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Kohtla-Järve

Järve gümnaasiumi

"putipoisid"

on juba teinud Ida-Virumaa

FINAAL: Järve gümnaasiumi

õpilasfirmade

seas ajalugu.

PEETER ULlEVÄU

õpilasfirma on 16 parema seas.

Ida-Rüütlid pürgivad riigi
parimaks õpilasfirmaks
• ''Tuleb tunnistada, et ma eksisin nende suhtes,"
tõdeb Järve gümnaasiumi majandusõpetaja Kaire Jõe, kes suhtus gümnasistide kavatsusse avada kooliseinte vahel kohvik rohkem kui skeptiliseit.·
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tiia@pohjarannik.ee

Missugune see kohvik on?
Väga populaarne koht koolis!
Kui te ei usu, astuge sealt läbi! Avatud igal vahetunnil koolipäeva lõpuni.
Kohutavalt motiveeritud
Lihtsuses peitub geniaalsus - just nii võiks arvata
koolikohviku rajamise mõttest, sest kliente pole vaja
minna tänavalt otsima, neid
on klassiruumid täis. Seda
esiteks, teiseks - ostad poest
limpsi ning müüd seda kallimalt edasi, ka selles pole justkui midagi keerulist. Aga kui
sa oled alles õpilane ning pistad ettevõtlusega rinda õppimise kõrvalt, polegi see kõik
nii lihtne. "Kuid nad on mingil täiesti arusaamatul kombel kohutavalt motiveeritud,"

märgib gümnasistidele majandusõpetust andev Kaire
Jõe rõõmsalt.
ÜKs õpetaja võib olla rõõmus ka siis, kui ta eksib, ning
õpetaja Jõe eksis, kui ta tema
poole kohviku avamise jutuga pöördunud noormeestele
oma otseütlemisega silmade
vahele lajatas. ''Ega ma teisse ikka väga ei usu küll," kostis ta toona.
Ja mis juttu ta nüüd räägib, kui noormehed sibavad
kooliaasta algusest igal vahetunnil truilt kohviku ust
avama? Kui neil on internetis kohvikut tutvustav koduleht ja toetajad sotsiaalvõrgustikuse Kui nad on osalenud õpilasfirmade
laadal?
Kui nad on ostude pealt teinud annetusi, mis võimaldavad kooliekskursioonil osaledaka neil, kes toetuseta seda
endale lubada ei saaks? Kui

nad on kohviku taararaha annetanud lastele teatrielamusi
pakkuvale kampaaniale "Aitan lapsi"? "Tuleb tunnistada,
et ma eksisin nende suhtes,"
ütleb õpetaja Jõe.
Tartus Ahhaa keskuses
Neid noormehi on viis Erki Pilli, Margus Mardi,
Kaspar Ljutt, Martin Lass ja
Martti Mikita, kes on jaganud
omavahel ära ametid tarnedirektorist tegevdirektorini.
Kohvik kannab nime Areen
67 ning õpilasfirma on ristitud Ida-Rüütliteks. Galantsed
rüütlid need kohvikurüütlid,
pintsakud seljas ning teenindus kiire! Aega jokutada pole, sestvahetund - see kestab
ju vaid mõned minutid.
Kuigi kohviku uks klõpsab
pärast koolipäeva kinni, võib
neid viit noormeest leida seal
ninapidi koos istumas veel
õhtul kell kaheksagi, sest esimese Ida-Virumaa õpilasfirmana on nad jõudnud oma tegevusaruande ja aktiivse tegutsemise põhjal finaali Eesti 16 parema sekka.

Võistlust korraldab Junior
. Achievement (JA) Eesti. "Tänavune võistlus on eriti tihe, .
tugevaid firmasid on Eesti
eri paigust," tõdevad korraldajad. Ja kuigi Ida-Rüütlite
konkurentide seas on selline firma, kes on teinud ning
müünud kõrvaklapi juhtmete
kinnitamiseks mõeldud klipse juba üle tuhande, ja on
firma, kes korraldab Tallinna vanalinnas müstilisi ekskursioone, ja on firma, kes on
loonud juhutööde vahendusportaali, usub kohvikurüütlite personalidirektor Kaspar,
et võiduvõimalus pole neilgi
olematu.
Võitja selgub 23. aprillil
Tartus Ahhaa keskuses, kus
finalistid esitlevad oma firmat ja tegevust 4minutilise
presentatsiooniga,
müüvad
oma toodet või teenust ülespandud müügistendi juures
ning vestlevad züriiga.
Eesti parim õpilasfirma
esindab Eestit 35 konkurendi seas 22.-25. juulil Tallinnas
toimuval Euroopa õpilasfirmade võistlusel.

