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ÕPINGUTEGA TIPPU
Bakalaureuseõpe:
• Ärindus
• Rakenduslik majandusteadus (UUS!)
• Rahvusvahelised suhted (ingl)
• Rahvusvaheline ärikorraldus (ingl)
Magistriõpe:
• Ärirahandus ja majandusarvestus
• Audiitortegevus
• Ettevõtte ja ekspordi juhtimine
• Turundus
• Kaubanduse juhtimine (UUS!)
• Tootmis- ja teeninduskorraldus (UUS!)
• Majandusanalüüs
• Keskkonna- ja säästva arengu
ökonoomika (UUS!)
• Rahvusvahelised suhted ja
Euroopa-Aasia uuringud (ingl)
MBA
• Ärikorraldus
• Rahvusvaheline ärikorraldus (ingl)
Magistrikraad eelneva majandushariduseta
juhtidele ja spetsialistidele

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

Tule bakalaureuseõpet tutvustavasse
infotundi 17. märtsil kell 12.45
TTÜ majandusteaduskonnas
Akadeemia tee 3, Tallinn

EBS gümnaasium – loo oma edu ise
foto ebs

EBS gümnaasium on rahvusvaheline
Tallinna kesklinnas asuv erakool, mis
pakub gümnaasiumiharidust eesti ja
inglise keeles majanduse, ettevõtluse
ja Euroopa õpingute suunal.
Kersti Uudla
EBS gümnaasiumi direktor

M

aineka kõrgkooli juurde kuuluv gümnaasium
on asutatud 1997. aastal ning kuulub EBSi hariduskontserni, mis pakub lisaks gümnaasiumiharidusele ka majandusalast
ülikooliharidust bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel ning
täiendkoolitust.
Väikesed klassid, hea
majandusharidus
EBS gümnaasiumi üheks eripäraks
on väiksemad, 15 kuni 20 õpilasega klassid, mis loob head võimalused personaalseks juhendamiseks.
Tihti kaasatakse õpetamisse külalistena ka edukaid ettevõtjaid, juhte ja ülikooli õppejõude.
Õpingute raames korraldatakse temaatilisi konverentse ja
konkursse ning käiakse väljasõi-

tudel ning õppereisidel. Olulisel
kohal on ka kultuurierinevuste
käsitlemine ning üksteisemõistmine, et lõpetajad oleksid kooli lõpetades konkurentsivõimelised mitte ainult oma riigis, vaid
kogu maailmas.
Majandusõpet ei õpetata EBS
gümnaasiumis mitte ainult suuremas mahus kui teistes koolides,
vaid läbivalt ja seostatult kogu õppetöös. Majanduse ja ettevõtluse
teemad on tihedalt integreeritud
ka teistesse õppeainetesse.
Õppetöö toimub gruppides nii
valikainetes (grupid moodustuvad
õpilaste huvidest lähtuvalt) kui põhiainetes nagu eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Andekatele või
mingis konkreetses aines silmapaistavatele pakutakse vabatahtlikke eriprogramme. Eelmise aasta riigieksamitulemuste alusel on
EBS eesti kümne parima gümnaasiumi seas.

EBS gümnaasium on hea
algus targale
karjäärile.

Tee välismaistesse
ülikoolidesse lahti
Kooli eripäraks on ka osaline või
täielik ingliskeelne õpe, et tagada lõpetajatele ladus toimetu-

MEIE ÕPETAME

lek jätkamiseks välismaistes ülikoolides. Väga paljud EBS gümnaasiumi lõpetajad jätkavadki
oma haridusteed Eestist väljas
kas kohe peale gümnaasiumi või

EBSi ülikooli vahetusprogrammide kaudu.
2013. aastal valis Õpilasesinduste Liidu juhatus EBS gümnaasiumi
aasta kooliks. Tunnustuse jagamisel arvestatakse kooli üldisi väärtusi ja õpikeskkonda ning see antakse välja koolile, mis toetab õpilaste aktiivsust ja noorte omaalgatust.
Võimalik saada
stipendiumi
Õpilasesinduste Liidu juhatuse tollase esinaise Liina Hirve sõnul on
“EBS gümnaasium loonud soodsa
keskkonna selleks, et noor inimene saaks teostada end lisaks akadeemilisele maastikule ka mitteformaalse hariduse ja aktiivse ühiskonnas osalemise kaudu. Väga otseselt näitavad seda EBS gümnaasiumi pakutavad stipendiumid,
aga isegi määravam on kooli üldine väärtushoiak.”
Estonian Business School ülikoolina pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalusi. Bakalaureusetasemel
saab õppida rahvusvahelist ärijuhtimist, võõrkeeli ja ärikorraldust ning
ettevõtlust, mis omakorda pakuvad
erinevaid spetsialiseerumisvõimalusi. Alates 2011. aastast on EBSil
avatud filiaal ka Helsingis.

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

SUURT VÕIMU
ÕIGESTI KASUTAMA.

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

-

Õppeajal palk alates 600.- EUR
Lõpetajal palk alates 1300.- EUR
Tasuta elamine ja arstiabi
Lõpetajal kindlustatud töökoht
Põnevad ja praktilised õppeained
Lõpetajal võimalus rahvusvaheliseks karjääriks

Rahvusvaheline klass ingliskeelse õppe lõpetanutest
õpib 77% edasi välismaal

Küsi lisa:
tel: 665 1384
gymnaasium@ebs.ee
www.ebs.ee
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Euroopa klass rahvusvahelised konkursid
ja õppereisid euroopasse

foto tallinna ehituskool

Väärt
amet
väärt
meistrite
koolist!
Kuldsete kätega
meistrimehi on ühiskonnas alati hinnatud!
On ju üldteada tõde,
et eestlastele on alati
meeltmööda olnud
osata midagi oma
kätega teha.
Kirsti Tammik

O

lgu selleks siis esivanemate talumaja taastamine, pööningult või vanakraamiturult leitud mööblieseme korrastamine või sootuks millegi uue tegemine. Selleks, et meistrimeeste järelkasv
oleks kindlustatud, on Tallinna Ehituskool
juba üle 65 aasta panustanud oskustööliste
heal tasemel koolitamisele. Hinnatud õpetajad, kaasaegsed seadmed ning eelmisel aastal kaasajastatud õppekompleks loovad selleks igatahes head eeldused.
Kaasaegne ja vajalik
Tallinna Ehituskooli direktori Raivo Niidase
sõnul on nüüdsest Ehituskooli nimele vääriline õppekeskkond, mis võimaldab anda
kaasaegseimat õpet ehituse-, puidu ja elektrivaldkonna õppekavadel. “Selleks, et kutseõppeasutus saaks koolitada tööandjate vajadustele orienteeritud oskustöölisi, peab
ka kool koos sisseseade ja õppevahenditega
vastama tänapäeva nõuetele, millele Tallinna Ehituskool nüüdsest kindlasti vastab.”
Sama meelt on ka Ehituskooli õpilane Andrejas, kes väidab, et keskkooli 10.
klassis avastas ta endas soovi õppida kindel amet. Isa soovitusel, kes ka ise väljaõppinud tisler, otsustas noormees kutsekooli
kasuks. Tehtud valikuga on Andrejas igatahes väga rahul, sest teab, et õpitud ametiga juba tööta ei jää.
Sama meelt on ka teisel kursusel mööblirestaureerimist õppiv Maria Elin: “Kutsekoolis õppimine on kasulik juba selle poolest, et
koos keskhariduse omandamisega õpid selgeks ka ametialased oskused. Lisaks saad ju
kutsekooli lõppedes soovi korral edasi õppida. Ja seda kas mõnes kõrgkoolis või välismaal, mis on eriti vahva!”
Suureks plussiks kutsekoolile on ka teooriatundide vaheldumine praktilise eriala õppimisega nii koolis kui mõnes ettevõttes.
Tihti on viimase kursuse õpilasel juba kooli lõpetades töökoht olemas. Sestap otsustasid noored peale 10. klassi valida kutse-

5 fakti, miks kutsekool on õppimiseks
parim valik:
• Kutsekoolis õpid endale oskused kogu eluks. Õppima võid
seejuures asuda igal ajal, sest
vanuspiiranguid ei ole.
• Parematel õppijatel on võimalus sooritada praktika välisriikides. Ehituskoolil on partnerid Maltal, Ungaris, Saksmaal,
Itaalias.
• Sul on võimalus osaleda
erinevatel kutsmeistrivõistlustel: Noor Meister, EuroSkills ja
WorldSkills. Kõik Ehituskooli
õpilased, kes on osalenud rahvusvahelistel võistlustel, kinnitavad kui ühest suust, et tegu on
elu parima kogemusega. Seal
tunned, et maailmas on palju
ägedaid ja professionaalseid
noori, kelle armastuseks on
sama eriala, mille oled endale
valinud. Võistlustelt saad lisaks
hindamatutele kogemustele
juurde ka uusi ja lahedaid sõpru
üle maailma.

Esimese kursuse ehitusviimistluse õpilased praktikal. Ehitajatel tööpuudust karta ei tule.

kooli. Ja loomulikult räägib ehituskooli kasuks uuenenud koolimaja, kus on väga mõnus õppida.
Valik põnevaid erialasid
Tallinna Ehituskoolis õpetatavatest erialadest leiad kindlasti endale sobiva, et oma
unistusi teostada ja õppida eluks vajalikke
oskusi. Järgnevalt valik meil õpetatavatest
erialadest. Ehitusviimistleja erialal õppides
omandad oskuse, kuidas valmistada ette
aluspinnad, õpid värvimist, lakkimist, krohvimistöid, plaatimistöid, dekoratiiv-viimistlust, rullmaterjalidega katmist (nt tapeet).
Üldehitaja ehk kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja erialal omandad müürsepatöö üld- ja põhioskused, õpid krohvimis- ja plaatimistööd, kipsplaatide paigaldust, tutvud kaasaegsete ehitustehnoloogiate ja materjalidega. Ehituspuusepa erialal omandad oskused puitkarkasside valmistamiseks. Õpid puitpõrandate, treppide, katusekonstruktsioonide ning puitkarkassi ehitamist ja paigaldamist. Elektriku
erialal õppides omandad elektriku põhi- ja
üldoskused: juhtmete, kaablite, valgustite,
elektrikilpide paigaldamine ja hooldamine.
Tisleri erialal õpid tundma puidu liike
ja puitmaterjale, mööblitööstuses kasutatavaid materjale ja tehnoloogiaid ning lihtsate mööbliesemete konstrueerimist ja valmistamist. Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Restaureerimine sobib sulle, kui sind huvitab ajalooliste majade ja esemete hingeelu ning
sa väärtustad ajalooliste esemete ja majade
taastamist. Nüüd on sul uus võimalus jätkata õpinguid ehituskooli restaureerimise
valdkonnas. See on justkui omaette maailm, kus omandatakse oskused, et ennistada kultuuripärandit.
Nagu eelnevast loetelust näha, ei paku
Tallinna Ehituskool seinast seina erialasid,
sest oleme pühendunud vaid ehitus-, puidu- ja elektrivaldkonna erialade õpetamise-

le. Me hindame kõrgelt inimesi, kellele meeldib oma kätega midagi luua. Väärtustame
kooli traditsioone ja turvalist ning sõbralikku õppekeskkonda!
Kui eelnev äratas sinus huvi, siis ootame
sind kindlasti meile õppima!

3 a.

• Kutsekoolid toetavad igati
sportlikku eluviisi. Ehituskool
pakub spordiga tegelemiseks
võimalusi nii koolimajas kui ka
võimalust osaleda kutsekoolidevahelistel karikavõitlustel.
• Pärast kooli lõpetamist on sul
alati võimalus edasiõppimiseks!

2015/2016 ÕPPEAASTAL
VÕETAKSE VASTU ÕPILASI
JÄRGMISTELE ERIALADELE:
VASTUVÕTT ALANUD !!!
ÕPPETÖÖ ALGUS VEEBRUAR 2015
1 a.
* Robotitehnik (jätkuõpe)
2 a.
* Müüja
* Sõidukikere- ja värvitööde meister (jätkuõpe) 1 a.

ÕPPETÖÖ ALGUS SEPTEMBER 2015
Põhikooli baasil

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

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

Mehhatroonik
* Külmamehaanik
Sõiduautotehnik
* Arvjuhtimisega (CNC)
metallilõikepinkide seadistaja
* APJ lehtmetalli töötlemispinkidel
töötaja (jätkuõpe)
Keevitaja
* Meisterjuuksur (jätkuõpe)
Rätsep - stilist
** Meeste - rätsep (jätkuõpe)
** Sisustustekstiilide õmbleja
Automaaler
Autokeretehnik
* Autodiagnostik
* Müüja rõivaalal

2,5 a.
2 a.
2 a.

Keskkooli baasil

2 a.
1 a.
1 a.
0,5 a.
2 a.
9 kuud
0,5 a
1,5 a.
1,5 a.
1,5 a.
2,0 a.

* kaugõpe ** õhtuneõpe

Soovijatele koht renoveeritud
õpilaskodus

TASEMEL
KUTSEHARIDUS
KoolitusEkspress 18. veebruar 2015
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foto Kati Saara Vatmann

Eestis valiti Helen
Laht parimaks
nooreks kondiitriks.
Ees ootab rahvusvaheline võistlus.

Kondiitrihariduse
võimalused
Vastab Heleni tööandja
Heidi Park.

Avatud Akadeemia

• Millist karjääri saab
kondiitriharidusega teha?
Valik on lai – juhtiv kondiiter, pagar, kondiiter,
kookide kaunistaja, toidukujundaja, toidufotograaf,
toidukirjanik või -ajakirjanik, toitlustaja, erakokk,
toidudisainer.

LÜHIKURSUSED
Portselanimaal 2.- 17.märts
Sepise kursus 9.- 20.märts
Moestilistika � must kleit 6.- 14.aprill
Meesakt � keha joonistamise saladus
14.märts- 4.aprill
Õlimaal 21.märts- 18.aprill
Akvarellmaal 25.aprill- 30.mai
Loominguline kollaaz Photoshopis
(edasijõudnutele) 3.- 11.märts
pirje.kovatomas@artun.ee
www.artun.ee/avatud-akadeemia/kursused

ETTEVALMISTUS
Erialakompositsioon
23. märts � 16. aprill
Maht: 16 tundi
Õppemaks: 96 eurot
Registreerimine: kuni � 16. märts
piret.frosch@artun.ee
www.artun.ee/avatud-akadeemia/e� evalmistus

Kondiitrineiu, kes
levitab koogiusku
“Ma olen alati tahtnud teha midagi praktilist,”
põhjendab Helen Laht, miks ta otsustas gümnaasiumi lõpetamise järel kutsekooli minna.
Anne-Mari Alver

H

eleni töökoht Heidi Pargi
kondiitriäris lummab sisseastujat nii mõnusa kõrge vaate
kui ka suurepärase koogilõhnaga. Ta
on hingelt, ametilt ja hobilt kondiiter.
Helen lõpetas Kuressaare gümnaasiumi
ning siirdus õppima Kuressaare ametikooli. Esimeseks valikuks sai kokandus
koos toitlustusteenindusega.
“Tore ala,” ütleb Helen veendunult.
“Valisin kokanduse, sest esiteks on see
väga praktiline, teiseks aga pakub iga
päev uusi väljakutseid. Mulle oli tähtis,
et ma ei peaks kontoris olema, vaid saaksin ise midagi huvitavat teha.” Kui kool
läbi sai, läks Helen Kuressaares kohvikusse tööle ning jäi sinna aastaks. Töö
meeldis, vabal ajal aga tegeles neiu palju kookide küpsetamisega ning tundis,
et tahaks sel alal juurde õppida.
Õppimine ja praktika
Koogiarmastus tõi Heleni õppima Tallinna Teeninduskooli. “Mõtlesin, et kui
mulle meeldib kookidega tegelemine,
siis võiksin seda ju päris tööna teha
ning hakkasingi kondiitriks õppima,”
räägib Helen Laht.
Mõlema käidud kooli kohta jagub
noorel spetsialistil palju kiidusõnu. Õpetajad on professionaalsed ning suurem
osa õppest keskendub praktilisele tööle.
Õige ka, maitsvat toitu ja mõnusaid kooke ju ainult klassiruumis tahvlit vaadates valmis ei tee, ikka on vaja oma käega asjad järele proovida.
“Kuressaares sain kokanduses väga
tugeva põhja. Tasub märkida, et sellest koolist on tulnud mitu hästi tuntud kokka, näiteks 2008. aasta aasta
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Piia Kõverik jättis lahutades
ärid eksmehele ning rajas
nõustamis- ja koolituskeskuse.

kokk Peeter Pihel, kes töötas Pädaste
mõisa restoranis,” meenutab neiu.
“Tallinna Teeninduskool on väga nüüdisaegne. Ilus uus maja ja suurepärane õppeköök,” jutustab Helen Laht.
Tallinna Teeninduskoolis õppis Helen
Laht aasta ning sai kondiitriks. Aastase kondiitriõppe juurde kuulub ka pagariõpe ja kui Helen tahaks, võiks ta
tööd leida ka pagarina. Tallinna Teeninduskoolil on lisaks oma suurele ja
mõnusale köögile ka muljet avaldav
praktikakohtade valik.
Kooli ajal läbis Helen Laht pagaripraktika Vertigo Gourmet’s ning kondiitripraktika Heidi Pargi kondiitriäris.
Viimasesse kutsuti ta kooli järel ka tööle. “Mulle meeldis siin praktikal ning
nüüd, kus ma olen siin aasta aega töötanud, olen endiselt väga rahul,” kiidab Helen oma töökohta. “Iga päev on
eriline. Töötan erinevate projektidega,
küpsetan, modelleerin ja teen kaunistusi,” jutustab ta.
Proovilepanek
erialavõistlustel
2014. aasta märtsikuus osales Helen
Laht kutsemeisterlikkuse võistlusel Noor
Meister, kus panid end proovile parimad
noored spetsialistid mitmesugustel aladel. Pealtvaatajatest huvilisi oli kaheksa
tuhat ning kondiitritel tuli kuus tundi
kestval võistlusel tuhandete silmapaaride all luua pidulik tort. Helen Laht lõpetas võistluse esikohaga ning on kindel,
et sellised kogemused on töös ja arengus tublisti abiks. Eha Martma, Heleni
õpetaja Tallinna Teeninduskoolist, kiitis võistluse järel oma õpilast: “Helen
oli võisteldes rahulik, tegi seda, mida
plaanis, töötas puhtalt ja korrektselt.”

• Millised on ala
tulevikuväljavaated?
Eestlaste teadlikkus
toidust on kasvamas ja
inimesed lubavad endale
rohkem luksuslikumat
toidukaupa, näiteks vahel
mõni gurmeeküpsis või
-saiake. Nõudlus kõrgetasemeliste kokkade ja
kondiitrite järele, kellel
on haridus ja kogemused,
suureneb.
• Millise sissetulekuga
kondiiter võib arvestada?
Minu kondiitriäris on kondiitrite keskmine brutopalk 750 eurot kuus, kuid
ma ei saa rääkida kogu
kondiitritööstuse eest.

Nüüd aga seisab Helenil ees järgmine põnev katsumus, nimelt rahvusvaheline kondiitrite võistlus Belgradis. Teada
on, et kõigil osalejatel tuleb loosiga tõmmata üks kolmest võistlustööst – croque
en bouche (ehk tuuletaskud), minitartletid (ehk korvikesed) kreemiga ja restoranidessert. Partner 36 maalt tulnud
osalejate hulgast, kellega koos võistlustööd tehakse, saadakse samuti loosiga.
Praegu harjutab Helen Laht innukalt
kõiki võimalikke võistlustöid, et tulemus
pingelises olukorras tuleks võimalikult
hea. “Katsetan läbi väga erinevaid retsepte, et leida see, mis mul kõige paremini välja tuleb,” ütleb Helen.
Võimalusterohke elukutse
Eesti parim noor kondiiter on oma elukutsega väga rahul ning julgeb seda
soovitada ka kõigile teistele, kes selle töö vastu huvi tunnevad. “Kondiitriamet sobib nii naistele kui ka meestele, kuigi naisi on sel erialal vist veidi
rohkem,” arutleb Helen. “Tähtis on, et
inimesel oleks suur huvi ilusate kookide ja muude küpsetiste tegemise vastu, kasu on heast kunstimeelest ning
muidugi heast maitsemeelest,” räägib
ta. “Arvestada tuleb ka sellega, et töö
on füüsiline ning peamiselt jalgadel.”
Kondiitri erialal on suur hulk töövõimalusi. Võib asuda tööle töövõtjana,
pakkuda küpsetisi koduköögist või luua
uue kondiitritöökoja. Võib spetsialiseeruda kookidele, tortidele või magustoitudele. Erinevalt pagaritööst ei alga kondiitrite tööpäevad enne kukke ja koitu
– Helen näiteks alustab tööga hommikul kell 11. “Tulen rõõmuga tööle, sest
iga uus päev tähendab ka uusi põnevaid
väljakutseid,” ütleb Helen Laht.

2015. aasta kursused
11.03 käepärane sisekujundustarkvara
12.03 Photoshopi kursus

Elujõu keskus
vanas katlamajas

Sümboolsel kombel parandatakse nii katkiseid
kodumasinaid kui perenaist ühes ja samas majas.

K

õigepealt ehitas mees Urmas endisesse katlamajja kodumasinate remonditöökoja. Siis rajas naine Piia
ülikiiresti erakordselt menukaks kujunenud
elujõukeskuse. Ja lõpuks nad koos sinnasamasse ühise kodu ka.
Piia Kõverik, kes on mehega koos samas
hoones nii elades kui töötades sots-ehitise väe
ja välja täiesti uueks loonud ning ööpäevaringselt Asja juures. Kogu olemusega. Ja see
asi on klassikalise kõnekäänu kohaselt õng,
mitte kala. Inimestele õpetatakse enese tervendamise ja uuele tasandile tõusmise võtteid ja võtmeid. On aeg, mil kvanthüppe käigus kärisevad nii isiksused kui suhted, senised abielud ja sõprusvõrgustikud katkevad –
moodustuvad uued, kõrgemal tasandil, mis
eeldab teadmisi ja oskusi.
Läbi raskuste treeneriks
Piia koges omal nahal – vajades mitmeid
operatsioone ja haiglaperioode – milliseks
võib kujuneda vanamoodi armastuse lõpp.
Totaalsetest traumadest tervenemiseks õppis daam ise pilatese treeneriks, läbis nii Rännaku meetodi kui ka paljud teised eneseni
jõudmise süvaõpetuse kursused. Ning avas
mullu Rapla Elujõu keskuse. Viljandi maanteel endises katlamajas on nüüd nii Rännaku meetodi, jooga, Piia pilatese, kristalliteraapia, ürgtantsu, kanaldamise, pendlidiagnostika, Osho meditatsiooni kui ka TRE-seanssidel kaminasaal ehk trennituba osalejatest
viimse võimaluseni tulvil.
“Mul oli see unistus juba aastaid. Selleks,
et oma enese vaimne ja füüsiline tervis korda saada, tegelesin pilatesega – torso süvalihaste treeninguga – nii põhjalikul tasemel,
et olen nüüd ise treener. Ja Rännaku meetodiga, mis võttis tõepoolest läbi põlvkondade
ja elude ning valublokkide rännates ära nii
käenärvide valu kui ka viha ebaõiglase ja julma saatuse vastu. Ja küpsesingi oma unistuse
teostamiseks valmis,” kirjeldab Piia. “Jätsin
enese kordasaamise käigus kõik varasemas
elus saavutatu härra Kõverikule – Märjamaa

poed, autolavka – ning alustasin täiesti algusest ja puhtalt lehelt. Ostsin endise katlamaja. Hakkasin seda oma jõududega renoveerima ja ümber ehitama ning tänavu avasimegi keskuse. Kõik tänu minu töökale perele.”
Mina ise, harmoonias loodusega
Ligi 60 firmale raamatupidamist teinud Piia
on püüdnud nii keskuse kui ka oma mehe pärast vähendada raamatupidamise töökoormust – Elujõu keskus võtab ta igaks õhtuks
endale – seega peab tegema väga täpseid ja
teadlikke valikuid, et end ei killustaks-rebestaks ning et koolituse ja tervenduse keskuse
emandat ka eraelule jätkuks.
Veel mõne aja eest tundus, et kes oma
erialal hakkama ei saa või läbi põleb, hakkab
teisi õpetama või tervendama. Tänaseks on
inimeste ihude ja hingede tuunimisest saanud elunorm – ei mingit esoteerikat, vaid
arengumeelsuse peavool. Elujõu keskuse
nimi tähendabki, et sealt on võimalik tõesti
saada teadlikku ja tegelikku elujõudu juurde. Ja seda väga paljudest tegevustest – õige
toitumine, hea kosutav uni, mediteerimine,
tantsimine, muusika kuulamine, naermine,
liikumine, jooga, pilates, mis paneb stressis
ja hangumises seiskunud energiavood liikuma – pluss kohtumine meeldivate sõpradega kaminatule paistel ja ka saunamõnude nautimine. Nende tegevustega saab inimene juurde energiat ja elujõudu, avardub,
õpib olema Mina ise, harmoonias loodusega.
Mis iganes koolitus- või teraapiakeskuses
toimub – kõik see veenab: rääkige, andestage, avanege! Piia tunnistab: “Mina tean, et
imed on võimalikud, kuni elame – kasvame
välja vägivallast ja valublokkidest, koos vigastuste taandumisega tõuseme uuele tasandile. Edukad naised ei saa ju rääkida, et nad
on kodus pildituks ja kõnevõimetuks pekstud – ent Elujõu keskuses on oluline olla aus
ja avali eelkõige enda ees. Nagu kõigi muudegi valusate teemade puhul – millest siin
üheskoos ja igaüks eraldi vabaks kasvame.”

16.03 Joogalik lõunapaus
18.03 Praktilise psühholoogia jätkukursus
19.03 dO-IN – Jaapani enesemassaaži koolitus
24.03 Psühholoogiakursus
„Psühhoterapeudiks iseendale”
06.04 aiakujundaja jätkukursus
06.04 Puulõikekursus
07.04 stiilid sisekujunduses
07.04 Näitlejameisterlikkuse kursus
09.04 taro tõlgitsemine ja ennustamine,
jätkukursus
15.04 Budistlik meditatsioon
20.04 sisekujundaja jätkukursus
22.04 Psühholoogiakursus „Paarisuhte karid”
27.04 Fotograafiakursus „kodustuudio”
06.05 Portselanehete valmistamine
12.05 Lillemaal õlivärvidega
26.05 Lillemaal õlivärvidega

Kati Saara Vatmann
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foto Iluteeninduse erakool

Kvaliteetset tööd
tegevatel iluteenindajatel on käed tööd
täis nii Eestis kui
ka kaugemal, tõdeb
Eesti Rahvusvahelise
Iluteeninduse erakooli
juht Aimar Karu.

Ilu päästab
maailma!

E

t aga kvaliteetset tööd tegevaks iluteenindajaks saada, tuleb esmalt õppida ja seejärel harjutada. Suurepärast võimalust seda teha pakub Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse erakool.
Infot peatselt algavate kõigi iluteenindusalaste koolituste kohta on kerge leida veebilehelt kursused.ee, mis koondab mitme kooli
pakkumisi ja iluteeninduskursusi.
Veebruaris-märtsis algab väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega lühikoolitus, kus
saab omandada maniküürija, pediküürija, küüne- ja ripsmetehniku ning depileerija ametioskused. Suurepärane pakett, et
asuda tööle mistahes ilusalongis ning kiiresti erialal tegutsema ja raha teenima hakata! Koolitajad on Eesti Rahvusvahelises
Iluteeninduse erakoolis väga heal tasemel
ning on end erialaselt tõestanud nii Eestis
kui ka kaugemal.
Taas on avatud vastuvõtt juuksuri ja kosmeetiku erialaõppesse, mis kestab poolteist
aastat ning annab nii ammendava teadmistebaasi kui ka põhjaliku praktikakogemuse
tõeliste meistrite käe all. Eesti Iluteeninduse

erakoolis on võimalik õppida lisaks kursustele ka kutseõppes. Kutseõpe algab märtsis,
lisainfot leiab kooli kodulehelt www.iluteeninduskool.ee.
Milline programm valida?
Tihti on küsitud, kas pikema ja lühema
kursuse vahel on ka kvaliteedivahe ning
kumb valik siis õigupoolest arukam on.
Vastus on lihtne: pikemal koolitusel on rohkem aega ja ruumi praktika jaoks, lühema
koolituse läbija aga peab leidma ise rohkem võimalusi oma uusi teadmisi praktikas proovile panna.
Seega sobib pikem koolitus pigem koo-

lilõpetajale, kes tahab rahulikult uue ameti saladusi tundma õppida, lühem koolitus
aga võimaldab kiiresti tööle asuda.
Õppida saab ka kaugõppes ning see
muudab iluteenindajaks õppimise võimalikuks ka neile, kes tahavad uue ameti omandada senise töö kõrvalt või elavad Tallinnast kaugel. Vajadusel on võimalik saada
ka ühiselamukoht. Muide, koolis õpib tegus noor naine Võrust, kes igal hommikul kell neli bussi istub ning Tallinna kooli sõidab, õhtul aga tagasi koju läheb. Eesti on ju väike!
Kaugõppe võlud Eesti Rahvusvahelises
Iluteeninduse erakoolis on avastanud ka mõned soome ametihuvilised, kes on otsustanud Eestis antava iluhariduse kasuks – tase
on siin korralik, hinnad aga põhjanaabrite
omadest soodsamad.
Tasub teada, et koolil on väga paindlik ajakava ja võimalus kursuste eest tasuda graafiku alusel kuumaksetena.

Suurepärane praktikabaas
Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse erakooli vaieldamatuks tugevuseks on suurepärane praktikabaas miljööväärtuslikus Kochi Aitade kompleksis. Lisaks väga kenadele
ruumidele teeb praktika tõhusaks ka salongi strateegiliselt suurepärane asukoht – Tallinna kesklinnas ja sadama D-terminali kõrval, mis tähendab seda, et sinna on lihtne
tulla nii tallinlasel kui ka laevareisilt saabujal. Hinnad on sõbralikud ja tehtav töö väga
hea! Praktikandid aga õpivad peale ametioskuste ka võõrkeelset suhtlemist eri rahvustest klientidega.
Juuksuri, kosmeetiku ja kõigi teiste iluteenindajate töö eeldab küll palju teoreetilisi teadmisi, ent ühelgi juhul ei ole võimalik
praktilist ametit selgeks saada ainult koolipingis istudes ja õpetajat kuulates. Seepärast
siirdutakse praktikasalongi võimalikult kiiresti, kohe kui teoreetiline osa selgeks hakkab
saama. Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse
erakooli üheks suureks tugevuseks on väga
kvaliteetsed töövahendid, mis võimaldavad
algusest peale omandada parimad töövõtted.
Märkimisväärne on ka õpingute algul ostetavate stardikomplektide ülisoodne hind –
maniküürijad-pediküürijad-küünetehnikud
saavad oma töövahendid kätte turuhinnast
märksa sõbralikuma hinnaga.
Mis saab edasi?
Tööpuudust Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse erakooli lõpetajatel karta ei ole: paljud
õpilased ongi kooli suunanud just nende tööandja. Viimasel ajal on nõudlus iluteeninduse järele märkimisväärselt kasvanud, mis aga
tähendab, et head tegijad on hinnas.
Vajadus rohkem iluteenuseid tarbida on
otseses seoses meie majanduskeskkonnaga: konkurents on pea kõigil aladel väga tihe
ning ilus ja hoolitsetud välimus on heaks visiitkaardiks, mis annab märkimisväärse eelise ka tööturul.
Anne-Mari Alver
Väljaandja AS Eesti Ajalehed, toimetaja
Anne-Mari Alver, keeletoimetaja Katrin Hallas,
kujundaja Tuuli Prees, projektijuht
Maie Viilup maie.viilup@lehed.ee, tel 661 3339

Koolituse teema

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- ja 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 20 ak t
Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t
Sketchupi baaskursus 12 ak t (30.03; 01.04)

11.03; 13.03; 16.03;
18.03; 20.03
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 21.-27.04.2015.
Korraldame kursusi rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi juures.
Võimalik tellida tarkvara- ja 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
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Inimene 2.0 ehk teadlik inimene
Üks Eesti huvitavamaid koolitajaid Ingvar Villido on õpetanud
tuhandeid inimesi oma sisemaailma tundma ja seda muutma.

I

ngvar Villido kursustel
käinud saavad kõrvaltvaataja jaoks erilise võime, töökindla viisi saavutada
ükskõik mida oma elus. Selleks töökindlaks viisiks on
teadlikkus.
Igal inimesel on käitumismustreid, mis ei toeta tema
poolt soovitud tulemusi. Tahad ühte, aga läheb teisiti.
Loed läbi mõne eneseabiõpiku, isegi mõistad, mis su elus
teistmoodi peaks olema, kuid
mõne aja pärast kordad ikka
vanu vigaseid mustreid. Aga
mida teha, et see nii ei oleks?
Kõiksugu argiprobleemidest häirivad inimesi kõige
enam suhteprobleemid, aga
ka tervisehädad, ebaõnnestunud võitlused külgeõpitud
harjumuste jõuga, rahamured, ebaefektiivsus tööl, liiga
pikad päevad vähese tulemusega. Kui mõni ongi edukas
äris, siis on kehvemini pereasjad. Kui mõlemad korras,
jukerdab tervis. Kui kehaga
kõik hästi, pole suhted vanematega head ...
Teadmised
ja koostöö
Tallinna lähedal Aruvallas
asuvas Lilleoru õppekeskuses, mis on tuntud ka ökokogukonnana, käivad regulaarselt koos Ingvar Villido
õpilased, et saada teadmisi
ning neid aktiivses koostöös
praktiseerida.
Ingvar Villido õpetus põhineb teadveloleku ehk arukuse – taipamise, eristamise,
intuitsiooni, inspiratsiooni –
kasutamises püsivalt kõikides
igapäevastes tegevustes. Need
inimesed on läbi teinud “Teadliku muutuse kunsti” kursuste eri astmed. Just teadmiste

baasilt saadud võimalused on
ühenduslüliks muidu väga erinevate inimeste vahel.
Moelooja Reet Aus kinnitab, et Ingvar Villido kursuste mõju on mitmekülgne – kasvav teadlikkus laieneb samuti su kehale ja võimalus oma tervise eest hoolitseda muutub kordades paremaks. “Sa märkad rohkem
ja oled võimeline ennetama
haigusi. See omakorda muudab sind rahulikumaks ja õnnelikumaks, kuna saad suuremal määral oma heaolu ise
juhtida.”
Ingvar Villido kursuste
mõju hakkab enamasti tunda andma väikese viitajaga.
Viimase pikkus sõltub sellest, kui aktiivselt sa ise tood
kursustel õpetatud lihtsad
ja töökindlad tehnikad oma
igapäevasesse ellu. Igapäevaelus nad aga just kasutatavad ongi, sa ei vaja nende
rakendamiseks muud, kui …
loomulikult teadlikkust.
Kes meist poleks kuulnud, et kuhu langeb su tähelepanu, sinna läheb ka su elujõud. Tähelepanu ongi teadlikkus. Aga vaata ennast –
juba selle teksti lugemise ajal
hüppab su tähelepanu tekstilt nagu purjus ahvike kusagilt kostma hakkavale helile, kõrvaltruumist imbuvale lõhnale või hoopis mingitele peas tekkinud mõtetele.
Su energia on pidevast kontrollimatust kasutusest üleekspluateeritud ja sa imestad, miks sul tegelike vajalike
asjade teokstegemiseks jõudu napib. Aga selle pärast, et
sa ise kulutad oma jõu kõigile neile “justkui iseenesest”
toimuvatele tähelepanuhüppamistele.

Mõtlemine ja tunded
Eesti Arengufondi nõukogu
esimees, ettevõtja Ville Jehe
võrdleb teadlikkuse koolitust
imerohuga: “Kujutage ette,
et on olemas imerohi, mis
ravib kõik meie haigused,
nii need, mida teame, kui ka
need, mida veel ei tea. Veelgi enam – kujutage ette, et
sellel rohul on ka palju kõrvalmõjusid, mis kõik on läbinisti positiivsed: parem keskendumisvõime, suurem taiplikkus ja arukus, parem kontakt ümbritsevaga. Ja see rohi
on täiesti looduslik ja naturaalne ning on peale retsepti
omandamist piiramatus koguses ja tasuta ise valmistatav. Kas tahaksite seda rohtu? Selline rohi on olemas.
See on teadvelolek. Kõigil on
see võime olemas. Kuidas aga
õppida seda teadlikult ja püsivalt kasutama?”
Praegune ühiskond väärtustab mõtlemist ja emotsionaalsust. Mõtle palju ja oled
tark. Tunne palju ja oled hea.
Kui palju on aga mõtlemine
kui protsess aidanud sul kitsaskohti lahendada, et jõuda
püsivate muutusteni? Ükski
asi ei muutu vaid tema peale
endiste teadmistega mõeldes.
Kontrollimatult kõigi endale
“peale tulevate” emotsioonide tundmine tundub olevat
väärtus. Samas, kui heaks on
seisundite pidev muutlikkus
teinud sinu elu? Kas sa valid ise oma mõtted ja tunded, või valivad nemad sinu
ja sina lihtsalt mõtled ja tunned kaasa? Aga mis on alternatiiv? Kindlasti mitte tundetus ja teadmiste unustamine,
nagu mõned kardavad.
Ingvar Villido väidab, et
väärtustame emotsioone ja

mõtteid lihtsalt sellepärast,
et oleme unustanud inimese tegelikud võimed. Võimed,
mis pole midagi ebatavalist,
vaid osa inimese, iga Maal
kõndiva olendi juurde kuuluvast, mida aga sugugi mitte kõik teadvustatult ei kasuta. Selle avastamist ja oskuslikku kasutamist õpetab Villido originaalse, Eestis loodud
meetodi alusel nii Eestis kui
ka mujal maailmas.
See on uue aja nõudmistele vastav õpetus, sest kaugel seegi aeg on, kui tööandjad tahavad oma tiimi inimesi, kes on võtnud teadvustatult kasutusele teadlikkuse,
parema arusaamise, analüüsimise, otsustamise, lahendamise ja leidlikkuse võime. Seda nii eraelus kui tööl.
“Nendel kursustel õpitu praktilisel kasutamisel vastavalt
kerkivatele takistustele, vajadustele või uutele väljakutsetele saavutatakse täiesti uus
tase, mida ma nimetan Human 2.0,” ütleb Ingvar Villido.

TALLINNA
EHITUSKOOL
EHITAMISE
KUNST

Uued kutseõppe võimalused
kaasaegses keskkonnas
Tallinn, Pärnu mnt 162

16.03 - 19.03
Avatud Uste nädal
kell 10.00 - 14.00

•Erialade töötoad
•Ekskursioonid
•Erinevad meelelahutuslikud võistlused

www.ehituskool.ee

Greta Kaupmes

JÄTKUB
VASTUVÕTT
ILUTEENINDUSE
ERIALADELE!
Kõik ilukoolitused ühest kohast!

www.kursused.ee
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