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V

eebruarist aprillini vältava kursuse
käigus saavad üliõpilased hea ülevaate Eesti metsa- ja puidutööstuse
rollist ühiskonnas, arengutrendidest, innovatsioonist ja peamistest tegevustest sektoris.
Eesti Maaülikooli metsandus- ja
maaehitusinstituudi õppedirektor Vaike
Reisner ütleb, et huvi õppetööd ja ettevõtete praktilist kogemust ühendava vabaaine
vastu on olnud rõõmustavalt suur. “Kursus
oli mõeldud esimese kursuse tudengitele, et
hõlbustada edasist erialasuuna valimist. Samas ei piiranud me ka teiste üliõpilaste osalemist, kes aine vastu huvi tundsid. ”
Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik
Karin Jaanson peab oluliseks ülikooli ja erialaliidu ühistegevust noorte erialasel täiendamisel. “On tervitatav, et Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit teeb koostööd Eesti Maaülikooliga oma valdkonna praktilise poole tutvustamiseks. Üliõpilased saavad õppekäikudel ja otsekontaktide kaudu ettevõtetega parema ettekujutuse oma edasistest võimalustest, ettevõtted aga omakorda leiavad vajalike oskustega spetsialisti.
Ettevõtjate ja neid ühendavate erialaliitude rolli suurenemine neile vajalike oskuste
ja kvalifikatsiooniga töötajate väljaõpemistamisel on majanduse arengu võtmeküsimu-

foto ilmar saabas

Metsa- ja
puidutööstus
on popp
vabaaine

si. Need erialaliidud, kes haridusasutustega
koostööd teevad, toetavad oma ettevõtjate
arengut kindlasti paremini kui need, kes passiivselt loodavad koolilõpetajate peale. Loodetavasti leiab üha rohkem erialaliite võimalust koostööks haridusasutustega.”
Eesti Maaülikooli magistriõppe 1. kursuse tudeng Tõnis Kask põhjendab oma huvi:
“Selline vabaaine on väga vajalik ülevaate saamiseks, mida pärast ülikooli lõpetamist edasi teha. Olen valinud tööstuse suuna, aga kas minna vineeri alale või saeveskisse, seda veel ei tea. Vabaaine aitab kindlasti valikuid teha.
Bakalaureuseõpe andis metsanduse vallas hea põhja, aga magistriõppesse minek oli
hea mõte, sest alles siin saab tööstuses vajalikke erialaaineid põhjalikumalt õppida.”
Martin Arula, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees, AS Toftani tegevjuht, on veendunud, et erialane haridus on
liidule strateegiliselt oluline. “Metsa- ja puidutööstuse arengupotentsiaal Eestis on sedavõrd suur, et valdkonna edendamiseks on
vaja kõige paremaid koolilõpetajaid. Teoreetilised teadmised ei anna piisavat ettevalmistust reaalses tööelus toimetulekuks.
Regina Hansen

PARIM

JUHTIMISALANE KÕRGHARIDUS
Parimate tulemuste saavutamiseks on Sulle õppimise ajal tagatud palk 600 eurot, tasuta
elamine ja arstiabi. Pärast lõpetamist on Sulle kindlustatud töö ja palk alates 1200 eurot.
Kohustuslik teenistusaeg pärast sõjakooli lõppu on kolm aastat.

Dokumentide vastuvõtt SAISis 23.06 - 06.07 2014
Sinu küsimused: sojakool@mil.ee või 717 6131
Lisainfo: www.sojakool.ee
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PARE arendab
personalitööd
MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
loodi 1992. aastal, et edendada inimeste
juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja
organisatsioonides.

Ü

hingul on ligi 300 liiget ning ta on
personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. Organisatsioonil on kõik vajalikud formaalsed struktuurid – on juhatus,
on tegevtöötajad –, kuid kõigi 22 tegevusaasta jooksul on personalitöö valdkonna arengusse olulise panuse andnud
mitmed sajad vabatahtlikud.
“Õhinapõhine organisatsiooni ja valdkonna arendamine toob mitmesuunalist kasu.
Vabatahtlik panustamine on
suurepärane võimaluse enese
arendamiseks,” räägib PARE tegevjuht Ene Olle (pildil).
“Teame, et lugedes õpime
umbes 10%, meie uue teadmise omandamise võime kasvab,
mida aktiivsemalt selle uue
informatsiooniga tegeleme (loeme, kuuleme, näeme jne). Tegevuses (ise tehes, rääkides, jagades) õpime ja omandame kõige tulemuslikumalt.”
Koolitused praktikutelt
praktikutele
Koolitused, mida PARE pakub, on koostatud
koolituste töörühma poolt, mis tähendab, et
kogenud praktikud on kokku pannud programmid, mis annavad maksimumi eriala inimestele oma teooria ja praktilisuse poolest.
PARE pakub arenguprogramme, seda nii valdkonda sisenejatele kui ka juba personalispetsialistist personalijuhiks pürgijale. Lühikoolitused annavad konkreetsel teemal (nt arenguvestlused, värbamine, tööõigus) personalitöö valdkonna professionaalidele võimaluse enese täiendamiseks.
Ene Olle kinnitab, et mitte alati ei pea saatma ühte-kahte inimest avalikule koolitusele.
Organisatsiooni siseselt suurima kasu saavutamiseks võib kõiki PARE koolitusi tellida ka
ettevõttesse. “PAREs on palju oma ala professionaale ning see annab meile võimaluse kohandada pakutavat koolitust just konkreetse
organisatsiooni eripärast tulenevalt (sõltuvalt
suurusest, tegevusvaldkonnast, organisatsiooni sees toimuvatest muudatustest jne).
Oleme võimelised pakkuma oluliselt enam,
kui meie kodulehel loetletud koolituste nimekiri, kui on koolitamist/arendamist vajav
teema, võib alati PAREst pakkumist küsida.”
Hoolekandeteenuste ASi personalijuht
Jane Etverk on PAREga kaua koostööd teinud, kuulub selle organisatsiooni juhatusse ja vastutab PAREs personalitöö valdkonna kutsestandardite ning personalispetsialisti ja personalijuhi kutsetunnituste väljastamise eest.
Jane meenutab, et tema suhtlus PAREga algas konverentsidel ja koolitustel käimi-

sest ning teistelt praktikutelt õppimisest. Aja
jooksul aga suurenes tema enda kogemus
ning tekkis soov PARE-le ka omalt poolt midagi vastu anda.
“Üks minu vabatahtliku töö põhjustest
on see, et mulle läheb korda PARE missioon
– toetada Eesti inimeste juhtimise arendamist,” ütleb Jane Etverk ja jätkab: “Teisalt on vabatahtlik töö
ka mulle endale professionaalselt arendav ja vaheldust pakkuv. Oma töös tegelen ju peamiselt ühe ettevõtte ja selle probleemidega, töö PAREs
aga võimaldab juhtimisküsimusi vaadelda laiemas per
spektiivis.”
Üsna sarnased on PAREs
tegutsemise põhjused ka makfoto pare
su- ja tolliameti koolitusjuhi
Gerli Jõgi jaoks, kes PAREst rääkides ausat
vaimustust jagab:
“Olen olnud PAREga seotud juba kümme
aastat. Esimesed neist käisin lihtsalt konverentsidel, viimased kuus-seitse aastat aga olen
PAREs ka vabatahtlikku tööd teinud. Professionaalselt on see väga hea väljakutse – konverentside ja koolituste korraldamine eeldab
oma valdkonna ja selle probleemide põhjalikku tundmist ning pidevat enesearendust.”
Mõttekaaslaste klubid
Mõnikord võib teemaks olla mingi süsteemi,
protsessi vms arendamine või juurutamine
organisatsioonis ning koolitusest otseselt abi
ei ole. Edukuse üks olulisi tegureid on valmisolek küsida nõu nendelt, kes on valdkonnas
juba edu saavutanud ning sarnaseid probleeme juba lahendanud.
Ene Olle soovitab siinkohal jälle kasutada PARE võrgustikku ning leida PAREst mõttekaaslane, kelle kogemusest õppida, kellelt
nõu küsida, kellega koostöös oma organisatsioonile parim lahendus välja töötada, PARE
pakub ka konsultatsiooniteenust.
Ka Gerli Jõgi on kogenud, et PARE on koht,
kust leida professionaalset tuge ja mõistmist.
“Mõttekaaslaste ühendus on tegelikult tohutu jõud,” kinnitab ta.
Ene Olle: “Kui alguses rääkisime suurepärase enesearendamise võimalusena vabatahtlikkusest ja õhinapõhisusest, siis üks selliseid
on ka klubiline tegevus. PARE klubid toimuvad
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Virumaal. Klubides jagavad oma kogemust ettevõtete esindajad, rääkides oma õnnestumistest, klubides arutame personalivaldkonna inimestele
olulistel teemadel. Näiteks Tallinnas toimuvad klubid praktiliselt igal nädalal, liikmetele on need tasuta ja väikse tasu eest võivad
osaleda ka mitteliikmed.

Anne-Mari Alver

Personalijuhtimise konverents 2014

Töötajat väärtustav organisatsioon
10.-11. aprill 2014
Tartu, Dorpati konverentsikeskus
I päev: 10. aprill 2014
09.30 – 10.00 Registreerumine
10.00 – 10.15

Konverentsi avamine, sissejuhatus päevale

10.15 – 10.55

Eesti ja maailma majanduse hetkeolukorrast ning tulevikutrendidest
Ardo Hansson, Eesti Panga president
Milliseks on kujunemas üleilmne konkurents turuosade ning töökohtade nimel? Kas
oleme muutumas igavalt stabiilseks Põhjamaaks? Millised on vastuolud Eesti viimastes
majandusarengutes? Mida toovad lähiaastad Eesti majandusele? Kas meie tööjõust saab Eesti
järgnevate aastakümnete majanduskasvu vedur või pidur?

10.55 – 11.45

Paindlikkusest ja mitmekesisust kui ettevõtte tänastest edukriteeriumitest
Alf Rehn, Åbo Akademi juhtimise ja organisatsiooni teaduskonna professor
Mis kasu on paindlikkusest ja mitmekesisusest organisatsioonis? Kuidas võiksid sooline,
vanuseline, etniline jne mitmekesisus mõjutada ettevõtte tulemuslikkust? Kuidas tagada
organisatsiooni elujõulisus pidevalt muutuvas ajas? Mida meie ise teha saame?

11.45 – 12.15

Paus

12.15 – 13.15

Paralleelsessioon: Töötoad*

13.15 – 14.00

Lõuna

14.00 – 15.00

Paus

15.00 – 15.30

Paralleelsessioon: Töötoad*

15.30 – 16.30

Juhtide paneeldiskussioon:
Kuidas väärtustada töötajat juhtide pilgu läbi

16.30 – 17.15

Ajutise meeskonna juhtimise ja motiveerimise loovatest lahendustest
Tiina Lokk-Tramberg, Pimedate Ööde Filmifestivali asutaja ja direktor
Kuidas juhitakse Pimedate Ööde Filmifestival meeskonda? Kuidas leida õiged inimesed ning
kus on peidus motivatsioon? Kuidas loovus on abiks uute lahenduste väljatöötamisel ja
probleemide lahendamisel?

20.00

Pidu FEEL GOOD music cafe’s

II päev: 11. aprill 2014
09.00 – 09.10 Sissejuhatus päevale
09.10 – 10.00

Mitmekesisusega kaasnevad väljakutsed ja lahendused
Stephen Frost, kaasamise, juhtimise ja kommunikatsiooni ekspert
Millised on personalijuhtimise väljakutsed täna ja tulevikus? Kuidas mõelda ja tegutseda
teistmoodi, et nendele julgelt vastu võtta? Miks mitmekesisusega tegelemine on oluline? Kuidas
antud teemat organisatsioonis tõstatada ja levitada?

10.00 – 11.00

Elu seal, kuhu personalijuhi õrnad käed ei ulatu
Aavo Kokk, Catella Corporate Finance tegevpartner
Kuidas juhtida ja tasustada inimesi, kes kuuluvad organisatsiooni, aga pidevalt kohal ei viibi,
nt osalise ajaga töötajad, vanemapuhkusel olevad inimesed, jne. Miks me nendele inimestele
pöörame vähe tähelepanu? Millised on sellise suhtumise ohukohad?

11.00 – 11.30

Paus

11.30 – 12.30

Paralleelsessioon: Töötoad*

12.30 – 13.15

Lõuna

13.15 – 14.00

Mitmekesisuse juhtimine kui võimalus
Egbert Schram, Itim International juhataja
Millised on rahvuslikud ja organisatsioonikultuurilised aspektid mitmekesisuse juhtimisel?
Mida see endas hõlmab? Millal on mitmekesisusega tegelemine mõttekas, millal mitte? Kuidas
mõõta organisatsiooni valmisolekut mitmekesisusega tegelemiseks?

14.00 – 14.45

Inspireeriva ja motiveeriva organisatsioonikultuuri olulisusest
Asel Sydykova, Success Recources äri arenduse- ja müügijuht
Kust ja kuidas leida õiged inimesed õigetesse rollidesse? Millised on parimad strateegiad
meeskonna motiveerimiseks ja inspireerimiseks? Kuidas vabastada igas töötajas tema täielik
potentsiaal ja mis kasu saab sellest nii töötaja kui organisatsioon? Kuidas luua ja elus hoida
töötajaid väärtustavat organisatsioonikultuuri?

14.45 – 15.15

Paus

15.15 – 15.30

Konkursi Parim Personali Praktika autasustamine
Konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises autasustamine

15.30 – 16.15

Unistagem suurelt!
Mart Noorma, Eesti tudengisatelliidi programmi juhendaja
Kas suured ja ebarealistlikud unistused võivad tuua kokku palju inimesi ning motiveerida neid
endast kõike andma mitmete aastate jooksul, vahel ka söömata ning magamata? Milline võiks
olla Eesti tööandja pakkumine, mis pälviks noore inseneri tähelepanu?

16.15 – 16.30

Konverentsi lõpetamine

*Konverentsi töötubades jagatakse praktilist kogemust nii meilt kui mujalt erinevatel teemadel, nt värbamine,
tasustamine, sisekommunikatsioon, töötajate arendamine, välismaalastest meeskonnaliikmete sulandamine
meeskonda jne.
Täpsem info töötubade kohta PARE kodulehel www.pare.ee
Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi.

Värskeim info: www.pare.ee
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Ettevõtjaks töötukassa koolituste abil
fotod erakogu

Töötukassalt abi saanud inimesed kinnitavad
nüüd tagantjärele, et selle riikliku leiutise tiiva
all veedetud aeg kujunes ringivaatamise,
järelemõtlemise ja uue raja valimise ajaks.
Kati Saara Vatmann

E

ga me ametnikke ja asutusi eriti ei armasta. Pigem kardame ja võõrastame
ning häbeneme seda, kui oleme sunnitud viimases või eelviimases hädas siiski abi
küsima ühiskondliku tööjaotuse tahtel tööle pandud ametkondadelt. Eriti siis, kui endal parasjagu tööd ei ole. Ja veel eriti juhul,
kui enne tööta jäämist on oldud keskmisest
tublim ja tegusam – ja nüüd äkki… Ometi
on ajutine töötus võimalus õppida midagi
uut ja täita oma unistused.

Signe Laigu unistuste keeltekool
Kui Signe Laigu (43) pärast 15 aastat tööd inglise keele õpetajana töötuks jäi, kogus ta iseenda, oma mõtted-unistused-eeldused kokku ja rajas töötukassa tõukel keset sügavat
masu Tartusse Emajõe keeltekooli. Daam meenutab soojalt kiirgavat mahlakat päevalille.
“Selleks, et unistused täituksid ja soovitu su ligi tõmbuks, tuleb intuitsiooni usaldada, peab julgema sisetunde järgi tegutseda ka siis, kui ise ei saa hetkel aru, mida ja
miks sa siin ja praegu teed,” on Signele õpetanud maailmarändurist poeg Toomas, kellel on Inspiratsioon Koolitused ja taimetoidu restoran.
Signe, kirgliku elujanuga klassikaline Jäära-piiga, võttis tavakooli inglise keele õpetaja ametist lahkudes “astroloogilise imiku”
optimismiga kapist kõike, mida vaist oli koguda soovitanud. Õpetamise ja õpetajatega suhtlemise kogemus. Algklasside õpetaja ning põhikooli inglise keele õpetaja teadmised. Eratundide andmise käigus kogunenud unistus – unistuste keeltekooli asutama hakates oli tal eraõpilasi juba palju. Signe isiklikus Koguja raamatus oli ka raamatukogu – ta oli aastate jooksul kokku ostnud
tohutu hulga õpikukomplekte eri keelte õpetamiseks, ilma et oleks neid ostes ja aukartust äratavaid summasid investeerides tead-

nud, miks käsib vaist tonnidena raamatuid
koguda. Nüüd naeratavad need õpikud Signe kooli sisenejale riiulitest vastu ja kehastavad akent maailma. Keeleoskajate maailma. See muljetavaldav raamatukogu on kasutamiseks nii Emajõe keeltekooli õpilasteleõpetajatele kui ka Tartu linnarahvale. Tasuta.
Töötuse perioodil tegi emand Laigu veel
ühe aruka kogumisotsuse. Ta keskendus iseendale. Järelemõtlemise, hingetõmbe ajajärgu
ja enese kogumise tulemusel õnnestus taevasesse kataloogi õige tellimus esitada: “Akusid
laadimata poleks ma praegusele töökoormusele vastu pidanud – öösel kell üks ikka veel
oma 80 e-kirjale vastates mõtlen: kohe-kohe
hakkan väljateenitud keskea rõõme nautima.
Südames tunnen, et keeltekool on minu imearmas laps ja ma tahan kogu hingest aidata
oma sünnitatul kasvada, areneda.”
Eneseületusel peab olema
põhjus
Paari aastaga on Signe keeltekool laienenud
Emajõe büroohotellist ja Tartu kaubahallist
ka Rüütli tänavasse, Tallinna Tartu maantee
Valgesse Majja ning Pärnusse, Viljandisse,
Valka ja Võrru. 3–8 inimest grupis – või individuaalõppijatena – külastab keeltekooli
140 inimest kuus.
Enamik õpetajaid on keele “native speakerid”, inglise keeles valmistatakse noori ette
lõpu- ja riigieksamiteks, soome keeles jagatakse meditsiinikeele oskust, eesti keelt õpetatakse keeleeksamiks – lisaks vene, saksa, hispaania, norra, rootsi, itaalia, hollandi, prantsuse, läti ja hiina keelele leitakse iga soovitud keele õpetaja. Tuldagu vaid!
Ning osaletagu lahkesti rahvusõhtutel,
õhtusöökidel Wilde kohvikus…
“Inimesed ei sünni siia ilma kannatama
ega piinlema, igal eneseületusel peab olema
mõte ja põhjus, siis teeb see õnnelikuks ega
kurna,” teab Signe. “Igal naudingul on hind
– enne reise pean oma õpetajatööd ette ära

TSIVIILÕIGUSE VALIKPROBLEEMIDE LOENGUSARI:

5. märts 2014

Info ja registreerimine: 646 0002
koolitus@preismann.ee
www.preismann.ee

Juriidilise isiku organi otsused ja
juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus.
Nõuete ja kohustuste üleminek.
Paul Varul

13. märts 2014
27. veebruar 2014

TULEMUSLIKUD LÄBIRÄÄKIMISED
Mario Rosentau
Osavõtutasu 120 € + km

1. aprill 2014

PRAKTILIST VÄÄRTEOMENETLUSES:
MENETLUSDOKUMENTIDE
VORMISTAMINE
Meelis Eerik
Osavõtutasu 110 € + km
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Asjaõigus ja sellega piirnevate
valdkondade aktuaalprobleemid
Riigikohtu praktikas
2012–2013. Villu Kõve
8. mai 2014

Lepingu tõlgendamine ja õiguse
allikad. Töövõtulepingu sisu ja
töövõtja vastutus. Irene Kull
Osavõtutasu 120 € + km üks koolituspäev.
Loengusari täieneb!

Mari Sumberg alustas iseseisva äritegevusega pärast töötukassa koolitust.

Reet Pillaroo-Lauri pidi käima pika tee, et
esimese eriala juurde tagasi jõuda.

kond mul joonistada paberile unistuste keeltekool – ja täpselt niimoodi ehitatigi,” on Signe õnnelik. “Seletamatagi selge, et iga lisanduv keel laiendab inimese taju ja tunnetust,
treenib ja arendab aju ning – üllatus-üllatus! – parandab ka pereelu. Pereemad – aga
ka -isad –, kes veedavad mõne hommiku või
õhtu keeltekooli valgetel diivanitel, tundides
ja rahvusõhtutel, ennetavad või ravivad sellega oma pereelu ja keskeakriisi. Mõni õpilane ütleb, et on meie majast lausa elu mõtte
ja uue seltskonna ja sõbrad leidnud.”

“Keeleõpe kaitseb keskeakriisi ja abieluprobleemde eest,” kinnitab Signe Laigu.

Mari Sumberg – ilu
ja puhtusega laulatatud
Raplas elav Mari (30) on alati teadnud, et
tema tee siin ilmas on ilu ja puhtuse, harmoonia ja tasakaalu teenimine. Koos abikaasa
Andrusega rajasid nad mõne aasta eest Veetapesu firma, mis toob ja müüb eestlastele
Brasiilia palminestest, karnauba vahast valmistatud puhastusvahendit.
“Uues heas ilmas on Vesi meie elukeskkonnaks ja elueliksiiriks – mitte puhastamise petliku nime all reostamiseks! Puhtus on
aga oluline nii meie elukvaliteedi kui iseäranis meie silmade jaoks. Igas mõttes. Kui meie
silme ees on mustus ja korratus, neelab see
suure osa energiast ja elurõõmust.”
Idülliline koostöö kaasaga jõudis aga loo-

Ootad põhikooli lõppu...

tegema. Ka minestuse äärel olen endast alati parima andnud.”
Tunnid ja õpetajate-õpilaste leidmine, individuaal- ja rühmatundide sobitamine, projektide genereerimine kooli varustamiseks 21.
sajandi tehnikaga, tööjaotuse sissetöötamine, õpetajate õpetamine Emajõe keeltekooli idee, olemuse ja suhtumisega kokku kõlama… See on vaid osa emanda päevatööst.
“Kui siia Ülikooli tänavasse Kaubahalli ruumidesse laienesime, palus Tasku selts-

EEsti muusika- ja tEatriakadEEmia
kuulutaB välja vastuvõtu 2014/15. õppeaastaks

BakalaurEusEja magistriõppE
MuusikA, MuusikApEdAgoogikA
ja lAvAkunsTi erialadele,
magistriõppE
kulTuuRikoRRAldusE
ning doktoriõppE
MuusikA ja TEATRikunsTi erialadele

ElEktroonsEtE avaldustE
vastuvõtt alates 1. märtsist.
dokumEntE võetakse vastu
12.–25. juunil tööpäeviti
kell 10–16 Rävala pst 16 ruumis A 103.
sissEastumisEksamid toimuvad
26. juunist 2. juulini.
lähemat infot vastuvõtutingimuste,
eksaminõuete ning ettevalmistuskursuste
sisu, ajakava ja registreerimise kohta saab
EMTA kodulehelt www.ema.edu.ee ja
www.lavakas.ee, telefonil 667 5709 või
e-posti aadressil vastuvott@ema.edu.ee.

mulikku, arenguhüppele eelnenud kriisi. Mari
väsis ja tüdines sellest, et on nii tööl kui kodus, köögis kui autos, sõpradel külas ja klientide juures aina mehega koos. Ta otsustas alustada oma, kaasa vahandusega külgnevat ettevõtet. Küll häbelikult, ent veendunult läks
töötukassasse. Koostas spetsialistide juhendamisel äriplaani. Ja läks kiiresse ning mitmeti inspireerivasse kooli.
Noorproua Sumberg käivitas ökoloogilise puhastuse ettevõtte Roheline Mari, mis
pakub keskkonda säästvat 21. sajandi puhastusteenust.
“Mõistsin, et vaatamata edukultusele pole
me kõik siiski olemuselt ettevõtjad. Toetasin
ühe käe tagasi Andruse õlale ning jätkasin
ilu ja puhtuse teenimist oma mehe naisena,”
naeratab kaunitar.

Reet pühendub erilistest
erilisematele
Reet Pillaroo-Lauri (47) abikaasa Henrik on
tubli ehitusmeister. Nii tubli, et 10aastast tütart Reneliid kasvatav Reet on saanud viimastel aastatel pühenduda nende kodutalu üles
ehitamisele ning oma hobukarja kogumisele ja ettevalmistamisele eesmärgiks, mis kujunes-selgines koos hobuste endiga.
Raplamaa tüdruk käis koolieas ratsutamas Juurus ja Kehtnas ning kasvas hobustega sedavõrd ühte, et õppis Säreveres zootehnikuks. Nii hobustest kui ratsaspordist põr-

kas ta eemale sellepärast, et tema lemmikhobune, hallitähniline tori mära Olümpia sai
inimeste hoolimatuse tõttu õnnetult otsa.
Reet ei vaadanud paarkümmend aastat
enam hobuste poolegi. Kasvatas täismeheks
esimesest abielust sündinud pojad. Töötas
nii zootehnikuna kui kaupluseomanikuna
Kehtnas. Valis koos tänase kaasa Henrikuga
Kumma külla Eomatsi talu, mida asuti tütart
kasvatades üles ehitama niimoodi, et elumaja tegi ääretult harmooniline ja õnnelik paar
kauniks koduks võrdväärselt õlg õla kõrval,
ent hiljem juurde soetatud vana laudakompleksi korrastamine hobukeskuseks on olnud
juba Reeda elutöö.
“Töötukassa on jõuliselt edasi viiv koostööpartner. Olen oma kallile kaasale piiritult
tänulik, et ta mulle kui – üldse mitte meeleheitel! – koduperenaisele on hobused ja talli ja kogu minu muinasmaa võimaldanud.
Ent nüüd on aeg oma täisjõuline panus
anda. Alustamiseks võtsin end töötukassas
arvele. Mõistagi mitte selleks, et hakata kord
kuus abiraha järel kätt väristamas käima. Selleks, et läbida kõik võimalikud ja vajalikud
koolitused. Äriplaani koostamine. Ratsutamistreeneri paberid – atesteerimata trenne
anda ei tohi – ja hipoteraapia kursused. Nii
eriliste laste kui eriliste hobuste kohtlemiseks.
Senine elukaar on mulle juhatuseks saatnud
väga erilised hobused ja õpetajaks erilise tütre, kellega koos teeme imesid.”

Tule tutvu erialade,
õppejõudude,
üliõpilaste
ja tehtud töödega.
Toimuvad töötoad,
võimalik osaleda
avatud loengutes.
artun.ee/avatuduksed

20.03 kell 10–19

EKA
AVATUD
UKSED

Ootad põhikooli lõppu...
...või gümnaasiumi algust?

Vaata kaugemale
tulevikku ja tule
EBS Gümnaasiumisse!
Ettevõtluse klass edukad ettevõtjad õpetavad
turundust, juhtimist ja
pangandust

Küsi lisa:
tel: 665 1384
gymnaasium@ebs.ee
www.ebs.ee

Rahvusvaheline klass ingliskeelse õppe lõpetanutest
õpib 77% edasi välismaal

Euroopa klass rahvusvahelised konkursid
ja õppereisid euroopasse
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Kohalikega eesti keeles suhelda ei saa

Praktikabaas on kasvanud salongiks

Iga võõrkeele õppimise,
omandamise ja
kinnistamise puhul on
võtmeroll igapäevasel
keelepraktikal,
jagab kogemust
Urmas Espenberg.

pika elu jooksul on mul ette tulnud lähedasi
suhteid, kus armastuse ja kõige muu väljendamiseks on olnud vaja kasutada teist keelt
peale emakeele. Kuigi oma tundeid suudan
ikkagi kõige paremini väljendada emakeeles
ja sestap ei suuda ega taha ma ka oma teoseid ise tõlkida. Need jääksid mannetuiks.

Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse
Erakooli õpilastele rajatud praktikabaasist on välja kujunenud võimas ilutänav. Lisaks oma kooli õpilastele saavad end seal proovile panna ka teised.

Mida teistele soovitad – kuidas mahutada keeleõpe ajagraafikusse, kuidas on
kõige mõnusam õppida?

K

erakogu

Palun jaga keeltekooli kogemust ka:
palju kulutad nädalas aega, kas teed
midagi koolitööle lisaks ja mida?

Kaido Karu

R

ännumees ja reisijuht Urmas Espenberg on tööd teinud ja maailma
uudistanud-tutvustanud õige mitmel
mandril ning osalt oma seiklustele toetudes
kirjutanud romaani “Rändaja. The Traveller”.
Kas võõrkeeletunnid olid sulle kerged
või rasked?

Pean ennast pigem humanitaariks, seega olid
võõrkeeletunnid mulle märksa kergemad kui
näiteks matemaatika ja füüsika omad. Aga
eks oli siingi raskemaid hetki, eriti siis, kui
tuli maadelda inglise ja vene keele grammatika ning baassõnavara omandamisega.
Millise keelepagasiga sa omal ajal kooli lõpetasid?

Vene ja inglise keele baasteadmised sain koolis kätte, kuid nagu selgus hiljem Moskva ülikoolis, olid need üsna rabedad ja ebapiisavad.
Kuna Moskva ülikoolis toimus õppetöö vene
keeles, siis esimesel semestril keskendusingi
samal ajal nii vene keele õppimisele kui ka
ainest arusaamisele vene keeles.
Inglise keeles erilist arenguhüpet ei toimunud. Sain MRÜ inglise keele riigieksamil viie,
aga kui aastaid hiljem sattusin olude sunnil
USAsse oma esimesele ingliskeelsele töökohale ühte Chicago lähistel asuvasse viinapoodi, sain selgelt aru, et mu inglise keele oskus
jättis tublisti soovida, ja nagu vene keelega
Moskvas, pidin sellegi omandama praktiliselt
uuesti ja kiirkorras viinapoe leti taga töötades. Kliente ju aina voolas uksest sisse, aga
minul oli vaja töökohta ja raha, et elus hakkama saada. Seegi keelekümblus päädis õn-

neks eduga. Inglise keelt võin nüüd rääkida
vabalt kas või une pealt ja paljudel teemadel, sest õppisin Baltimore’i ülikoolis juurde
veel TV-tootmist ja töötasin mitmes firmas.
Milliseid võõrkeeli praegu räägid?

Võin siis öelda, et räägin vabalt vene ja inglise keelt, samuti suhteliselt rahuldavalt soome
keelt ja vähemal määral prantsuse keelt. Natuke olen õppinud ka hispaania keelt.
Kuidas oled õppinud?

Vene ja inglise keelt koolides ja praktilises
elus. Soome keelt ise ja prantsuse keelt Tallinna Keeltekoolis kursustel. Hispaania keele õpikust läbisin omal käel viis esimest peatükki, siis sai isu otsa.
Soovitusi iseõppijaile?

Soome keelt olen õppinud ise ja seda kõige
enam Soome TVd vaadates, muidugi on abiks
olnud ka soomekeelsed ajakirjad, ajalehed
ja aeg-ajalt olen kiiganud ka sõnaraamatutesse. Kuulmise järgi keele omandamine on
üsna haruldane omadus ja mina nii andekas
pole, küll aga paljud lõunamaade inimesed.
Indias Goas on mul üks kohalik sõber ja
kolleeg Gajanan, kes on eesti keele omandanud praktiliselt ainult kuulmise abil, ei õpikuid ega materjale. Tõsi, kui eesti turismigruppe pole Goas tükk aega käinud, siis läheb ka Gajananil eesti keel meelest ära, aga
taastub kiiresti, kui ta on paar-kolm gruppi
vastu võtnud.

Väljaandja AS Eesti Ajalehed, toimetaja
Anne-Mari Alver, keeletoimetaja Katrin Hallas,
kujundaja Tuuli Prees, projektijuht Maie Viilup
maie.viilup@lehed.ee, tel 661 3339

JÄTKUB
VASTUVÕTT
ILUTEENINDUSE
ERIALADELE!
Kõik ilukoolitused ühest kohast!

www.kursused.ee
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Keeltekoolis olen õppinud USAs inglise keelt
ja Tallinna Keeltekoolis prantsuse keelt suurepärase õpetaja Reet Kadde juhendamisel.
Koolitööd oli keeltekoolis omajagu, tihti oli
tegu, et see ära teha. Väga palju on juurde
andnud reisimine Prantsusmaale ja eriti minu
lemmiklinna Pariisi. Olen siis üritanud suhelda prantsuse keeles ja eks neid silte ning
muudki lugemist on ümberringi. Giidina tegin
Burgundias isegi veinidegustatsiooni tõlkeid
kohaliku giidi jutu järgi. Palju annab suhtlemine kohalikega ja nende enda keeles. Kord
sattus mu naine Pariisis olles tõsiste terviseprobleemidega haiglasse ja siis oli kasu, et
oskasin personaliga enam-vähem suhelda.
Milline keeleõpe sulle kõige rohkem
meeldib ja miks?

Ma pole sellele mõelnud, aga tegelikult on
vist nii, et kui inimesel on põnev ja huvitav,
siis läheb ka keeleõpe kiiremini. Olgu selleks
mõni põnev film, raamat, töö või muu teema.
Ja muidugi armu- või sõprussuhted. Oma
Koolituse teema

Esiteks peaks alustama võimalikult vara. Lapsena omandatud keeled püsivad meeles kaua,
mida hiljem võõrkeelt õppima asud, seda raskem on uut keelt omandada. Kui eluaastaid
üle 40, siis on see vägagi problemaatiline. Ja
kindlasti tuleks vaadata praktikabaasi, mitte
hakkata õppima keelt, mida sa ei kasuta või
kasutad väga vähe. See on aja ja raha raiskamine. Iseõppiminegi on tegelikult suhteliselt
keeruline ja oleneb inimese andekusest ning
tahtest. Enesedistsipliinist, kui soovite. Keskmiselt andekale inimesele soovitan siiski keeltekooli, kus õpitu üle on kontroll ja kohustuslikud kodutööd. Samuti saab teistega võõrkeeles suhelda ja oma väljendusoskust lihvida.
Aeg, hind

Korraldaja, info

ArvutiKoolitus
Komplektkursus – AutoCADi algkursus + põhikursus. Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCADiga kokku puutunud, kuid kellel
on vaja sellega töötada ja soov omada tarkvarast
ka põhjalikum ülevaade. Läbides alg- ning põhikursuse, omandab osaleja põhilised AutoCADi kasutamiseks vajalikud oskused ning saab ülevaate programmist.
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 baaskursus 20 ak t
Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t
Google Sketchupi baaskursus 12 ak t

03.-04.03;
07.03; 10.03; 13.03

ochi Aitades asuv ilutänav
paelub tähelepanu mitmest aspektist. Asukoht
on mugav nii kesklinnas jalutades
kui ka laevalt tulles – Kochi Iluait on
mõnusasti Tallinna Sadama D-terminali ja linnasüdame vahel. Ruumikates salongides aga leiab sobivaid iluteenuseid igaüks.
Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli juht ja ilutänava looja
Aimar Karu märgib, et ainus, mida
nad ei tee, on kirurgilist sekkumist
nõudvad protseduurid.
“Sisuliselt pakume me kõike ja
väga erinevatele sihtrühmadele.
Kvaliteetseid iluteenuseid pakuvad
meil nii õpilased, praktikandid kui
ka meistrid. Kellel on aega rohkem
kui raha, valib õpilase, kellele aeg
on raha, saab teenuse meistrilt.”
Ilutänaval tegutsevad juuksurid, kosmeetikud, maniküürijad ja
pediküürijad, töötab laserkliinik ja
massaažisalong. Seega – ilu jagub

sõna otseses mõttes jalataldadest
pealaeni Suurepärased ja üsna soodsad võimalused on juba avastatud
nii tallinlaste kui ka välismaalaste
poolt. Viimaste hulgas on neidki,
kes tulevad (peamiselt Helsingist)
Tallinna just selleks, et Kochi Aitades välimus korda teha ning siis
järgmise laevaga koju tagasi seilata.
Praktika loob
klientuurile alguse
Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse
Erakooli tugevustena märgib Aimar
Karu ära tasemel meistrid ning korraliku praktikakogemuse.
“Heaks iluteenindajaks ei ole
võimalik muudmoodi õppida kui
vajalikke töid oma kätega tehes,”
kinnitab ta.
Kuidas on lood väljundiga tööturule ehk kui kerge on kooli lõpetanud iluteenindajal endale erialast
tööd saada?
Aimar Karu ütleb, et mida suu-

480 € + km

240–480 € + km

AS USESOFT
Tobiase 8, 10147 Tallinn
tel 630 5105
kontakt@usesoft.ee
www.usesoft.ee

AutoCADi alg- ja põhikursust korraldame ka Tartus. Korraldame kursusi
rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi juures. Võimalik tellida tarkvaraja eraõppekonsultatsioone. Koolitustel osalenud saavad kaasa õppematerjalid 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

Tule õpi inseneriks
ja arenda eesTiT!
• arhitektuuri ja keskkonnatehnika
teaduskond
• ehitusteaduskond
• Mehaanikateaduskond
• rõiva- ja tekstiiliteaduskond
• Transporditeaduskond
pärnu mnt 62, tel 666 4569
www.facebook.com/tuletallinnatehnikakorgkooli

Riiklik kõRgkool
RakenduskõRghaRidus
13 õppekava

Lahtiste uste päev
20. märtsil kell 13

Erakool on Töötukassa koostööpartner, mistõttu õppima tulekuks
võib olla suurepärane aeg ka siis,
kui senises karjääris on vahepeal
paus tekkinud.

Kui soovi on, võib salongis veedetud tundide järel lahkuda mitte ainult
värske ja kena välimuse, vaid suisa uue imagoga.

rem on lõpetaja praktilise töö kogemus, seda kergem on tal kas mõnda tegutsevasse salongi tööle saada või siis hoopis iseseisva ettevõtjana teenust pakkuma asuda. Siingi
on praktikasalongist tublisti kasu –
kliente jagub nii oma- kui ka võõramaiseid ning asjalik iluteenindaja
võib panna oma klientuurile alguse juba praktika käigus.
Aimar Karu on kogenud, et
mitte kõik Eestis tegutsevad ilukoolid ja -kursused ei anna ühtvii-

si heal tasemel õpet. Nii on ta näiteks kohtunud praktikandiga, kes
oli kindel, et kosmeetikutöö piirdub
vaid näohooldusega. “Selge see, et
tööturul niimoodi väga kaugele ei
jõua,” sõnab ta.
Eesti Rahvusvahelises Iluteeninduse Erakoolis on otsustatud, et
kooli praktikabaasi saavad meistrite
käe all kogemusi omandama tulla
ka teiste koolide lõpetanud.
Mis puutub tööturgu, siis Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse

Kevadised kursused
tulekul
Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse
Erakool pakub koolitusi ja kursusi
mitmes mahus. Veebilehelt kursused.ee saab iga huviline valida enesele vajamineva ala õppevõimalused soovitavas mahus.
Uus kevad toob kaasa uued kursused. Lähiajal on algamas jumestaja-ripsmetehniku-küünetehniku
kursused, mis annavad ühe kursuse raames kolm hinnatud tööoskuste suunda, samuti algavad peatselt
maniküürijate ja pediküürijate kursused. Vastavalt osalejate emakeelele korraldatakse kursused nii eesti kui ka vene keeles.
Pöördudes aga korraks tagasi
Kochi Aitades asuva praktikakeskuse juurde, tasub teada sedagi, et
Eesti Rahvusvahelises Iluteeninduse
Erakoolis õppides ja praktikal käies
saab märkamatult selgeks ka inglis- ja soomekeelne teenindustöö –
õige paljud kliendid ei räägi ei eesti ega vene keelt.
Anne-Mari Alver

Tule ja õpi
väikelaevajuhiks!
Põhjalik koolitus
Praktiline meresõiduõpe
Rahvusvaheline juhitunnistus
Järgmine koolitus Tallinnas
25. märts – 8. mai
teisipäev, neljapäev
kl 18–21
Põhjalike teadmistega
turvaliselt merele!

Tule tudengivarjuks!

registreeri: vastuvott.tktk.ee

www.tktk.ee

tel 504 3130
info@paadiluba.ee
www.paadiluba.ee
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JÄTKAN ÕPINGUID

Bakalaureuseõpe:
• Ärindus
• Avaliku sektori majandus
• Rahvusvahelised suhted (ingl)
• Rahvusvaheline ärikorraldus (ingl)
Magistriõpe:
• Ärirahandus ja majandusarvestus
• Rahandus ja majandusanalüüs (ingl)
• Audiitortegevus
• Ettevõtte ja ekspordi juhtimine
• Inimressursi juhtimine
• Turundus
• Majandusanalüüs
• Linna- ja keskkonnaökonoomika
• Rahvusvahelised suhted ja
Euroopa-Aasia uuringud(ingl)
MBA, magistrikraad eelneva
majandushariduseta juhtidele
ja spetsialistidele
• Ärikorraldus
• Rahvusvaheline ärikorraldus (ingl)

Akadeemia tee 3, Tallinn 12618
Magistriõppe info tel: 620 3947
Bakalaureuseõppe info tel: 620 3535
8
KoolitusEkspress
20. veebruar 2014
t@ttu.ee
| www.majandus.ttu.ee

Tule
bakalaureuseõpet
tutvustavasse
infotundi 18. märtsil
kell 14.00
TTÜ majandusteaduskonnas
Akadeemia tee 3,
Tallinn
TEADMISTE KAUDU

EDUKAKS!

