EHTE 
koolis reisikorraldust ärituris-
mi suunitlusega. Kõige põne-
vamad olid juhtimisega seo-
tud ained, kus saab selgeks, 
kuidas toimib üks terviklik 
üksus. Ettevõttes võib küll 
olla hea kokk ja maitsev toit, 
kuid pakkumaks kliendile 
maksimaalset elamust, peab 
ka teenindus olema kvaliteet-
ne. Seda proovin ka ise õppe-
jõuna õpilastele edasi anda. 

Sarnaselt on üles ehitatud 
EHTE kooli praktikasüsteem 

– igal õppeaastal tuleb soo-
ritada praktika eri valdkon-
nas, võimaldades üliõpilas-
tel nii erialade kui ettevõte-
te vahel roteeruda. Kolmanda 
kursuse lõpuks on omanda-
tud kogemus vajalikes vald-
kondades ja saavutatud ter-
viklik ülevaade ettevõtte toi-
mimisest.” 

Olulised on
kontaktid
Mõlemad õppejõud rõhuta-
vad EHTE kooli puhul võima-
lust kuuluda laialdasse võr-
gustikku Eesti majutuse-toit-
lustuse-turismi valdkonnas. 
Suur osa EHTE vilistlastest 
jätkab pärast õpinguid eriala-
sel töökohal.

Taago: „Avasin sel keva-
del Tallinna kesklinnas noor-
tele suunatud hosteli Uni-
ted Backpackers ning tutvu-
sed EHTE koolist tulid kasuks. 

Margus: „Kooli ajaloost 
võib tuua palju näiteid kui 
vilistlased panevad õlad kok-
ku ja hakkavad koostööd te-
gema näiteks ühises ette-
võttes. Kui koolist väljuvad 
heade kogemustega kokad, 
teenindajad ja hotellinduse 
spetsialistid, siis on kindlasti 
võimalik kokku panna mees-
kond, kes erasektoris suuri 
tegusid teeb!” 

Ka haridusvaldkonnas tuleb ajaga kaasas käia
Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool EHTEs saab rakenduskõrghariduse suunal õppida hotel-
limajandust, reisikorraldust ja toitlustusteenuste korraldust. Kõik nimetatud eri alad on 
vahetult mõjutatud turul valitsevatest trendidest, mistõttu peame tähtsaks täita õppe-
jõudude positsioonid oma ala rakenduslike spetsialistidega, kes on huvitatud ka õpeta-
misest. Nii hoiame kooli haridusvereringe pidevas ühenduses kogu vastava majanduse 
ja ettevõtlusega. Kes enda poolt koolis õpetatavat ka tegelikkuses väljaspool kooli teeb, 
oskab õppijale anda rakendusliku lisamõõtme õpikutarkuse ja teooria kõrvale. Olles 
paarkümmend aastat meie valdkonna koolidega kokku puutunud, pean vilistlaste uuele 
ringile minemist juba noorte õppejõududena lisaväärtuseks ehk väikeseks eesmärgiks 
omaette, mis näitab, et järelikult ise koolis olles saadud õpetus ja õpetamine kõnetasid 
ning sellest tekkis tahtmine ise uudsemalt lähenedes ja uue energiaga edasi teha. EHT-
Es on meil lisaks mainitud noormeestele päris palju nooremaid või teenekamaid õppe-
jõudusid, kes sama kooli lõpetanud, nii et võib öelda, et kooli organisatsioonikultuuri 
sees on oma väike vilistlasõppejõudude subkultuur.

Ain Hinsberg, EEsti HotElli- ja turismikõrgkool EHtE rEktori kt

Väljaandja AS Eesti Ajalehed
Toimetaja Anne-Mari Alver

Keeletoimetaja Katrin Hallas
Kujundaja Marju Viliberg
Projektijuht Maie Viilup

maie.viilup@lehed.ee, tel 661 3339

   

EELKOOL

EKSAMITE ETTEVALMISTUSKURSUSED*
abiturientidele ja põhikooli lõpetajatele

Eesti keel, inglise keel, matemaatika
Cambridge English Advanced (CAE)

*Vaata varajase registreerija pakkumist!

HUVIKURSUSED
Robootika

Nuputamisring
Progering, loodusring, prantsuse keele ring

GIIDIÕPE

KEELTEKOOL TÄISKASVANUTELE
Rootsi keel, inglise keel

prantsuse keel, vene keel

Vaata lähemalt www.gakk.ee
või võta meiega ühendust info@gakk.ee või tel 6274065.

Suur-Kloostri 16, Tallinn

UUS!

UUS!

Koolituse teema Aeg, hind Korraldaja, info 

KeelteKoolitus

Inglise, saksa, vene, eesti, prantsuse, soome, itaa
lia, rootsi, hispaania, portugali, hiina, jaapani, araa
bia, türgi, läti, leedu, poola, heebrea ja kreeka keel.

keelekursused:
60 ak t / al 271 € + km

suhtluskursused:
20 ak t / al 117 € + km

 
soodustused

püsiklientidele!
Tammsaare tee 47, III k 

11316 Tallinn
tel 626 3113, 523 1119

kool@tea.eu või
www.tea.ee

koolitusluba 5019 HTM

Vali sobiv keelekursus ja tule meile õppima! 
Telli firmasisene keelekursus!

Eesti Ekspressi keele
koolituse kupongiga 

üldkursused ja eraõpe 
 10%

Eesti, vene, inglise, saksa, itaalia, hispaania, 
rootsi, norra prantsuse, soome, türgi ja läti keele 
koolitus avalikes gruppides, individuaalselt ja 
firmasiseselt.

al septokt
vt: www.generum.ee

60 ak t 
tavagrupis 324 €
minigrupis 360 €

individuaaltunnid 
al 22,80 €

firmasisene koolitus 
1 ak t / al 21 € + km

WTC Tallinn, Jõe 5
tel 611 6599, 551 4677

info@generum.ee
koolitusluba 6314HTM

www.generum.ee
ITIC/ISIC, WTC
soodustus 5%,

kliendisoodustus 10%.
Tõlke- ja giiditeenused.Giidiõppe baaskursus al septokt

100 ak t / 420 €

Võõrkeeltekeskuses on võimalik õppida inglise, 
saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene, eesti, 
soome, rootsi, norra, jaapani ja hiina keelt.

Kursustele on võimalik registreeruda kodulehel 
www.keeltekool.ee.

õppeaasta kestus
10.09 – mai 2015

soodustused 
kuni 07.09.2014, 

õppemaks igakuiste osa
maksetena al 65 € 

VÕÕRKEELTEKESKUS

Pärnu mnt 82/88, Tallinn
tel 646 0080, 501 9320

info@keeltekool.ee
www.keeltekool.ee

ArvutiKoolitus

Komplektkursus – AutoCADi algkursus + põhi-
kursus. Komplektkursus on loodud neile, kes pole 
varem AutoCADiga kokku puutunud, kuid kellel on 
vaja sellega töötada ja soov omada tark varast ka 
põhjalikum ülevaade. Läbides alg- ja põhi kursuse, 
omandab osaleja põhilised AutoCADi kasu tamiseks 
vajalikud oskused ning saab ülevaate programmist.

25.-29.08

480 € + km

AS USESOFT
Tobiase 8, 10147 Tallinn

tel 630 5105
kontakt@usesoft.ee

www.usesoft.ee

Meie koolituskalendris on veel järgmised kursused:
AutoCADi algkursus 12 ak t (ka venekeelsena!)
AutoCADi põhikursus 18 ak t (ka venekeelsena!)
AutoCAD 3D kursus 20 ak t
AutoCAD 3D sisekujundajatele 20 ak t
Visualiseerimine AutoCADis 12 ak t
AutoCADi kursus haljastajatele 20 ak t 
AutoCADi kursus konstruktorile 20 ak t
Revit Architecture’i algkursus 20 ak t
Revit Architecture’i jätkukursus 18 ak t
Revit Structure’i algkursus 20 ak t
3ds Max’i baaskursus 20 ak t
Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t
Sketchupi baaskursus 12 ak t

240-480 € + km

AutoCADi alg- ja põhikursust korraldame ka Tartus. 
AutoCADi algkursus Tartus 22.-23.09.2014

AutoCADi põhikursus Tartus 24.-25.09.2014
Korraldame kursusi rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi  juures. 

Võimalik tellida tarkvara- ja eraõppekonsultatsioone. Koolitustel osalenud 
saavad kaasa õppe materjalid koos ülesannetega. 

Vaata lisainfot ja sooduspakkumisi: www.usesoft.ee
Usesoft Facebookis: www.facebook.com/usesoft.cad

Üks rida (kursuse info) koolituskalendris 27 € + km.
Tellides vähemalt kolm rida, on logo TASUTA, muidu ühe rea hinnaga.

Reklaami tellimine: tel 661 3339, e-post maie.viilup@lehed.ee



26.08 Lillemaal õlivärvidega
08.09 Joogakursus algajatele
11.09 Fotokursus algajatele
15.09 Psühholoogiakursus – avalik esinemine
15.09 Sisekujundaja ABC
16.09 Kodukujundaja ABC
16.09 Psühholoogiakursus – psühhoterapeudiks  
 iseendale 
17.09 Keraamika töötuba
23.09 Meigikooli meistriklass
24.09 Psühholoogiakursus – julgus muutuda 
25.09 Kristallimaagia õpituba
01.10 Budistlik meditatsioon 
02.10 Mälu tugevdamine
09.10 PhotoShopi kursus
09.10 Taro – tõlgitsemine ja ennustamine
10.10 Näitlejameisterlikkuse kursus
13.10 Aiakujundaja ABC
14.10 Portselanehete valmistamine 
20.10 Joogakursuse II aste 
21.10 Lillemaal õlivärvidega
22.10 Praktilise psühholoogia ABC
30.10 Kristallimaagia praktiline õpituba 
04.11 Animafilmi kursus
05.11 Käepärane sisekujundustarkvara 
13.11 Pingetest vabastamise kursus
19.11 Akrüül-kollaažmaali kursus
25.11 Näitlejameisterlikkuse jätkukursus 
03.12 Praktilise psühholoogia jätkukursus

Siinkirjutaja esimene 
kohtumine Ruth Kar-
jahärmiga oli tema 

looming. Vahva lasteraamat 
„Leekmäe Rebane” tegi rõõ-
mu nii mu pojale kui ka ette-
lugejale. Pildid püüdsid samu-
ti pilku. Kohtumisel kunstni-
kuga aga selgus, et tegu on 
hoopis muusikuga.

Ruth, palun öelge, mis on 
teie põhiline tegevus? 
Juba 6aastaselt hakkas lasteaia 
muusikakasvataja mind klave-
ri taga koolitama. Veel 16 aas-
tat õppimist eri muusikakoo-
lides ja võisin ise hakata laste-
le klaverimängu õpetama. Te-
gin seda nelikümmend aastat.  

Kuidas ja millal tekkis 
huvi kunsti vastu? 
Ühe tuttava vanatädi korte-
ri seinad olid tihedalt kae-
tud maalidega. See oli nagu 
muutumatu ekspositsiooniga 
igavesti avatud kunstinäitus, 
mille iga pilt mu mällu söö-
bis. Osa neist piltidest kaunis-
tab praegu minu toa seinu. 

Teisel tädil oli Viiralti al-
bum, täis müstilisi ja graat-
silisi pilte. Väiksena olin aas-
taid selle raamatu kütkes, ja 
olen siiani. Sealt, vanatädi-
de juurest, saigi kõik alguse.

Hiljem ahmisin endasse 
kunstnike elulooraamatuid. 

Kas ja kuivõrd olete kuns-
ti õppinud?  
Ma ei ole kunagi kunsti õppi-
nud, ei oska õigesti inimke-
ha joonistada, ei tea midagi  
proportsioonidest, värvidest, 
valgusest-varjust. 

Aga tahan seda siiski 
proovida, nii nagu mina tun-

nen, nii nagu see mulle rõõ-
mu pakub. 

Aga maalima te ometi 
hakkasite... Mis ajendil?
Nelikümmend viis aastat 
tagasi maalisin keldrist lei-
tud vineeri- ja papitükkide-
le, musta ahjuvärvi ja valge 
hambapastaga. Pasta kivis-
tus krobeliseks ja seda sai 
ka punase tindiga toonida. 
Maalisin nägusid ja ilmeid, 
fantaasiatööd purskasid pu-
nast ja musta. Siis saabus, 
nagu muusikud ütlevad, Beet-
hoveni pikk paus, mis kestis 
nelikümmend aastat.

Viis aastat tagasi tõmbas 
mind jälle värvide poole. See-
kord otsustasin asja tõsiselt 
võtta ja leidsin kursuse, kus 
lubati õlivärvidega maalima 
õpetada. Kui ma lillemaali ka-
hepäevastele kursustele läk-
sin, viimasena, n-ö varumol-
berti taha, ei osanud ma arva-
ta, et järgmise kolme kuuga 
maalin kolmkümmend pilti. 
Ja paari aastaga üle saja maali. 

Aastal 2012 näidati mu 
töid Tallinna Kunstihoone ga-
leriis ja Kastellaanimaja ga-
leriis. Ju siis oli see kahepäe-
vane lillemaali kursus väga 
väärt koolitus! 

Kuidas tekkis idee „Leek-
mäe Rebase“ loomiseks? 
Kas enne oli olemas lugu 
või pildid? 
Leekmäe Rebane ootas mind 
juba aastaid, ainult ma ei tead-
nud seda. Aastaid on müünud 
keskturul oma aia kaupa Reba-
se talu peremees. Ostan tema 
käest õunu. Kui peremehel 
aega on, räägib ta heamee-
lega õunte hingeelust. Sealt, 

turuleti tagant, saigi Rebane 
mu kätte. Aga see on veidi pi-
kem jutt. Kaks aastat tagasi ot-
sustasin, aitab, olen neliküm-
mend aastat töötanud, läbipõ-
lenud klaveriõpetaja!

Eelmise aasta kevadel hak-
kas Leekmäe Rebane mulle 
pinda käima ja kuklasse hin-
gama. Kui ta veel kõrva sosis-
tas, maad ja ilmad kokku lu-
bas, siis pidin ma järele and-
ma ja omalt poolt talle luba-
ma, et kirjutan temast raama-
tu. Kirjutasingi. Esimese raa-
matu kirjutasin ühe hooga. 
Ta lihtsalt voolas minust väl-
ja: Leekmäe Rebane, varipuu-
gid, udukogud, Häbelik ja Kor-
ralik, mered ja metsad. Kui see 
oli tehtud, siis algas töö: luge-
sin teksti kümneid, võib-olla 
sadu kordi (algaja asi), paran-
dasin, puhastasin, kirjutasin 
juurde, kustutasin. Nii kaua, 
kuni järele jäi tekst, millega 
lõpuks rahul olin. Teine raa-
mat läks veidi libedamalt, sest 
rebased ja need teised elasid 
juba oma elu. 

Nüüd visuaalne pool, mis 
„Leekmäe Rebase“ juures on 
isegi tähtsam kui sõnaline. Ja 
kindlasti huvitavam ja põne-
vam, sest seda võib tõlgenda-
da nii või naa, ta jätab palju 
mänguruumi. Teadsin kohe 
alguses, et pildid raamatus-
se teen ma ise, sest see oligi 
kogu asja mõte! Küsimus oli 
vaid selles: aga kuidas? Ma ei 
oska ju! Üks asi on õlivärvide-
ga maalida, oma lõbuks, raa-
matu illustreerimine on hoo-
pis karmim muusika. Kõige-
pealt taust. Kindlasti värvili-
ne. Teised värvid tulid tekstist. 
Siis algas värvide klapitamine 
või vastandamine.

Varumolberti 
tagant välja
Kaido Karu

Kaks päeva kunstikoolitust muutsid muusikaõpe-
taja Ruth Karjahärmi elu. Kunst, mis oli kaua oma 
aega oodanud, lihtsalt tuli.



„Tantsimine on 
ühtviisi hea nii 
kehale kui ka 
emotsioonide-
le,” ütleb stuu-
dio DanceAct 
juht ja treener 
Georg Kodu-
saar.

Georg Kodusaar kin-
nitab, et objektiivsu-
sest on tema puhul 

asi kaugel. „Ma olen tantsu, 
eriti bailatino teemal kõige 
subjektiivsem inimene üldse 
ja ma armastan seda väga,” 
ütleb Georg Kodusaar, kes on 
bailatino trenne teinud juba 
viisteist aastat.

Bailatino (ja Georgi!) väär-
tust näitab see, et tihti jää-
dakse trennis käima aasta-
teks. Staažikaimad õpilased 
on tema tantsutundides käi-
nud aga kõik need 15 aastat.

Kas tantsutreening eel-
dab eelnevat kogemust ja 
head vormi?
See on kõige levinum valear-
vamus! Ei eelda! Igaüks võib 
tulla – ja igaüks saab haka-
ta tantsimist nautima. Meil 
on väga erinevaid ja eri ras-
kusastmega tantsutunde. 
Tihti küsitakse, et kas enne 
DanceActi tulemist peab os-
kama tantsida. Minu vastus 
on kindel ei – tegelikult saa-
vad parimad tantsijad hoopis 
neist, kes tulevad siia valge 
lehena ja hakkavad meie juu-
res õppima. 

Tantsimine on samamoo-
di tehniline ala nagu mis ta-
hes rühmatreening. Veidi 
aega tuleb harjutada, enne 
kui välja hakkab tulema.

Aga see on täiesti imeli-
ne, kuidas inimesed tantsu-
tundides arenevad, kui nad 
sellega tegelevad. Võib tul-
la nii, et pole kunagi varem 
tantsuga tegelenud, ja kolme-
nelja aasta pärast on näha to-
hutut edasiminekut.

Tantsutrennist lahkutakse 
säravate silmadega

alati rohkem, umbes kahe 
kolmandiku jagu. On vist kui-
dagi nii, et naised on ärksa-
ma meelega ning rohkem val-
mis uusi asju proovima. Aga 
mehed, kes käivad, on meie 
stuudioga väga rahul.

Kas sagedamini tullakse 
lihtsalt proovima või jää-
daksegi tantsima?
Kui inimene pole varem tant-
sinud, tuleb ta tihti lihtsalt 
vaatama ja kogemust otsi-
ma. Ja kui ta avastab, kui tore 
on tantsimine, siis ta jääb-
ki. Võiks öelda, et tants teki-
tab heas mõttes sõltuvust. 
Ma olen väga uhke oma esi-
mese grupi üle, kes siiamaa-
ni DanceActis trennis käib – 
kõik need aastad!

Mis tantsimise nii lum-
mavaks teeb?
Kõik kokku: liikumine pluss 
muusika pluss toredad ini-
mesed, kes jagavad sama 
hobi ja kirge. Näiteks baila-
tino muusika – ladinaamee-

rika rütmid – on nii positiiv-
ne ja elujaatav, et see emot-
sioon lihtsalt jääb trennis 
käies külge. Tihti tullakse 
siia pärast töö- või koolipäe-
va, juba mõnevõrra väsinuna 
– aga lahkutakse alati sära-
vate silmadega. See, et tant-
simine aitab füüsilist vormi 
parandada, on enesestmõis-
tetav, aga oluline on ka kõik 
see ilus ja positiivne, mis 
veel lisandub.

Kus DanceActi stuudiod 
tegutsevad?
Praegu Tallinnas, Laagris, Jü-
ris, Viimsis, Keilas ja Tartus.

Millal treeningud pihta 
hakkavad?
Juba õige pea – 3. septemb-
ril lõpetame puhkuse ja ava-
me taas uksed.

Nii et – kõik tantsima?
Kindlasti! Kui inimene käib 
tantsutrennis, on ka tema 
vaim virge.
Anne-Mari Alver

Loomulikult on DanceAc-
ti teretulnud ka need, kellel 
on eelnev tantsukogemus, 
ning siin käib palju ka neid 
inimesi, kes tegelevad tant-
suga pidevalt ja siin käivad 
juurde õppimas.

Aga sellist inimest, kes 
meile ei sobiks, ei ole olemas!

Aga ikkagi, miks valida 
treeninguks just tantsi-
mine?
Sest see on suurepärane või-
malus muuta oma elu märk-
sa säravamaks, astuda kõrva-
le igapäevasest rutiinist ning 
kogeda positiivseid emotsioo-
ne. Tantsimine pole kaugelt-
ki mitte ainult oma füüsilise 
vormi ja koordinatsiooni pa-
randamine, ehkki need käi-
vad automaatselt asja juurde.

Mis vanuses tantsuhuvi-
listele treeningud mõel-
dud on?
Lasterühmad algavad neljan-
dast eluaastast ja vanimad 
tantsijad on meil vanuses 

kuuskümmend pluss. Tants ei 
ole ealiselt piiratud tegevus.

Millised tantsutunnid 
DanceActis toimuvad?
Eri tantsuliike on meil palju. 
Minu absoluutne lemmik on 
bailatino, aga nagu öeldud, 
ma olen sel teemal läbinisti 
subjektiivne.

Uutest tantsuliikidest on 
meil näiteks popklassika ja 
stretching. Esimene kasutab 
balletielemente, kuid on liht-
sam kui klassikaline ballett. 
Stretching parandab lihas-
elastsust ja painduvust, ai-
tab vabastada keha pingest, 
lõdvestab ning venitab.

Tõusev trend on meil bol-
lywood, mis on inspireeritud 
India filmide temaatikast .

Väga põnevaid tantsu-
stiile pakume ka noortele – 
näiteks house, hiphop, ur-
ban show, cheerleader show...

Kas tantsimas käivad pi-
gem naised või mehed?
Naisi on tantsutreeningutel 

REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE

PILDIL ON DANCE ACT’i TREENERID. FOTO: LOCO.EE

WWW.DANCE
ACT.EE

UUED RÜHMAD ALUSTAVAD 3. SEPTEMBRIL



 Telefon 504 3130
info@paadiluba.ee
www.paadiluba.ee

Tule ja õpi 
väikelaevajuhiks!

Põhjalik koolitus 

Praktiline meresõiduõpe

Rahvusvaheline juhitunnistus

Järgmised koolitused Tallinnas 

2. september – 16. oktoober
T ja N  18–21

20. september – 6. oktoober
Nädalalõpud L–P 10–19

Nüüd ka SRC raadioside koolitus!

Info ja registreerimine kooli kodulehel www.loovus.ee

MÄNGUKOOL

EELKOOL

KOOLIKS ETTEVALMISTUSE, ÄRIKOOLI JA
TEATRIKOOLI ÕPILASTELE ON KUNSTIKOOL TASUTA!

EESTI KEEL, MATEMAATIKA,
INGLISE KEEL, LOOVUS, ARVUTIÕPETUS

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL,
LOOVUS JA MEISTERDAMINE

KUNSTIKOOL

TEATRIKOOL
NÄITLEMINE, LAVALINE LIIKUMINE,
OSALEMINE LAVASTUSTES

JOONISTAMINE, MAALIMINE,
VOOLIMINE, MEISTERDAMINE

MAJANDUS, ARVUTI, INGLISE KEEL,
LOOVUS JA SUHTLEMINE

LASTE ÄRIKOOL

5-6

3-4

7-12

7-12

5-12

ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL
ERINEVATES VANUSE-JA TASEMERÜHMADES

või tel 6600197 / mob 5011073 / kool@loovus.ee


