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LÜHIDALT
Mustamäe  
Päevakeskuses
27. jaanuaril kell 14.00 Pärastlõu-
natantsud, tantsuks mängib Mati Duo. 
Olete kõik oodatud tantsima mõnusa 
muusika saatel.

Algab registreerimine Laulasmaa 
SPA külastusele, hind 9.60 €.

Maivi Vainola: „Suured peod on pee-
tud, nüüd tõmbame natuke hinge ja 
veebruarist hakkame jälle aktiivselt 
tegutsema. Palun jälgige meie kodu-
lehte mustamäepäevakeskus.ee, seal 
jooksvalt meie üritused.“

Kännukuke  
raamatukogus
16. jaanuaril kell 14.00 Lastetund 
„Kurru-Nurru vurrud“. Loeme Epp 
Petrone samanimelist raamatut ja 
maalime guaššvärvidega toreda kiisu.
21. jaanuaril kell 12.00 Mustamäe 
koolinoorte kirjanduslik mälumäng.
21. jaanuaril  kell 18.00 Eve Esteri 
ja Tõnu Aru dokumentaalfilmide õhtu. 
Esitamisele tulevad filmid „Minu esi-
mene pulm“ 2007, „Aastaring. Ees-
ti Kinoliidu seeniorid ja teised filmi-
tegijad“ 2008. Filmiseansile järgneb 
vestlusring autorite osalusel.
22. jaanuaril kell 10.00 Arvutikoo-
litus algajatele. Infootsing internetist.
23. jaanuaril kell 14.00 Muinasju-
tutund. Loeme talvemuinasjutte ja 
meisterdame.
28. jaanuaril kell 17.00 Väikelas-
te raamatukogutund. Vestleme lu-
gemise olulisusest. Väikelapse aren-
gust räägib arst-resident Roza Oga-
nesjan. Raamatukogutunnis saavad 
2015. ja 2016. aastal sündinud lapsed 
kätte ka Eesti Lastekirjanduse Kes-
kuse poolt välja antud kinkeraamatu 
„Pisike puu“. Tunnid toimuvad koos-
töös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu-
ametiga.

Kas haridus on üldkättesaadav või elitaarne toode?
Olen veendunud, et mitte kellegi 
jaoks meist pole saladus, et üks õits-
va riigi, aga ka terve heaoluühiskon-
na peamistest tunnustest on üldkät-
tesaadav kvaliteetne haridus.

Igor Kravtšenko
Mustamäe haldus-
nõukogu esimees

Ma ei taha täna peatuda kulunud tee-
madel, mis on pühendatud hariduse 
kvaliteedile ja õppekeelele, kuigi ka 
need on tingimata äärmiselt aktuaal-
sed ja olulised. Rääkigem pigem hari-
duse üldkättesaadavusest.

Arvan, et vaid üksikud teist, austa-
tud lugejad, aimavad, millist revolut-
siooni valmistab ette „kõige võimaliku 
suur reformaator“ Jürgen Ligi, kes on 
praegu haridusminister. Asi on selles, 
et möödunud aasta lõpus saadeti nn 

kooskõlastamisringile Haridusseadu-
se projekt, mille kohasel seitsme aas-
ta pärast läheb keskharidus munitsi-
paalhaldusest üle riiklikku halduses-
se. Iseenesest pole see asjaolu kriitili-
ne. Kuid nagu sageli juhtub, kuratlik 
plaan on varjul detailides.

Tänaseks on teatatud, et Tallinnas 
hakkab tööle kaks gümnaasiumi õpi-
laste arvuga 1200! Tuletan meelde, et 
praegu õpib Tallinna koolide güm-
naasiumiastmes 9000 õpilast. Ahvat-
lev perspektiiv, kas pole? Näib, et meie 
võltsliberaalne valitsus otsustas lõpli-
kult purustada nii meie tuleviku kui 
ka riigi. 

Miks võltsliberaalne? Selgitan. Hil-
juti ütles Nobeli preemia laureaat ma-
janduse alal, USA Columbia ülikooli 
professor Joseph Stiglitz välja vaate-
nurga, et majandus, mis ei võta ar-
vesse riigi elanike enamiku huve, on 
täielikult läbi kukkunud! Kas planee-
ritavat kärpimist võib pidada enamiku 
huvidega kooskõlas olevaks?

Banaalsed põhjused
On arusaadav, et niisuguse plaani tin-
gib banaalne finantsressursside puu-
dumine. Kui aga kaevata sügavamale, 
siis kas pole võimulolijad ise viinud rii-
ki seisundisse, kus majandus tammub 
ühe koha peal, mille tagajärjeks on eel-
arveraha nappus? Mart Laar, kes rajas 
Eesti liberaalse majanduse alused, tun-
nistas ise, et peaministriks määrami-
se hetkel piirdus tema ettekujutus ma-
jandusest üheainsa Milton Friedmani 
läbiloetud raamatuga. Friedman kaht-
les aga juba 2003. aastal isegi tõsiselt 
oma teoorias,  2008. aastal näitas selle 
teooria eluvõimetust ka ülemaailmne 
majanduskriis.

Meie niinimetatud liberaalid jätka-
vad aga kõiges selle minu arvates utoo-
pilise teooria järgimist. Kelle huvides 
nad niiviisi toimivad? Mulle näib, et 
praegune valitsus on muutunud selle 
poliitika pantvangiks, mille lõid nende 
eelkäijad ja mida nad ise jätkavad. Ei saa 
ju maksustada kõrgemalt kitsast oligar-

hide rühma, kes sponsoreerivad valit-
sevaid erakondi ja viivad neid võimule!

Aga kõik liigub, kõik muutub. See, 
mis oli hea 25 aastat tagasi, ei tööta 
paljude arvates enam praegustes tingi-
mustes. Seesama ülalpool meenutatud 
Nobeli preemia laureaat Stiglitz paneb 
ette investeerida rohkem vahendeid 
infrastruktuuri projektidesse, medit-
siini, sotsiaalvaldkonda, haridusse, loo-
buda vanadest dogmadest. See aitaks 
nii majandust käivitada kui ka sundida 
seda toimima enamuse huvides. 

Lõppude lõpuks võiksime endale 
küsimuse esitada: kelle huvides peak-
sid toimima majandus ja riik? Võib-ol-
la just siis kujuneks meil olukord, mil-
le puhul me ei ole sunnitud oma laste 
hariduse pealt kokku hoidma? Lisaks 
tekiks meil vähemalt mingisugune või-
malus, et keegi Eesti elanikest on ku-
nagi väärt Nobeli preemiat. Seni aga 
jääb loota, et mõistus võidab ja hari-
dus jääb üldkättesaadavaks, mitte eli-
taarseks tooteks!

Kelly Sildaru,  
Mustamäe hoiab  
Sulle pöialt!

On inimesi, kes on kõrged nagu  
mägi. Nagu majakad.

On suureks elatud elusid. Ja nimed, 
mis jäävadki alles.  

Neist sünnibki Lugu. 
Ühe rahva ja riigi aja- ja elulugu.

Tallinna Saksa Güm-
naasiumi 7.c klassi 
õpilane Kelly Sil-
daru võitis 2015. 
aastal USA Co-
lorado osariigis 
Breckenbridge's 
Dew Touri võistluse 
vigursuusatamise distsipliinis nime-
ga pargisõit (slopestyle). Kuigi sel 
ajal kõigest 13-aastane, võitis ta X-
Gamesi tšempionit Emma Dahlströ-
mi ja 2014. aasta olümpiakulda Dara 
Howelli olulise punktivahega. 

X-Gamesi võistlusel saab osale-
da kutsete alusel, mida Sildaru Dew 
Touri võitmiseni ei olnud veel saanud 
– Dew Touri võistluse võit tõi talle ka 
selle pääsme. Jaanuari lõpus Ameeri-
ka Ühendriikides Aspenis toimuvad X-
mängud on ekstreemspordialade suu-
rim võistlus.

Oleme väga uhked, et Mustamäel 
õpib nii erakordne sportlane, palun võt-
ke vastu meie tänu!

Austusega 
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Anna Leena Neering 
turundus- ja personalijuht

Viiekesi toodetakse puidust telefonik-
leepse, mis võib tunduda inimesele, 
kes on rohkem õpilasfirmadega tut-
vust teinud, veidike klišeena, sest puit 
on väga paljude õpilasfirmade toode-
te aluseks: lipsud, kellad, telefoniümb-
rised jpt. Samas on ka üleüldisel Eesti 
disainimaastikul puit aastate jooksul 
tohutult populaarsust kogunud ning 
see on tegelikkuses vaid positiivne, 
sest puit on igatepidi hinnaline ning 
stiilne materjal.

Õpilasfirma Woodula alustas oma 
tegevust mineva aasta sügisel koos pal-
jude teiste õpilasfirmadega . Kindlas-
ti on kuuldud JA Eesti ettevõtlusõppe 
programmist, mis kannab nime Õpi-
lasfirma ja on suunatud gümnaasiu-
miastme õpilastele. ÕF on ehe näi-
de, kuidas parimaks viisiks õppida on 
praktika. Gümnaasiumis on küll või-
malik osaleda ettevõtluskurususel, 
kuid tõelise meeskonnatöö, juhtimi-
se ja ärimaailma kogemuse saab just-
nimelt läbi oma firma. Valemivihiku 
näitel võib ÕF projekt kujuneda väga 
edukaks.

Iga nime ja ideega kaasneb tavali-
selt ka lugu. Algselt oli neil tüdruku-
tel firma loomiseks ideid palju, kuid 
need näisid üksteise järel kokku va-
juvat. Kui 2015. aasta kevadel tundus, 
et ideid on nii palju, et tuleb kindlasti 
õpilasfirma luua, siis sama aasta sügi-
seks oli alles jäänud vaid meeletu tah-
tejõud firma loomiseks. 

Tänase ideeni, milleks algselt olid 
telefonikleepsud, millel oleks peal ma-
temaatika, füüsika jpt valemid jõuti al-
les veidi enne registreerimist. Woodu-
la nimi tuleneb kahest sõnast: Wood ja 
Formula, mis tähistab valemikleepse, 
mida on kooliõpilastel võimalik kasu-
tusse võtta nii kodustes kui ka koolisi-

sestes tingimustes. Täna on juba või-
malik soetada ka muid disaine lisaks 
valemitele.

Hetkeseisuga on ühiselt osaletud 
mitmel laadal. Kindlasti osaletakse 
koos veel nii mõnelgi laadal, kuid pea-
miseks eesmärgiks on hakata tellimusi 
vastu võtma läbi kodulehe, mille leiab 
nende Facebooki lehelt. Sealne müük 
on samuti juba käima läinud. 

Kõige vahvam on see, et igaühel on 
võimalik endale sobiv disain joonista-
da ja see Woodula meeskonnale saata. 
Lähitulevikus on neidudel plaanis te-
ha koostööd noorte amatöörkunstni-
kega, kelle tööd on tõsiselt omanäoli-
sed ning puidule trükituna veelgi ilu-
samad. 

Seetõttu tasub kindlasti antud õpi-
lasfirma tegemistel sotsiaalmeedias ja 
mujal silm peal hoida.

MUSTAMÄE  
MAJAKAD

Woodula: “Parim aeg  
firma luua on täna!”
Woodula on Tallinna Saksa Gümnaasiumi neiude poolt loodud õpilasfirma,  
mis alustas oma tegevust mineva aasta sügisel. 

Tegijad teavad
▶  Kerly Piirsalu, tegevdirektor: 

“Õpilasfirma on parim võimalus nä-
ha juba kooliajal tõelist ärimaailma. 
Kui teha firmat koos lähedaste ini-
mestega, siis on see kogemus veel-
gi huvitavam.“ 

▶  Alina Kalle, finantsjuht: „Mulle 
meeldis mõte teha praktilist tööd 
vahvate ja lähedaste inimestega 
koos. Kõige tähtsam, mis ma raa-
matupidamise kõrvalt veel õppinud 
olen, on hea meeskonnatöö olulisus.“

▶  Glenda Tamar, tootmisjuht: „Meil 
on väga toredad firma liikmed ning 
koostöö sujub hästi. Mul on väga hea 
meel, et projektiga kaasa läksin!“ 

▶  Susann Šefer, reklaamijuht: „Õpi-
lasfirmaga tegelemise käigus olen 
tundma õppinud ärinduse ning 
meeskonnatöö toimimist. Mõninga-
te ettevõtmistega on kaasnenud nii 
tõusud kui mõõnad, kuid tänu nen-
dele on meie firma veelgi tugeva-
maks kujunenud.“

K
RI

ST
JA

N
 T

EE
D

EM
A 

/ P
OS

TI
M

EE
S


