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FIRMAÜRITUSED
LIBEDARAJAL

 Juhilubadekoolitus kategooriatele:
AM, A, B, BE, C, CE

 Alg- ja lõppastme libedasõidukoolitus

 Takso- ja veaoautojuhi ametikoolitus

 Alarmsõidukijuhi alg- ja täiendõpe

 Liikluse reguleerija I-IV pädevus

 Säästlik sõit sõidu-, veo- 
ja bussijuhtidele

 Ohutu- ja libedasõidu koolitus 
kogenud juhtidele

Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, 
Pärnus, Haapsalus, Raplas, Paides, 
Jõgeval ja Viljandis.

Telefon: 6488080, 7456040
www.autosoit.ee

Väljaande koostas asi eesti ajalehed eri- ja lisalehtede toimetus
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Maarika tegevus ja haare on 
ilus illustratsioon ütlemise
le, et kes palju teeb, see pal

ju jõuab. Lisaks omanimelise õigusbü
roo pidamisele jõuab ta õppida, õpetada 
ja vabatahtlikult abivajajaid nõustada.

Suurem osa Maarika õppimisest on 
ühel või teisel viisil seotud tema põhi
erialaga, ent lisaks sellele tegeleb ta veel 
mägironimisega ja õpib balletti.

Militaariast filosoofiani
Kui Maarika üheksakümnendatel Tartu 
ülikoolis õigusteadust õppis, oli üheks 
tema kooliväliseks unistuseks jaanipäe
va pidamine – need kaunid päevad jäid 
kogu aeg sesside varju. Juristidiplom käes, 
alustas ta tööd keskkriminaalpolitsei ma
janduspolitseis ning jälle oli palju jaani
päevadest tähtsamaid asju.

Maarika täienduskoolituste loetelu 
on aukartust äratav. Majanduspolitsei 
perioodi jäävad näiteks Prantsusmaa 
Kriminaalpolitsei erialakoolitus maksu
pettuste teemal, Ameerika Ühendriikide 
Kohtuministeeriumi Föderaalse Juurdlus
büroo erialakoolitus finantskuritegudest 
ning Ameerika Ühendriikide Salapolitsei 
erialakoolitus teemal majanduskuriteod 
ja võltsimine.

Kui Maarika läks tööle Justiitsminis
teeriumi Euroopa Liidu õiguse talitusse, 
muutus täienduskoolituste laad – nüüd 
keskendusid need peamiselt ELi ülesehi
tusele ja toimimisele. Ning järgmiseks 
suureks edasiõppimise kohaks sai Ees
ti Diplomaatide kool, kus Maarika õp
pis rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa 
integratsiooni.

Mõni aasta tagasi võttis Maarika 
Pähklemäe taas suuna Tartu ülikooli 
ning asus tegema teadusmagistri kraa
di filosoofias. Praeguseks on tal õppeka
va läbitud, veel on jäänud töö kaitsmi
seks esitada.

“Kõik, mida ma olen teinud ja õppi
nud, on tegelikult omavahel väga tihe
dalt seotud,” mõtiskleb Maarika Pähkle
mäe. “Elu on ju üks ja kõik need tee
mad puudutavad ühiskonda. Jul
geolek ja riigi toimimine on otse
selt seotud igapäevaeluga, filosoo
fia aga annab kõigele muule mõtte.”

Oma praeguses töös, kus juris
tina tuleb töötada väga mitmesu
guste õigusprobleemidega, näeb 
Maarika alatihti, et sageli jääb 
vaidlevatel pooltel puudu just 
nimelt mõttest – tihti on vaid
luste keskmes pelgalt rahatee
ma, pereprobleemide puhul ka 
valusad emotsioonid.

Kõige nõrgemate  
toetuseks
Just sellepärast, et välti
da sisutühje ning mate
rialismil baseeruvaid suh

teid ja konflikte, meeldib Maarika Pähk
lemäele kolmas sektor. Nii leiab ta pin
gelise juristitöö kõrvalt aega sama pin
geliseks tasuta nõustamiseks Eesti Juris
tide Liidu korraldatud projektides ning 
MTÜs Eluliin. 

Üks suundi, millele Maarika on kes
kendunud, puudutab inimkaubanduse 
ohvreid. Eestis on need enamasti nai
sed ja lapsed. Selle aasta juulis asutas 
Maarika Pähklemäe koos mõttekaaslas
tega Eesti Naisjuristide Liidu, kus inim
kaubanduse ja perevägivalla vastu võit
lemine sai ka liidu põhikirja.

“Ma arvan, et iga inimene peaks suut
ma mõtestada, miks ta midagi teeb. Ai
nult rahast jääb pikemaks motivatsioo
niks väheks. Õigusala on näiteks üsna 
ebaloominguline. Minu jaoks on käivitav 
jõud soov aidata. Samas on õigusvald
kond õpetanud mulle palju kasulikku, 
lisaks erialateadmistele ka näiteks dist
sipliini – kõik, millega alustan, tuleb mul 
ka lõpule viia. Teine oluline asi on tead
mine, et edu ei ole prognoositav, kõik ei 
sõltu enda teadmistest ja pingutustest,” 
arutleb Maarika Pähklemäe.

Kui tema õigusbüroosse hakkas jär
jest tulema juhtumeid, kus üks osapool
test oli vägivalla või inimkaubanduse 
ohver, mõistis Maarika, et ainult õigus
abist selliste juhtumite puhul ei piisa. 
Vaja on emotsionaalset toetust, tihti ka 
sotsiaal sete murede lahendamist. Siit 
võrsub paljuski tema koostöö Eluliini ja 
Noorte Naiste Tugikeskusega, mille mõ
lema liige 
Maari

ka Pähklemäe ka on. Pikk ja põhjalik tegevus 
mainitud valdkondades on toonud Maarikale 
eksperdi staatuse ning ta korraldab ka ise inim
kaubanduse ja naiste õiguste teemal koolitusi. 
Tulemata pole jäänud ka tunnustus – nii näi
teks valiti ta sel aastal EENA aasta naise üheks 
nominendiks.

Praegu on Eesti Naisjuristide Liidul käsil toe
tusprojekt, mille abil püütakse Euroopa Liidus kri
minaliseerida seksiost alaealistelt.

Põnevad toimetulekuvõtted
Maarika aeg on üsna raudse järjekindlusega plaa
nitud. Äratus kell kuus, kohv kella seitsmeni. Siis 

tööle ja õhtul kella üheksakskümneks koju taga
si. Pühapäeviti külastab Maarika sõjaväes olevat 
tütart ning läheb seejärel balletitrenni.

Balletitrupp on moodustatud Eesti Naisju
ristide Liidu liikmetest ja selle koostööpartneri
test, kes enne seda üritust balletti tantsinud ei 
ole. Tunde vältavatel trennidel on kaks eesmär
ki – koostöise distsipliini arendamine ja võima
lus esinedes heategevuse tarvis raha teenida.

Ja kui juba õppimisest juttu tuli, näitab Maari
ka ka Vene Föderatsiooni poolt tema nimele välja 
antud alpinistiraamatut, kus on kirjas, et raama
tukese omanikul on kaljuronimises kolmas järk.

Anne-Mari Alver
Kati Saara Vatmann

Sellepärast ei tähistanud ta tänavu au
gustis oma juubelit nii suurejooneli
selt, nagu kombeks. Ta ei elagi nii, 

nagu kombeks. Liigne traditsioonilisus lü
litab loovuse välja – tema aga eelistab üha 
edasi rühkida, nagu pisut üksildane, ent ääre
tult hasartne vedur. 

Polnud aega elamisega oodata
“Pean tunnistama, et nooruses käivitas mind 
sageli tõestamisvajadus. Kuna olin oma va
nematele teine poeg, aga oodati tütart, näi
tasin nii kahte kõrgharidust omandades kui 
ülikooli kõrvalt Tartusse maja ehitades neile, 
kui tubli poiss ma olen,” naerab Margus. “Et 
arstid õpivad nii kaua, polnud mul aega ela
misega oodata. Sestap olen juba ammu oman
danud mitme paralleelse elu elamise vilumu

se. Selleks, et arstiks õppides noore abielu
mehena ja isana oma perele kena kodu raja
da ja mitte alles kunagi tulevikus elama ha
kata, kasvatasin lilli ja kurketomateid, veda
sin neid Venemaale turule ning sel moel ehi
tasin oma noorele perele maja Tartu Veeriku 
linnaossa. Kivihaaval ja öösiti – nii et see on 
võrreldav lapsetegemisega.

Kui ma olen ehk kunagi valmis ka oma 
talud ja maavaldused müüma, siis Lõuna tä
nava kodu mitte iialgi. Ehitan teda üha pa
remaks ning eks ka eluperioodid seal majas 
on vahetunud. Mu poja emale osutus ühtae
gu ehitavatöötavaõpetava arstimultifunkt
sionääriga kõrvuti kulgemine kurnavaks ja 
ta läks oma teed.”

Uue lehekülje pööramiseks läks seni Tar
tu ülikooli kliinikumis neeruarstina töötanud 
Margus Uppsala ülikooli juurde doktoritööd 
tegema ja kraadi kaitsma. Mis puutub edasi

minekusse, siis ega ta kavatsenudki rea ega 
isegi mitte tipparstiks jääda. Mõnda aega on 
küll põnev ja pühendunud tunne pissipurki
dega mööda haiglakoridore joosta, ent ühel 
hetkel ei tundu enam kangelaslik jaaniööl pi
dutsevate sõprade kõrval telefonivalves istu
da ja olla valmis siirdamiseks tekkinud doo
norneeru järele kihutama. 

Õppida aina uut
“Aastatuhande vahetuse eel lootis meie gee
niguru ja mu hea sõber Andres Metspalu, et 
uude sajandisse astudes oleme geenid lah
ti muukinud ja kõik saladused avastanud. 
Tegelikult oli vastupidi. Mida enam EGeeni 
tiiva all uuriti, seda selgemaks sai, kui pal
jut me ei tea.”

Margus nendib, et arengupeetus ja ter
vikpildi kaotamine teebki teda paljude va
rasemate teekaaslaste puhul murelikuks. Ta 
arutleb, et teatud hetkel ammenduvad va
nad teemad. On omavahel ära räägitud, kui
das ülikooli algusaastatel kolhoosis reform
voodi serval istudes belamorkat suitsetati ja 
õunaussi peedikat rüübati. 

“Aga olulisem on, et neile oleks ka mi
dagi uut öelda,” teab Margus. “Pärast päris 
pikka Rootsiperioodi viis meditsiiniettevõt
lus mind Ukrainasse – väga sügavale sealse 
riigi ja rahva rüppe. Nii sügavale, et kosisin 
sealt kauni kaasagi. Andekas psühhiaater – 
kes paraku Eestis mitte kuidagi ei kohane
nud ja mina oma tulevikku jäägitult ühegi 
võõrriigiga samuti ei seo.

Praegugi pidevalt Ukraina vahet lennates 
võin öelda, et eestlased peaksid olema väga
väga tänulikud ja õnnelikud nende õppimise 
ja karjääritegemise võimaluste üle, mis meil 
on. Meil on loomulik, et iga inimene võib pä
ritolust olenemata kõrgkooli minna, arstiks 
saada ning mis tahes eas üha edasi õppida, 
teadust teha ja sisuliselt iga inimese õppimi
se ning edu võimalused on piiritud. Olene
me ainult iseendast.

Ukrainas peab olema positsioonikas batja

ke või rikas, et võsukesed kuhugi jõuaks. Liht
salt tänavalt ei tulda ei arstiks ega artistiks.”

Süsteemne ilukirjandusõpe  
ja keeled
“Nüüd, kus hakkab lõpuks ometi tekkima 
aega ka millelegi muule kui õppimine ja õpe
tamine, karjäär ja arendamine, tegelen… ikka 
õppimisega. Esiteks õpin ilukirjandust – mul 
pole kunagi olnud aega nii palju lugeda, kui 
tahaksin, nüüd teen seda süsteemselt. Teiseks 
õpin seltskonnatantse – sest mulle meeldib! 
Kolmandaks õppisin endas uut tahku tund
ma – tegelen pikamaajooksuga. Armastan 
jooksmas käia Elva lasketiiru taga marato
niradadel – pehme pinnas, võrratu õhk ja 
tee ääres pole tühje pudeleid. Aeg iseenda
ga olla. Ja pärast jooksmist järves ujuda. Jah, 
praegusel aastaajal ka. Ja neljas õppimine on 
järjekordne keel. Mul on kombeks ära õppida 
selle maa keel, kus pikemalt ja tõsisemalt te
gutsen. Seepärast õpin praegu itaalia keelt. 
Kavatsen endale Põhjala aastaaegu talutava
maks muutva Itaaliakodu soetada. See tä
hendab ka uut tutvuskonda, uues kultuuris 
kohanemist – igas mõttes uut hingamist.”

Margus selgitab, et üha juurde ja edasi 
õppimine hoiab ilmapilti süsteemse ja ter
viklikuna ega lase tekkida eksistentsiaalse
tel silmaklappidel ega tuimusel. Võimalik, et 
ta pole päriselt vabaks kasvanud tarvidusest 
tõestada – nii endale kui vanematele, armas
tatutele kui pojale –, mis mees see klassika
line Lõvi on. Igatahes on ta meie tutvuse 25 
aasta lõikes kõige rahulikum ja rõõmsam, pa
rimas vormis ja muhedam kui kunagi varem. 

Hõlmamatute vagunitega vedur lubab 
suuremate pidustuste jaama rühkida järg
miseks augustiks – dr Annuki loomuses ongi 
korraldada midagi nii avantüristlikku nagu 
51. sünnipäeva tähistamine mastaapse stii
lipeoga. Mina lähen – ja pean olema selleks 
ajaks samuti midagi uut õppinud ja saavu
tanud, muidu on Marguse kõrval kuidagi 
väga… vagunisaatja tunne.

Margus Annuk pole 
kunagi õppimist 
lõpetanud
Meditsiinidoktor Margus Annuk (50) on seda 
meelt, et elu kui pidevalt täienev pannoo  
ei tohi mingil juhul saada lukku ja raami 
sulgunud natüürmordiks. 

Edu võti: filosoofia, distsipliin ja koostöö
“See on eluterve uudishimu maailma asjade 
vastu, mis edasi õppima ja arenema sunnib,” 
kinnitab jurist Maarika Pähklemäe.

Margus Annuk on 
lisaks meditsiinile 
avastanud  
ilukirjanduse, 
seltskonnatantsud  
ja pikamaajooksu.

Mägironimisel 
on jurist Maarika 
Pähklemäe 
elus töö, pere ja  
inimõigusluse  
kõrval kindel koht.

TEADMISTE KAUDU

EDUKAKS!

TÄIENDAN ENNAST

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

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

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

Kursustele
registreerumine

kuni
24. jaanuarini.

Lisainfo:
majandus.ttu.ee

erakogu

erakogu

Soovijatele koht renoveeritud 
õpilaskodus. 

kaugõpe 

*

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.
1,5 a.

2 a.

2,0 a.
0,5 a.

Mehhatroonik 

Sõiduautotehnik
Arvjuhtimisega (CNC)
metallilõikepinkide seadistaja

Keevitaja (poolautomaat)
Juuksur

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.

*

Robotitehni (jätkuõpe) 1 a.

APJ lehtmetalli töötlemispinkidel 
töötaja (jätkuõpe) 1 a.

*

0,5 a.Meisterjuuksur (jätkuõpe)

*

Meeste - rätsep (jätkuõpe)
 2 kuudSisustus- ja kodutekstiili valmistaja**
 9 kuud

**

**

õhtuneõpe 



koolitusekspress 28. november 20134      koolitusekspress 28. november  2013 5      

Millised töö- ja arenguvõima-
lused on mereväelasel Ees-
tis?
Mereväelase ainuke erialane töö 
ja arenguvõimalus ongi Eesti me
reväes. Ka seal on areng selles suh
tes piiratud, et kuna vastavaid va
hendeid pole, siis erialast kompe
tentsi kuigi kaugele arendada ei 
saa. See ei sega muidugi saamast 
kõrgeks staabiohvitseriks.

Väljaspool mereväge on nüüd
seks endistel mereväelastel või
malus kandideerida tööle nii vä
lismaistesse kui ka kodumaistes
se eramilitaarfirmadesse, mis In
dia ookeanil piraadikaitse teenust 
pakuvad.

Miks sa eelistad tööd välis-
maal?
Eelistan tööd välismaal, sest see 
on hea väljakutse. Teiseks on ju 
ka igati kasulik oma CVsse välis
maise tööandja nimi kirja saada.

Kuidas sa piraadikaitsesse 
sattusid ja mis sa sellest tööst 
arvad?
Sattusin sinna teadlikult. Mul tek
kis selle vastu huvi kohe, kui Eesti 
mereväes Atalanta projektiga alus
tati. Muide, ma kirjutasin Kieli üli
koolis olles piraatluse teemal ka 
oma magistritöö. Niipea kui olin 
kooli lõpetanud, võtsin ühendust 
Eestis tegutseva personalivahen
dusfirmaga ning peatselt sain 
juba Suurbritannia firmast kõne, 
et homme on sul Tallinna lennu
jaamast lend Sri Lankale.

Mulle meeldib see töö väga. 
Mind on reisimine ja eri kultuu
ridega kohtumine alati tõmma
nud ning just seda see töö pakub. 

Tegu on Eestis nii vähetuntud 
valdkonnaga, et kindlasti saa-
dab seda parasjagu müüte?
Jaa, näiteks see, et need eratur
vamehed on nö palgasõdurid, 
kes käivad arengumaades inimesi 
maha tapmas. Arvatakse võibol
la, et turvamehed tulistavad kogu 
aeg ja kõigi pihta, aga see on kõi
ge viimane asi, mida tehakse. Te
gelikkus on selline, et kui kahtlane 
paat läheneb, tuleb talle esimese 
asjana relva demonstreerida, seda 
sillatiiva pealt näidata. Kui ta tuleb 
lähemale, siis tulistada tema ette 
vette, ja kui nad alustavad rünna
kut, siis alles nende pihta.

Samuti on eksiarvamus see, 
et töös käib pidev action. Suurem 
osa tööst on lihtsalt valve ja val
misolek laeva kaitsta. 

Palun räägi mõni tore seik 
oma tööst.
Neid on väga palju! Pidasin merel 
olles vabadel tundidel päevikut ja 
tähendasin üles, mis meil laevas 
ja vahepeal maal käies juhtus. Lu
gesin seda ise üle, andsin ka sõp
radele lugeda – ning kokkuvõttes 
valmis sellest tõsieluromaan. Nii 
et minu esimene raamat “Kirjad 
India ookeanilt” peaks nüüd lähi
päevil trükikojast tulema ja raa
matukauplustesse jõudma. Sealt 
saab hea ülevaate, kuidas elu võõ
rastes sadamates ja võõrastel lae
vadel käib.

Ükskord näiteks olime eestlas
te seltskonnaga Sri Lankal hotellis, 
tegime endale hoovis oleva bassei
ni äärde väikse istumise. Vedasime 
sinna lauad ja toolid. Hotelli ette
kandja tõi meile külmkapist ette 
neid õllesid, mida ise olime poest 

ostnud. Hea tahte märgiks visati 
ettekandja basseini. Keegi paha
seks ei saanud.

Töötasid Ameerika firma Ad-
vanFort laevakaitsemeeskon-
na juhina. Praegu on üks sel-
le firma laevu India võimude 
poolt kinni peetud koos hul-
ga meestega, kellest osa on ka 
Eestist. Oskad sa öelda, milles 
on probleem? 
Kogu see töövaldkond on väga uus 
ja kuna ta enamasti toimub väljas
pool riikide piire ehk avamerel ehk 
eikellegimaal, siis üldiselt puudu
vadki regulatsioonid ja dokumen
did selle töö jaoks. Seetõttu tuleb 
ikka ja jälle ette, et mingi ameti
võim tahab näha mingit dokumen
ti, mida meil ei ole. See ei ole mui
de esimene kord, kui ujuvbaas ares
ti alla võetakse, nii Egiptuses kui 
Saudi Araabias on seda varemgi 
juhtunud. Alati on kõik kas paari 
päeva või mõne nädalaga lahene
nud. Seekordne India juhtum läks 
aga miskipärast suure kella külge 
ja paistab, et nii kiiret lahendust 
sel korral ei tule. Olen kindel, et 
asi on India võimude poolt üle 
paisutatud ja Eesti laevakaitsjad 
pole milleski süüdi.

Millised on sinu tulevikuplaa-
nid töö ja õppimise suhtes?
Tulevik on lahtine. Niipalju kui 
võimalik, tahaks veel laevu pi
raatide eest kaitsta. Küll aga kui
vab see töövaldkond kiiresti kokku 
seoses odavtööjõu pealetungiga. 
Olen kaalunud ka doktoriõpingu
te alustamist, kuid siis välismaal. 
Lähemas tulevikus siiski õppima 
minna ei plaani. 

Piraadikütt 
ookeani-
avarustel
Mereväelane Georg Kirsberg omandas 
rahvusvaheliste suhete magistrikraadi, 
praegu aga sõidab Eesti ja India ookeani 
vahet ning kaitseb laevu piraatide eest. Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse 

Erakooli praktikabaas Kochi Aitades 
meenutab sisse astudes pigem luk

suslikku salongi kui koolituspaika. Klientide 
puudust seal pole – helistaustaks on mitme
keelsed vestlused. Ainus, mis praktikakesku
sele viitab, on hinnakiri: kui töid teostavad 
õpilased, on hinnad teiste kesklinna ilusalon
gidega võrreldes lausa jahmatavalt madalad.

Kooli direktor Aimar Karu kinnitab muljet 
klientide rohkusest. Vähe sellest, et iluteenin
duse erakooli praktikabaasi on üles leidnud 
nii tallinlased kui ka turistid SoomestRoot
sistNorrast, on ka terve hulk selliseid klien
te, kes ainult salongi külastamiseks pooleks 
päevaks Helsingist Tallinna sõidavad. Saa
buvad kümnese laevaga, lasevad korrasta
da soengu, teha maniküüripediküüri ja veel 
ühtteist vajalikku ning sõidavad kella ühe
se laevaga üle lahe tagasi. Kliendi jaoks asu
vad Kochi Aidad ideaalses kohas – Tallinna 
Sadama Dterminali ja kesklinna vahel. Hea 
ja mugav tulla nii mere kui ka linna poolt.

“Nii et tuleb tunnistada, me oleme and
nud oma väikese panuse sellesse, et Eestis 
ja Tallinnas käiks rohkem turiste,” märgib 
Aimar Karu ja lisab, et mitmed kliendid on 
soovinud, et info hea ja soodsa salongi koh
ta jõuaks nendeni juba laeval või sadamas.

Lisaks klientidele on Eesti Rahvusvahelise 
Iluteeninduse Erakooli praktikabaas leidnud 
positiivset tähelepanu ka põhjamaade ana
loogsete koolide õpilaste ja õpetajate poolt.

Iluteenindus vajab  
praktilist õpet
Nagu enamik teisigi oskustöid, eeldab ilutee
nindus nii teoreetilist kui ka praktilist õpet. 
Raamatu taga juuksuri või kosmeetikutööd 
selgeks ei õpi, töövõtete omandamiseks on 
vaja neid võtteid palju praktikas harjutada.

Aimar Karu on uhke oma kooli õpetajate 
üle. Kõigil neil on arvestatav haridus, pika
ajaline töökogemus – paljudel lisaks Eestile 
muudes maades – ning head õpetamisosku
sed. “Kõigepealt saab meie õpetajatelt teo
reetilise baasi, seejärel aga tuleb koos nen
desamade õpetajatega saada õpitu selgeks 
ka praktiliselt,” selgitab koolijuht. “Töötuks 
jäämist pole heal iluteenindajal põhjust kar
ta. Oluline on teha enesele kõik väga korra
likult selgeks ja palju harjutada. Ainult nii 
saadakse meistriks, kelle juurde klient ta
gasi tahab tulla.”

Kuna koolis on teooria ja praktika oma
vahel väga seotud, kasutatakse ka praktika
õppes ainult väga korralike kaubamärkidega 
ilutooteid, et tulemused oleksid võimalikult 
head ning et noorel juuksuril või kosmeeti

kul oleks kooli lõpetades kerge heas tööko
has hakkama saada.

Hea praktikakeskus kannab veel üht ees
märki: kui õpilane tublit tööd teeb, lahkub ta 
koolist ja praktikabaasist oma klientidega. 

“Põhimõtteliselt on ühest heast praktika
baasist kolmekordne kasu,” kinnitab Aimar 
Karu. “Õpilase kasu on praktilised teadmised 
ja klienditeeninduse alused, klient saab väga 
hea teenuse väga soodsa hinnaga ja riik saab 
selle, et turist tuleb meie salongi tagasi.”

Võimalus nii õpilastele  
kui ka tööandjatele
Algul loodi praktikakeskus Kochi Aitadesse 
Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli 
õpilaste jaoks ning enamik praktikante ongi 
oma koolist. Kuid keskus on heaks praktika
võimaluseks ka teiste iluteenindust õpetava
te koolide õpilastele. Aimar Karu julgustab 
ühendust võtma ja maad kuulama – koht on 
mõnus ning meistrid vägagi tasemel.

Ent praktikakeskus annab veelgi lisavõi
malusi. Eesti Töötukassaga tehakse koostööd 
juba aastaid. Samuti pakutakse õpetamisvõi
malust tööandjatele – kui töölesoovijal osku
si napib, saab tulla neid kooli ja/või praktika
baasi täiendama. Kui töölesoovija on varem 
teinud midagi muud, nüüd aga sooviks ilu
alale ümber õppida, saab kasutada ka töötu
te ümberõppeks mõeldud meetmeid. 

Aimar Karu julgustab tööandjaid seda 
võimalust rohkem kasutama. Nii saab kol
lektiivi komplekteerida isikuomaduste poo
lest kõige sobivamatest inimestest ning kui 
neil pole piisavat oskust või kogemust, saab 
need omandada koostöös iluteeninduse era
kooliga. Riigi jaoks tähendaks see aga üm
berõpperaha asjakohast kasutust – töö saa
mine ja tööle jäämine on sel juhul praktili
selt kindel.

Uued kursused algamas
Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Erakool 
pakub koolitusi ja kursusi mitmes mahus. 

Töö algab esimesest päevast
Iluteeninduse erialade 
õppimine tähendab nii 
teooriat kui ka prak
tikat. Mida parem on 
kooli praktikabaas, seda 
suurem tõenäosus on 
tulevikus oma erialal 
edukas olla.

erakogu

Lisainfo: Kaire Valgeväli, geštaltpsühhoterapeut • tel 505 1505 • kaire.valgev@li.ee

Parem kontakt enesega –
 julgus uuteks algusteks!

www.gestaltteraapiakeskus.ee
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2014. aasta jaanuaris alustab  
enesearengukursus geštaltteraapia  meetodil.

Kaido Karu

Kus ja mida oled õppinud?
Olen õppinud perioodil 2005 kuni 2007 
Saksa mereväes mitmes õppeasutu
ses mereväega seonduvaid erialasid. 
Pärast seda omandasin 2012. aastal 
TTÜs rahvusvaheliste suhete magistri 
kraadi. Sellest ühe aasta õppisin Sak
samaal Kieli ülikoolis, kuna mul õn
nestus saada Kieli linna stipendium.

Lisaks olen läbinud veel hulga 
täienduskoolitusi, nii merendusega 
seotud kui tsiviilelu omasid.

Miks just sellised valikud?
Saksa mereväkke ohvitserikursuste
le läksin omal ajal sellepärast, et mul 
tekkis huvi riigikaitse vastu. Eesti as
tus teatavasti 2004. aasta kevadel nii 
Euroopa Liitu kui NATOsse. See oli na
tuke enne minu ajateenistuse lõppu. 
See lõi sellise võimsa tunde ning soovi 
selles protsessis kuidagi rohkem osa
leda. Ühel päeval sööklast välja tulles 
nägin stendil kuulutust, et on võima

lik kandideerida Saksamaale ohvitseri
de kursusele. Täpsemat infot ei olnud, 
et mida õppima ja kui kauaks. Tegin 
siis avalduse ja nii ta läks.

Hiljem astusin TTÜsse rahvusva
helisi suhteid õppima, kuna mul on 
poliitika ja ühiskondlike probleemide 
vastu alati suur huvi olnud.

Palun võrdle militaaralade õpe-
tamist Eestis ja Saksamaal.
Suur vahe on selles, mida üldse õpe
tatakse. Pole vist vajadust mainida, et 
Saksamaal on militaarerialade amp
luaa palju laiem kui Eestis. Ja kõike 
tehakse põhjalikumalt. Eesti armee 
on noor ja pole suudetud süsteemi 
veel korralikult üles ehitada.

Peamine vahe on muidugi men
taalsetel aspektidel. Saksamaal pan
nakse väga suurt rõhku just juhtimis
kultuurile, et iga ohvitser ja ka rea
mees aitaks kaasa kompetentse per
sonalisüsteemi loomisele. Selle koha 
pealt on Eesti sõjaväel veel arengu
ruumi palju.

Kopsakas veekilpkonn on 
imeväike osa eksootilisest 
põnevusest, millega Georg 
Kirsberg oma rännuteedel 
kokku on puutunud.

Veebilehelt kursused.ee saab iga huviline 
valida enesele vajamineva ala õppevõima
lused sobivas mahus.

Aimar Karu juhib huviliste tähelepa
nu meeldivale asjaolule, et kui registreeru

da kursustele Teeviida messi (algab 29.11) 
ja 15. jaanuari vahelisel ajal, kehtivad kur
sustele nn päkapikuhinnad, 5–10% mada
lamad kui muidu.
Anne-Mari Alver

Direktor Aimar 
Karu, õpetaja 
Leana Mölder ja 
õpilased Merle 
Kens ja Laura 
Maurer uurivad 
uusi juuksevärve.

www.kursused.ee

ALGAB 
VASTUVÕTT 
ILUTEENINDUSE 
ERIALADELE!

Kõik ilukoolitused ühest kohast!

erakogu

iluteeninduse erakool
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Üha nooremas vanuses 
lapsed on köidetud in
ternetimängude maa

giast. Paraku kujutavad need en
dast tihtipeale monotoonseid ja 
halvemal juhul agressiivseid te
gevusi. Arvuti kasutamist täies
ti keelata pole ilmselt võimalik.  
Hea lahendus on suunata lapsi 
arendavate ja kasulike lehekül
gede juurde.  

Mäng tekitab huvi  
õppimise vastu
Aadressil www.kangiclub.com 
on harivate mängude lehekülg – 
Kängu Klubi. See on loodud He
len Doron Englishi õpilastele ing
lise keele õppimisele põnevuse ja 
mängulisuse lisamiseks. 

Helen Doron English (HDE) 
on keelekümblusmetoodika, mil

le alusel laps omandab võõrkee
le sarnaselt emakeele omanda
misega – loomulikult, tõlkima
ta, õppimisrõõmuga ja võima
likult varases eas. HDE sisaldab 
kursusi alates 3. elukuust kuni 
19. eluaastani, pakkudes lastele 
võimalust omandada inglise keel 
laia sõnavara ning hea häälduse
ga nagu teine emakeel. Tunnid 
koosnevad lapsi igakülgselt aren
davatest tegevustest, lisaks tuleb 
lapsel keelekeskkonna loomiseks 
iga päev kuulata CDplaate kur
suste materjaliga. Eestis on neli 
HDE Huvikooli – kolm Tallinnas 
ja üks Tartus.

Kängu Klubi internetilehe
külg oma arendavate mängu
de ja videotega, eri temaatikaga 

kaartide valmistamise ja saatmi
se võimalusega, sõnade hääldu
se kuulamisega ja oma armsate 
tegelaste seiklustega on lastele 
hea kaaslane nii huvi tekitami
seks keeleõppe vastu kui abili
seks juba eelteadmistega laste
le. Kõigi HDE kursuste õpilaste 
jaoks on erinevad, spetsiaalsed 
mängud vastavalt kursuste tee
madele ja sõnavarale. Võimalus 
on panna proovile oma kunstni
kuvõimeid, luues vahvaid pilte, 
elada kaasa kursuste tegelaste 
seiklustele, lahendada loogika 
ja mäluülesandeid.

Näidismängud kõigile
Vastavalt oma keeleoskuse tase
mele saab laps ligipääsu eri kee

rukusastmega mängudele. Küla
listele on aga lehel tutvumiseks 
ka näidismängud, nii et kõik hu
vilised on lehele oodatud. 

HDE Kristiine Huvikooli õpi
laste lapsevanematelt olen saa
nud palju tagasisidet selle koh
ta, et lastele meeldib väga Kän
gu Klubi lehel käia. Leht annab 
võimaluse tuttavat sõnavara kor
rata igas eas lastele. Lapsevane
mad kiidavad Kängu Klubi erine
vate võimaluste ja mängude ea
kohasuse eest. Kängu Klubi on 
HDE õpilastele vabatahtlik, sest 
on lapsevanemaid, kes ei soo
vi lastele arvuti juurde üldse li
gipääsu lubada. Küll aga pakub 
leht võimaluse lisada oma lapse 
õpingutele unikaalse metoodika 
alusel veel üks lisaväärtus, andes 
lapse arvutis veedetud ajale ka
suliku ja hariva külje. 

Inglise keel on kujunenud 
tänapäeva maailmas üheks ha
ritud inimese eeldatavaks, pea
aegu loomulikuks oskuseks ning 
tähtsaimaks internatsionaalseks 
suhtlus ja ärikeeleks. Kängu Klu
bi koos õpingutega HDE kursus
tel aitab teha lapsele hindama
tu kingituse – õige häälduse ja 
laia sõnavaraga võõrkeeleoskuse.   
Kati Grüner

Lapse jaoks kasulik aeg arvutiga

www.terviseakadeemia.ee

LÜHIKOOLITUSED 
2013/2014

Tervendamine taimsete eeterlike 
õlidega ja aroomteraapia, 
Angelika Maasikmäe (4 päeva)

Naise tervis, Ingrid Kaoküla (2 päeva)

Vesi ja õieteraapia, 
Mercedes Merimaa (2 päeva)

India peamassaaž Champi, 
Kristel Krautman (1 päev)

Tai kõhumassaaž, 
Kristel Krautman (2 päeva)

TRE tehnikad, 
Karin Brown, Iren Laidma ( 4 õhtut)

Meemassaaž, Alar Krautman (2 päeva)

Koolitused toimuvad vahemikus 
2013 detsember – 2014 märts 
Tallinnas ja/või Tartus. Lisainfo 
kuupäevade ja sisukirjeldusega 
kodulehel. 

Koolitused sobivad nii algajatele 
kui ka tegutsevatele massööridele 
ja terapeutidele.

VARIA
12.12.2013–
13.12.2013   Tartu 
Haridusasutuste sekretäride 
täienduskoolitus  
(16 akadeemilist tundi) 
16.12.2013–
18.12.2013   Tartu 
Dokumendihaldus 
ja digidokument 
(24 akadeemilist tundi) 
06.01.2014–
26.05.2014   Tartu 
Inglise ärikeel (B1) ÕHTUNE! 
(40 akadeemilist tundi) 

VALIK KOOLITUSKESKUSE REITING KOOLITUSI 
DETSEMBER-JAANUAR

Rohkem koolitusi leiad: www.reiting.ee/koolitused 
Lisainfo ja koolitustele registreerumine: koolitus@reiting.ee või 733 3690

NB! Kõik Reitingu koolitused toimuvad soovi korral sisekoolitusena. Küsige personaalset pakkumist.

RAAMATUPIDAMINE
05.12.2013   Tartu
MTÜ ja SA raamatu pida mine ja maksud 
(8 akadeemilist tundi) 
05.12.2013   Tallinn 
Bioloogilise vara arvestus  
(6 akadee milist tundi) 
06.12.2013– 
11.03.2014   Tartu
Raamatupidamiskursus  
(120 akadeemi list tundi) 
10.12.2013   Tartu
Bioloogilise vara hinna määramine  
(6 akadeemilist tundi) 
19.12.2013   Tartu 
FIE raamatupidamine ja maksud  
(8 akadeemilist tundi) 
16.01.2014   Tallinn 
FIE raamatupidamine ja maksud  
(8 akadeemilist tundi)

LOGISTIKA
14.01.2014–
15.01.2014   Tallinn 
Logistika algõppe kursus  
(16 akadeemilist tundi) 
21.01.2014–
12.02.2014   Tallinn
Turunduslogistika kursus 
ostujuhtidele  
(32 akadeemilist tundi) 
29.01.2014–
30.01.2014   Tallinn 
Laotöö kursus  
laotöötajatele  
(16 akadeemilist tundi)

MÜÜK
05.12.2013– 
06.12.2013   Tartu 
Müük ja reklaam 
väikeettevõttes 
(12 akadeemilist tundi) 
16.01.2014–
24.01.2014   Tartu 
Müügijuhtimise koolitus  
(24 akadeemilist tundi) 
29.01.2014–
30.01.2014   Tallinn
Toote või teenuse 
hinnakujundus 
(16 akadeemilist tundi)

oma maitse järgi. Ka puljongi tegime 
ise,” räägib Marika.

Maitsestamise kunst on veel oma
ette lõbus tegevus. “Saab teha eri mait
sega vorste. Me tegime ühed, kuhu 
riivisime ka kartulit sisse. See jääb 
nagu omaette toit juba. Eks maitses
tamiseks tuleb kasutada ikka tava
päraseid ürte, nagu vorstirohi, majo
raan ja loomulikult sibul, küüslauk. 
Kõik puha hea kraam,” muigab nai
ne, igaüks saab oma maitse järgi tim
mida, mida lisada. “Ma tahaks järgmi
sel korral panna suuremate tükkide
na pekki ja juustu.” 

Igaüks saab hakkama
Marika ütleb, et tema vanemad on 
kodus ka verivorsti teinud ja tema 
on vorstitegu näinud juba lapsepõl
ves, kuid verega ta seekord mässa
ma ei hakanud, sest see vajab veidi 

rohkem oskusi ja kogemusi. “Mina ei 
taha verivorsti teha, aga grill ja tan
guvorstid on ka väga head ja neid on 
nii lihtne teha! 

Soolikad saab tänapäeval nii puh
tal kujul, et paned lihtsalt vette lik
ku ja täidad ära ning polegi midagi 
keerulist. Igaüks saab vorsti tegemi
sega hakkama,” on koolitaja kindel. 
Tema võtab vorstiteo enne jõulupü
hi ette koos oma lastega, et ka nei
le kodused kokkamised meeldivana 
meelde jääks. “Vorstitegu on selline 
asi, et seda üksi teha oleks igav, koos 
on lõbusam.

Lastele kindlasti meeldib ka pi
parkoogitegu või vähemalt nende 
kaunistamine. Tuba saab mõnusat 
lõhna täis.”

Vorstikeste tegemiseks peaks ar
vestama 3–4 tunniga, kui tahta teha 
mitut erinevat vorsti.

Huvilised oodatud
Sel aastal saab veel mõnel vahval jõu
luteemalisel koolitusel osaleda nii Seik
luskohvikus Marika juhendamisel kui 
ka Metsaveere talus (Haljala vald) Inge 
TuiskKabaneni juhendamisel. Seik
luskohvikus, Kunderi 28 on toimu
nud kuue kuu jooksul üle 20 õpitoa, 
sealhulgas tordikoolitused, pritstehni
ka õpitoad, fruktodisain, makroonid, 
suhkrulilled, sefiirikoolitused. Õpeta
vad Marika Sinkkonen või külaliste
gijad üle Eesti. Väga hea koostöö on 
Pohlatare Köök OÜ (Pärnumaa, Tam
mistu) ja Õnne Tikerpaluga.

Õnne Tikerpalu on kutsutud taas 
Seikluskohvikusse, kus seekord Mari
ka Sinkkonen ja Valentina Killing koos 
köögis toimetavad.

Koolituse tarbeks on kaks päeva, 
14. ja 15. detsember, et ära mahuta
da kõik soovijad, algusega kell 10.00. 
Info: www.seikluskohvik.ee või Face
booki lehel.

Koolituspäev on pikk, algab kell 
10.00 ja lõpeb alles umbes 17–18. 
Mõlemal päeval on plaanis teha grill
vorsti naturaalses sooles ning maius
tamiseks ülihea kõrvitsakoogi ja pi
parkoogitaina. Piparkoogitainas on 
selline, mis sobib ka gluteenitaluma
tuse korral.
Greta Kaupmees

Lapsevanemad 
on tänapäeval 
tihti hädas oma 
laste sooviga 
veeta liiga pal
ju aega arvuti
ekraani taga. 

Väljaandja  
AS Eesti Ajalehed

toimetaja  
Anne-Mari Alver

Projektijuht  
Maie Viilup 

maie.viilup@lehed.ee
 tel 669 33 39

keeletoimetaja 
Katrin Hallas

kujundaja  
Tuuli Prees

Omatehtud vorst jõuluks ja jaaniks
Miks peaks tegema ise vorsti, kui poes on vorstivalik nii suur, et võtab silme eest kirjuks? 

Marika Sinkkonen kutsub  
ise jõuluvorste tegema –  
tulemuses pole vaja pettuda.Kes on isetehtud vorsti 

maitsta saanud, see teab 
vastust küll – poevorst 

pole pooltki nii hea kui ise tehtud 
vorstikesed. “Poevorstides on 30–
40% liha ning sinna lisatakse massi 
saamiseks kondilihamassi. Ise teh
tud vorsti paned kõik need toorai
ned, mida tahad, tuleb küll pisut kal
lim, aga selle eest tervislikum ja pa
rem,” ütleb Marika Sinkkonen, kes 
korraldab oma Seikluskohvikus jõu
luhõngulisi töötubasid. Kuigi Mari
ka koolitused kestavad peaaegu ter
ve päeva, tasub tema arvates vors
titeole kuluv aeg ette võtta ja teha 
suurem ports vorste korraga val
mis, sest külmkapis säilivad vors
tid ligi nädala ja sügavkülmas kas 
või jaanipäevani.

“Meie vorstitegu hakkas selle
ga pihta, et läksime turule, ostsime 
korraliku liha, loomaliha, sealiha ja 
natuke pekki, ning soolikaid. Soo
lapekk võiks olla suitsutatud, an
nab hea maitsenüansi. Me ei pane 
vorsti sisse ei säilitusaineid, soja
jahu ega värvaineid, mida tööstu
ses kasutatakse. Saad teha täpselt 

Kohtumiseni infomessil Teeviit 29.-30.11
Sinu küsimused on oodatud: sojakool@mil.ee või 717 6131

VÕITMA ÕPID 
SA IGAL JUHUL 
KÕIGEPEALT 
ISEENNAST.
Jah, Kõrgem Sõjakool õpetab 
Sulle meeskonnatöö ja ühiste 
eesmärkide kaudu oma “minast” 
kaugemale nägemist.

   

ETTEVALMISTUSKURSUSED 
PÕHIKOOLI LÕPETAJALE

eesti keel
inglise keel

matemaatika

ETTEVALMISTUSKURSUSED 
GÜMNASISTIDELE

riigieksamiteks
eesti keel

inglise keel
matemaatika

ülikooli sisseastumiseks
keemia

bioloogia
ökoloogia

Vaata jõulupakkumist 
www.gakk.ee

 Võta meiega ühendust 
info@gakk.ee või tel 6274065.

Suur-Kloostri 16, Tallinn

fotod greta kauPmees



Sõjakooli teise korruse koridoris jalutab 
mulle vastu kadettseersant Hannes 
Reinup. Pange tähele, mitte tavaline 

kadett, vaid kadettseersant. Selle aunimetu
se teenivad välja vähesed – vaid kõige tubli
mad. Roheline digivorm seljas, hoiak kaitse
väelaslikult sirge ja kerge muie näol. Ajatee
nistuses isegi sõduri baaskursuse ajal positiiv
suse ja kõrge motivatsiooniga silma paistnud 
Reinup tegi valiku sõjakooli kasuks põhikoo
li viimases klassis. “Ütlen ausalt, mul polnud 
varuvariante. Lõpueksamite tulemused luba

sid küll mõnda teise kooli astuda, kuid mul 
polnud huvi kuhugi mujale minna,” sõnas ta.

Kust aga selline militaarhuvi? Reinup väi
dab, et kõik sai alguse juba lapsepõlves. “Kui 
mõni on näppe pidi kogu aeg õlis ja saade, 
mida ta vaatab, on “Top Gear”, siis minul oli 
hoopis huvi militaarmaailma, relvade ja pois
tega sõjamängimise vastu,” muheleb Reinup.

Valikuks andis julgust Kaitseliit
Reinup arvab, et selline mehine huvi oleks
ki ehk jäänud lapsepõlve, kui poleks tulnud 
Kaitseliitu, millega ta liitus klassivendade kut
sel juba üheksandas klassis. “Käisin ühel õp
pusel ja hakkas meeldima. Sealt edasi võtsin 
õppustest üha osa tihedamini ja mida roh
kem ma käisin, seda rohkem avardus mul 
pilt kaitseväe olemuse kohta,” ütles Reinup. 

Üks asi, mida Kaitseliit talle kohe õpetas, 
oli see, et mis sõjafilmidest paistab, ei pea 
üldse paika. Kaitsevägi ei koosne pidevast 
madistamisest, palju tähtsam on tähelepa
nu ja valmisolek ootamatuteks olukordadeks.

Kaitseliidust saadud kogemust võrdleb ka
dettseersant jalgpalli vaatamisega. “See eri
nev pilt köitis mind ja ma leidsin, et see so
bib mulle. Just see, et sõjavägi polegi ainult 

madistamine, vaid on ka palju planeerimist. 
Natuke nagu jalgpalli vaatamine, kus vaatad 
90 minutit mängu ja ootad ainult üht – vä
ravat,” sõnas ta.

Otsust kinnitas ajateenistus
Ühe Kaitseliidu õppuse ajal sündiski tulevasel 
kadetil mõte, et kaitsevägi on just see, mil
lega ta soovib oma elu siduda. “Nähes inst
ruktorite tööd, leidsin, et minu isikuomadu
sed sobivad just ohvitseri elukutsega,” kin
nitas Reinup.

Otsus langes Kuperjanovi kasuks. “Valik 
sinna minna oli nii kindel sellepärast, et minu 
kõrvu oli kuuldunud, et see on tugevate tra
ditsioonide ja väärtustega väeosa, millel on 
kõrge väljaõppe tase,” ütles Reinup. 

Selle, et kaitsevägi ei koosne ainult aja
teenistusest, oli kadettseersant Reinup en
dale juba varem selgeks teinud. “Teadsin, et 
kaadrikaitseväelase elu pole päris sama mis 
ajateenistuses oleva sõduri oma. Võtsin kind
lalt nõuks, et ei lase ajateenistusega kaasne
vatel raskustel või keerukustel ennast emot
sionaalselt häirida. Tänu sellele sain ühte
teist kuud ajateenistuses nautida täiel rin
nal,” möönis ta.

Otsus peab sündima südamest
Ajateenistuses tegi Reinup eeltööd, uurides 
rühmaülematelt, milline on õppimine sõja
koolis, kuidas on sealne elu korraldatud ja 
millised on nende soovitused. 2012. aasta au
gustis, vaid paar kuud pärast ajateenistust, 
tõmbas Reinup jälle rohelise vormi selga ja 
algasid tema õpingud Kõrgemas Sõjakoolis. 

Tänaseks juba peaaegu poolteist aastat 
ohvitseri elukutset omandanud Reinup leiab, 
et tema senised õpingud on teda mõistliku
maks muutnud. “Meie kool pakub võimalust 
näha asju erit vaatenurkadest. Olen õppinud 
näiteks seda, et kaalutletud ja analüüsitud ot
sus on reeglina alati efektiivsema tulemuse
ga,” ütles Reinup.

Oma otsuse üle on tulevane ohvitser 
väga uhke. Tema sõnul peab inimesel endal 
olema huvi kaitseväe vastu ja alles siis saab 
panna teda mõtlema karjääri peale. “Inime
ne peab ise olema motiveeritud. Kui tahtmi
ne on olemas, siis on kaitseväe töö seda toe
tada ja edasi arendada. Ilma huvita kaitse
väelaseks ei saa,” rääkis Reinup. 
Kapral Mathis Bogens
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste  
teavitus spetsialist

Kadettseersant Reinup:  
sõjakool oli minu ainus valik
Põhikoolis valiku Kõrgema Sõjakooli kasuks langetanud kadettseersant  
Hannes Reinup leiab, et inimene peab tegema seda, mis on kõige huvitavam.

Kadettseersant Reinup rünnakuharjutusel 
allüksust juhtimas.

k
r

is
tj

a
n

 k
o

s
t
a

b
i


