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Öeldakse, et inimene õpib kuni elab ja samas
arvatakse, et õpitakse selle pärast, et peab. Juba
koolis pannakse hindeid, hiljem võrreldakse omavahel diplomitöid ja palganumbreid. Õppimine
võib aga olla ka vaba aja veetmise viis. Mis paneb
inimesi õppima kodukoristust või tegelema improteatriga? Ja mis kasu on tööandjal sellest, et töötajatel need oskused on?
Kaisa Hansson Tartu Rahvaülikoolist loodab
peagi ka Eestis näha tendentsi, et täiskasvanud küsivad üksteiselt – mida sina sel aastal õppima läksid? Igatahes on Tartu Rahvaülikooli kursused üles
leidnud kogu töötav elanikkond vanuses 25–60.
Rahvaülikooli pikaajaline kogemus näitab,
et kõige rohkem hinnatakse võimalust teha asju
oma kätega ja näha koheselt protsessi tulemust.
Tööülesanded seda tihti ei võimalda, seega mõjub
millegi loovaga tegelemine puhkusena ja maandab pingeid. Hansson ütleb, et nende juures käivad nn puhkamas nii arstid kui ka juristid ja nad
on kvaliteetaja üle väga õnnelikud. “Vaheldusrikkalt puhanud inimeste tööpäevad on efektiivsemad ja nad ise elutervemad,” on Hansson kindel.
Õpi keelt või sellest sõltumatust. Lisaks loovatele
aladele on alati populaarne keeleõpe. Valida saab
nii enamlevinud inglise ja soome kui ka näiteks
islandi, läti või araabia keele vahel.
Koolitust võib aga kasutada ka selleks, et keelest
sõltumatu olla. Näiteks otsustas psühholoogiahariduse omandanud Marje Ubin end täiendada väga praktilise erialaga ja õppis elektrikuks. “Tahtsin osata midagi, mida saan rakendada keelest sõl-

tumatult,” selgitab ta. Tõepoolest, elektrik leiab
tööd nii Hollandis kui ka Abu Dhabis ning keeleoskust ei ole vaja rohkemat, kui viisakusväljendid.
Ubinal pole õppimiseks vaja muud põhjust
peale selle, et talle lihtsalt meeldib õppida. Läbitud koolituste ja kursuste nimekiri on aukartustäratav, lihtsamatest tööalastest Exceli tundmaõppimise koolitustest psühhodraama, helitehnika
ja valimisvaatlejate koolituseni. Tööandja on tema sõnul olnud alati väga toetav ja leidnud võimaluse, kuidas ta koolituste kõrvalt ka tööülesandeid täita saaks.
Sellest, et koolitused praeguse töövaldkonnaga kokku ei lange, ei ole ka midagi. “Olgem ausad,
ka enamikku kõrgkoolis õpitud asjadest ma oma
töös praegu ei kasuta,” naerab Ubin. Koolitused on
tema jaoks viis edasi liikuda ja areneda, lisaks ka
varuplaan juhuks kui praeguse töökohaga peaks
midagi juhtuma ja peab uut otsima.
Kastist väljas. OÜ Puhastusekspert koolitaja Helge Alt räägib, et koolituste üldiseks eesmärgiks
on ärgitada inimesi mõtlema enda ja oma asutuse arendamisvõimalustele. “Et koolitus oleks kasulik nii asutusele kui ka inimestele, tuleb kindlaks teha, milliseid muutusi vajatakse,” ütleb ta.
Inimest ei saa täielikult lahutada tema tööst, kõik
vabal ajal omandatu võib ka tööelus ära kuluda.
Alt tõdeb, et nii tööandjate kui ka töötajate huvi
nende ﬁrma poolt pakutavate koolituste vastu on
suur. “Rõõmu teeb see, et paljud tulevad ka teist või
kolmandat korda,” ütleb ta. Koristusalased koolitused pole mõeldud vaid neile, kes sellega leiba
teenivad – oodatud on ka need, kes lihtsalt tahavad oma kodu puhtana hoida. Võimalik on kokku
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