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SINU SUVEKUUMUSE 
JAHUTAJA
Andra Stražev, andra@yu.ee

Suvi on käes, mis tähendab, et aina enam rahvast 
koondub välja ja eelkõige just veekogu äärde. Nüüd, 
kui päike sirab kõrgel, ei saa peatsete olümpia-
mängude tuules rannale ainult siruli jääda, ikka 
tuleks end veidi liigutada. Selleks puhuks jagavadki 
oma kogemusi olümpialootused purjesurfar Ingrid 
Puusta ja purjesportlane Karl-Martin Rammo 
(lk 23). Vees sportides või seal lihtsalt sulistades 
võime end küll mugavalt tunda, aga on siiski paar 
olulist juhtnööri, mida päästeamet (lk 33) soovitab 
vees järgida. 

Selleks, et vähesed kaunid ilmad raisku ei läheks, 
tasub ka uutes kohtades ringi liikuda: nii laiendad 
silmaringi ja õpid iseend tundma. Suvisest YUst 
leiadki Maarjamaale reisinud ameeriklase Adam 
Culleni loo (lk 34), kes kirjandushuvilisena sattus 
juhuslikult siia ning tõlgib nüüd usinasti eesti 
kirjandusklassikat. Lisaks on õue koondunud 
YU mängud, mis panevad põsed õhetama ja 
adrenaliini voolama (lk 76). 

On teada-tuntud tõde, et elu keeb praegusel 
hooajal just vabas õhus. Eriti palju on toimumas 
ja pidustused on just nüüd eriti teemas. YU 
kaante vahelt leiad vastused küsimustele, kuidas 
valmistuda grillipidudeks (lk 55) ning kuidas teha 
ja tõlgendada peokutseid (lk 57). Samuti tuleb 
juttu festivalidest: miks ning kuhu minna ja millist 
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YU         TOIMETAJA KIRI

rõivastust kanda. Festivalidest räägib täpsemalt ka 
Lexsoul Dancemachine´i eestvedaja Robert Linna 
(lk 4).

Pahatihti kipub olema, et unustame end kaunil 
suvepäeval liiga kauaks päikese kätte ning energia- 
ja jõuvarud kipuvad väheseks jääma. Seega 
on oluline end vahepeal kosutada. On siililegi 
selge, et randa sobivad eriti hästi imemaitsvad 
alkoholivabad kokteilid, mille retsepte jagavad 
Meat Marketi baarmenid (lk 62). Juhul, kui 
magusaisu peale kipub, ent rannavormi kaotada 
ei tahaks, on OTT ehk Oivaline Tervislik Tort 
(lk 59) just sulle mõeldud. Ja kui grillipidudest 
isu täis peaks saama, on kasulik sammud seada 
Cremeria kohvikusse, kus korraldatakse isuäratavat 
itaaliapärast aperitivo-stiilis õhtusööki (lk 64). 

Etteruttavalt hilissuve ja sügise poole vaadates 
leiab veel põhjust tähistamiseks. Nimelt on Eesti 
vanimat algupärast muusikat tegev Singer Vinger 
tähistamas 30 tegevusaasta juubelit. Sel puhul 
võtsime vanameister Hardi Volmeril sabast ning 
uurisime sellise pika ja auväärse loomingulise töö 
kohta täpsemalt (lk 77). 

Soovime kõigile meelelahutuslikku suve! ◉
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Toimetaja Erika Renel
erika@yu.ee
Fotod: Tõnu Runnel

MIllISTEl fESTIVAlIdEl TE lExSoUl 
dANcEMAcHINE’IgA JUbA ESINENUd olETE?
Esimese asjana tuleb ette loomulikult eelmise aasta 
Positivus. Fantastiline publik! Muidugi ka Tallinn 
Music Week, Kullaaugu ja ka Leedus oli mingi 
linnafestival. Ega tegelikult Lexsouliga festivalidel 

väga polegi esinenud. Aprillis mängisime Soomes 
Funky Elephantil, Tallinnas Jazzkaarel ning suve 
lõpus astume üles muidugi Intsikurmus.

MIS oN fESTIVAlIl ESINEMISEl TEISTMoodI?
Üks asi on see, et festivalidel on tavaliselt tohutult 
igasuguseid bände ja artiste. Seetõttu peab 
eriti tähelepanelik olema, et kõik saaks ülimalt 
meeldejääva elamuse, isegi siis, kui vihma sajab, 
elekter ära läheb või publikuks on neli inimest. 
Festivalid on ka ideaalne koht, kus teiste bändide 
ja muusikutega kohtuda, üksteistele kaasa elada ja 

YU         MUUSIKA

lExSoUl dANcEMAcHINE lAVAl  
IgA IlMAgA
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miks mitte ka tulevasi kokkuleppeid sõlmida. See 
on hea võimalus väga paljudele ja väga erinevatele 
inimestele oma muusikat tutvustada. Või siis lihtsalt 
pidu panna, nautida ilusat ilma ja ilusaid inimesi.

MIS SIIS, KUI fESTIVAlIl VIHMA SAJAb?
Üldiselt iga normaalne festival oskab sellega 
arvestada ja mulle kui esinejale pole see mitte 
kunagi takistuseks olnud. Ega ka mulle kui fännile. 
Vihmaga tekib publiku ja bändide vahel kuidagi 
eriliselt vahetu energia. Jäävad need, kes tegelikult 
ka tahavad seal olla ja kellel on vihmast täiesti 
ükskõik – peaasi, et saaks kuulata oma lemmikut 
mängimas ja tantsida omasuguste seas nii, nagu 
homset poleks. Festivalidel käikski justkui täiesti 
erilised inimesed: visad, julged ja vabad.
 
MIdA ooTATE TäNAVUSElT INTSIKUrMU 
fESTIVAlIlT?
Kuna see on Lexsouli jaoks selle aasta viimane suurem 
avalik esinemine, siis loomulikult ootame kõiki lava 
ette jalga keerutama. Peaasi, et kõigil oleks mõnus. 
Vaadates selle aasta plakati kujundust, siis loodan, et 
kõik see müstiline džungel ärkab ellu ja katab meid 
oma lehtedega. Ans. Anduri kontserti ootame ka. 

MIS oN TEIE UNISTUSTE fESTIVAl,  
KUS SooVIKSITE ESINEdA?
See on hetkel liiga raske küsimus. Iga päev on kuskil 
mingi festival ja kunagi ei tea, mis võib osutuda 
unistuste esinemiseks. See selgub siis, kui ma sinna 
satun ja see õige tunne mind ka edaspidi saadab. ◉
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MIKS KäIA SUVEfESTIVAlIdEl?

Suvel on kõige mõnusam lihtsalt puhata: 
maakodus verandal raamatuid lugedes või 
heinamaal raadiot kuulates end pisutki 

ühiskonnast isoleerida. Veidi aega pärast sellise 
puhkuse algust tekib aga tavaliselt tunne, et nüüd 
tahaks näha inimesi ja lõbutseda. Linnamelusse 
veel sukelduda ei soovi, aga samu huve jagavaid 
isikuid võiks kohata küll. Õnneks toimub sel suvel 
rohkesti lahedaid festivale, mis koondavad kokku 
sarnase muusikahuvi või elustiiliga rahvast.

Teinekord on lahe festivalile sattuda ka 
juhuslikult. Ehk ei peagi enne täpselt 
teadma, mis bändid esinevad, võib lasta 

end ka kohapeal nimme üllatada. Mäletan tänaseni 
hästi päeva, mil otsustasin hommikul täismeigiga 
Patareivile minna, et teiste väsinud piduliste kõrval 

särada. Samuti meenub, et indie-festivali Schillingu 
hommikud on olnud paremadki kui õhtune pidu. 
Meeldejäävad on olnud nii lühikesed metsamatkad 
seni avastamata superstaaridega kui ka imelise 
hommikumuusikaga kõrvalised kohvikud.

Mõnda festivali aga fännin lihtsalt ürituse 
enda pärast, ükskõik kes esineb, tean, 
et alati on lahe energia. Seega võin 

julgelt varakult odavama pileti osta. Osa festivale 
aga ilmneb täiesti üllatuslikult – näiteks satun 
miskipärast viimasel ajal ikka Õllesummerile. Oma 
olemuselt on see lihtne linnafestival, kuhu minek ei 
nõua suurt ettevõtmist. Samas saab soodsa hinna 
eest näha väga ägedaid esinejaid, tänavu on selleks 
teiste seas John Newman.
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Parimaks sündmuseks võib aga kujuneda 
ka koos valitud sõpradega kaugele Eesti 
sügavustesse või välismaale sõit, mida võib 

pidada üheskoos ekslemiseks. Juba oma maagilise 
toimumiskohaga võlub Leigo järvemuusika festival. 
Samas võib ette võtta suurema retke Positivusele, 
mida iseloomustavad telgid ja teel olek. Ma lähen 
sinna tänavu puhast popmuusikat Years & Yearsi 
kuulama, aga vaataks ära ka ikoonilise Iggy Popi.

Muuhulgas sattusin eelmisel suvel 
kogemata üksi Weekendi-aegsesse 
Pärnusse ja pidin põgenema. Mitte et 

muusika oleks halb olnud, vastupidi. Näiteks tänavu 
on Weekendi kava mind juba üllatanud, neist enim 
tahaksin nautida Lost Frequenciesi ja Michael 
Calfani. Paraku on aga suvine Pärnu minusuguse 
nohiku jaoks liig: sellise rahva seas tunneksin end 
liiga korraliku ja viisakana. Üksi käia on muidu 
väga lahe, sest kui satud õigele festivalile, kohtad 
vanu sõpru või leiad uusi mõttekaaslasi.

Ootan juba aega, mil saab Intsikurmus 
Lexsoul Dancemachine’i järgi tantsida ja 
Kukemuru Ambient festivalil Itaaliast pärit 

The Star Pillow kuulata. Samas miks mitte kaasata 
suveplaanidesse ka Viljandi pärimusmuusika 

festival. Ausalt öeldes oligi Viljandi folk esimene 
festival, kuhu kunagi ammu teadlikult läksin. 
Tänavu võtaksin sinna kaasa oma vanaema ja 
naudiks muuseas ägedat Ju-Ju folkdiskot. Hard 
Rock Laagrisse ma aga pigem ei satu, sest olen 
rohkem maheda popmuusika kuulaja, aga kui 
Vana-Vigalasse peaksin jõudma, siis ilmselt roosas 
pitskleidis ja valgete kauboisaabastega. Üldse on 
festivalidel põhjust riietusega rohkem silma paista. 
Tänavu ei pea enam õnneks indiaanisulgedest pärgi 
kummikutega kombineerima, aga särada tahaks 
ikka. Festivalidele ongi omane lõbus paradoks: 
glamuurse kostüümiga juba kolmandat päeva 
veenev välja näha.

Tänavused festivalid ei ole ainult puhtalt 
muusikateemalised. Kas teate ikka, et 
muuseas on meil käimas merekultuuriaasta? 

Festivalikülastajaid võib liita ka ühine tänavatoidu- 
või joogahuvi. Mina luban endale suvel 
esimest korda American Beauty Car Show’d 
vaatama minna. Viimastel aastatel on ka Paide 
arvamusfestival olnud üllatavalt hea vaheldus 
tavalisele meelelahutusüritusele. Lisaks, kas olete 
kuulnud midagi kuufestivalist? Igatahes festivalil 
näeme! ◉

Toimetaja Erika Renel, erika@yu.ee
Fotod: Aron Urb
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TEllISKIVI 
looMElINNAK: 
TäNAVAKUNSTI 
SüdA VäIKESE 
EESTI pEAlINNAS

Tänavakunst on kogumas Eestis järjest 
suuremat väärtust. Kui veel kümme aastat 
tagasi ei olnud värvilised seinamaalingud 

tänavatel eriliselt soositud ja tänavakunsti 
arenguks meeldivat kasvulava ei leidunud, 
siis tänaseks päevaks on olukord selgelt teine. 
Tänavakultuuri pooldajate ning armastajate 
hulk näib järjest kasvavat. Oleme jõudnud 
lausa nii kaugele, et meil on võimalus veeta nii 
värskendav hommik, päikesepaisteline lõuna kui 
ka meeleolukas õhtupoolik otse tänavakunsti 
keskel, meie enda Telliskivi loomelinnakus.

Toimetaja Mari-Liis Koemets
mariliis@yu.ee
Fotod: erakogu

YU         KUNST
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Ent loomelinnaku sisujuhi Raimo Matvere 
sõnul ei ole tänavakunsti arendamine 
linnakus pelgalt nende enda välja töötatud 
idee. „Eks algus peitub ikkagi selles, et 
kunagi on tänavakunst loomelinnaku 
hoonete seintele lihtsalt tekkinud. Osa sellest 
on olnud päris hea, mis tõukas valdkonna 
arengusse mingil moel panustama, andes 
võimaluse tänavakunstnikele meie juures 
enda visioone ellu viia,“ räägib Matvere. 
Lisaks on loomelinnak teinud läbi aastate 
koostööd JJ-Street Baltic Sessioniga, mis 
juba mitu aastat tagasi korraldas enda 
festivali raames võistlusi just loomelinnaku 
müüridel, kasutades neid pindade katmiseks 
kunstiga. Viimased kaks ja pool aastat on 
kaks ettevõtet aga teadlikult üheskoos välja 
valinud seinad ja need kunstiloojad, kelle 
loomingut silmapaistvatesse asukohtadesse 
luua.

„TäNAVAKUNST TEEb MEIE HooNETE 
VälISIlME ATrAKTIIVSEMAKS. SEE 
oN JUSTKUI rAHVUSVAHElISElT 
MõISTETAV KUNSTIVorM – IdEAAlNE 
KENA IlMAgA õUES AVASTAMISEKS 
NINg NAUTIMISEKS.“
On raske hinnata, kui paljude autorite 
kunstiteoseid on võimalik loomelinnaku 
seintelt leida, kuna tänavakunstisein on 
mitme autori ühislooming. Lisaks on ka 
JJ-Street Baltic Sessioni raames toimunud 
ühisloomingu projekte. Ometi teab Matvere 
öelda, et suuremaid, tellituid töid on linnakus 
kokku neli. Tänavakunstisõbraliku tee on 
Telliskivi loomelinnak teadlikult valinud, 
kuna sealne keskkond sobib selleks hästi ning 
soosib vaba eneseväljendust kunsti kaudu. 
Nende jaoks on kvaliteetne tänavakunst 
selgelt üks atraktiivne linnakeskkonnaga 
kaasaskäiv kunstivorm. Seetõttu loob 
linnak ka ise võimalusi ja pindasid, 
sealhulgas Telliskivi tänavakunstiseina, 
mis võimaldavad head tänavakunsti järjest 
rohkem ja rohkem juurde tekitada. Matvere 
täheldab ka seda, et mõistagi tekib alale aeg-
ajalt ka klassikalist, ööpimeduses tehtud 
omaloomingut. Õnneks on selle kvaliteet 
ajas järjest paranenud ning lihtsalt sodimist 
loomelinnakus enam eriti ette ei tule, pigem 
siiski läbi mõeldud pildid ja sõnumid.

Tulevikule mõeldes on kindlasti plaanis jätkata 
koostööd JJ-Street Baltic Sessioniga tunnustatud 
välismaiste artistide loomingu toomisel 
Telliskivisse. Tänavakunstisein jääb kindlasti 
linnarahvale avatuks. Muuhulgas on huvi ka 
loomelinnaku fassaad elama panna, muutes 
ootuspärased ning ootamatud kohad lõuenditeks. 
Lisaks on ka linnakul endal mõned põnevad 
plaanid, millest saame kuulda juba tulevikus!

KUNA TEllISKIVI looMElINNAKU 
SUUrIMAKS AbIKäEKS NINg 
KooSTööpArTNErIKS oN JJ-STrEET bAlTIc 
SESSIoN, püüdSIME KINNI SEllE põNEVA 
rüHMITUSE üHE VägA olUlISE EESTVEdAJA, 
ITA pUUSEpA. ITA räägIb MEIlE läHEMAlT 
NII TäNAVAKUNSTI olEMUSEST KUI KA 
SEllEST, KUIdAS JUST NEMAd JõUdSId 
lINNAKUgA TäNAVAKUNSTI ArENdAMISES 
üHISE KooSTööNI.

KUIdAS JõUdIS JJ-STrEET bAlTIc SESSIoN 
TäNAVAKUNSTI NINg SEAlHUlgAS 
-MAAlINgUTE popUlArISEErIMISENI? 
AlgNE IdEE TUlENES JU SIISKI SooVIST 
lEIdA TANTSUVAldKoNNA problEEMIdElE 
VõIMAlIKKE lAHENdUSI.
JJ-Street Baltic Session on tänavakultuurifestival, 
mis hõlmab erinevaid tänavakultuurivorme. Lisaks 
tänavatantsule on üheks vormiks ka tänavakunst. 
Festivali idee on tuua kokku tänavakultuuri 
harrastajaid ja huvilisi, sealhulgas selle erinevate 
elementide esindajaid, kellega üheskoos teha 
midagi vägevat. Nii lihtsalt kunstini jõutigi. Eraldi 
toodi tänavakunsti osa esimest korda välja 2011. 
aastal.
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KUI SUUr oN TEIE MEESKoNd, KES JUST 
SEllE VAldKoNNAgA TEgElEb? KUI 
TIHEdAlT UUSI MEESKoNNAlIIKMEId 
VärbATE?

Meeskond on tegelikult üsna väike, kuid sündmuste 
toimumise ajal lööb meiega kaasa arvukalt 
aktiivseid noori. Mingisugust värbamist me ei 
korralda, kuna ka meeskonna enda näol on hetkel 
tegemist vabatahtlike noortega, kel on lihtsalt kirg 
asja vastu. Need inimesed on protsessi käigus 
kuidagi ise meieni jõudnud või koostööd alustanud. 
Kui keegi tunneb ise huvi, leiame alati midagi, kus 
kaasa lüüa.

TEATAVASTI TEETE TIHEdAT KooSTööd JUST 
TEllISKIVI looMElINNAKUgA. KUIdAS 
looMElINNAKU ENdA JAoKS lEIdSITE? VõI 
õIgEMINI, KES lEIdIS KEllE? MIKS JUST 
TEllISKIVI looMElINNAK? 

Teeme tõesti nendega tihedat koostööd. Telliskivi 
loomelinnakuga võtsime ise ühendust, kuna see on 
lihtsalt nii äge koht. Mõtlesime, et seal oleks väga 
lahe midagi teha – juba sealne õhkkond ja ümbrus 
inspireerivad. Lisaks arvasime, et see idee võiks 
ka neile endale meeldida. Ja vot, meeldiski! Nad 
olid kohe asjast huvitatud ja nii teeme tänaseks 
koostööd juba kolmandat aastat. Muide, Telliskivi 
loomelinnakus asub ka Tallinna esimene legaalne 
grafitisein, mida on igaühel võimalus kasutada!

KAS olETE ürITUSI KorrAldANUd KA 
lINNArAHVAlE? MIllISEd NEIST oN KõIgE 
popUlAArSEMAd olNUd JA KUI pAlJU 
TäNAVAKUNST ülEüldSE KoHAlE MEElITAb?

Tegelikult ei olegi me jõudnud neid üritusi veel nii palju 
korraldada, aga soov on täiesti olemas! Oleme suvel 
vabas õhus korraldanud koos avatud noortekeskustega 
huvilistele tasuta tänavakunstitöötubasid. Selliseid 
töötubasid oleme organiseerinud ka Kalamaja 
päevadel ja Uue Maailma festivalil. Üldiselt on üritused 
ikka väga populaarsed. Tundub, et igas inimeses on 
peidus oma loomingulisus ja kui vähegi julgetakse, siis 
tullakse ikka proovima ja küsima, et mis asi see siin on 
ja millega tegelete. Populaarsed on stencil-töötoad, kus 
saab endale lõpuks näiteks enda kujundatud pildiga 
kandekoti.

MIllISEd oN IdEEd TUlEVIKUKS? MISSUgUSEId 
proJEKTE plAANITE SUVEl NII looMElINNAKUS 
KUI KA MUJAl KorrAldAdA JA KUI SUUrI 
INIMHUlKI NEEd KAASAVAd?

Hetkel planeerime ja organiseerime tänavust JJ-
Street Baltic Sessionit. Festivali põhinädal leiab aset 
17.–23. oktoobrini. Festivali tänavakunstisündmuste 
sari Street Art Jam aga alustab oma tegevustega juba 
augustikuust ja kestab oktoobrini välja. Plaanis on 
nii töötoad kui ka filmilinastused, samuti saab oma 
silmaga jälgida näiteks kunstiteoste valmimist. Kuid 
kõige selle kohta leiab täpsemat infot juba hiljem 
festivali kodulehelt ning Facebooki seinalt.
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MIS oN NEEd pEAMISEd MärKSõNAd VõI 
põHJUSEd, MIKS TEIE ArVATES oN olUlINE 
TäNAVAKUNSTI popUlArISEErIdA JA SEdA 
VIlJElEdA? MIS oN SEllE VõIMAlIKUd 
TUlEMUSEd VõI VälJUNdId?

Miks on üldse kunsti tarvis? Või muusikat? Või tantsu? 
Sest siis tunned, et elu on väärt elamist! Usun, et kui 
keegi on mööda kõndinud seinast, kus on tõsiselt ägeda 
lahendusega töö, siis ta mõistab ka selle väärtust. Lisaks 
on tänavakunst oma olemuselt kunstivorm, mis kuulub 
tavainimestele. See on väljendusviis ning selle tegelik 
väärtus seisneb selles, mis tundeid või mõtteid sellega 
seoses tekib. Hea tänavakunst ei kutsu esile alati häid 
tundeid: see võib tekitada hoopis vastakaid emotsioone 
ja panna mõtisklema oluliste küsimuste üle.

KUIdAS oN lood TäNAVAKUNSTIgA EESTIS? 
KUI pAlJU oN TõSISEId TEgIJAId, KUI pAlJU 
TõUSVAId TäHTI? MIllINE oN olUKord 
VõrrEldES MAAIlMAgA? KEllEST NINg 
MIllEST SAAKSIME VEEl õppUST VõTTA?

Eks seis võiks alati parem olla, sest paljud endale sellega 
rahuldavat elatist Eestis teenida ei saa ja nii liiguvad 
tihti ka tõusvad tähed vaikselt kindlale palgatööle, et 
ennast hästi ära elatada. Muidugi on ka positiivseid 
näiteid neist, kes tõesti tegelevad tänavakunstiga 
aktiivselt ja sellega kogu elatise teenivad, aga see pole 
kohe kindlasti lihtne elu. Samas on tegemist pigem 

valdkonnaga, kus uued huvilised peavad pikalt ise 
nokitsema ja tegutsema ilma, et keegi neid enda tiiva 
alla võtaks, edasi juhataks ja treeniks.

Mina usun, et olukorra parandamiseks tuleks 
esimese sammuna inspireerida nii potentsiaalseid 
kui ka juba tegutsevaid kunstnikke, luues neile 
võimalusi kohtuda teiste kunstnikega, kes võib-olla 
teevadki seda oma professionaalse tööna.

Teiseks tuleks kindlasti aidata luua ka kohalikul 
tasandil võimalusi kunstnikel oma oskusi rakendada 
ning hea töö eest tasu saada. Ühiskonnas peaks 
olema arusaam sellest, et iga töö maksab. Kahjuks 
on mitu ametnikku suhtunud selliselt, et raha läheb 
vaid värvi peale ja kunstnikud teevad tööd tasuta. Ma 
olengi olnud olukorras, kus tahaks sellise arvamuse 
peale naerda ja nutta korraga. Just sellise suhtumise 
muutmisest tulekski alustada, siis saame rääkida ka 
tõusvate tähtede suuremast pealekasvust. Vähemalt 
mina usun nii! Ka terve JJ-Street Baltic Sessioni 
festivali käigus püüame tõsta teadlikkust ning 
arusaama sellest, et kõrge taseme saavutamine ka 
tänavatantsus ja -kunstis on tohutu töö, mida tuleb 
väärtustada. Ka kunstnikud, tantsijad ja diskorid 
peavad arveid maksma ja süüa ostma.

MIllISEd oN TEIE SUUrIMAd 
TUlEVIKUplAANId SEoSES TäNAVAKUNSTIgA?

JJ-Street Baltic Sessioni raames soovime muuta 
Tallinnat põnevamaks ja ägedamaks kohaks! Leida 
suuremaid ja väiksemaid tänavakunstiteoseid, 
millest igaüks räägib oma põnevat lugu, uurida 
rohkem kunstnike kohta ja palju muud. Oleks ju 
äge, kui turistid tuleksid ka selle pärast Tallinnat 
külastama, et siin on nii palju ägedat tänavakunsti, 
mida saab avastada? Samuti tahame, nagu ka juba 
varasemalt mainitud sai, terve JJ-Street Baltic 
Sessioni meeskonnaga tõsta teadlikkust sellest, et ka 
tänavatants ja -kunst on olulised kunstivormid, mis 
peaksid olema vastavalt väärtustatud. Oleme oma 
suuremates plaanides väga üllad ja tahame aidata 
kaasa Eesti ja Euroopa tänavakultuuri arengule! ◉ 
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SUVEKUUMUSE 
JAHUTAJA

YU         SFÄÄR

Trikoo: Due ( TALI)
Käevõru: Expressions



13

SUVEKUUMUSE 
JAHUTAJA

foTogrAAf SIIrI KUMArI
STIlIST AllI-lIIS VANdEl
JUMESTAJA MArET UbAlEHT
JUUKSUr MAllE JõgEdA
ModEll VIcTorIA TKATš
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VIcTorIA TKATš VõITIS KoNKUrSIl  
„MISS rAplAMAA 2016“  ESIMESE 
prINTSESSI TIITlI. TA õpIb rAplA üHIS-
güMNAASIUMI 11. KlASSIS, TEgElEb 
TäNAVATANTSUgA JA KorrAldAb AKTIIVSElT 
NoorTETööd.

MIKS SA oSAlESId KoNKUrSIl „MISS 
rAplAMAA 2016“?
Esialgu sain kutse korraldajatelt. Tol hetkel 
suhtusin aga osalemisse skeptiliselt. Pärast seda, 
kui ema ja sõbrad mind kannustasid, hakkasin 
mõtlema, et miks mitte ennast proovile panna ja 
mugavustsoonist välja tulla. Tegelikult mulle ju 
meeldib uusi asju proovida.

MIS SINd KogU ürITUSE JUUrES ENIM 
AHVATlES?
Ahvatlesid suured kogemused. Tahtsin endas uusi, 
seni avastamata külgi leida.

MIS olI KõIgE rASKEM?
Iseend esitleda. Sponsorite juures tuli end 
tutvustada tihti kümnetele võõrastele, kes sinuga 
ühe laua ümber istusid. See oli raske, kuid vähendas 
kindlasti lavahirmu ning andis juurde väga palju 
enese kindlust.

KAS TEAdSId KoHE AlgUSES, ET JõUAd 
ESIKolMIKUSSE?
Mingil hetkel tekkisid mõtted, kuhu võiksin 
jõuda. Hakkasin lõpuks aru saama, mis on teiste 
nõrkused ja tugevused. Seda arvesse võttes tundus, 
et mingid eelised mul nagu oleks. Ma ei lasknud 
endal mõelda, et olen kellestki parem. Samas sain 
aru, et mul on oma väärtus.

KUIdAS oMAVAHEl läbI SAITE?
Saime tüdrukutega omavahel väga hästi läbi 
ja toetasime üksteist kogu missikooli jooksul. 
Saan öelda, et oleme kõik omavahel sõbrad, kuid 
tihedamini suhtlen vaid üksikutega.

KUI pAlJU olId ModEllINdUSEgA ENNE 
KoNKUrSSI KoKKU pUUTUNUd?
Oma lühikese pikkuse tõttu (158 cm – toim) ei 
olnudki.

MIS rollI MäNgIb SINU ElUS TANTS?
Tants on suurepärane eneseväljendamise viis ja 
arendab ka füüsist. Olen kogu elu tantsinud. Alates 
flamenkost kuni tänavatantsuni välja. Sinna vahele 
jäi ka neli aastat rahvatantsu. Alustasin kaheksa-
aastaselt. Hetkel tantsin neljandat aastat JJ-Streeti 
tantsukoolis.

MIllISEd oN SU TUlEVIKUplAANId?
Mulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata. 
Minu jaoks on huvitav, kuidas inimese keha toimib, 
mistõttu kaalun õpinguid füsioteraapia alal. Samas 
paelub mind filmimaailm ja ise loomine, seetõttu 
võiksin ka režissööriks õppida.

MIllISTE ürITUSTE KorrAldAMISEgA SA 
TEgElEd?
Korraldan koguduse- ja noortetööd. Hetkel olen 
seotud üritusega English Camp (www.laagrid.ee). 
See ingliskeelne kristliku sisuga suvelaager on 
mõeldud noortele, kes tahavad arendada inglise 
keele oskust. Laager toimub eri piirkondades üle 
Eesti. Mina olen seotud Rapla maakonnas Kaius 
toimuva üritusega, mida tuleb korraldama noorte 
meeskond Ameerikast. Hetkel tegelen mitme 
asjaga korraga, kuid laagri toimumise ajal on minu 
ülesanne gruppi juhtida.

MIS oN SINU JAoKS KõIgE SUUrEM 
oMANdATUd õppETUNd?
Hästi oluline on armastada teisi isegi siis, kui 
nad seda ei vääri. Ma olen seda ise tundnud, kui 
olen midagi valesti teinud ja märganud, et sellest 
hoolimata on minu kõrval inimesed – see on 
maailma parim tunne.

MIdA SooVITAd TEISTElE oMAVANUSTElE 
NoorTElE?
Väärtustage hetke, kus olete, ja inimesi, kes on teie 
ümber. See pole iseenesestmõistetav, et nad seal on. ◉
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Pluus: River Island
Käevõru: Expressions
Püksid: isiklikud
Päikeseprillid: MOHITO
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Trikoo: Poodles Club
Kõrvarõngad: Expressions
Jakk: MOHITO
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fotoSeerIA AVALdAmISt toetAb fotoLUkS

Hõlst: River Island
Šortsid: River Island
Topp: Reserved
Kaelakee: MOHITO
Päikeseprillid: MOHITO
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MoodSale
   7.-10. aprill MOODSALT SALEDAD HINNAD




9. aprill MOESHOW & KONTSERT
 Laval astub üles särav Tanja. 

pohjakeskus.ee

Avatud iga päev 10-20 / Rimi 8-22

Värvilised elamused! 
Suverõõmu leiad Põhjakeskuse rikkalikust ostukorvist. 

Kõik vajalik meie juurest!

www.pohjakeskus.ee
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KEElEd SElgEKS 
MAAIlMAS rINgI 
rEISIdES
Toimetaja Andra Stražev
andra@yu.ee

LISA! Keelereiside lugu algas 1992. aastal 
väikese flaieriga ülikooli teadetetahvlil, 
millel oli kirjas „Vene keele kursus 
Sankt-Peterburgis“. Üks keelereiside 
kolmest asutajast haaras sellest võimalusest 
kinni, broneeris koha kursusel ja õppis 
kõigest paari nädalaga vene keelt kõnelema. 
Lummatuna sellest, kui kiiresti ja vähese 
vaevaga on võimalik juhendajate käe all 
õppida selgeks keel välismaises keeltekoolis, 
naasis mees koju ja asutas koos kahe 
ülikoolikaaslasega keeleõppefirma. 
Firma nimi tuli lihtsalt: Lisa oli asutajate 
esimene vene keele õpetaja ning nime teine 
pool näitab, millise reisibürooga on tegemist. 

KIIrESTI ArENEV fIrMA
Peagi said kolm sõpra korraldada täis-
kasvanutele mõeldud keelekursusi 
ja teismelistele suunatud järelevalvega 
keele reise kõikjal. Pikad reisid USAsse 
ja Austraaliasse tõid kaasa uusi sihtkohti. 
Eesmärk oli asendada traditsiooniline ja 
mõne võrra iganenud keeleõpe värske, 
põneva ja tänapäevase kontseptsiooniga, 
mille järgi minnakse ise keelekeskkonda 
ehk õpitakse keelt just selles riigis, kus seda 
räägitakse.
Üks asutajaliige hakkas keelereiside 
jaoks kliendibaasi looma, teine ette-
võtet üles ehitama ja kolmas rahvus-
vahelist koostöövõrgustikku punuma. 
Pühendumus kvaliteetsete keelekursuste 
pakkumisele võeti klientide seas hästi 
vastu ja see kasvas kiiresti 30pealiseks 
konsultatsioonirühmaks, mis koosneb 

noortest kõrge kvalifikatsiooniga mõtlejatest, 
uuenduslikest disaineritest ja dünaami-
listest loovtöötajatest. Kunsti-, keele- 
ja finantseksperdid reisivad kogu maailmas, 
koostavad õppekavasid ning hoiavad silmad 
lahti võimalike uute sihtkohtade osas. 
Tehnika spetsialistid ja meediaeksperdid töötavad 
välja ülimalt moodsaid veebilehti ja haldavad 
kulisside taga keelekursuse servereid, tagades 
kodulehele juurdepääsu 18 keeles. Unustada 
ei maksa ka pühendunud klienditeenindajaid, 
kes annavad väsimatult nõu kõigile reisi- ja 
keelehuvilistele klientidele. Lisaks kõigele 
sellele on neil ka väike armee tudengitest 
grupijuhte, kes suvistel keelekursustel 
saadavad maailma eri otsadest pärit teismelisi. 

ülEMAAIlMSEd KEElEKUrSUSEd
Tänaseks on LISA! Keelereisidest saanud 
hästi tuntud tootemark. Ettevõtte uhkuseks 
on väljapaistvad keeltekoolid, mida on 
tunnustanud paljud keeleeksperdid. Kursuseid 
korraldatakse üle maailma ja kontoreid on enam 
kui 16 riigis. Keelereisidel osalejad kohtuvad 
igast maailma nurgast ja erinevatelt elualadelt 
inimestega. Kuigi peamisteks turgudeks jäävad 
ikka Suurbritannia, Saksamaa, Hispaania, 
Itaalia ja Skandinaavia, plaanitakse laieneda ka 
mujale.
LISA! Keelereisid on ülikooli lõpetajate 
seas hetkel üks populaarseimaid tööandjaid 
ning on alates asutamisest andnud tööd 
keelespetsia listidele, tõlkijatele, majandus-
teadlastele, aga ka turismiekspertidele, IT-
konsultantidele, meediaspetsialistidele, 
foto graafidele ja graafilistele disaineritele. 
 
Keelereise organiseeritakse nii täiskasvanutele, 
tudengitele, koolirühmadele kui ka 
noortele. Keeleõpet pakutakse huvitavates 
ja tähelepanuväärsetes paikades. LISA! 
Keelereiside kaudu on võimalik õppida saksa, 
hispaania, prantsuse, itaalia, inglise, vene, 
jaapani, hiina, araabia, tai, rumeenia ja poola 
keelt. Täiskasvanute keelereisid toimuvad 
aasta ringi, teismelistele aga koolivaheaegadel. 
Reisile saab registreerida veebibroneeringu 
kaudu aadressil www.keelereisid.com.
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ETTEVAlMISTUS KEElErEISIKS
Otsest ettevalmistust tarvis ei ole: mõned 
õpilased soovivad vahel viia külalis-
perekonnale meene Eestist. Kaasa tuleks 
võtta vaid tarvilikud riided, pesemisasjad 
ning positiivne meel. Reis algab enamasti 
kohtumisega Tallinna lennujaamas, 
kus noored tutvuvad nii üksteise kui 
ka reisisaatjaga. Sihtpaika jõudes on 
korraldatud päralevedu, mis viib kõik 
õpilased võõrustajate juurde, kus nad elavad 
järgnevad üks kuni kaks nädalat. Nädala 
sees on hommikuti kell 9−13 inglise keele 
tund, seejärel on lõuna kohalikus pargis või 
klassiruumides, päeva teises pooles toimuvad 
väljasõidud või muud meelelahutuslikud 
üritused.
Olenevalt noortest reisijatest luuakse nädala 
alguses põnev ning mitmekülgne nädala-
programm, mis võib sisaldada endas näiteks 
võrkpalli, joogat, kanuutamist, boolingut, 
matka või hobuste võidusõitu. Pärast päevast 
üritust saavad noored koju minna, süüa ja 
puhata. Mõnikord toimuvad ka õhtused 
üritused: filmi-, lõkke- ja karaokeõhtud. 
Laupäeviti on ka väljasõidud (Inglismaa 
kursusel näiteks Londonisse, Cambridge’i 
või Oxfordi) ning pühapäevad olenevad 
sellest, mida noored ise teha soovivad. 
See võib jääda vabaks päevaks, minnes 
iseseisvalt linna avastama või randa piknikku 
pidama. Igal juhul on tegevusi palju ning 
need peaksid sobima igale maitsele.

SõbrAd KogU ElUKS
Väga positiivne on näha, kuidas noored 
omavahel reisi jooksul kokku kasvavad. 
Kui esimesel päeval väga suhelda võib-olla 
ei julgeta, siis viimasel päeval lennujaamas 
lahkutakse üksteisest pisarsilmil, lubades 
järgmisel aastal uuesti kohtuda. Sellelt 
reisilt on võimalik leida sõpru kogu eluks. 
Samuti on vahva näha, kuidas noortele reisi 
sihtkoht südamesse jääb ning nende uueks 
eesmärgiks saab kunagi sealsesse ülikooli 
sisse pääseda.

ärEVAId olUKordI EI pEA KArTMA
Ärevad olukorrad tekivad enamasti kuskile 
hilinedes või ära eksides. Üldjuhul pole sellest 
midagi, paljud kardavad, et ei leia esimesel 
päeval just kooli üles. Kuna kõigil on olemas 
reisisaatja telefoninumber, siis ära eksides 
tuleks just talle helistada: temalt saab 
juhtnööre, kuidas õigesse kohta tagasi jõuda. 
Näiteks Inglismaal Brightonis sõidavad 
kõik bussid lõpuks ühele samale väljakule. 
Hirmu ei pea tundma, alati on võimalik koos 
reisisaatjaga mõni lahendus leida.

Reisida tasub alati ja igas vanuses. Mis 
oleks parem, kui uusi kohti avastades ka 
keel selgeks saada? LISA! Keelereisidega 
on seda mugav ja turvaline teha. ◉
 

 

Rohkem infot leiad veebilehelt www.keelereisid.com. 
Võta ühendust e-posti aadressil team@keelereisid.com 
või telefoninumbril 528 0524.
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Keelekursused
üle maailma!
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yU SporT
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olüMpIASporTlASEgA 
TrENNISAAlIS
Toimetaja Marlen Mais, marlen@yu.ee
Fotod: Gerda Carina
Koht: MyFitness

KArl-MArTIN rAMMo oN EESTI 
pUrJESporTlANE. TA ESINdAS 
EESTIT pUrJErEgATIl 2012. AASTA 
SUVEolüMpIAMäNgUdEl porTlANdIS NINg 
VAlMISTUb Nüüd pErSoNAAlTrEENEr 
roMAN MINIlbAJEVI KAASAbIl 
SUVEolüMpIAMäNgUdEKS, MIS ToIMUVAd 
5.–21. AUgUSTINI brASIIlIAS rIo dE 
JANEIroS. UUrISIME poISTElT, MIllINE oN 
olüMpIAEElNE TrEENINgKoorMUS, KUIdAS 
oN lood KESKENdUMISEgA NINg MIS IMEASI 
oN HypErIcE VypEr.

KArl-MArTIN, SA läKSId 
pUrJETAMISTrENNI ESIMEST KordA 
üHEKSA-AASTASElT. olEd öElNUd, ET 
KüMME AASTAT HIlJEM SAI SINUST TõSINE 
SporTlANE JA TUlEMUSEd HAKKASId 
pArANEMA. KUIdAS ToIMUS ülEMINEK? MIS 
HETKEl TEKKIS KINdEl olüMpIASIHT?

Tulemused olid mul tegelikult vastavates 
vanuseklassides alati head: olin näiteks noorte 
vanuseklassis ka maailmameister, kuid 19 tundub 
selline vanus, kus minust sai nii-öelda päris 
sportlane. Tahan rõhutada, et olen eluaeg väga 
palju trenni teinud, tõenäoliselt kordades rohkem 
kui enamik noori. Samuti olen enda arust asja alati 
tõsiselt võtnud, kuid aeg, kus keskkool on läbi ja 
ollakse teelahkmel, otsustasin mina, et teen sporti, 
tõsi – algul küll ülikooli kõrvalt. Igal juhul oli tegu 
selge üleminekuperioodiga, kus treeningmaht 
muutus veelgi suuremaks. Ilmselt kõige olulisem 
oli asja juures see, et kordades paranes treeningute 
kvaliteet. Treeningud ei olnud enam kooli järel 
teiseks tegevuseks, vaid selgelt prioriteetseks päeva 
osaks, mille ümber ülikooli õpingud sobitada. 
Seetõttu oli kogu tegevus palju läbimõeldum 
ja professionaalsem: mõttetööd läks protsessi 
palju rohkem kui eelnevalt ning vaikselt-vaikselt 
hakkasid tõesti ka olümpiaklassis tulemused 
paranema. Mis puutub olümpiasihti, siis see on 
tänu mu treenerile Rein Ottosonile, kes juhendas 
ka vendasid Tõnisteid, mul alati, lapsest peale silme 
ees olnud. 



24

Mingi hetkeni oli tegu küll pigem kauge unistuse 
kui reaalse eesmärgiga. Reaalseks sai olümpia 
umbes keskkooli lõpuga samal ajal, aastal 2008 või 
2009. Jäin Pekingi jaoks täpselt aastakese hiljaks, 
olin veidi liiga noor. Londoniks valmistusin juba 
väga selge sihiga kohe tsükli algusest peale.

KINdlAST ToITUMISKAVAST JA 
TrEENINgplAANIST KINNIpIdAMINE NõUAb 
dISTSIplIINI. KUI KErgE VõI rASKE oN NEId 
JärgIdA? KUIdAS KESKENdUd, ET rAJAl 
püSIdA? 
Mis puutub toitumiskavasse, siis ei järgi ma 
ettekirjutatud kavasid juba aastaid punkt-punktilt. 
See tekitas minus päris arvestataval määral stressi. 
Pigem olen ümbritsevate nõustajate abiga teinud 
endale selgeks inimorganismi toimimise põhitõed, 
miks, mida, millal ja kui palju süüa, ja koordineerin 
seda vastavalt päeva, nädala või treeningtsükli 
raskusele. Tervislik toitumine pole millestki 
kinnipidamine ega enesedistsiplineerimine, 
vaid elustiil. Loomulikult on isusid, mida tuleb 
rahuldada, kuid normaalse igapäevase rütmi 
olemasolul on kõrvalekalded pigem rikastavad 
kui pärssivad tegurid, kus tükk kooki, burger või 
pits korra mõne aja jooksul ei jäta ettevalmistusse 
negatiivset jälge.
Treeningplaanist kinnipidamine on minu jaoks 
keeruline pigem niipidi, et sooviksin teha rohkem 
kui lubatud. Olen alati olnud arvamusel, et kellelegi 
pole midagi ettenähtud, kõik tuleb välja teenida, ja 
mõnikord ei suuda ma põikpäiselt mõista, et alati 
pole rohkem parem. Tippspordis on seda palju, 
et kardetakse puhata, mõeldes, et konkurendid 
kuskil samal ajal ju treenivad. Mis puutub reaalsest 
kavast kinnipidamisse, siis usun, et väga oluline on 
usaldus sportlase ja nende vahel, kellega koos see 
kava valmis on tehtud. Kui sportlane usaldab kava, 
siis ei ole selle järgimine ka kunagi probleem.
Mis puutub enesemotiveerimisse, siis sellega pole 
mul treenimisel kunagi probleeme olnud ja usun, 
et kui kunagi peaks tekkima, siis on ilmselt aeg 
lõpetada. Tippsport on karm, tihti lahutab võitjat 
ja kaotajat 1 sekund, 1 millimeeter või 1 punkt. 
Kui ettevalmistustsüklis tuleb suunata energiat 
enesemotiveerimisele, sest motivatsiooni on raske 
leida, siis jääb muuks vajalikuks aega puudu. Rajal 
püsimiseks on loomulikult palju meetmeid ning 
tööriistu, mis võivad keerulistes olukordades aidata, 
kuid üldiselt olen seda meelt, et kui inimene teeb 
seda, mida armastab, siis pole ka rajal püsimise ega 
õigel ajal sõiduraja vahetamisega probleeme. Kuula 
oma südamehäält! 

KUIdAS JA MIllISE KoorMUSEgA TrEENId 
rIo dE JANEIro olüMpIAKS?
Fakt, et tegu on olümpiaga, ei muuda tegelikult 
väga paljut. Eks hooajaks valmistun ikka sarnaselt, 
tehes kogenuna korrektiive. Pikas perspektiivis on 
Rio ettevalmistus tavapärasest natuke teistsugune 
olnud, sest seal ootab purjetajaid ees väga suur 
katsumus, kus kohalikud olud on väga heitlikud ja 
ettearvamatud. Seetõttu olen Rio de Janeiro laagrites 
tänaseks päevaks veetnud juba rohkem kui kaks kuud 
ning loodan, et sellest on augustis kasu. Kehalise 
ettevalmistuse aspektist olen võrreldes eelneva kahe 
aastaga, mil purjetasin kõigil 12 kuul, taganenud oma 
juurte juurde, kus laon talvekuudel vähe pikemalt 
kodus korraliku füüsilise põhja, et keha hooajale 
vastu peaks. Eelmisel hooajal kimbutasid mind 
just oluliste võistluste ajal seljahädad, mis pärssisid 
maksimaalse tulemuse saavutamist. Kui nüüd väga 
spetsiifiliseks minna, siis üldplaanis hakkab vahetu 
OMi-eelne aeg kuni augustini välja nägema selline, 
et nädalasse peaks mahtuma kuus veetrenni, kolm 
mahukat (kahe- kuni kolmetunnist) rattatrenni, 
kolm jõusaalitrenni, kaks taastavat rattatrenni 
ja jõusaalitreeningut, dünaamilised venitused, 
rullimine, kerelihaste treening ja muu.

MIKS KASUTAd oMA TrEENINgUS HypErIcE 
VypErIT JA pAllI? MIllAl HAKKASId NEId 
KASUTAMA? MIS NEId EElNEVAlT ASENdAS?
Kasutan neid lihashoolduseks. Ütleks, et need on 
vaese mehe massaaživahendid, mis aitavad enne 
ja pärast trenni kodus, laagrites ning võistlustel 
palju kaasa olukorras, kus füsioteraapiat pole võtta. 
Hakkasin Hyperice’i tooteid kasutama alles hiljuti 
ning seni olen nendega väga rahul. Eriti palliga, 
mis on lokaalsete punktiliste pingete korral väga-
väga heaks leevendajaks. Enne kasutasin tavalist 
vahtkummist rulli ja palli asendas mõnikord 
tennisepall, kuid vahe on märgatav. Suurimaks 
plussiks pean, et jõuan samade tulemusteni 
kordades kiiremini. Vibratsioon tundub mõjuvat.

MIdA SooVITAd NoorTElE, KEllE UNISTUS 
oN SAMUTI olüMpIAlE JõUdA?
See haakub motivatsiooniga: esmalt soovitan neil 
mõelda, miks nad olümpiale jõuda tahavad. Kui 
põhjus on armastus enda spordiala vastu ning 
olümpia on selle kõrgeimaks väljundiks, kus end 
proovile panna, siis on „lihtne“: tuleb leida üles 
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need, kes tunnevad asja, oskavad suunata ja keda 
suudad usaldada, seejärel tuleb näha roppu moodi 
vaeva, natuke peab ka õnne olema ja ongi olemas! 
Kuula oma südant! Kui see unistus olümpiast tuleb 
aga kuskilt mujalt, soovist olla vinge vend, siis mul on 
uudis: see unistus võibki ainult unistuseks jääda …

roMAN, KUIdAS JA MIllAl SAI SINUST KArl-
MArTINI pErSoNAAlTrEENEr?
Konkreetne olümpiale orienteeritud koostöö sai alguse 
eelmise aasta oktoobris. Ajalugu jookseb meil veel 
kaugemale: olime seitse aastat tagasi Tallinna ülikoolis 
kursavennad. Karlal jäi eelmisel hooajal puudu just 
füüsilisest ettevalmistusest, mistõttu kummitasid teda 
ka seljavalud. Eesmärk oli tugevdada keha, et lihased 
peaksid pikkadele sõitudele vastu.

KUI TIHTI TrEENITE?
Nüüd hakkab treeningute dünaamika muutuma, 
sest hooaeg on juba peal. Ettevalmistusperioodil 
tegime nädalas viis treeningut: kolm kangitrenni 
ja kaks kerelihastele suunatud treeningut.

KAS TrEENId AINUlT profISporTlASI VõI 
AbISTAd pErSoNAAlSE TrEENINgKAVAgA KA 
TAVAHArrASTAJAId?
Lihtne vastus oleks, et treenin kõiki, kes 
tahavad saada kiiremaks ja tugevamaks. Kui 
profisportlasteks lahterdada olümpiaks valmistujad, 
siis teen koostööd ainult Karl-Martin Rammoga. 
Teised lahterduvad tavaharrastajate kategooriasse: 
teevad eesmärgipärast treeningut, aga nad ei saa 
selle eest palka.

KArl-MArTIN rAMMo 

roMAN MINIlbAJEV
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KUIdAS HINdAd VypErIT JA pAllI? 
Hinnang on positiivne. Vahtkummist rull on sport-
lastel taastumiseks hetkel üks esimesi vahendeid. 
Vyper on lisanud sellele vahendile vibratsiooni. 
Ühtlane vibratsioon rakendab töösse parasümpaa-
tilist närvisüsteemi, mis aitab lihasel veel paremini 
lõõgastuda. Vibratsiooni tugevused erinevad, mis 
laseb valida, millal täpselt seda vahendit kasutada 
(enne koormust või pärast koormust).

Pall meeldib mulle väga. Sellega saab päris hästi 
fokusseerida piirkonda, mida mõjutada tahetakse, 
eriti hästi toimib puusapiirkonnas (tuharalihased, 
puusa väljapöörajad, puusa sirutavad lihased).

KES JA MIKS pEAKS HypErIcE VypErIT 
KASUTAMA?
Vyperit võivad kasutada kõik, aga kindlasti peaksid 
kasutama need, kes teevad regulaarselt trenni. Teises 
äärmuses on inimesed, kes on inaktiivsed. Nende 
pinges lihased vajaksid ka vabastavat rullimist.

KAS VypEr SobIb KASUTAMISEKS VAId 
profISporTlASElE VõI VõIb SEdA 
KASUTAdA KA TAVAHArrASTAJA?
Sobib kasutamiseks igaühele, ka neile, kes peavad 
pikalt staatilises asendis olema (näiteks kontoritöö-
tajad) – Vyper hoiab lihaseid heas toonuses.

KUIdAS JA KUI TIHTI pEAKS KASUTAMA 
VypErIT JA pAllI?
Võib kasutada enne ja pärast koormust (enne natuke 
lühemalt, pärast trenni võib pikemalt, profülaktiliselt 
rullida). Vyperit võib kasutada ka trennivabal päeval, 
et hooldada lihaseid. Sama kehtib palli kohta. 
Ka pärast pikki väsitavaid lende sobib rullida, et 
valmistada lihaseid koormuseks ette. ◉
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Toimetaja Andra Stražev, andra@yu.ee 
Fotod: erakogu

Kümme aastat tagasi purjelauatamisega alustanud 
Ingrid Puusta (25) on taas olümpiale pürgimas, 
ent seekord kindla sihiga finaali jõuda. Milline on 
olnud Ingridi teekond ja mida purjelaud endast 
üldse kujutab, saad teada järgnevalt.

KUIdAS JA MIllAl pUrJESUrfINI JõUdSId?
Selleni jõudsin tänu õele, kelle partner tegeles 
hobi korras purjelauatamisega, käisin nendega 
tihti mere ääres kaasas. Tavaliselt vaatasin 
kõrvalt, kuidas nad surfavad, aga siis tekkis ka 
endal huvi ja läksin Pirita purjelauakooli. Ma 
olin siis 15aastane, mis on tegelikult päris hiline 
aeg, et purjelaua olümpiaklassiga alustada, 
aga nii see alguse sai. Alustasin sõitmist 
eelolümpiaklassis ja hiljem jõudsin olümpiaklassi.

TEE pAlUN SpordIVõHIKUlE SElgEKS, MIS 
TäpSEMAlT oN pUrJElAUASporT JA MIllE 
poolEST ErINEb SEE NäITEKS loHE- VõI 
AErUSUrfIST.
Purjelaud koosneb purjest ja lauast, millega 
sõidame kurssi nagu purjetajadki. Kui tavaliselt 
hobisurfarid sõidavad lihtsalt külgtuules, siis ma 
sõidan nii vastutuult, külgtuules kui ka allatuult. 
Purjetamisel on kindlaksmääratud rada ning 
sõitmine ilmast nii väga ei sõltu. Põhimõtteliselt 
on see nagu purjetamine, aga sõidetakse laual 
ja purjega, mitte paadis. Varustus on ka kõigil 
ühesugune ja universaalne.

NoorSUrfArIST 
olüMpIAlooTUSE 
TEEKoNd TIppU!
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olEd ErIAlAlT bIoTEHNoloog NINg õppISId 
SEdA TAANIS. KUST SEllINE ErIAlAVAlIK JA 
MIKS JUST SEAl?
Valisin selle eriala, kuna mind on bioloogia ja 
keemia alati huvitanud, olin juba keskkoolis 
selle kallakuga. Nüüdseks olen lõpetanud 
bakalaureuseõppe. Taani läksin seetõttu, et olin 
pikalt tahtnud vahetusüliõpilaseks minna, kodust 
ära kolida ning iseseisvat elu elada. Too hetk 
kandideeris sinna klassikaaslane, otsustasin teha 
sama ja saingi sisse. Enne väga pikalt ei mõelnudki, 
et miks just Taani, lihtsalt tollal oli selline võimalus.

SõIdAd rS:x SArJAS. MIdA SEE TäHENdAb? 
MITU VõISTlUSgrUppI olüMpIA 
pUrJESpordIS üldSE oN?
RS:X on olümpiaklass, mis on monotüüp. 
Purjelauatamises on veel teisigi klasse, aga need 
on pigem harrastajatele.
Purjetamises on kokku kümme olümpiaklassi: 
mees üksinda paadis (mida sõidab Karl-Martin 
Rammo), naine üksinda paadis, kaks naist kiires 
paadis, kaks meest kiires paadis, kaks kergekaalulist 
naist paadis, kaks kergekaalulist meest paadis, mees 
ja naine koos kiires paadis, meespurjelaudurid, 
naispurjelaudurid ning raskekaaluline mees paadis 
(mida sõidab ka Dennis Karpak).

KUI KEErUlINE oN pUrJElAUAl püSIdA? KUI 
TUgEV pEAb füüSIS olEMA?
Selleks, et seal seista, pole tugevat vormi väga vaja, 
küll aga on see oluline võistlemisel. Purjelauatamine 
nõuab jõudu ja vastupidavust, kuna seistakse püsti 
ning päevas on vaja teha tavaliselt kolm sõitu. 
Lisaks on jõudu vaja, et ülitugeva tuulega hästi 
sõita või vaikse tuule korral pikalt pumbata. Seega 

on olümpiaklassi purjelauatamine hästi füüsiline 
ala, mistõttu on vaja ka muud sporti teha, et end 
vormis hoida.

KAS pUrJElAUATAMISEl oN põHITöö KäTEl 
VõI TASAKAAlU HoIdMISEl?
Mõlemal. Vaikse tuulega peab ülakeha tugev olema, 
aga ka jalad ei tohi nõrgaks jääda.

MIdA pUrJElAUAVõISTlUSTEl TäpSEMAlT 
HINNATAKSE?
Reegel on selline, et kõik alustavad täpselt aja järgi 
kujutletava liini pealt. Liini ühel pool on jaht ja 
teisel kaater, nende vahel on stardiliin. Alguses 
sõidetakse esimesse märki, siis teise ja nii edasi. 
See, kes kõige kiiremini raja läbib, on esimene. 
Nädala jooksul toimub umbes 12 sõitu ja lõpus 
arvestatakse punktisummad kokku, kõige vähem 
punkte kogunu on võitja.

MIllINE NäEb VälJA SU TrEENINgKAVA? KUI 
pAlJU pEAd TrENNI TEgEMA VEES JA KUI 
pAlJU KAldAl?
See oleneb aastast ja sellest, kui lähedal on olümpia. 
Varasemal kahel aastal iga kuu laagrites ei käinud 
ega reisinud, aga tänavu teen seda küll. Vahepeal, 
kui koju saan, siis teen veel trenni, näiteks käin 
jõusaalis või sõidan rattaga.
Põhimõtteliselt on hooaja alguses treeningplaan 
paigas, kuhu reisin ja mis võistlustel osalen. Nädalas 
teen kuskil 18–20 tundi trenni, treeninglaagri ajal 
tuleb rohkem teha, aga kodus vähem.

Hommikut alustan treeninglaagris tavaliselt 
jooksuga, siis umbes kell 10.30 lähen paariks 
tunniks vette treenima, misjärel on väike puhke-
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paus. Siis aga lähen uuesti mõneks tunniks vette 
ning õhtul näiteks sõidan rattaga.

KUI rASKE olI olüMpIAlE pääSEdA? 
KUIdAS rIo dE JANEIro EElolüMpIAl 
VõISTlUSolUd TUNdUSId?
Eelmine kord pääsesin olümpiale väga napilt, 
aga seekord läks üsna kergesti, kuna treenisin 
selleks täiskohaga ja suutsin juba esimeses ringis 
kvalifitseeruda. Selles suhtes läks mul hästi.
Olümpiaolud Rios tundusid aga keerulised, kuna 
purjetame lahel, mis on põhimõtteliselt linnas sees: 
ühel pool Rio ja teisel Niterói. Seega võib tuul igalt 
poolt puhuda, sest seal on laevatee ning hästi kiire 
hoovus. Eelvõistlusele minna oli seega hea mõte, 
sest sain võistluse ja olude kohta palju teavet, kuid 
päris kindlat pilti siiski ei ole. Samas on paljude 
riikide meeskonnad seal juba neli aastat treenimas 
käinud, kuid ka nemad väidavad, et Rio oludest ei 
ole ikka veel täiesti selget pilti.

SUllE JUbA ENNUSTATAKSE rIo dE 
JANEIro olüMpIAl KõrgET KoHTA. MIS 
TUNNETEgA SINNA läHEd JA KUIdAS 
SEllEKS VAlMISTUd?
Eelvõistlus oli tõesti super, pinget väga polnud, 
tunne ja vorm olid head, kuna suvel sai kõvasti 
trenni tehtud ning valmistutud. Samas loodan, et 
läheb veel paremini, aga ei taha pinget peale panna.

olEd SUUTNUd NoorElE EAlE VAATAMATA 
JUbA MITU MärKIMISVäärSET KoHTA 
SAAVUTAdA, NäITEKS EESTI MEISTrITIITlI, 
MIAMI MK-ETApIl 12. KoHA JA rIo dE 
JANEIro EElolüMpIA üldArVESTUSES 7. 
KoHA. KUIdAS NII KAUgElE JõUdNUd olEd?
Viimased neli aastat on mul olnud täiskohaga 
treener, kes minuga reisib ja treenimas käib. 
Temaga arutame kõiki vigu ja mõtleme, kuidas 
saaks paremini teha. See on kindlasti mulle palju 

juurde andnud. Muidugi mängib rolli ka see, et teen 
kõvasti trenni ning olen kõik purjetamisse pannud. 
Lisaks olen ka head treeningpartnerid leidnud.

SINd VAlITI HIlJUTI AASTA pUrJETAJAKS 
JA SUrfArIKS. MIdA SEE TIITEl SUllE 
TäHENdAb?
Ma arvan, et tiitel tuli seetõttu, et eelolümpial ja 
MK-etapil nii hästi läks. See oli tegelikult suur 
üllatus, sest Karpak sõitis ka väga hästi ja oli MMil 
isegi 10. kohal. Muidugi olin väga üllatunud ja see 
andis palju motivatsiooni juurde.

pUrJETAMINE oN IlMSElT KA KAllIS 
SpordIAlA. KUIdAS SEllEgA ToIME TUlEd?
Tõsi, samas see ei ole nii kallis kui näiteks 
motosport, küll aga peaaegu samal tasemel. 
Purjesportlasena on vaja kogu aeg reisida, samuti 
peab treenerile maksma ja mootorpaati rentima, 
mis on tavaliselt umbes 300 eurot päev. Puri 
maksab natuke alla 1000 euro, seda saab kasutada 
kaks või kolm võistlust. Ideaalis oleks aastas vajalik 
eelarve 50 000 – 60 000 eurot. Seega on varustus 
ja muu sellega kaasnev hästi kallis. Õnneks saan 
toetust Eesti olümpiakomiteelt, jahtklubide 
liidult ja veel mõnelt erasponsorilt, samas olen 
ka Tradehouse’ilt stipendiumit saanud. Vajaliku 
finantsi saamiseks tuleb sellega kogu aeg tegeleda.

MIdA pEAd ENdA SUUrIMAKS SAAVUTUSEKS? 
Ma arvan, et eelolümpia 7. koht, sest seal olid kohal 
parimad sportlased, kes ka olümpial võistlevad. 
Rios esikümnesse ehk finaalikohale jõudmine 
tekitas suurt rahuldust. ◉
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loHESUrfIpISIK MEElITAS  
SUrfIKoolI AVAMA
Toimetaja Andra Stražev, andra@yu.ee, fotod: erakogu

rISTo KõrgEMägI (35) NAKATUS 
SUrfIpISIKUgA TAVApärASEl 
pUHKUSErEISIl NINg oN KüMNE AASTAgA 
lofESUrfIMAAIlMASSE NIIVõrd 
SüVENENUd, ET JUHATAb TäNASEKS 
KAKUMäE SUrfIKoolI.

 
KUIdAS JõUdSITE loHESUrfINI?
See oli 2005. aasta talvel, kui käisin Egiptuses 
puhkamas ja seal lohesurfareid nägin. Sel ajal oli 
lohesurfisport veel algusjärgus. Pärast seda sattusin 
suvel lohesurfareid ka Laulasmaa rannas nägema 
ja sain aru, et see on huvitav ala, millega võiksin 
ka ise tegeleda. Kui lohesurfikoolitust otsisin, tuli 
välja, et üks sõber teeb neid. Tema käe all sai seda 
õpitud, misjärel otsustasingi endale varustuse osta 
ja nii see edasi läks.

KUI KAUA olETE TrEENErINA TööTANUd? KUI 
pAlJU TEIl õpIlASI oN?
Alustasin instruktorina 2006. aastal, mil tegin 
üksikuid lohesurfikoolitusi. Treeneriks hakkasin 
2012. aastal, kui rajasime Kakumäe surfikooli. 
Hetkel õpetan enamasti lapsi ja noori.

KUIdAS TEKKIS MõTE rAJAdA KAKUMäElE 
SUrfIKool?
Tegin enne surfikooli rajamist instruktorina 
koolitusi. Lähtuvalt ilmast ja huviliste arvust valisin 
välja ranna, mis sobilik tundus. Mõnda aega sai 
nii tehtud, kuni tekkis mõte, et oleks mõistlikum 
paikseks jääda. Parimaks valikuks osutuski 
Kakumäe rand soodsate tingimuste tõttu: asub 
linna lähedal ja rannaolustik on hea (madal vesi 
ning pole kivine ala).

KUIdAS TEIl oN SUrfIKoolIS TEgEVUS 
JAoTATUd, KAS SUrfATE AASTA rINgI?
Surfikooli alustame sõltuvalt ilmast umbes mai 
keskel ja lõpetame millalgi septembris. Üldiselt 
saab Eestis aasta ringi surfata küll. Vormiriietus on 
nii heaks muutunud, et ka talvel saab vette minna, 
samas õpetamine eeldab natuke soojemat ilma.

 
MIdA TE oMA SUrfIKoolIS TäpSEMAlT 
pAKUTE? KUIdAS TEISTEST ErINETE?
Põhiliselt saab meil tegeleda lohe-, purjelaua- ja 
aerusurfiga. Samas teeme ka aerulauajoogat ja 
fitnessi, kus tehakse harjutusi aerusurfilaual. Lisaks 
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korraldame aerusurfimatku. Teistest 
eristume seetõttu, et oleme Tallinnas 
ainuke kool, kus lohesurfiga tegeletakse. 
Lisaks pühendame suure osa ajast surfi 
edendamisele laste ja noorte seas.

 
KUI KEErUlINE oN SUrfIKoolI 
VEdAdA JA pIdAdA?
Iga päev õpin midagi uut ja igav pole 
siiani hakanud. Alustasin surfikooliga 
täiesti nullist ning tagasi vaadates võin 
julgelt öelda, et areng nende aastatega 
on olnud väga suur. Algselt olin 
instruktor, siis treener ja nüüd olen 
jõudnud juhtimiseni. Surfikool kasvab 
vaikselt nagu ka meie õpilased. Halb 
on ehk see, et sõltume hästi palju ilmast 
ja vastavalt sellele saame tegevusplaani 
teha. Ülejäänud protsess on sama, mis 
spordiklubidelgi.

 
VõIKS JUSTKUI ArVATA, ET 
SUrfIMINE polE EESTIS KlIIMA 
poolEST VägA SoodUS SpordIAlA. 
KUIdAS TEgElIK SEIS oN?
Üldiselt on jah lohesurf väga spetsiifiline 
ala, kus tuul peab õigest ilmakaarest ja 
piisava tugevusega puhuma. Aerusurfi 
ja purjelauaga see nii oluline pole. 
 

MIS SEISUS oN loHESUrfI TASE 
EESTIS?
Kuigi tegemist on noore spordialaga, võib seda 
kindlasti tõusvaks suunaks pidada. Lohesurfi 
pole veel olümpiaalaks kuulutatud, mistõttu 
ei oska taset niimoodi võrrelda. Seega ei käi 
me praegu ka välismaal võistlemas ja otseselt 
lohe surfile spetsiifilisemalt ei keskendu. 
Eestis tehakse palju nii kiirsõidu-, vabastiili- 
kui ka lainesõiduvõistlusi. Kuigi toimub 
ka üritusi, kust kõik võivad osa võtta, 
on võistlusi ka kõrgemal tasemel. Neid 
korraldatakse suvel ikka päris palju.

 
MIdA pEAKS AlgAJA loHESUrfIST 
TEAdMA?
Algaja peaks kindlasti koolitusele tulema. 
Ilma selleta pole lohesurfiga tegelemine eriti 
mõeldav, kuna alguses on palju nüansse: 
ohutus, tehnika ja muu, mida peaks teadma. 
Koolitusel räägib instruktor kõigest vajalikust 
ning edasine on juba individuaalne. Algaja 
koolituse läbimine sõltub juba inimesest 
endast. Koolitused peaksid kokku kestma 
üheksa tundi, kuid igaüks omandab selle 
erinevalt: mõni kiiremini, teine aeglasemalt.

 
MIllISEd oN TEIE SUVEplAANId? KUI 
pAlJU lAAgrEId, VõISTlUSI JA TEISI 
ürITUSI KAVAS oN?
Suvel on plaanis teha laste- ja noortelaagreid, 
mille info leiab meie kodulehelt  www.
kitesurf.ee. Kindlasti toimub surfitrenne 
ning juulis tuleb veidi suurem üritus: 
Linnusaare maraton aerusurfis. Ja muidugi 
ei saa mainimata jätta ka väga populaarseid 
päikseloojangumatkasid. ◉
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Toimetaja Mari-Liis Koemets 
mariliis@yu.ee

Tahes-tahtmata kujundavad läbielamised 
meie hoiakuid pikaks ajaks, neid on raske 
murda. Inimesed ei analüüsi sageli, miks 

nad käituvad üht- või teistmoodi, me lihtsalt 
käitume. Teadmine ja tunne on justkui olemas. 
Seetõttu on igaühe suhestumine veega väga isiklik. 
See võib olla mõjutatud omal nahal kogetud 
ohtlikest olukordadest, halvemal juhul ka enda või 
sõpradega juhtunud õnnetustest.
Asudes tegutsema, on kõige tähtsam olla enda vastu 
aus. Kui tean, et minu ujumisoskus on halb või 
keskpärane, ei saa ma ennast samastada sõpradega, 

kelle ujumisoskus on silmapaistev. Pole välistatud, 
et ka mina saaksin tegelikult tavaliste distantsidega 
hakkama, ent kuidas suudan käituda ohuolukorras? 
Vees ei ole abi ainult enesekindlusest, vaja on teha 
kaalutletud otsuseid. Oluline on osata hinnata 
veekogu sügavust (kui järsku vesi sügavaks läheb), 
põhja (liivane või mudane) ja kõigele lisaks 
anda võimalikult objektiivne hinnang ka vee 
temperatuurile ning lainetusele. Need on tegurid, 
mis võivad hätta sattudes sõna otseses mõttes 
otsustada elu ja surma küsimuse üle. Paraku on 
õnnetuse toimumisel liiga hilja kõigele eelnevale 
mõtlema hakata.
Noorte seas on üheks laialt levinud võimete 
ülehindamise põhjuseks alkohol. Ka kõige 
suurema tahtmise juures ei ole joobnu oma otsustes 
adekvaatne, võttes sageli liiga suuri riske ja sattudes 
ohuolukordadesse. Näiteks häiritud tasakaalu 
hoidmise tõttu võib ka madalas vees komistades 
vesi ootamatult hingamisteedesse minna – see võib 
lõppeda kõrikrambi või vee kopsudesse sattumisega. 
Mõlemal juhul on tõenäoliseks tagajärjeks paanika 
ja rapsimine, mis ka kaldaäärses vees eluohtlikuks 
muutub.
Oluline on teha kõik, mis võimalik, et ükski sõber 
joogise peaga vette ei läheks! Ent siinkohal ei räägi 
me ainult ujumisest. Igal aastal lõppevad traagiliselt 
ka vettehüpped ja vette kukkumised.
Kui keegi reaalsesse uppumisohtu satub, pea silmas 
järgmist:

✓ hinda, kas sul on oskusi ja jaksu teda päästma 
minna

✓ kõige parem on kasutada viskeliiniga (pika 
nööriga – toim) ühendatud päästerõngast, selle 
abil saad ohvrit kalda poole tirida, ise sügavasse 
vette minemata

✓ alternatiivina võid kasutada eset, millest on 
uppujal võimalik kinni haarata, olgu selleks 
siis käterätik, püksid või puuoks

Samuti ei tasu alahinnata sobivas suuruses 
päästevesti kandmist kõigis veesõidukites. Pane see 
selga juba kuival maal, sest vette kukkudes on selleks 
juba liiga hilja. Ilma vestita võib vette sattudes viga 
saada, teadvuse kaotada või hoopis külma vee tõttu 
alajahtuda. Sellisel juhul on päästevestist tohutult 
palju abi ka väga hea ujumisoskusega inimestele.
Veel põhjalikuma teemakäsitlusega tutvumiseks 
vaata Youtube’ist päästeameti filmi „Peata oma 
sõbrad“. ◉

VEEoHUTUSE TAgAb EElKõIgE 
ISEENdA TUNdMINE



34

AMEErIKlASEST 
ESTofIIl –  
ISESEISVAST  
KEElEõppIJAST 
KIrJANdUS-
KlASSIKA TõlKI-
JAKS
Toimetaja Andra Stražev, andra@yu.ee 
Fotod: Kadri Palta

Võib öelda, et kümme aastat on piisav aeg, mil 
jõuab elus ette võtta kardinaalseid muutusi. Just 
nii tegi Adam Cullen, eesti kirjanduse tõlkeguru 
ja luuletaja, kui kolis pärast ülikooli Minnesota 
osariigist Eestisse ning otsustas siinset keelt 
õppida. Tänaseks on ta Maarjamaa oludega niivõrd 
kohanenud, et tõlgib eesti kirjandusklassikat inglise 
keelde.

rEISIpISIK VIIS KolIMISENI
Kirjandus on Adamile juba ammu meeldinud, ta 
õppis kodumaal Minnesota ülikoolis vene keelt ja 
kultuuri. Siis otsustas veeta vahetusaasta Peterburis 
ning sattus seal elades ühel nädalavahetusel 
Eestisse. „Siis kuulsingi tänaval esimest korda 
eesti keelt, see kõlas huvitavalt ja nii teistsuguselt,“ 
selgitab Adam ja lisab, et millegipärast tundus see 
talle ka kuidagi tuttav, nagu oleks varasemas elus 
sellega mingisugune seos olnud.
Sestsaadik on tõlkija keelehuvi olnud sedavõrd suur, 
et naasis pärast õpinguid Maarjamaale, seekord 
jäädavalt. „Otsustasin Eestisse kolida ja vaadata, 
kas seda keelt on võimalik selgeks saada lihtsalt 
keskkonnas olles,“ põhjendab ta. Siis võttiski Adam 
endale väljakutseks aasta aega ainult eesti keelega 
hakkama saada. „Mõtlesin, et kuna juba elan siin, 
siis see on minu võimalus keel selgeks saada,“ toob 
mees välja.

JUHUSE TAHTEl EESTI KIrJANdUSE 
TõlKIJAKS
Umbes aastaga suutiski Adam iseseisvalt keele 
selgeks saada. Seejuures ei õppinud ta õpikute järgi, 
vaid üritas sõnaraamatu abil tõlkides eesti uudiseid 

YU KIRJANDUSKOHVIK



35

lugeda ning sõnu ja struktuuri selgeks saada. „Oli 
küll raske, aga eks see ole iga keelega nii,“ täheldab 
mees. Tõlkimisekirg just nii tekkiski, erialaselt ta 
seda õppinud ei ole.
Ka eesti kirjanduse tõlkimine sai alguse juhuslikult. 
Nimelt tegi Adam vabatahtlikku tõlketööd Fenno-
Ugria asutuse jaoks ja sattus 2010. aastal nende 
kontorisse fi rmajõulupeole. Tollases majas asus ka 
Eesti Kirjanduse Teabekeskus, mille eestvedajad 
peole sattusid. Seal tuli juhuslikult nendega juttu, 
et ameeriklane tõlkimisega tegeleb. Adam selgitab: 
„Nad ehmatasid esialgu täitsa ära, et ma tõlkimisega 
tegelen, aga uurisid siis, kas ma ka ilukirjandust 
või luuletusi tõlkinud olen. Siis ma veel ei olnud, 
aga olin valmis selles kätt proovima.“ Teabekeskus 
tundiski ta vastu huvi ja saatis prooviteksti, mille 
tulem neile sobis ja edasine ongi juba ajalugu. 
Esimene koostöös valminud raamat oli ingliskeelne 
variant Indrek Hargla raamatust „Apteeker 
Melchior ja Oleviste mõistatus“. Ameeriklase 
esimeseks ilmunud tõlketeoseks võib aga lugeda 
Tõnu Õnnepalu „Raadiot“, mis ilmus ka Ameerikas, 
Inglismaal ja Iirimaal.
Eesti kirjandusega tegi Adam tutvust eeskätt 
Andrus Kiviräha teose „Mees, kes teadis ussisõnu“ 
kaudu. Ta selgitab: „See jättis ikka vägeva mulje 
ja tükk aega oligi see mu lemmik. Arvan, et see 
oli kultuuriga tutvumiseks õige raamat, mida 
eesti keeles lugeda, sest see on mingis mõttes 
ulme ja paljude liialdustega kirjutatud, aga see-
eest väga hea.“

TõlKIMISE MIINUSEd
Ent tõlkimine pole ainult lust ja lillepidu, vaid ikka 
tõsine töö, millega minnesotalane vaeva näeb. 
Adam nendib, et inglise keelde tõlkimisel kipub 
tema lausestruktuur pigem eesti keele poole. „Teen 
kohati vigu, mida pean veel toimetama, ning tihti 
juhtub, et kui midagi kirjutan või tõlgin, hakkangi 
eesti keeles mõtlema. Siis ma pigem mitu nädalat 
kellegagi inglise keeles ei räägigi,“ selgitab ta. Samas 
arvab tõlkija, et kuigi vahel on tulemus natuke 
naljakas ja kohati vale, rikastab see keelt ning annab 
tahke juurde. „Tõlkekirjanduses on tähtis, et teos 
oleks ühelt poolt loetav ja arusaadav, aga teisalt 
peaks see midagi ka sihtkeelele juurde andma,“ 
lisab mees.
Tõlkimist Adam kindlasti igavaks ega väga 
piiritletud tegevuseks ei pea. „Igale autorile ja 
teosele lähenetakse ju erinevalt ning alati on 
teistsugune ka see, kui palju algkeelest sihtkeeleni 
jõuab.“ Ameeriklane tunnistab, et vahel on isegi 

nii, et mõned tekstilõigud tulevad inglise keeles 
paremini välja kui originaalis. Mõnda teksti aga 
paratamatult ei anna hästi tõlkida. Üldjuhul peab 
tõlkija eesmärgiks säilitada võimalikult palju 
nüansse, mille autor on teosesse pannud. „On 
hea, kui see ka ingliskeelset lõpplugejat kõnetab,“ 
lisab ta. 
Töö tegelik raskus oleneb Adami väitel juba teosest 
endast ning üldiselt on ta harjunud oma vaistu 
järgima. „Olen estofi il ja tahan, et see ka teosest 
välja paistaks, samas saan aru, et kõik lugejad seda 
ei ole ning neid keel ja struktuur vast nii palju ei 
huvita,“ toob kirjandushuviline välja.

rUTIINIVAbA TõlKETöö
Tõlkijal konkreetset töökava pole, kuna see on 
tema sõnul väga loominguline töö ning oleneb tihti 
enesetundest. „Mõnikord on päevi, mil tekst tuleb 
ise ja kirjutab nii-öelda iseennast, samas teinekord 
saab vaid paar lauset tõlgitud,“ toob mees välja. 
Adam töötab enamasti kodus, mistõttu peab ta end 
distsiplineerima ikka vana hea piitsa ja prääniku 
abil. „Vahel, kui olen hästi tublisti töötanud, siis 
ikka premeerin end veidi, mõnikord aga pean end 
tuppa lukustama, kuna tean, et pole teist varianti 
kui öö läbi töötada,“ selgitab ta.
Ka tööplaan on vabakutselisel tõlkijal üsna vaba. 
Adami sõnul läheb ühe raamatu tõlkimisele 
keskmiselt aasta, kuid see oleneb jällegi teosest. Ta 
selgitab: „Vahel on isegi paari lehekülje tõlkimisega 
läinud paar nädalat kuni kuu aega. Tõlkimiseks 
peab olema lihtsalt õige hetk, mil saad aru, kus 
on õige rütm, sõnastus ja väljendus.“ Samuti toob 
ta välja, et ta muutub inimesena, mistõttu aja 
möödudes võib ta tekstist mitut asja välja lugeda ja 
neid erinevalt tõlgendada.

KoNKUrENTSIroHKE TUrg
Estofi il on tänaseks tõlkinud teoseid Maarjamaa 
mainekatelt kirjanikelt, nagu Mihkel Mutt, Tõnu 
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Õnnepalu ja Rein Raud. Selliste klassikuteni jõudis 
ta väidetavalt tänu kirjastusele, kes seda algselt ise 
otsustas. Samas toonitab Adam, et konkurents 
ingliskeelsel raamatuturu on väga tihe. „Suurem osa 
sellest on juba originaalis inglise keeles kirjutatud, 
mistõttu on tõlkekirjanduse roll väga väike. Selle 
sisse peab siis kuidagi ka eesti kirjandus mahtuma, 
mis tähendab, et võimalusi on vähe, aga õnneks 
need üha suurenevad,“ toob tõlkija välja.
Ameeriklane täheldab, et eesti kirjandust välismaal 
eriti ei tunta. „Eestist ja selle kirjandusest pole 
väljaspool tihti kuuldud ega olnud sellega 
kokkupuudet, aga niipea kui see tekib, tuntakse 
kohe huvi.“ Kirjandusgurul on hea meel, et tuntus 
selles osas aina suureneb, kuna näiteks juba 
2018. aastal toimuval Londoni raamatumessil on 
peakülaliseks just Eesti koos Läti ja Leeduga.

ISElooMUTU EESTI KIrJANdUS
Eesti kirjanduse iseloomustamisel jääb ameeriklane 
raskustesse. Adam selgitab: „Tundub, et eesti 
kirjandus on suhteliselt väike, aga samas erinevate 
aspektidega rikastatud.“ Tema sõnul on raske öelda, 
kas midagi on selgelt välja kujunenud. „Autorid on 
palju mõjutusi saanud näiteks inglise ja prantsuse 
kirjanikelt. Seda, mis kirjanike tekstidest kindlalt 
välja paistab, on raske määratleda,“ põhjendab 
mees ning arvab, et mingisugune ühisjoon siin 
kindlasti on.
Kirjandusteostest meeldib Adamile eelkõige 
fantaasia, aga ka realistlikumad tekstid, milles on 
konks sees. „Olen leidnud, et Jan Kaus teeb seda 
suurepäraselt. Samuti on sellise stiiliga Paavo 
Matsini „Gogoli disko“, mis on fantastiliselt 
kirjutatud,“ selgitab mees. Viimast loodab ta kunagi 
ka täismahus tõlkida.
Raskeimaks kirjandusteoseks peab ameeriklane 
Mihkel Muti „Kooparahvast“. Ta põhjendab, et 
Muti kirjutamisstiil on mänguline ja irooniline, 
mis on ülepea lämmatav. Adam kirjutas sellest 
ingliskeelse artikli ja talle tundub, et sealse lugeja 
jaoks on selline pilkamine kuidagi võõras. „Just 
selline eesti maitse järgi iroonilisus on teistele 
kuidagi liiga paks ja tihe, seda on tekstina raske 
serveerida nii, et algteoses nali säiliks ning oleks 
ka loetav,“ lisab ta.

AMEErIKA lUUlElEMb
Kui mees parasjagu kirjanduse tõlkimisega pead ei 
vaeva, siis kirjutab ta luuletusi. Enamasti on need 
looduse- ja mereteemalised, kuna tema sõnutsi 
on Eestis olles just see teda väga palju mõjutanud. 
„Kindlasti on see kõvasti minu siia kolimisele kaasa 

aidanud,“ väidab Adam ning lisab, et eesti keelel ja 
loodusel on mingi ühisjoon ning need on justkui 
lahutamatud.
Luuletama hakkas Adam alles kaks aastat tagasi. 
„Kuidagi olen hakanud seda tegema ja nüüd peagi 
valmib mul luulekogu,“ jääb ta tagasihoidlikuks. 
Suve lõpus või sügise hakul ilmuvas luulekogus on 
enamasti vabavärsid, kuid leidub ka ingliskeelseid 
eesti haikusid (silpide arv värsis 4 + 6 + 4). „Inglise 
keeles olen ma nimetanud selle hicku’ks,“ selgitab 
ameeriklane ning mainib, et luulekogusse on 
poogitud nii eesti- kui ka ingliskeelset luulet.
Tõlkimist peab mees eelkõige põhitööks ja 
luuletamist pigem hobiks. „Samas paratamatult 
muutub luule ühel hetkel ka veidike tööks, näiteks 
selle toimetamise ajal,“ lisab Adam. Kuigi tema 
sõnul võtavad mõned kirjanikud seda protsessi 
pigem rõõmsa hetkena, siis ameeriklasele pole 
see meeltmööda. „Selleks ajaks, kui mina selleni 
jõuan, on luule algne tuluke juba kuidagi kustunud 
või kasvanud suuremaks, nii et varem kirjutatu ei 
tundu mulle enam sama tähtis,“ põhjendab ta. ◉

Meie kodumaal valmistavad Adami-sugused 
estofiilid ainult rõõmu ja rikastavad meie väikeriigi 
kultuuri. Just tänu sellistele keele- ja kirjandus-
huvilistele võime mõnekümne aasta pärast leida 
teiste riikide raamaturiiulitelt külluses rikkalikku 
eesti kirjandusklassikat.
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robErT lINNA: 
Endale soovitan suveks äsja eesti 
keeles ilmunud Jim Morrisoni 
elulugu, kuna tema muusika ja 
luuletused on mind väga tugevalt 
mõjutanud ning tema elu oli ko-
hutavalt värvikas.

HArdI VolMEr: 
Soovitan soojalt sõbra Olavi Ruit-
lase raamatut „Vee peal“. See põ-
hineb temal endal, lisaks on hästi 
kihvtilt kirjutatud ja hakkab sil-
ma. See raamat on praegu eriti 
ligi, kuna treime sellest filmistse-
naariumit.  

KArl-MArTIN rAMMo: 
Daniel Kahnemani „Thinking, 
fast and slow“ (eestikeelsena 
„Kiire ja aeglane mõtlemine“), 
mis analüüsib mõtlemist: kui-
das me teeme valikuid ja lan-
getame otsuseid ning mis meid 
seejuures enim mõjutab. See on 
raamat, mis muudab lugejat.

MArlEN MAIS: 
Kelly Turgi „Reaalne elu“ on uus 
ja põnev üllitis eesti noorte luules. 
Kellyl on hästi tabavalt õnnestunud 
inimesi luuletustega portreteeri-
da. See on raamat, mis toob kaasa 
kõhutäie naeru ja räägib teravas 
keeles värvikatest tegelastest meie 
ümber. 

KATrIN AlEKANd: 
Mihhai l  Bulgakovi 
„Meister ja Margarita“ 
on ilmselt lemmik sealse-
te tekstide mitmekihilisu-
se ja sügavuse pärast. See 
teos on sündmusterohke 
ja laiahaardeline, väga 
heade kirjeldustega. Sa-

mas arutletakse lihtsate ja inimlike asjade üle 
väga igavikuliselt huumori ja vahel ka kerge 
sarkasmi kaudu ning see tabab kohati oma 
lihtsuse ja selgusega naelapea pihta. ◉ 

rAAMATU-
SooVITUSEd
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lUUlENUrK - 
KElly TUrK 
Luuletus pärineb luulekogust „Reaalne elu“

poSTITUS
oleme peol! 
kurat jälle pean uue postituse tegema 
just jeblasin sitaks kaua et kõiki ära märkida 
ja nüüd tuli siki juurde 
ei noh miks ta ei või kunagi koos teistega tulla? 
tahab olla see eriline! 
üleüldse mul on kopp ees et tema järgi kogu  
jauram käib 
ja 
jälle sama pluus seljas mis eelmine kord! 
 
me oleme peol, loca loca! 
 
kuule, tee minust pilti! 
kuuled wä! 
näe, hoia! 
tuli ilus wä? 
näh, ma olen siin täiega kole 
vaata! 
tee uus! 
nii, olen ilus? päriselt on ka normaalne? 
ok ülipohh panen selle ülesse! 
saab, mis saab! 
 
vaata 
hennu juba laikis mind 
ta on suht normi 
 
ma ei tea  
muss on suht nõmekas 
mingit normaalset laulu ka tuleb wä? 
oleksin nagu 90ndate aeroobikal 
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ja
kus kõik kenad mehed on?
miks pole siin ühtki hispaanlast?
vaata!
see vend seal valges särgis 
täiega meenutab seda lauljat
tead küll see kes nüüd hugo bossi reklaamis on
mulle meeldivad täiega meeste lõhnad 
ja 
kaubamaja reklaamid
eriti see kus üks arvatavasti hispaanlane
on lina sisse mähitud ja siis vaatab selle
ma tahan sind pilguga!
ma kindlasti ostaksin selle lõhna oma peikule
jõuludeks

mul siin tegelt paar teemat on surisemas
aga samas milleks end siduda
vallalisena saab tasuta jooke
ja iga nädalavahetus on eriline
pealegi
ma tahan olla vaba!
õudsalt nõme on kogu aeg kellelegi teada anda
kus kuradi kohas sa oled
näiteks eelmise peikaga ma tegin nii
et 
panin telefoni hääletuks ja peitsin padja alla
nii ma ei kuulnud ega näinud et ta helistas
ah see oli mõttetu teema ka
armastus sai lihtsalt otsa

oh
kuule pirjo on ka linnas!
loodan et ta ei tule siia
siis pean uue postituse tegema ◉
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Suvi on kohe käes ja kõikjal on näha algavate 
festivalide reklaame. Terve hooaeg on 
täis kontserte ja teisi üritusi. Enne, kui 

arugi saame, oleme selle hulluse keskel, kus 
iga järgnev nädalavahetus on täidetud mõne 
vabaõhusündmusega, mis paneb mõtlema, mida 
küll sel korral selga panna. Kui seda küsida 
andunud festivalikülastajalt, tuleks vastuseks: 
„Midagi, mis on mugav!“ Sellest aga moeteadlikule 
muusikaarmastajale ei piisa, sest kohe kerkivad 
pähe uued küsimused: mida millega kokku 
sobitada, millised jalanõud ning aksessuaarid 
valida ja nii edasi.

Maailmakuulus Coachella festival on selleks 
aastaks küll läbi, kuid selle ürituse põhiline stiil 
on alati olnud lilleline bandeau-topp ehk kaeluseta 
lühike nabapluus, mis on sobitatud kokku 
lühikeste teksapükste, pruunide nahksaabaste 
ja puhvis lillepärjaga. Kuigi eestlased on pisut 
tagasihoidlikumad, siis siin-seal leidub ka 
julgemaid katsetajaid, üldiselt ollakse aga oma 
stiili väljendamisega ettevaatlikud. Siinne kandja 
eelistab maksikleiti või T-särki lühikeste pükstega 
ning soe jakk on kui miski, mida kindlasti omada, 
et end jaheda suveõhtu eest kaitsta.

OUTFIT'I-SOOVITUSI 
SUVEPIDUDEKS

YU STIIL

Stiilinäiteid tänavuselt Coachella festivalilt. 

Toimetaja Reila Saarmäe, reila@yu.ee, fotod: www.harpersbazaar.com
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Suvisel ajal armastatakse muidugi sandaale kanda, 
kuid see on vabaõhuürituse jaoks väga vale valik, 
kui sa just ei soovi, et inimesed sinu varvastel 
sõtkuks! Jalgade huvides oleks targem kanda 
kinniseid vabaajajalatseid. Praegu on mitmes poes 
väljas suures värvi- ja stiilivalikus suvejalatseid ka 
kõige nõudlikumale maitsele.
Rääkides aksessuaaridest, siis otseloomulikult 
ei saa me ilma päikeseprillideta. Ühest küljest 
kaitsevad nad meid päikesekiirte eest, teisalt võivad 
unikaalsed prillid lisada vürtsi kogu sinu stiilile!
Suvel on meid ees ootamas palju festivale ja seetõttu 
võib tekkida olukordi, kus oled otsustusvõimetu 
valimaks välja ürituse jaoks seda õiget komplekti. 
Ehk on selleks puhuks abiks järgmised näpunäited 
ja soovitused.

Boheemlaslik stiil ei vea sind kunagi alt. Teemas 
on kindlasti maksikleidid ja -seelikud, volangidega 
pluusid, pükskostüümid, narmad, nabapluusid ja 
teksariie. Sinna juurde sobivad kindlasti ilmekad 
aksessuaarid ja tulemus on super! Selline stiil sobib 
kandmiseks enamjaolt igal festivalilaadsel üritusel.

HõISSA JAANId!
Jaanipäeva tähistame ikka väljas lõkke ääres, 
mis tähendab, et riided ja jalanõud peaksid 
olema mugavad. Jaanipäev on teadupoolest eesti 
rahvakalendri püha, mida ammustest aegadest 
tähistatud, seetõttu võib riietus olla vabalt rahvusliku 
noodiga, millele lisatud pisut modernsust!

ja soovitused.
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VAbAõHUKoNTSErdIlE
Kuna muusikafestivale on erinevaid, tuleks ka 
riietus vastavalt üritusele valida. Kontserdile 
minnes võiks riietuda pigem viisakalt ja korrektselt. 
Vältida tuleks liigset paljastust, ekstravagantsust 
ja värvikirevust. Kogu üldine välimus võiks 
jääda puhas, lihtne ning sealjuures elegantne. 
Aksessuaaridega ei tasuks liialdada!

WEEKENd fESTIVAl bAlTIc, 
poSITIVUS JA õllESUMMEr
Need on üritused, kus stiili osas piiranguid 
ei ole! Kanna seda, mida soovid: lühikesed 
topid, teksad, šortsid või kleidid. Peaasi, et 
end hästi tunned! ◉

INfoT SUVEfESTIVAlIdEST 
leiad aadressilt www.piletilevi.ee.
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SUVISED 
PEA-
KATTED 
Toimetaja Anna Hendrikson, anna@yu.ee 
Fotod: www.zara.com, www.monsoon.co.uk

Suvi on tulekul, mis tähendab, et on põhjust talvised 
mütsid pilkupüüdvate suviste peakatete vastu 
vahetada. Sel hooajal on moes palju põnevat 

ning kindlasti leiavad nii kirglikud moefännid kui ka 
tagasihoidlikumad katsetajad omale sobivaima variandi.
Moelavadelt hakkab enim silma metallist külmade 
toonidega detailsed, aga ka lillelised peavõrud, 
eksootilised peakaunistused ja kergest materjalist 
erksavärvilised pearätid. Kuigi Eestis on raske leida 
tuntud tootemarkide, näiteks Dolce & Gabbana või 
Diori aksessuaare, siis kõrgmoest inspireerituna on 
ka paljud laialdaselt levinud firmad nendest oma 
taskukohased versioonid müüki pannud. Meil võib 
näiteks Disainimajast leida populaarseid Epp Mardi 
siidisalle, mida saab kanda volditult, peapaelana või 
boheemlasliku stiili saavutamiseks patsi sisse punuda.
Samuti on aksessuaarid väga sobilikud suvistel 
koolilõpetamistel või muudel pidustustel kleidi ja 
soengu täiendamiseks. Kui eelmises YU numbris 
oli juttu prossidest, siis nüüd juhime tähelepanu 
juuksekaunistustele. Suur tiaaralaadne peavõru 
traditsiooniliste või eksootiliste lillekaunistustega viib 
kõigi pilgud kohe juustele. Eestis on need saadaval 
näiteks Zara, Expressionsi ja Accessorize’i kauplustes. 
Peavõru on eriti efektne, kui soovid saavutada romantilist 

ja naiselikku välimust. Juhul, kui selline aksessuaar 
tundub liiga suur, võib peavõru asendada näiteks 
samas stiilis klamber või kaunistuskamm. Viimane 
neist on hea ja elegantne valik, kui otsustad just 
ülespandud soengu kasuks.
Kuigi ehted on sellel hooajal väga põnevad, ei 
tohiks unustada kuumal suvepäeval ka peanahka 
kaitsta. Leidub küll UV-kaitsega juukse- ja 
peanahapihuseid, kuid parim lahendus on 
kanda Fedora stiilis moodsat kübarat. Hetkel 
võib seesuguseid safaristiilis  peakatteid leida 
Zarast – need teevad peaaegu iga valitud riietuse 
palju põnevamaks. Kuuma ilmaga on ideaalne 
kanda rannas õlgkaabusid, mida leiab näiteks 
Accessorize’ist.
Ükskõik millise suuna kasuks otsustad, kindlamast 
kindlam on see, et sel suvel saavad juuksed eriti 
palju tähelepanu. ◉

SUVISED
PEA-
KATTED
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NUrME 
loodUS-
KoSMEETIKA 
EdUlUgU
Toimetaja Raili Salvet, raili@yu.ee
Fotod: erakogu

YU uuris, kuidas sündis Nurme loodus kosmeetika -
fi rma ja mis sellise ettevõtte edukana hoidmiseks 
vaja on. Küsimustele vastas Nurme Loodus-
kosmeetika OÜ üks loojahing Marit Tiits.

KUIdAS JA MIllAl TooTEMArK AlgUSE SAI? 
MIllEST SEllINE VAJAdUS TEKKIS?
2006. aasta sügisel jäin oma äsjasündinud tütrega 
koduseks. Sel ajal hakkasin varakult jõulukinkide 

peale mõtlema ja kuna mulle on alati meeldinud 
midagi oma kätega luua, tekkiski idee midagi ise 
teha. Esmalt katsetasin küünlaid, kuid peagi jõudsin 
seepideni. Sain internetist väga palju infot, kuidas 
looduslikku seepi algusest lõpuni valmistada.
Tollal oli Eestist väga keeruline toorainet saada, 
mistõttu tuli kõik komponendid ökopoodidest 
kalli raha eest kokku osta. Kirg kasvas nii suureks, 
et kõik materjalid leidsid tee minuni ja nõnda 
said sõbrad ning sugulased jõulukingiks minu 
valmistatud seebi.
Tol hetkel tundus mulle, et seep on lihtsalt kaunis 
sisekujunduselement, aga pärast kuute kuud ja 
800 tasuta seebi laialijagamist tõdesin, et sellel on 
suurem väärtus kui vannitoakaunistus. Alles siis 
julgesin seebitüki ka ise kasutusele võtta ning head 
tulemused minu kuival ja kiheleval nahal ei lasknud 
ennast kaua oodata. Looduslik seep teeb lihtsalt 
imesid. Tundus, et vajadust on ning sealt äriidee 
tärkama hakkaski.

MITMEKESI NUrME loodUSKoSMEETIKA oü 
loodI?
Idee sai teoks 2009. aastal, kui ema töökoha kaotas. 
Olin siis endiselt lapse ja põhitööga hõivatud, 
mistõttu käis seebitellimuste täitmine kohati üle 

YU ILU
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jõu. Emal oli aga sellevõrra rohkem indu ja nii 
lõimegi ettevõtte Nurme Looduskosmeetika OÜ, 
mille eesmärk oli toota looduskosmeetikat. Sellest 
ajast kuni tänaseni korraldab ema tootmist ning 
mina tegelen üleüldise juhtimise, turunduse ja 
ekspordiga. Algul oli ka kogu müügitöö minu 
hallata, kuid tänaseks olen selle osa delegeerinud, 
et saaksin rohkem suure pildi fookuses hoidmisega 
tegeleda.

KUIdAS fIrMA oMA NIME SAI? 
Nurme tuleb sõnast nurm ehk aas. See on koht, kus 
laadida patareisid, koguda jõudu ja lõõgastuda, et 
uue energiaga alustada. Nurme elustiil väärtustab 
kehalist ja hingelist rahulolu ning loodusega 
kooskõlas elamist.

 KUI pAlJU TEIl NüüdSEKS TööTAJAId oN?
Hetkel on kokku seitse, sinna kuuluvad ka müüjad 
meie kauplustes.

KAS ETTEVõTTE looMISEKS olId JUbA oMAl 
TEAdMISEd VõI TUlI pAlgATA SpETSIAlISTE?
Ettevõtlus on selline asi, et isegi, kui oled palju 
tarku raamatuid lugenud või koolis ärikorraldust 
õppinud, siis reaalsus oskab ikkagi üllatada. 

Palju asju on tulnud ise õppida. Kõige rohkem 
on olnud abi EASi ärimentorprogrammist, kus 
saime omasuguste ettevõtetega koos aasta vältel 
mentoritelt abi. See aitas fookuse paika panna 
ja rohkem ärilistele eesmärkidele keskenduda. 
Koolitustel ja seminaridel osaleme vastavalt 
vajadustele. Äris arened pidevalt ning paigalseis 
tähendab tegelikult tagasiminekut.

KUIdAS NägI VälJA proTSESS, ET TooTEd 
TUrUlE SAAdA? 
Alustasime, kui Eesti oli masu haripunktis. 
Tundub ehk uskumatu, aga see oli äri alustamiseks 
parim pinnas. Sel ajal keegi tühja-tähja peale 
raha kulutada ei tahtnud. Samas aga pakkusime 
väärtuslikku kaupa, mistõttu Nurme kosmeetikat 
ka osteti. Lisaks teadsime, et kui tooteid ostetakse 
masu ajal, siis tehakse seda ka edaspidi.

KUIdAS KäIb TooTMINE, MIS oN SEllES 
ErIlIST?
Toodetakse käsitööna Harjumaal Kose vallas. Selle 
põhimõte on olla keskkonna- ja kogukonnasõbralik. 
Proovime teha nii, et tootmisest tekiks võimalikult 
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vähe jääke ja prügi. Isegi tootearendusel ja tooraine 
kokkuostul arvestame põhimõttega, et toorainet 
oleks võimalik tuua ühest kohast. Kui uus toode 
eeldab uue tarnija valimist, siis me seda sellisel 
kujul välja ei töötagi. Lähipiirkonnast valime ka 
personali ja sama põhimõte kehtib sponsorluse 
osas, see tähendab, et eelisjärjekorras toetame Kose 
valla abivajajaid ja üritusi.

MIdA JälgITE TooTEArENdUSE JUUrES?
Nurme moto on „Purest beauty“. See edastab 
sõnumit, et tegemist on puhtaima ehk kõige 
naturaalsema iluga, mida eales võimalik pakkuda. 
Jälgime toodete väljatöötamisel eelkõige tarbija 
vajadusi, aga samas soovime säilitada ka Nurme 
seni toiminud fi losoofi at. Kõik, mis on Nurme 
toodetes ninaga tunda või silmaga näha, tuleb 
otse loodusest. Seega saame lõhnana kasutada 
vaid naturaalseid eeterlikke õlisid ja värvida väga 
piiratud baasõlide ning looduslike savidega või 
kasutada lisandina taludes kasvatatud ürte.

MIS VõIb ollA NUrME EdU VõTI?
Iga äri eduks on järjepidevus ja õiged inimesed, kes 
seda ajavad. Kindlasti pole me ettevõte, kes lühikese 
aja jooksul raketina taevasse sööstaks. Meie moto 

on pigem tegutseda tasa ja targu ning ikka üheksa 
korda mõõta enne, kui lõigata. Lisaks oleme 
pereettevõte, kus kõik töötavad ühise eesmärgi 
nimel.
Äritegevuses käib alati kaasas ka ebaõnnestumiste 
õppetunnid, mida ei tasu alahinnata. Keegi meist ei 
sünni ettevõtjaks, aga ainult edule lootma jäädes on 
pettumused kerged tulema. Samuti peab ettevõtja 
arvestama, et tööd on vähemalt alguses väga palju. 
Kes seda pelgab, sellele ettevõtlus ei sobi.

MIllISEd SIHId oN EdASpIdISEKS?
Jätkame eksporditurgudel laienemist. Praeguseks 
oleme laienenud Soome, kus on edasimüüjaid 
rohkem kui Maarjamaal. Eesti on olnud meile 
hea kodune turg, kus areneda, kuid väljaspool on 
võimalused suuremad.

Koduleht ja e-pood: www.nurme.eu

ESINdUSpoEd: 
Nurme Seep, 
Tallinn, Sikupilli keskus, Tartu mnt 87

Minu Väike Maailm, 
Tallinn, Telliskivi kaubatänav, Telliskivi 60a ◉
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To imetaja Raili Salvet
raili@yu.ee
Fotod: Siim Kinnas

Hennat on ajalooliselt tarvitatud nii 
kosmeetilisel kui ka dekoratiivsel 
eesmärgil. Tavaliselt kasutatakse seda 

pigmendi tõttu juuste, küünte või naha värvimiseks 
ning see on eri kultuurides olulisel kohal. Peamiselt 
seostub see aga kehamaalingutega, mis on ajutise 
eneseväljenduse tõttu eriti populaarne just suviti. 
Uurisimegi doktorant Katrin Alekandilt, kes 
on hennaga tegelenud juba 25 aastat, mida see 
idamaine ilutoode endast täpsemalt kujutab.
Henna ehk hennapõõsas on taim, mis kasvab 
peamiselt Põhja-Aafrikas, Araabia poolsaarel, 
Pakistanis ning Indias. Samuti nimetatakse 
hennaks taime kuivatatud ja jahvatatud lehtedest 
saadud pulbrit ning selle nahale kandmise kunsti. 
Katrin peab hennat eelkõige ühe sordi põhiseks 
veiniteaduseks, kus saab rääkida erinevatest 
korjetest ja aastatest, mis on kas eriti head või 
halvad.

Pahatihti müüakse henna nime all ka muid taime- 
või segupulbreid, millega soovitab hennameister 
eriti ettevaatlik olla. „Pole olemas musta, kollast, 
rohelist, värvitut või muud hennat,“ selgitab ta. 
Hennale annab värvi just selle lehtedes leiduv 
hennatanniinhape ehk hennapunane, mis on alati 
ühte värvi. Alekand väidab, et henna suhtes esineb 
allergilisi reaktsioone väga harva, kuid see pole siiski 
välistatud. Samuti on see hea päikesekaitsevahend, 
sest läbi hennatatud naha päike ei kiirga ning 
melaniini ei moodustu. „Seda tavaliselt ei teata, 

kuigi rannas olles võiks sellega arvestada,“ lisab ta.
Hennamaalingu avastas Katrin nagu suurem osa 
lääne rahvast millalgi 1990ndate lõpul, siis kui 
Madonna üritas olla eksootiline idamaine naine 
ning viis henna meediasse. Esmalt aga puutus ta 
hennaga kokku aastal 2006. „Sattusin siis internetis 
surfates hennateemalisele kodulehele Th e Henna 
Page, kus avalikult isiklikke katsetusi jagati, ning 
kõik see oli ühtäkki nii põnev,“ räägib ta.
Alekand sai internetist piisavalt inspiratsiooni, et 
kehamaalinguid proovida ning lausa blogi pidama 
hakata. Katrin selgitab, et Hennaleht oli tollal 
esimene eestikeelne selleteemaline veebilehekülg. 
Lisaks toob ta välja, et praegu on kirjatöö küll 
natuke soiku jäänud ning blogimises pikem paus, 
aga kõik materjalid on jätkuvalt kodulehel saadaval.
2008. aastal sattus aga Katrin mõnevõrra 
saatuslikule henna- ja kehakunstiteemalisele 
konverentsile Inglismaal, kus kohtas Th e Henna 
Page’i omanikku, tänaseks oma head sõpra ning 
hennaema Catherine Cartwright-Jonesi. Seda 
kohtumist mäletab Katrin hästi: „Catherine’i üks 
vestlusesse pillatud märkus pani minus idanema 
mõtte, et mul võiks hennaga seotud ettevõte olla,“ 
selgitab ta. Aasta hiljem lõigi Katrin tänu hea 
sõbra toele oma ettevõtte Hennaserai ning hakkas 
henna maaletoojaks. „Kui sellega tegelen, on mul 
materjali suhtes väga kõrged nõudmised ja natuke 
suuremad vajadused,“ selgitab Alekand ning lisab, 
et Hennaserais ei lähe ükski hennapulber müüki 
enne, kui ta seda läbi pole proovinud.
Katrinile valmistab eelkõige heameelt tõik, et 
Eestisse tuleb osavate näppudega vastutustundlikuid 
hennategijaid aina juurde. Kõik hennahuvilised 
on oodatud ka liituma Facebookis grupiga 
Hennaskond, kust leiab vajadusel endale lähima 
hennategija või saab vastused hennat puudutavatele 
küsimustele. Aeg-ajalt saab ka Hennaserai 
kehamaalingute töötubadel ja koolitustel osaleda. 
Juuste värvimiseks võib aga Tallinnas pöörduda kas 
Kamibi ilusalongi või Juuste Akadeemiasse. Tartus 
kasutab hennatooteid Juuksestuudio juures asuv 
ökosalong Vikerkaar. ◉

AJATU 
ILUTOODE − 
HENNA
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püSIMEIK - 
MIKS JA 
KEllElE?
Tekst: Piret Kesküla, www.meigikool.ee 
Fotod: erakogu

MIdA püSIMEIK ENdAST KUJUTAb?
See on spetsiaalse nõela või nõeltekimbu abil selleks 
ette nähtud värvi viimine naha pindmisesse kihti 
ehk epidermise alumistesse kihtidesse. Epidermises 
uuenevad ja irduvad naharakud, mis tähendab, et 
oskuslikult tehtud püsimeik ei ole eluaegne.

Püsimeigi eesmärk on rõhutada ilu, varjata 
väikeseid puudusi või vigu ning mitte kaasa minna 
moesuundadega. Püsimeigis on moes klassika!

KUI KAUA SEE püSIb?

See sõltub eelkõige naha seisukorrast: mida 
rasusem ja probleemsem nahk, seda kiiremini see 
kulub. Kuival nahal on tulemus püsivam ja värv 
on kauem erksam. Reeglina tehakse püsimeiki 
kaks korda ühekuulise vahega. Et tulemust hoida, 
peaks seda värskendama ideaalis üks kord aastas. 
See tagab püsimeigi loomuliku tulemuse ja õige 
värvitooni.

Oma kogemuste varal võin julgelt öelda, et kui olen 
kliendi rasutootmise tasakaalu vastavate hooldustoodete 
ja salongiprotseduuridega kontrolli alla saanud, on 
püsimeigitud kulmude tulemus tunduvalt kvaliteetsem 
kui hooldamata naha puhul. Tavaliselt oskan kliendi 
nahka hinnates ka tulemust ette näha ning soovitan 
reeglina enne hoopis nahaga tegelema hakata.

Selgitan klientidele alati enne protseduuri ka seda, 
millised on püsimeigi vastunäidustused ning annan 
teada, et lõpptulemust näeme alles kahe kuu pärast, kui 
on tehtud teine protseduur.

püSIMEIgI KESTVUST MõJUTAVAd
✓  vanus (eakamatel püsib värv naha kuivuse tõttu 

kauem)

✓   nahakoorimise protseduurid (happekoorimine 
helendab tulemust oluliselt)

✓  rasune nahk (pigment väljub  
kiiremini ja muutub näiteks 
karvatehnikas kulmudel ühtlaseks 
hajutuseks)

✓  heledad pigmendid (väljuvad 
kiiremini)

✓  tugev immuunsüsteem (väljutab 
pigmenti kiiremini)

✓  päikesekiirgus (otsene päike ja 
solaarium hävitavad püsimeiki 
ja muudavad värvi, mispärast 
on tähtis kasutada tugevat 
kaitsefaktorit, milles SPF 30–50)

✓  kloorivesi (kiirendab värvi 
väljumist)
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KES VõIVAd TEHA püSIMEIKI?

Selleks, et püsimeigispetsialistiks õppida, on 
mõistlik läbida pikad meigikursused ning 
omada kosmeetikutunnistust. Meigiõpe annab 
baasteadmised näo proportsioonidest – see 
on kõige aluseks. Eksida ei tohi, kuna sellist 
meiki ei saa maha pesta. Püsimeikimist tuleks 
õppida kogemustega spetsialisti juures. 

Tihti näeme püsimeiki, kus kaunistava 
tulemuse asemel on rõhutatud hoopis 
puudusi: eri kõrgusel või silmi kurvaks 
muutvad silmalainerijooned, asümmeetrilised 
huuled, vananemisilmingutega kulmukuju 
või imestavad kulmud. Sellised on tulemused, 
kui spetsialist ei oska näha tervikut ja ilusa 
lõpptulemuse asemel võib juhtuda vastupidine.

Ebakvaliteetselt ja oskamatult püsimeigitud 
kulmud näevad välja liiga tumedad või lausa 
sinised, ei vasta klassikalisele kulmukujule 
ja mõjub koomiliselt või ehmatavalt. 
Loomulikeks kulmudeks saab pidada vaid 
karvatehnikas või kergelt hajutatud kulme. Nii 
palju, kui on erinevaid püsimeigispetsialiste, 
nii palju on ka stiile ja käekirju. Ilmselgelt 
peaks enne meikimist välja selgitama, milliste 
pigmentidega professionaal töötab ja kas neis 
sisalduvad koostisained vastavad Euroopa 
normidele.

Kõige enam püsimeigitaksegi kulme − seda 
just karvatehnikas. Seejärel soovitakse meikida 
silmi: hajutatult, klassikalise lainerijoonega või 
suitsusilmana. Palju tahetakse püsimeiki ka 
huultele hajutatud kontuuriga.

MIllINE NäEN VälJA pärAST proTSEdUUrI?
Kulmumeigil olulist punetust ei teki. Lainerijoone puhul 
võivad olla hommikul ärgates silmalaud kergelt turses. 
See võib kesta paar päeva. Huultemeik võib esile tuua 
ohatise, kui organismis on juba herpesviirus. Seetõttu on 
vajalik enne protseduuri läbida viirusevastane ravikuur.

KAS püSIMEIK JA rIpSMEpIKENdUSEd SobIVAd 
KoKKU?

Püsilainerijoone või silmameigi tegemine eeldab püsi-
ripsmete eemaldamist. See on vajalik, kuna laitmatu 
lainerijoone tegemiseks on vaja katta ka ripsmetevaheline 
ala ja püsiripsmed takistavad selle katmist värviga.

Püsimeik on kunst, mis aitab meie klientidel kokku 
hoida aega, mis kulub hommikuti meikimiseks. See 
on ideaalne neile, kellel on probleeme nägemisega 
või kes põevad näiteks alopeetsiat (kärntõbe, mis 
põhjustab karvade väljalangemist – toim), sobib ka 
vähihaigusest tervenejatele. Püsimeik aitab peita arme 
ja isegi naha värvierinevusi. Näonahale tehtav püsimeik 
on tavameikimise uuem versioon ja nõuab suuri oskusi 
ning kogemusi. Püsimeigiga saame aidata paljudel 
naistel ja meestel tunda end täiusliku ja kaunina.

Artikkel on koostatud ajakirjale YU ning seda on keelatud 
kopeerida ja avaldada teistes väljaannetes ilma autori 
nõusolekuta! ◉
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JUUKSUrITE SõNUl polE EESTI 
NAISTE JUUKSEd HAlVIMAS SEISUNdIS 
MITTE VITAMIINIVAESEl TAlVEl VAId 
HoopIS SEpTEMbrIS, KUI NEId oN 
KAHJUSTANUd KUUM päIKE JA MErEVESI. 
JUUKSEHooldUSE SooVITUSI JAgAb 
KAMIbI IlUSAloNgI JUUKSUr KärT.

Toimetaja Raili Salvet, raili@yu.ee 
Foto: erakogu

Suvel tuleb eriti hoolikalt kaitsta juukseid 
kuivuse eest, kindlasti teha paar korda nädalas 
juukse maski ning kasutada juustesse jäetavaid 

päikese kaitsevahendeid.

Juhul, kui sul on seitliga soeng, siis ära unusta enne 
randa minekut ka sinna veidi päevituskreemi kanda 
– nii väldid peanahal päikesepõletust ja võimalikku 
kestendust. Kindlam on hoida juuksed hobusesabas 
või kanda peakatet, sest siis on peanahk päikese 
eest paremini kaitstud.

Purjetamine, skuutri või veesuuskadega sõitmine 
on küll lõbusad suvised harrastused, kuid pole 
tore juukseid sõidu järel takusest puntrast lahti 
harutada. Seega tuleks merele minnes juuksed patsi 
siduda või punuda.

Juhul, kui on plaan reisile sõita ja pole aega 
juustega tegeleda, siis on parim võimalus endale 
kalasabapats teha. See võib olenevalt juuksetüübist 

püsida kuni kaks nädalat, aga kunstmaterjali 
lisades lausa terve kuu. Pärast seda, kui patsid 
lahti harutad, on kasulik teha juustele niisutavat 
ravimaski. Nii üleni värvitud kui ka triibutatud 
juustele mõjuvad päike, soolane merevesi ja 
basseinikloor iseäranis hävitavalt. Kasutada 
tuleks spetsiaalselt just sinu juuksetüübile 
sobivaid šampoone ja palsameid, nõu võid 
küsida ka oma juuksurilt.

Kõik päikesekaitsefiltrit sisaldavad juukse-
hooldus  vahendid muudavad juukseid tava-
pärasest rohkem rasvaseks. Seetõttu võiksid 
vähemalt kord nädalas kasutada ka sügav-
puhastavat šampooni, mis eemaldab juustest 
mustuse, rasu ja juuksehooldusvahendite 
jäägid. Suvel tuleks rõhutada pigem juuste 
loomulikku välja nägemist ja tekstuuri. Kui 
hakkad päikeselise rannapäeva järel juukseid 
kuuma fööniga kuivatama või sirgendama, saad 
vaid tuhkkuivad hargnevate otstega juuksed. Kes 
siiski koolutaja või sirgestajata läbi ei saa, peaks 
juustesse eelnevalt pihustama kuumakaitsega 
hooldusvahendit.

Päeva jooksul puutub inimene kokku umbes 
5000 kemikaaliga, millest enamik on just 
kosmeetikavahenditest. Üha plahvatuslikumalt 
kasutatakse sealjuures keemilisi juuksevärve, 
mistõttu suureneb sellevõrra ka nende hulk, 
kellel see allergiat tekitab. Püsivärvide asemel 
võiks kasutada mõne pesukorraga juustest 
maha kuluvaid kergvärve või kõige ohutumat 
juuksevärvi: looduslikku hennat. Erinevalt 
keemilistest juuksevärvidest kinnitub see vaid 
karva välispinnale. Henna on kõige püsivam 
juuksevärv, see ei kulu maha, vaid kasvab välja. 
Sellepärast ei sobi see neile, kellele meeldib 
stiiliga mängida. Hennaga värvides ei luitu 
juuksed pärast paari pesu ning selle kasutamine 
ei lõhu juukseid, vaid muudab need tugevaks, 
terveks ja läikivaks, parandades ka peanaha 
olukorda.

Ükskõik, millisel viisil oma juukseid otsustad 
sättida, oluline on neid vääriliselt hooldada. 
Kuna suvel saavad need eriliselt palju vett ja vilet, 
siis on väga tähtis kasutada hooldusvahendeid, 
eriti neid, mis päikese ja kuuma eest kaitsevad. 
Juhul, kui jääd valiku tegemisel hätta, küsi nõu 
juuksurilt. ◉
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SUVI oN KäES JA MEIE UUEd IlUrUTIINId 
AJENdAVAd MEIgIKoTI SISU MUUTMA. 
MEIgITooTEd pEAKSId olEMA VASTUpIdAVAd 
JA KAITSMA, KUI ME SUVEMõNUSId 
NAUdIME. VAlISIME TUTVUSTUSEKS SAKSA 
KoSMEETIKATooTEMArgI STAgEcolor, MIS 
oN MEIE NAISE ISIKUpärA, NAHATooNI JA 
NõUdlIKKUSEgA KooSKõlAS.

Toimetaja Raili Salvet, raili@yu.ee 
Foto: erakogu

bb-KrEEM
Sobib ideaalselt suviseks kasutamiseks. BB-kreemis 
on näohoolduskreem ja jumestuskreem ühes. 
Unikaalne toimeaine cell detox ergastab nahka ja 
niisutav hüaluroonhape annab noorusliku ja särava 
jume. Lisaks kaitseb kreem päikese eest – selles 
on SPF-faktor 25. Tänu imeõhukesele tekstuurile 
on kreemi lihtne peale kanda ja jääb silmale 
nähtamatu. Sobib ideaalselt ka noortele esimeseks 
jumestuskreemiks. Saadaval neljas toonis.jumestuskreemiks. Saadaval neljas toonis.

SUVISEd MEIgITooTEd
Hd-VIIMISTlUSpUUdEr
Tänu eriti peenele tekstuurile jääb HD-puuder nähtama-
tuks nii silmale kui ka kaamerale. See pressitud pulber on 
ideaalne kaaslane kõikjal. Sobib ka meigi kinnitamiseks ja 
vähendab näos läiget. Puuder ei lõhna ega sisalda talki ja 
parabeene.
vähendab näos läiget. Puuder ei lõhna ega sisalda talki ja vähendab näos läiget. Puuder ei lõhna ega sisalda talki ja 
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VEEKINdEl rIpSMETUšš
See on suurepärane suviseks kaaslaseks randa 
või reisile! Veekindel sügavmust tekstuur tagab 
pikad ja paksud ripsmed. Looduslik karnaubavaha 
garanteerib mahu, vormi ja paindlikkuse, ilma et 
ripsmed omavahel kokku kleepuksid. Polübuteenist 
veekindlad toorained teevad ripsmetuši täielikult 
veekindlaks, lisaks ei sisalda see parabeene. 
Silmaarstid on toodet testinud ja selle heaks kiitnud.

 

HUUlEpAlSAM pUrE color
Siidine, matt ja unikaalne intensiivne 
huulevärv on sel suvel moes. See on 
huulepalsam, mis kestab hommikust 
õhtuni! Tänu pliiatsikujulisele 
disainile on seda väga mugav ja 
kerge kasutada. Lisaks sisaldab 
toode kandelillavaha, mis niisutab 
huuli ja muudab need ühtlaseks. 
Huulepalsam on parabeenivaba 
ning saadaval kolmes trendikas 
toonis: kirsipunane, sügav ploom 
ning pehme roosa.

 
põSEpUNA color bAlM
See on põsepuna, mis tagab sel hooajal 
noorusliku sära. Tänu oma uuenduslikule 
tekstuurile see silub ja niisutab nägu. 
Lisaks on puna väga kerge peale kanda 
ning see jätab delikaatselt värske mulje. 
Veekindla koostise tõttu püsib toode 
nahal kaua ja sobib ideaalselt ka randa. 
Ei sisalda parabeene ega parfüüme. ◉

www.stagecolor.ee 
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AIApIdUdE STArTEr pAcK
Tekst: Janar Juhkov
Foto: Virge Viertek

Suvised aiapeod on üsna iseenesestmõistetav suve osa. 
Reeglina on soojema ilma saabudes enamik tegevusi 
kolinud õue: aeda ja mujale värskesse loodusesse.

Tänapäeval on palju võimalusi korraldada aiapidu iga 
ilmaga ja igal aastaajal. Talvine aiapidu võib kujuneda isegi 
palju huvitavamaks ja põnevamaks kui suvine.

ETTEVAlMISTUSEd
Enne aiapeo algust tuleb kindlasti teha ettevalmistusi: 
puhastada grill ja vaadata üle vajalikud tarbed. Seda kõike 
võiks võimaluse korral teha enne külaliste saabumist, 
et ei tekiks ebameeldivusi. Juhul, kui ilmad on kuumad, 
ei tohiks laualt puududa joogivesi, millele võib lisada 
värskeid kurgiviile, maasikaid või sidrunit – valik on suur. 
Lisanditega joogivesi on tervislik ja kustutab janu.

Õues peab kindlasti olema koht, kuhu peol tekkiv praht 
panna. Ka kilest prügikott võib olla korvi või kasti seatud 
nii, et see pilku ei riiva. Samuti võiks peokorraldaja mõelda, 
mida teha külmema ilma puhul, nutikas oleks varuda sooje 
pleede.

lAUANõUd
Lauanõud peaksid jääma viisakuse piiresse. Paljud 
armastavad kasutada ühekordseid söögitarvikuid. Neidki 
on võimalik saada sobiva värvi ja mustriga. Aga ettevaatust, 
kerged nõud kipuvad tuules lendu ja ümber minema, mille 
tagajärjel võivad nii mõnegi ilusa ja kalli rõivaeseme rikkuda! 
Odavamad taldrikud võivad juba keset einestamist täielikult 
läbi liguneda, kahvel puruneda ja joogitops praguneda.

Juhul, kui tegemist on tavalise aiapeoga, siis võib ju teha, 
mida süda ihkab, aga tähtsama sündmuse puhul võiksid 
laual olla korralikud nõud. On ilmselge, et oleme seejuures 
mugavustega harjunud. Toas võib ju serviise kasutada, aga 
neid õue vedada, tuppa tagasi tarida ning hiljem pesta on 
tüütu. See tekitab võõrustajas ebameeldivaid emotsioone. 
Lihtne lauanõude komplekt oleks aga kindlasti efektsem, sest 
vanad nõud on ägedad ja lisavad kogu üritusele suure hulga 
positiivsust ja emotsionaalsust. Korralikud söögitarvikud 
näitavad, kui väga te külalistest hoolite. Mõelge selle peale, 
kas mugavus kaalub üle hoolivuse või vastupidi.

rIIETUS
Aiapidudeks on tihtipeale raske sobivat riietust leida, sest 
sellele pole kindlat nõuet. Oluline on teada, kas tegu on 
pidulikuma või lihtsamat sorti peoga, ja arvestada muutliku 
ilmaga. Pidulikuma ürituse korral tuleks naistel kanda kleiti 

või seelikut, tavalisema 
aiapeo korral võib kanda 
pükse ning eelistada 
õhulisemat kergest materjalist 
pluusi. Kõige mugavam seelik oleks 
pikk ja vabalt langev, mis kaitseb sääskede ja 
külma eest, kuid kuuma ilmaga laseb õhku läbi. 
Kitsad kontoriseelikud väliüritustele just kõige 
paremini ei sobi.

Jalanõude valimisel tuleks arvestada, kas tuleb 
kõndida murul või kõvemal pinnal. Mõlemal juhul 
ei ole soovitatav valida peenikese kontsaga kingi. 
Mõnusaks liikumiseks ja ka tantsimiseks peaksid 
käed olema vabad ning seega kaalub kotivaliku 
puhul praktilisus välimuse üles. Eelistada tuleks 
üleõla- või seljakotte, kuhu kõik vajalikud asjad 
ära mahuksid. Soeng võiks olla kerge, loomulik 
ja kaunistada võiks lillede ja paeltega. Aiapeole 
sobivad väga hästi ka punutised.

Mehed ei tohiks pidulikumal aiapeol kanda 
teksaseid. Neid võib kanda lihtsamal üritusel koos 
ketsidega. Vabaõhuüritustel tasub igaks juhuks 
silmas pidada, et rõivaid on seal kerge rikkuda. 
Seega tasuks arvestada, et riideid saaks kergesti 
puhastada. Loomulikult tasub kaasa võtta jakk, 
mis vajadusel vihma või jaheduse eest kaitseb.

Me kõik teame, et must on aegumatu värv ja alati 
moes, kuid suvisel aiapeol võiksid olla julgem ja 
kanda värvi. Tegelikult võiks seda teha ju igal 
aastaajal. See loob enesekindlust ja positiivsust. 
Must on kui leina- ja nukrusevärv, mistõttu 
võib ka meeleolu sellest sõltuda. Aiapeol oleks 
aga tore, kui meie seljas oleks midagi lustakat, 
silmatorkavat ja värvilist.

Kõige olulisem ongi see, et kandja tunneks end 
hästi. Rõivastus võib olla küll ülimalt efektne, aga 
kui endal on ebamugav või jahe, rikub see kogu 
peomeeleolu. Lihtsa riietuse juurde saab leida 
silmapaistvad kõrvarõngad või erilise vöö.

KülAKoST
Kui lähete aiapeole, siis on alati viisakas midagi 
kaasa võtta. Kõige eelistatum oleks selles osas 
enne ühiselt kokku leppida! ◉

Meeleolukat aiapidude hooaega!
Jälgi Janari tegemisi: 

www.facebook.com/JaJuFashion

YU ETIKETT
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KUTSETE JA KäSITööKAArTIdE Abc
Toimetaja Marlen Mais, marlen@yu.ee 
Fotod: Egerta Laine

Disainimine ja dekoreerimine on Helen 
Laine suur kirg. Sellesse maailma 
sattus ta tänu käsitöökaartidele. Poes 

leiduv masstoodang oli end noore naise jaoks 
ammendanud, mistõttu ta soovis hakata ise looma. 
Nii ta leidiski end mitmesuguste sündmuste jaoks 
kutseid ja käsitöökaarte meisterdamas. Omatehtud 
kaart või kutse omab korduvalt suuremat tähendust 
kui poest ostetud valmistoodang. Seetõttu soovitab 
Helen need ise valmistada, sealjuures ei peaks 
kartma, et ehk ei tule välja või jääb andest puudu. 
Käsitöökaardi puhul ei kehti sõnad õige või vale, 
vaid loeb inimese looming. Iga kaart on ainulaadne. 
Personaalne käsitöökaart võib saajat pisarateni 
liigutada.

Kutse on sündmuse visiitkaart. Sellest saab saaja 
aimu, milline sündmus teda ees ootab. 

Kui otsustad kutse ise valmistada, siis pööra 
tähelepanu, et kutsel oleks kirjas:

 • kutsuja
 • keda kutsutakse
 • mis sündmusega on tegu
 • ürituse toimumise koht ja aeg: 
  kuupäev, kellaaeg
 • vajadusel märge riietuse kohta
 • millal ja kuhu teatada osavõtust
 • vajadusel info parkimise 
  ja järelpeo kohta

Enimlevinud rahvusvahelised märked kutsel 
on avec (koos saatjaga) ja lühend RSVP (palun 
vastake).
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Pulmakutsete valmistamine võtab 
olenevalt keerukusest aega kuni kaks kuud. 
Teemad võivad varieeruda glamuurist kuni 
maa lähedaselt rustikaalse stiilini. Oluline 
on kutsete valmistajale teada anda pulmas 
kasutatavad teemavärvid. Pulmakutsed 
antakse üldjuhul üle kaks kuud enne 
pulmi, kuid lihtsama peo puhul piisab 
paarist nädalast.

Omandanud paberimaailmas pakutava, 
tekkis Helenil soov laiendada tegevusala 
ning pakkuda soovijatele ka pidulike 
sündmuste ja pulmade dekoreerimist. 
Helenile meeldib võtta kogu sündmuse 
korraldamise vastutus, alustades kutsete 
valmistamisest ning lõpetades laudade 
ja ruumi dekoreerimisega. Pulmade 
puhul koosneb see näiteks kutsetest, 
külalisteraamatust, pulmaalbumist, koha-
kaartidest, lauaplaanidest, tänukaartidest, 
ametimärkidest, kingilaekast ning pulma-
küünlast.

Ettevalmistust nõuavad kindlasti ka 
vähempidulikumad suvised üritused, 
nagu näiteks aiapeod, mille korraldamisel 
soovitab Helen lähtuda inimestest, nende 
hobidest ja lemmikvärvidest.

Dekoratsioonide puhul mõjuvad hästi:

 • paberist lipuread või sõnumid
 • fotosein
 • valguslaternad, valgusketid 
  ja küünlad
 • suvelilled ja potililled
 • teemakohased dekoratsioonid
 • efektselt kaetud laud

Aiamööbli puhul on lihtne ja soodne 
valmistada diivan ning laud euroalustest. 
Kui pidulisi on rohkem, siis saab lisakohti 
tekitada puupakkude ning kastidega. 

Sättides neile padjad peale, muutub istumine mugavaks. 
Kindlasti tasub ka toas ringi vaadata, kas on midagi 
sellist, mida saaks välja viia ja mis annaks õues hoopis 
teistsuguse efekti. Pidulikuma aia peo puhul soovitab 
Helen kasutada laudlinu, mille otstesse võiks kinnitada 
raskused, et linad laual kindlalt paigal püsiksid.

Heleni sõnul peab kindlasti pöörama tähelepanu 
ilmastiku oludele. Vihma ja tuule eest kaitseb varikatus, 
intensiivse päikese eest pakub varju aga päikesevari. Igaks 
juhuks peaks käeulatuses olema ka sääsetõrjevahend, 
et külalised tüütutest putukatest peotuju ei kaotaks. 
Grillimisel peaks tähelepanu pöörama sellele, et grill ei 
oleks täpselt söögilaua juures ning lõhn ja suits külalisi 
ei häiriks. ◉



59

oIVAlINE TErVISlIK TorT EHK 
pATUVAbA MAITSEV SUUTäIS

Noorettevõtjal Karl-Ott Juhansonil (25) 
tekkis füsioteraapiat õppides hiilgav idee 
rajada unikaalne magusaäri Oivaline 

Tervislik Tort (OTT). Tema erakordsete retseptide 
järgi valminud tordid ei näe lihtsalt head välja, vaid 
on ka tervislikud ja jumalikult maitsvad.

MIllAl JA KUIdAS TEKKIS MõTE HAKATA 
TorTIdEgA ärI TEgEMA JA oMA fIrMA 
rAJAdA?
Idee Oivalisest Tervislikust Tordist sai alguse 
neli aastat tagasi ülikooliajal Tartus. Tegelesin 
siis üpris aktiivselt spordiga, mistõttu tekkis 
soov ka tervislikult toituda ja midagi head ning 
valgurohket süüa. Sain esimeste katsetuste kohta 
head tagasisidet. Esialgu ei olnud mõtteski loodut 

suuremale tarbijaskonnale pakkuda. Suure 
tõuke selleks sain aga seetõttu, et ei lõpetanud 
füsioteraapia eriala nominaalajaga ja võtsin lisa-
aasta, et lõputööd viimistleda. Siis otsustasin võtta 
juurde ka majandusteaduskonna aineid ja muuseas 
osalesin tiimiga äriideede konkursil. Ajaga tekkis 

aina juurde neid, kes nägid mu idees potentsiaali ja 
kannustasid sellega edasi tegelema. Asjade loomulik 
käik viiski oma ettevõtte loomiseni.

olEd ErIAlAlT füSIoTErApEUT JA SAAN 
ArU, ET TööTAd prAEgU KA SEllENA. KUS SA 
TEgUTSEd JA MIdA SEAl TäpSEMAlT TEEd?
See on tõsi, hetkel töötan veel poole kohaga 
füsioterapeudina Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses, 
kus mu põhilised kliendid on vanemaealised prouad 

YU KÖÖK

Toimetaja Andra Stražev, andra@yu.ee  
Fotod: Aron Urb, Margus Muts, erakogu
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ja härrad. Ma nõustan neid ja nad käivad minu 
juures rühmvõimlemises, vahel ka individuaalses 
teraapias.

MIKS JUST SEllINE ErIAlAVAlIK NINg KAS 
füSIoTErAApIA JA TordITEgU TäIENdAVAd 
TEINETEIST? KUMbA roHKEM EElISTAd?
Valik oli lihtne. Füsioteraapiast ei teadnud ma midagi 
enne, kui ülikooli astusin. Läksin seda õppima, sest 
õppekavas olid meelepärased ained, suurim soov 
oli tegelikult õppida spordibiokeemiat. Tagantjärele 
vaadates aga tegin absoluutselt õige valiku. Juhul, 
kui oleksin teisiti toiminud, poleks täna suure 
tõenäosusega ka Oivalist Tervislikku Torti.
Samas ei saa öelda, et eelistan üht teisele, sest 
mõlemad on südamelähedased, aga kuna olen 
viimastel aastatel ennast enamjaolt torditegemise 
ja ettevõtluse vallas harinud, siis tunnen, et mul on 
sellel alal rohkem anda kui füsioterapeudina.

KUI KEErUlINE olI SUl VäIKEETTEVõTJANA 
TUrUlE TUllA JA prAEgU MAgUSAärIS 
JäTKUVAlT KoNKUrENTSI pAKKUdA?
Iga algus on raske ja me oleme siiani alguses, kuna 
meie ambitsioonid on veel kordades suuremad. 
Kõige raskem on kindlasti üksi alustada, seda 
ei soovitaks kellelegi. Õnneks on mul oivaline 
kaaslane ja geniaalsed sõbrad, kes oma nõu ja 
jõuga vajadusel abistavad. Oma firmal saab aga 
kordades kiiremini jalad alla, kui on töötajad, kes 
ettevõtmisesse täisajaga panustavad. Loomulikult 
on see alguses veidi utoopiline, sest personal soovib 
palka, aga alustaval ettevõttel napib alati kapitali.
Meie pikaajaline missioon ei ole konkureerida, 
vaid domineerida, luues magusaäris uue standardi. 
Tahame muuta suhtumist maiustustesse ning 
pakkuda kehale midagi erilisemat ja toitvamat 
kui tavalised koogid ja tordid. Sealt ka üks meie 
motodest „21. sajandi maiustus!“.

MIdA SooVITAd NEIlE, KEllEl oN ärIIdEE 
olEMAS, AgA EI TEA, MIllEST AlUSTAdA?
Kui on tahe millegagi alustada, kuid ei tea millest, 
siis soovitan: lihtsalt ALUSTA!

MEIE lUgEJAd TAHAVAd KINdlASTI TEAdA, 
KUIdAS oN VõIMAlIK, ET TorT VõIb ollA 
SAMAl AJAl NII MAITSEV KUI KA TErVISlIK?
Tervislikkus on kindlasti väga subjektiivne teema. 
Sellise eluviisiga alustades väljendus see minu 
jaoks vaid kõrges proteiinisisalduses ja väheses 
rasvas. Ajapikku oleme välja töötanud gluteeni- ja 
laktoosivabad ning valge suhkruta tordid, kus on 
kolm korda rohkem valku ning kaks korda vähem 

süsivesikuid ja rasvu kui tavaliselt. Iga retsept 
on grammi pealt välja arvestatud, et saaksime 
maksimaalse maitse võimalikult väheste kaloritega. 
Loomulikult pakume ka toor- ja veganitorte.

KUI pAlJU KUlUb KESKMISElT üHE TordI 
VAlMISTAMISElE AEgA?
Kuskil 90 minutit, sest hetkel toodame väga vähe 
ning tegemist on põhimõtteliselt käsitööga.

SAAN ArU, ET HETKEl SA NII AKTIIVSElT 
TorTIdE VAlMISTAMISEgA EI TEgElE, VAId 
olEd pIgEM rETSEpTIdE KooSTAJA NINg 
pANUSTAd MüügIlE JA TUrUNdUSElE. KES 
oN VEEl oTTI TAgA?
Praegu tegelikult küpsetan ka täie rauaga, aga 
vaikselt õpetan välja oma kaaslast, kellega koos torte 
tegema hakata, et endal jääks aega rohkem müügile 
ja turundusele. Nagu enne mainisin, oleme oma tee 
alguses ning OTTi taga on veel sõbrad ja tuttavad, 
aga loomulikult innustavad meid ka fännid. 

KAS oN JUbA VälJA KUJUNENUd KA oMA 
ESINdUSTorT, MIS oN KlIENTIdE ErIlINE 
lEMMIK?
Viimasel ajal läheb pööraselt banoffee-OTT, võib-
olla seepärast, et see on kõige ebatervislikuma 
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maitsega ja üks rammusamaid torte. Samas teisel 
kohal olev vaarika-sidruni-OTT on jällegi kõige 
lahjem maius meie menüüs.

KUIdAS fIrMAl prAEgU läHEb? KAS oN 
plAANIS KA SorTIMENTI lAIENdAdA?
Iga kuu suurendame müüki ja otsime viise, kuidas 
seda pikemas perspektiivis edasi teha. Tänaseks 
on meil üheksa täiusliku maitse ja välimusega 
Oivalist Tervislikku Torti. Sortimenti laiendame 
aga pidevalt, järgmisena plaanimegi müüki panna 
toor- ja veganitordi ning kauaoodatud soolase 
tordi. Täpsemalt tuleb müügile valge šokolaadi ja 
astelpaju OTT ning peedi-kitsejuustu-OTT.

KES oN TEINUd NEEd IMElISEd JA 
ISUärATAVAd KoogIpIldIKESEd?
Ise tehtud ja loodetavasti hästi tehtud. Kuna noorus-
põlves tegelesin aktiivselt fotograafiaga, siis nüüd 
on jälle põhjust vanu oskusi lihvida ja suurepärased 
pildid Oivalisest Tervislikust Tordist ise teha.

KAS KUSKIl oN KA oTTI KoHVIK, KUS 
INIMESEd MAIUSTAMAS SAAVAd KäIA?
Oma kohvikut meil veel ei ole, küll aga on eesmärk 
avada nii-öelda kaks ühes paari lauaga köök ja 

pood, kus kliendid saaksid kogu tootevalikut 
kohapeal nautida või koju kaasa osta. Seejärel on 
veel vaja veidi laieneda ning avada selliseid kohti 
kümneid ja sadu, et 21. sajandi magustoit oleks igal 
hetkel kliendile lähedal, mitte ainult Eestis, vaid 
kogu maailmas!

KUST oTTI TordIKESI üldSE lEIdA VõIb?
Kõik meie tordid on saadaval veebipoes www.
oivaline.ee, kust saab väga lihtsalt ja kiirelt endale 
sobivaid 21. sajandi maiustusi tellida. Samas 
transpordime väga mõistliku hinnaga ka paljudesse 
kohtadesse Harjumaal.
Kohvikutest on meie partnerid Must Puudel ja 
Viru keskuse La Muu. Küll aga otsime veel uusi 
kohti, kus pakkuda võimalust teha oma figuurile ja 
tervisele kingitus.

MIllISEd oN oTTI SUVEplAANId?
Toidufestivalid on praeguseks hetkeks end 
ammendanud, aga mõnele võib-olla tõesti veel 
läheme. Hetkel on broneeritud mõned oivalised 
pulma tordid suveks ning kindlasti tuleb neid 
ja muid asjatoimetusi veel juurde. Seega tasub 
meie tegemistel sotsiaalmeedias silm peal hoida 
(Facebookis: Oivaline Tervislik Tort ja Instagramis: 
@oivaline). ◉
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AHVATlEVAd 
AlKoHolIVAbAd 
SUVEKoKTEIlId
Toimetaja Mari-Liis Koemets, mariliis@yu.ee
Fotod: Mari-Liis Koemets

Parim aeg uute ja värskendavate maitsete 
proovimiseks on just nimelt suvi. Ja mis 
võiks olla veel lahedam kui see, et üks hea 

maitsega alkoholivaba jook tekitab sellise tunde, 
nagu veedaksid aega suve kõige vingemal festivalil? 
Seda kõike vaid mõne komponendi ning lihtsa 
retsepti abil!

Koos Meat Marketi kokteilibaari kuttidega 
valisime välja viis kõige paremat hõrgutavat 
suvekokteili, mille kodu paikneb küll otse Tartus, 
ent mida on võimalik igaühel pea ilma vaevata ka 
enda kodus valmistada!

THE grEEN oNE
4 värsket kurki
0,5 värsket kiivit
1 cl Waldmeisteri siirupit
1,5 cl kiivisiirupit
6 cl aaloemahla
mullivett

Aseta kiivi ja kurk šeikerisse ning mudlerda õrnalt. 
Seejärel lisa vedelikud. Raputa tugevalt. Serveeri 
jääga täidetud klaasis, mille sees on ka kurgiribad. 
Pikenda mulliveega.

THE VIrgo
1 granadill
3 cl värsket laimimahla
1,5 cl granadillisiirupit
1,5 cl ingverisiirupit
mullivesi

Pane terve granadilli sisu klaasi, lisa juurde mahl ja 
siirupid ning sega läbi. Täida klaas purujääga ning 
pikenda mulliveega.
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ASTElpAJU SUNrISE
5 cl astelpajutoormahla
3 cl suhkrusiirupit (2 : 1)
mullivett
kaunistuseks granaatõunasiirupit

Pane mahl, suhkrusiirup ja vesi klaasi, sega läbi, täida 
klaas jääga ning kaunista granaatõunasiirupiga.

pIñA No-lAdA
peotäis värsket ananassi
2 cl laimimahla
4 cl kookosepüreed
2 cl kookosekreemi
5 cl naturaalset ananassimahla

Pane kõik komponendid kannmiksrisse, lisa puru-
jääd ning mikserda tugevalt. Vala segu klaasi, lisa 
veel natukene purujääd ja kaunista nii vingelt, kui 
saad.

NEITSI MAArJA
2 cl värsket sidrunimahla
25 cl maitsestatud tomatimahla

Vala kõik komponendid šeikerisse koos jääga. 
Kindlasti ära raputa tugevalt, sest tomatimahl ei talu 
seda. Eesmärk on jooki ainult segada ja jahutada, 
seega keera šeikerit rahulikult edasi-tagasi.
Meat Marketi kokteilibaar kasutab tomatimahla 
maitsestamiseks enda salajast retsepti. Bloody Mary 
tomatimahla võib maitsestada pipra, karri, suhkru, 
suitsusoola, Worcestershire’i kastme, Sriracha 
kastme, hapukurgivedeliku ja mädarõikaga, kõike 
vastavalt oma maitsele: võid lisada rohkem, vähem 
või hoopis ära jätta. ◉
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MIS oN ApErITIVo?
Aperitivo on osa Itaalia toidukultuurist, mis 
sümboliseerib kvaliteetaja veetmist sõprade seltsis 
maitsva söögi ja joogiga. Aperitivo pealinn on 

Milano, kus igapäevased üritused on enamikus 
kohvikutes isegi menüüsse sisse kirjutatud.

MIllINE oN õIgE 
ApErITIVo?
Aperitivo toimub tavaliselt 
õhtuti kella 19–21 vahel, 
sest siis lähevad itaallased 
pärast  tööd hubase 
atmosfääriga kohvikutesse 
lõõgastuma ja suhtlema. 
Itaalias pakuvad kohvikud 
sissepääsu pileti alusel. 
Hinnas sisaldub tervitusjook 
ja taldrik suupistetega, mille 
saab igaüks vastavalt oma 
maitsele spetsiaalselt ürituse 
ajaks kaetud puhvetlaualt 
komplekteerida. 

MIS pEAKS olEMA ApErITIVo lAUAl? 

ToIdUd
Valikus on esindatud Itaalia road: pitsad, singid 
(prosciutto, bresaola, salaami), juustud (fontina, 
gorgonzola, mozzarella, parmigiano), oliivid ja 
itaaliapärased marineeritud köögiviljad (näiteks 
artišokisüdamed), salatid, vahel isegi pastad.

JoogId
Traditsioonilised aperitivo kokteilid 
on Aperol Spritz ja Negroni. Alati 
on valikus ka alkoholivabasid 
variante.
Õhtuid lõpetab Itaalias alati 
kohv. Cremeria kohvikus on lai 
jäätise kohvide valik, mis on ka 
magustoidu eest.

ITAAlIA ApErITIVo – 
VAHEldUS grIllIpIdUdElE
Tekst: Birgit Karus
Fotod: erakogu
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KUS EESTIS ApErITIVo-õHTUd ToIMUVAd? 
Aperitivo’d toimuvad igal reedel kella 18–21 
vahel kahe lõbusa itaallase peetavas autentses 
kohvikus Cremeria! Suvel on tulemas kaks 
erilisemat üritust koostöös YU ajakirjaga: 
13. juunil YU ajakirja kaanestaari konkursi 
teine voor ja 8. augustil grand finale. 
Tule vaata, kuidas sünnivad kaanestaarid!

NB! Kui soovid kodus aperitivo’t korraldada, aga 
aega kokkamiseks napib, siis sellisel puhul saad 
tellida Cremeria kohvikust ka toitlustuse, teatades 
sellest 24 tundi ette. Selleks võta nendega ühendust 
Facebookis või e-posti teel.

Cremeria kohvik asub aadressil Tallinn, Pärnu 
mnt 46, kino Kosmosest üle tee kollases puitmajas. 
Parkimine kino ees. Rohkem infot aperitivo’de ja 
menüü kohta leiad Facebookist: www.facebook.
com/CremeriaTallinn. ◉

„Cremeria – Itaalia sinu taldrikul“
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SEE lINN oN MINU

foTogrAAf ANNElA SAMUEl

ASSISTENT JAANA HEINSAlU

STIlIST KrISTI TAMMoJA

MEIgIKUNSTNIK HEllIN Käär

JUUKSUr ElIS Käär

ModEllId EddA, KArl-THoMAS JA AlEx-ANdEr (STArSySTEM ESToNIA)

KoHAd: rESTorAN KoNTEINEr, TEllISKIVI looMElINNAK, pATArEI VANglA, 
TAllINNA lINNAHAll

YU         FOTOLUGU
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Edda: pluus Reserved, püksid House
Karl-Thomas: pluus ja dressipluus Reserved, püksid House

Alex-Ander: pluus KorsarPrint, püksid Reserved, prillid Framed by Karl
Rula: Jüri oma
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Edda: pluus KorsarPrint, püksid Reserved
Karl-Thomas: pluus, püksid ja jakk House
Alex-Ander: särk, dressipluus ja püksid 
Reserved, kampsun House  
Prillid: Framed by Karl
Ratas: Rattastuudio Jooks
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Edda: pluus ja kampsun Reserved
Karl-Thomas: särk KorsarPrint, 

dressipluus Reserved, püksid House
Alex-Ander: särk ja püksid House
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Edda: pluus KorsarPrint, püksid Reserved
Karl-Thomas: pluus, püksid ja jakk House
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MIllAl AVASTASId ENdAS foToKIrE? 
KUIdAS SEE ToIMUS? KAS MälETAd SEdA 
pärIS ESIMEST HETKE JA EMoTSIooNI?
Kahjuks ei saa ma öelda, et hakkasin pildistama 
juba lapsena ja minu esimene kaamera oli Zenit 
või Ljubitel. Tegelikult hakkasin pildistamise vastu 
huvi tundma umbes viis aastat tagasi ja tõsisemalt 
olengi pildistanud kolm viimast aastat. Otsustasime 
elukaaslasega osta kaamera ja nii see kõik algaski. 
Päris esimesed pildid tegime vist Londoni-reisil 
ja muidugi oli vaimustumishetki palju. Lisaks 
leidsime veel elukaaslase vanaisale kuulunud 
vanad filmikaamerad, millest Zenit 3Miga pildistan 
vahelduva hooga siiani. Võimsaimad emotsioonid 
ja esimesed hetked ongi seotud pigem filmile 
pildistamisega:  see hetk, kui sa näed esimest 
korda enda ilmutatud filmi, see esimene hetk, kui 
teed mõnest kaadrist suurenduse ja näed kujutise 
tekkimist ilmutusvannis.

MIllISEd foTogrAAfId oN SINd 
MõJUTANUd? KUIdAS NAd oN MõJUTANUd 
SINU MõTlEMIST, pIldISTAMISMEETodIT JA 
TEEKoNdA foTogrAAfINA?
Neid fotograafe on tõesti palju ja erinevaid ning 
neid lisandub kogu aeg juurde. Ka minu mõtlemine, 
pildistamismeetodid ja kõik muu muutub mingil 
määral kogu aeg, sest pole ju mõtet jääda ühe koha 
peale tammuma. Nimetan pigem mõned, kes mulle 
kohutavalt meeldivad, näiteks legendaarsed moe- 
ja portreefotograafid Helmut Newton,  Richard 
Avedon, Irving Penn, siis praegune hullult 
geniaalne moefotograaf Tim Walker, täiesti teist 
masti Sally Mann oma imeliste lastefotodega või siis 
vene tänavafotograaf Dima Zverev. Seda nimekirja 
võiks terve lehe täis kirjutada, neid on tõesti 
palju. Pildistamise ja foto tähendusega seonduvat 
olen kindlasti rohkesti õppinud fotograaf Kaupo 
Kikkaselt, eelkõige olen saanud tema töötubadest 
kaasa ühe tähtsaima juhise enda töös: igal fotol 
peab olema mõte, eesmärk, oma esteetika ning 
ühtegi klõpsu ei ole mõtet niisama teha. Muidugi 
on tore, kui iga foto suudab rääkida veel ka oma loo, 
panna mõtlema, edasi fantaseerima, tekitada tunde, 
et miski teine lugu on peidus veel selle pildi taga.

MIllIST TEHNIKAT, TArKVArA JA KAAMErAT 
KASUTAd? MIS pANEb SINd KESKENdUMA 
SEllElE, ET ollA pArIM foTogrAAf? 
Minu kaameraks on Canon 5D Mark III, vahel ka 
filmikaamerad Zenit 3M ja Bronica SQ-Ai. Üha 

rohkem kasutan pildistamiseks ka mobiiltelefoni. 
Pigem püüan keskenduda ikka sellele, et tuleks 
parim foto, mida ma eales teinud olen ...

MIllINE oN SINU TööKUlg?
Kõik algabki ideest. Tihti paneb mõtted jooksma 
kellegi teise looming või siis kliendi konkreetne soov. 
Otsin sobivad modellid, vajadusel stilisti, jumestaja 
ning juuksuri, mõtlen lokatsioonidele. Ja siis 
pildistangi ja järeltöötlen.

MIS SINd MoTIVEErIb MAJANdUSlIKUlT, 
polIITIlISElT, INTEllEKTUAAlSElT JA 
EMoTSIoNAAlSElT, ET JäTKATA oMA Tööd 
foTogrAAfINA?
Kui keegi tuleb ja ütleb, et sinu pildid teevad hingele 
pai, siis on see päris suur innustus. Ma ei arva, et 
peaksin enda piltidega muutma tervet maailma. 
Küll aga on võimalik näiteks aktipildiga muuta ühe 
naise elu või perepiltidega näiteks peresuhteid – 
see tähendab mõjutada inimeste elusid rohujuure-
tasandil. See ongi praegu suurim ajend.

KAS looMINgUlISE Töö KõrVAl VAJAd 
TEgEVUSI, MIS SINd TASAKAAlUSTAKS? 
KUIdAS ENNAST lAEd?
Ikka vajan: reisimine, matkamine ja loodus.

Mis on sinu leMMikteeMad või -žanrid 
foTogrAAfIAS?
Mulle tõesti meeldib pildistada väga erinevaid 
asju, heameelega pildistan nii väikeseid lapsi ja 
peresid kui ka moefotot või akti. Vahel meeldib 
mulle pildistada inimesi tänaval ja mõnikord 
harva ka loodust. Järjest rohkem on hakanud 
meeldima reportaaž, vaikselt nokitsen veel ka enda 
projekte. Igas žanris on miskit paeluvat, näiteks 
tänavafotograafias kiirus, et tabada õige hetk, mil 
inimene sinu pildistamist veel ei näe.

MIS oN SINU lEMMIKTSITAAT?
„Foto peab olema kirves meis jäätunud mere jaoks“ 
on kusagilt kõrva jäänud, kuid pole aimugi, kes 
seda kunagi ütles või kirjutas ... Aga see kõlab väga 
ilusalt ja tundub väga õige. ◉
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Alex-Ander: pluus KorsarPrint, püksid 
Reserved, prillid Framed by Karl

Edda: pluus Reserved, püksid House
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Karl-Thomas: pluus ja dressipluus Reserved, püksid House
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MäNgUd 
päIKESEVAlgES
Tekst: Sten Kohlmann
www.level1.ee

 Eesti suves ei saa kunagi päris kindel olla. 
Ühel hetkel võib kontrolli enda käes hoida 
kõrvetav päikesepaiste, järgmisel hetkel 

aga krahmab taevalaotuse enda pihku lõputuna 
näiv hall mass, mis pigistab endast välja kogu 
seal peituva niiskuse. Mängurid on ikka naljaga 
pooleks öelnud, et põhjuseid koju jäämiseks ja 
videomängude mängimiseks leiab iga ilmaga, 
olgu õues liiga palav, liiga külm, liiga kuiv või liiga 
vihmane.

Mida aeg edasi, seda harvemaks on need ütlused 
jäänud, sest pidevalt suurenevad võimalused 
videomänge endaga igale poole kaasa võtta on 
kõrvaldanud vajaduse oma meelisharrastust vaid 
nelja seina vahel nautida. Teoreetiliselt ei peaks 
tänapäeval oma nutitelefonist kaugemale vaatamagi. 
Mobiilimängude turg on juba aastaid tulus olnud ning 
mitme analüütiku hinnangul on ainult aja küsimus, 
kui sellised seadmed saavad iga asjaarmastaja 
peamiseks mängumasinaks. Seni pole seda siiski 
juhtunud, seega võib julgelt ka muu tehnika poole 
vaadata, olgu need siis tänapäevaste mugavustega või 
vanema aja aegumatud klassikud.

Kontseptsioon, mille kohaselt saame mängukonsooli 
endale taskusse panna (kuigi nende suuruse tõttu 
on see pigem erand kui reegel), tundub praegu 
elementaarne, ent oma alguse sai see 1970ndate 
keskel. Tegemist oli primitiivsete ja lihtsakoeliste 
katsetustega, kuid vundament laoti edukalt alla ning 
esimeseks suuremaks edulooks võib pidada tänaseks 
legendaarse mängustuudio staatuse omistanud 
Nintendo Game & Watch konsoole, mille algseid 
versioone on meist ilmselt nii mitmedki lapsepõlves 
näinud. Kellele siis ei oleks tuttav vana hea „Nu 
pogodi“ või  klassikaline munamäng, kus hunt pidi 
mune korvi püüdma?

Õige hoo sai aga liikuv mängimine sisse 1990ndate 
alguses, kui sündis Game Boy. Limiteeritud mängud 
jäid unarusse: Game Boyga sai autoga võidu sõita, 
kosmosesse rännata ja Super Mario seiklustest osa 
saada. Kuid mis kõige tähtsam, elu anti mängule, 
mis tänaseks päevaks on üks tuntuimaid: „Tetris“. 
Venemaalt pärit mõistatusmäng ei tohiks kellelegi 

võõras olla, sest sellest on valmis treitud sadu versioone ning 
neid saab absoluutselt iga platvormi peal mängida: arvutis, 
konsoolil, nutiseadmes ja visiitkaardil. See viimane ei ole 
kusjuures nali!

„Tetrise“ ja Game Boy sümbioos on aidanud ka minul vabas 
õhus meelt lahutada ja igavust peletada. Aastaid tagasi, 
kui käisin kaitseväes, möödus kaevikus istutud aeg vahel 
tunduvalt kiiremini, sest samal ajal tegelesin tetraplokkide 
strateegilise paigutamisega üksteise peale ja kõrvale. Ärge 
muretsege, ükski vaenlane minust mööda ei hiilinud … ning 
ülemus peale ei sattunud.

Tõenäoliselt kõige täiuslikum kooslus, mis ärgitab 
videomänge vabas õhus mängima, on aastal 2003 Game 
Boy Advance’i peal ilmunud „Boktai: Th e Sun is in Your 
Hand“. Boktai asetab mängija vampiirikütt Django 
saabastesse, kelle ülesanne on maa tülikatest vereimejatest 
vabastada. Ülesande hõlbustamiseks on tema käsutuses 
päikese jõul toimiv relv, mille laadimiseks ei piisa pikslite 
ja bittide manipuleerimisest, vaid mängukonsooliga tuleb 
päriselt õue päikesevalguse kätte minna (tegemist on teatud 
nurga alt vaadatuna pisut iroonilise faktina, sest mitme 
pihukonsooli ekraanid pole just kõige ideaalsemad päikese 
käes mängimiseks). Mängukasseti küljes on fotomeetriline 
sensor, mis reageerib ainult päris päevavalgusele, seega 
siin ei toimi lapsepõlves selgeks õpitud trikid, kus vanade 
mängukonsoolide valguspüsse sai elektripirni poole 
suunates petta.

Päevavalguse ja päikesepaiste käes mängimine garanteerib 
selle, et Django relv saab korralikult energiat täis laetud ja 
vaenlaste kambrid korralikult ülevalgustatud – kõik see 
hõlbustab vampiiriküti elu tunduvalt. Kuigi mäng sai teatud 
kriitikat eelkõige oma platvormi piirangute tõttu, oli tegu 
sellele vaatamata omapärase teosega, mille kavatsused olid 
head, sest värske õhk ning D-vitamiin ei tee ju mitte kellelegi 
liiga.

Tehnilisest aspektist lähtudes oleme tulnud pika maa ning 
kaasaskantavad mängukonsoolid ja muud seadmed on 
muidugi tunduvalt mitmekülgsemad ning arenenumad kui 
nende algusaegadel. Ei ole arenenud ainult teoste visuaalne 
külg, vaid aina rohkem ja rohkem seadmeid lasevad kogeda 
mänge uue nurga alt. Meil on masinad, mis võimaldavad 
mänge näha 3Ds, ilma et peaks samal ajal ninal kandma 
ebamugavaid prille, ning puutetundlikud ekraanid ja 
mikrofonid, kuhu puhudes saab mängusiseselt vurridele 
hoogu juurde anda (sobib palava suveilmaga eriti hästi 
kokku). Kui viimast harrastada rahvarohkes kohas, võidakse 
ehk pisut imelikult vaadata, ent see on pisike ohverdus.

Valgussensoreid võiks muidugi alati rohkem olla, kuid see ei 
ole kunagi takistuseks olnud, et videomänge ja päikesepaistet 
paralleelselt nautida. ◉

YU MÄNG
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pEAlT SINgEr, 
SEEST VINgEr – 
MITMEKülgNE 
HArdI VolMEr
Toimetaja Andra Stražev, andra@yu.ee 
Fotod: erakogu

Hardi Volmer on isik, kelle tegemised fi lmikunsti- 
või muusikamaailmas ei jäta kedagi külmaks. ENSV 
kultuuriministeeriumi abiga nime saanud ja tänavu 
30. tegevusaastat tähistava bändi Singer Vingeri 
ninamees räägib loometöö võludest ja valudest.

SUUrE oSA oMA MUUSIKAST olETE TEINUd 
NõUKogUdE AJAl. KUI rASKE olI SIIS oMA 
looMINgUgA VälJA TUllA? KAS MUUSIKAT 
TEHES läHTUSITE ASJAolUST, ET TEATUd 
TEEMAdEl EI ToHI lAUldA? KUI HäIrIV SEE olI?
Mõned olulised laulud on tehtud jah kuskil 
1980ndate alguses. Ideoloogilises mõttes laulude 
puhul midagi keerulist polnud, pigem oli bänd 
ohtlik nähtus, mis võimudes hirme ja vastavat 
reageeringut tekitas. Tegelikult sisetsensuur 
töötas, kuna oli tajuda, kuhu maani võis lugudega 
minna. Kui nüüd tekste hakata analüüsima, siis 
seal otse ütlemisi ju ei ole – poleks ka saanud ega 
mõtetki olnud. Samas oleme võib-olla ainus selline 
muusikaline nähtus hetkest, mil ansambel Turist 
1985. aastal keelati. Kultuuriministeeriumis oli selle 
kohta ka ametlik dokument. Ühe patuna pandi 
meile süüks, et bändil oli liiga palju oma loomingut. 
See näitab asja totrust.

ElUTEE VIIS TEId üSNA KIIrElT fIlMIMISE 
JUUrdE. KUIdAS JUST ANIMATSIooNINI 
JõUdSITE?
Läksin 1988. aastal täiesti teadlikult kunstiinstituuti. 
Kui oleksin väga soovinud mängufi lme teha ilma 
Moskva fi lmikooli diplomita, pidanuks ma pärast 
kõrg kooli lõppu läbima Moskvas kõrgemad fi lmi-
kursused.
Ühtpidi on animafi lmini jõudmisel mingi loogika 
küll. Tegime juba keskkooli ajal 8 mm kaameratega 
fi lmi, sealhulgas ka animatsiooni. Samas oli see 
asja olude kokkulangemise tulemus. Sel ajal tegid 
suuresti fi lme kaks režissööri: Heino Pars ja Elbert 
Tuganov, viimane neist oli üritanud Hispaaniasse 
jääda, mis paisus suureks skandaaliks ning tal keelati 
fi lmitegemine päevapealt. See tekitaski augu, Kalju 
Kivi ja Riho Unt sattusid sinna enne mind fi lme 
tegema, ja viimane tegi mulle ettepaneku koos nuku-
fi lm lavastada. Kui tema töötas nagu ikka, esialgu 
õpipoisina, siis nukujuhi ja kunstnikuna, siis mina 
sattusin kohe režissööriks. Seega olin sel ajal Tallinn-
fi lmi noorim režissöör, mis oli üsna erakordne.

KUMbA oN TEHNIlISElT KEErUlISEM TEHA: 
KAS ANIMA- VõI MäNgUfIlMI?
Animatsiooni on veidi lihtsam teha, sest rohkem on 
aega ning keskkond on võrratult rahulikum – võttel 
on üldjuhul vaid kaks inimest. Aga kui mängufi lmis 
võte käib, siis seal valitseb täielik hullumaja. 
Tehniliselt vaadates maksab aga animafi lmi sekund 
sama palju kui mängufi lmil. Eesti mõistes on küll 
odav, aga üldjuhul on animatsioon ikkagi kallis 
käsitöö.

YU ELUKOGEMUS
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MIS TEIlE ENdA TEHTUd fIlMIdEST ENIM 
MEEldIb? MIKS?
Raske öelda. Võib-olla tegemise valulikkuse otsa 
on ikkagi lähiminevikus tehtud filmid armsamad. 
Praegu on „Elavad pildid“ mulle armsaim, aga ehk 
läheb veel aega, kui see kõik teiseneb.

MUUHUlgAS olETE õppINUd KA räTSEpAKS. 
KUST SEllINE ErIAlAVAlIK? KAS NEEd 
oSKUSEd oN HIlJEM KA KASUKS TUlNUd?
See kool andis võimaluse sõjaväest ära hiilida, 
muidu võib-olla poleks läinudki, kuigi õmblesin ka 
enne seda, sest vene ajal tuli ise teha, poes ju midagi 
polnud. Mul on see väike eelis, et kostüümiajalugu 
ja just modelleerimist teised teatrikunstnikud ei 
saanud pooltki sellisel määral nagu mina. Mul on 
kõva praktiline kogemus olemas ja olen selle võrra 
nõtkem kunstnik nende tädide jaoks, kes kostüüme 
õmblevad. 

VõIKS öEldA, ET olETE SUUTNUd üSNA 
AJATUT MUUSIKAT TEHA NII SISU KUI KA 
KUUlAJASKoNNA poolEST. KUIdAS olETE 
SEllE SAAVUTANUd? KUIdAS oN TEIE lood 
TAVAlISElT SüNdINUd?
Linnuke teeb laulu ju ikka oma noka järgi. Ilmselt 
sellest lähtumegi, aga eks eeskujud ju tahtmatult 
peas ikka vurisevad. Vahel kuuled mõnd lugu, 
mis inspireerib ning ei saa arugi, et üritad kedagi 
matkida. Pahatihti juhtub, et avastan pärast, et 
oleks nagu varastanud, aga keegi ei saa aru, sest 
lugu on nii palju ümber disainitud. Veel enam, kui 
seda teadlikult ei tee.
Tegelikult on meie bändi loomingu taga suuresti 
Roald Jürlau. Tema on meil silmapaistvalt 
originaalne laululooja. Kui trummimees Jaak 
Ahelik poleks teda Joel Steinfeldti saatebändist 
vallandanud, siis ilmselt oleks kõik Pära Trustiga 
sinnapaika jäänud, aga Jürlau ärgitas bändi 
ikka edasi tegema. Tema tõi ka Mihkel Raua ja 
Andrus Kerstenbecki, kes Turisti keelustamise ajal 
asendus Rein Joasooga. Sealtpeale läks tõsiseks 
loometegevuseks. Praegu on meil repertuaaris 
kokku üle 40 loo, mängime neist vaheldumisi 
kuskil 20 lugu ja kaht kaverit.

TEId VõIb pIdAdA ElAVAKS lEgENdIKS. MIS 
TEId INSpIrEErIb SENINI TEgEMA SEdA, 
MIdA 30 AASTAT TAgASI AlUSTASITE? MIS 
TEIl VõIKS VEEl ollA pUblIKUlE pAKKUdA?
Olen ennast rahustanud mõttega, et kõige muu 
kõrval on bändi tegemine minu jaoks ikkagi hobi. 

Samas ma ei pea end teab mis laulikuks, sest kui 
bänd tagant võtta, ei ole mul lauljana midagi teha. 
Meie mõte on ikkagi teha autentset loomingut.
Bändi inspireerib, banaalselt väljendudes, ikkagi 
sära publiku silmades. Praeguseks oleme jätkuvalt 
vanim laval algupärast muusikat tegev rokkbänd 
Eestis. See on juba staatus, mispuhul justkui ei 
tohiks enam katki jätta. Loomulikult jääks asi ära, 
kui meid enam ei tellitaks.
Meie 20 aasta tagune sõnatu kokkulepe näeb ette, 
et iga kümnendi takka plaat. Seega kuskil sügiseks 
plaanime ikka uut muusikat teha. Teiste jaoks on 
see võib-olla tühi-tähi, aga endale on oluline.

SINgEr VINgEr oN üKS VANIMATEST 
roKKANSAMblITEST, KEllE lIIKMEd oN 
AASTATE JooKSUl ENAM-VäHEM SAMAKS 
JääNUd. KUIdAS NII?
Me oleme jah ka seetõttu fenomenaalsed. Viimase 
30 aasta sees on ajutiselt vahetunud bassimees ja 
klahvimängija. Seda võib pidada eesti taagaks ja 
võib-olla ka õnnistuseks. Professionaalne muusik 
Eesti turul tavaliselt ühe bändiga ellu ei jää ja sestap 
kõik mängivad kõikjal. Meile on aga soodus, et 
pooled meist teevadki seda hobi korras.
Bändi tegemist võib kohati pidada vanainimeste 
abieluks, kus kõik vastastikused pettumused, 
süüdistused, kirglikud ja hüsteerilised tülid on juba 
üle elatud. Ükski nendest ei ole sealjuures olnud 
fataalne, seega pole enam vähimatki mõtet tühja-
tähja pärast laiali joosta.

MIS TEIl bäNdIgA KõIgE MEEldEJääVAIM 
SEIK oN olNUd?
Ikka meenub esmalt see, mida on intervjuust teise 
räägitud. Näiteks seik, mis oli kuskil 1980ndate 
keskel, kui veel mobiiltelefone ei olnud. Pidime 
tollase bändiga Turist mängima Läänemaal Massu 
mõisas kohalikul kultuurimajapeol. Leppisime 
kokku, et mind korjatakse Haruteel peale, kuna olin 
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juhtumisi Pärnus. Tegime mõtlematu kokkuleppe, 
et jõuan teatud kellaajaks liinibussiga Haruteele. 
Seal pidin neid ootama, aga mäletan, et tol päeval 
oli jube ilm ja Pärnu buss hilines. Seega nägin, 
kuidas bändibuss minust vastassuunas mööda 
sõitis. Ma täpselt enam ei mäleta, kuidas see juhtus, 
aga nad olid päris pikalt oodanud ja viimasel hetkel 
startinud. Seega Massu ma mitte mingi nipiga 
poleks saanud, kuna liiklust polnud ja nii see 
esinemine ära jäigi.

KUST TEKKIS bäNdIlE SEllINE HUVITAV NIMI?
See on seotud asjaoluga, et Turisti keelasid võimud 
ära, kuid anti halastusena võimalus teise nime all 
bändi teha.
Sel ajal olid kõik ausad ja autentsed noortebändid 
maa alla taotud ning meie olime paratamatult 
sellel pungilaineharjal. Olime noortele nii-öelda 
alternatiivne asi, mida kuulata ja tänu sellele olime 
ka meeletult populaarsed. Seda peeti ohtlikuks, 
mistõttu bänd keelati. Kuskil poole aasta pärast 
lubati meil aga teise nime all vaikselt edasi teha. 
Käsk tuli tont teab kust ja kultuuriministeerium oli 
sunnitud seda aktsepteerima, mistõttu me bändiga 
siis 12 nime välja mõtlesime ja neile edastasime. 
Nemad valisid enda arvates kõige ohutuma ja 

mõttetuma nime välja. Seega on see osalt nagu 
ENSV kultuuriministeeriumi ametnike pandud 
nimi, kuigi list oli meie pakutud.

MIllISENA TE prAEgU EESTI MUUSIKAT 
NäETE?
Noortel on praegu ilmselt äärmiselt raske. Meil 
oli jälle teistpidi raske, aga siis hoiti profid ja 
asjaarmastajad kiivalt lahus. See tähendas, et 
konkursid käisid Filharmoonia kerge muusika 
osakonna kaudu. Siis sai palgaliseks muusikuks ja 
tase oli kõrgem. Seal olid näiteks Anne Veski ja Jaak 
Joala.
Samas on praegu ka keeruline, sest nähtavalt 
andekaid muusikuid on üllatavalt palju. Nii tillukesel 
turul aga pinnale jääda on raske, vaid üksikud jäävad 

ja see toimib pahatihti ka kuidagi läbi juhuse. Noor 
muusik peab olema karismaatiline ning meeletult 
tööd tegema. Ühest otsast on kurb, aga väga palju 
andeid langeb paratamatult kõrvale. Rõõm on aga 
näha, et tehakse isegi päris huvitavat muusikat, mis 
pole mainstream (laiatarbeline muusika – toim). See 
on huvitav ja tõesti kihvt. Vabandust, aga üldjuhul 
lastakse ikka suhteliselt keskpärast muusikat. See 
domineerib raadiojaamades, aga Allah teab ju, 
mismoodi seal asi käib. Muusika haipimine on 
loogiliselt korruptiivne ehk kui kellelgi on võim 
teha meelehea eest esitusloendit, siis paratamatult 
selline kiusatus tekib.

MIllEgA TE prAEgU IgA päEV TEgElETE?
Filmiprojektide ettevalmistusega. Mul on terve hulk 
nii anima-, dokumentaal- kui ka mängufilmiplaane, 
mis ootavad kas arendus- või tootmisrahastust. 
Lisaks kirjutan vaikselt üle hulga aja laulutekste 
ning teen ühele meelelahutussaatele sketše.
Kõige aktiivsem töö on praegu seotud ajaloolise 
filmiga („Esimesed 7 minutit“ – toim), mille 
peaosades on Ott Sepp ja Märt Avandi. Ott mängib 
peategelast Johannes Pääsukest, Eesti esimest 
filmitegijat. Ta on välimuselt peategelasega väga 
sarnane ja kuna Johannesel oli üliõpilasest sõber, 
mõisniku võsuke, siis ka Märt sobib sinna valatult. 
Sellega tahaks suve lõpul võttesse minna. Lisaks 
tuleb minna veel mitmele animafilmifestivalile.

MIdA TEIlE ENdAlE lõpUKS ENIM TEHA 
MEEldIb: fIlMI, MUUSIKAT VõI MõlEMAT 
KooS?
Filmi teen autorina üsna aktiivselt, muusikat 
võrrelduna ikkagi vähe, kui laululoomet silmas 
peame. Minu jaoks on mu osa muusikast laulmine 
bändi ees. Juhuslikult on seal 4–5 minu laulu ning 
nüüd tuleb natuke juurde, aga iseenesest pole see 
nii märkimisväärne loometegevus. ◉
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TUUlEpüüdJA
Mina olen Siim Juuse. Lihtne 

Eesti noor, kes juhuslikult, suure 
tahtejõu tõttu tegeleb nüüd iga 

päev ekstreemspordiga.

Ma ei osanud noorena mõeldagi, et olen täna 
see, kes olen: laudur nii lumel, asfaldil kui ka 
vees. Olen lohesurfar ja lohesurfi koolitaja, 
aga ka rulataja, kaljuronija, treener ning 
loodusesõltlane. Õppisin ülikoolis muusikat, 
aga sport võitis. Olen ekstreemspordiga 
ühte kasvanud ja mind arendab enese 
proovilepanek.

Mind on alati köitnud ekstreemsus ja elamused. 
Väiksena tegin talvel hüppemägesid ja lendasin 
kelguga nende abil kõrgele. Loomulikult jäid 
kelgust ainult tükid järele. Vanemaks saades kolisin 
pärast kaitseväge Tallinnasse. Parasjagu olid just 
merepäevad, kus toimus tasuta lohesurfi koolitus, 
mida nüüdseks mu head sõbrad korraldasid. 
Pärast koolitust anti mulle paber, millel oli kirjas 
surfivarustuse ühe komplekti eripakkumine 
hinnaga 22 000 krooni. Koolitus tekitas minus 
väga elevust, kogu selle ala hind aga külmavärinaid. 
Teadsin, et ei suuda seda endale never ever (mitte 
kunagi – toim) lubada.

YU KIRJAKAST
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* Märtsi keskel korraldasime konkursi, milles palusime oma lugejatel kirjutada veespordiga 
seonduvast kogemusest. Auhinnaks panime välja 50 eurot honorari ja andsime võimaluse 
avaldada oma lugu ajakirja suvenumbris. Loosi tahtel osutus võitjaks Siim Juuse.
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Tänaseks aga oman kolme varustuskomplekti ning 
olen õnnelik, kui saan ühe tuulise päeva merel 
veeta ja adrenaliinist külmavärinad tekivad. Lained, 
tuulejõud ja kõrged hüpped – need on parima 
päeva märksõnad. Nagu öeldakse, kes tahab, see 
saab, ja kes saab, see tahab.

Lohesurf on ala, kus võib ka ootamatusi ette tulla. 
Üks erksamaid näiteid on see, kui mõni aasta tagasi 
polnud mul veel juhiluba. Hommikul oli tuuline 
ilm, mistõttu oli vaja ju merele saada. Tellisin siis 
takso. Varustusega välja jõudes vaatas taksojuht 
mind suurte silmadega, nagu oleksin teiselt 
planeedilt, kuna jooksin paljajalu autosse ning olin 
kalipso juba toas selga tõmmanud. Randa jõudes 
selgus, et tuul on liiga tugev, mul on liiga suur lohe 
ning ise sealjuures liialt väike. Seega tol päeval 
vette ei saanudki. Veetsin oma päeva, vaadates teisi 
surfareid sõitmas ning aidates neil lohesid üles lasta 
ja maha võtta. Seega igati korda läinud päev.

Alates 2014. aastast olen aga IKO (International 
Kiteboarding Organisationi ehk rahvusvahelise 
lohesurfi organisatsiooni – toim) sertifikaadiga 
lohesurfiinstruktor ehk õpetan teistele, kuidas 
loodusjõudu nautida ning merel ohutult laineid 
püüda. Õnneks on ala populaarsuse kasv 
praeguseks ka varustuse hinda langetanud ja tean, 
et tulihingeline surfar leiab kindlalt tee mereni. ◉
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KErTU KIrI:
YU ajakiri on minu uus lemmik. Olen ostnud endale kõik ilmunud numbrid. Mulle meeldib ajakiri just seetõttu, 
et siin on erinevatel teemadel väga palju lugemist. Silmaring on avardunud eriti moe- ja spordivaldkonnas.

YU kevadnumbris meeldis mulle väga artikkel Perit Muugast. Ma ei olnud varem temast midagi kuulnud, 
kuid nüüd jälgin teda Facebookis ja olen kindel, et järgmise suurürituse jaoks tellin kleidi just tema käest. 
Ma lihtsalt armusin Perit Muuga loomingusse.

Veel meeldis lugu kohvikultuurist ja kirjanik Eiast. Väga huvitav oli lugeda GlamLaci edulugu. 
Kasutan ise juba aastaid seda geellakki ja tõesti sain alles YU kevadnumbrist teada, et nende lakkide
loojad on EESTLASED!!! SUPER!!!

Põnev on lugeda tervet ajakirja ja teen seda alati kaanest kaaneni, sest igal leheküljel jätkub vaatamist 
või lugemist! EDU! Ootan juba huviga järgmist numbrit!

 Kertu

PARIMA 
KIRJA 
EEST 
AUHIND!
Täname Kertut südamliku kirja eest. 
Oled võitnud luksusliku meigikoti 
koos Silk Oil of Morocco toodetega. 
(Auhinna väärtus 95 €.)

MILLISED TEEMAD SULLE YU SUVE NUMBRIS KÕIGE ROHKEM 
MEELDISID? MILLINE LUGU SIND KÕIGE ENAM KÕNETAS?

PALJU ÕNNE KATREN SELLIK! 
olEd VõITNUd MoEdISAINEr pErIT MUUgA KlEIdI VäärTUSES 150 €

KIRJUTA MEILE e-posti aadressil 
toimetus@yu.ee või kommenteeri www.
facebook.com/yunoored. 

Kõigi kirjutajate vahel loosime välja 20 €. 
Võitja nime avaldame järgmises YU ajakirjas!
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Sinu kontaktid on kõigile kättesaadavad

Otsetee kliendist teenusepakkujani

Vajalik ja otsitav teenus erinevates 
maakondades kiiresti leitav

Lihtne otsingumootor

Maksad vaid 1,66 € kuus

Koondame teenusepakkujad ühtekokku, et tarbijal
oleks lihtne ja mugav soovitud teenust leida!

www.kontaktipank.ee

kontaktipank@gmail.com+372 56 222 152
+372 56 222 150

FB: Kontaktipank

Lisa
ks p

alju
 kas

ulik
ku 

ette
võtja

le!
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FREELANCE GRAAFILINE DISAINER
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www.kpdisain.com / 55572427 / kylli@kpdisain.com

FREELANCE GRAAFILINE DISAINER

TELLI YU MAGAZINE

Külasta meie veebilehte  - WWW.YU.EE/TELLIMINE

VORMISTA YU MAGAZINE’I  AASTATELLIMUS 
NING SAAD TASUTA DIGIVÄLJAANDED VÄÄRTUSES 7,96 €!

TASUTA
DIGI-

VERSIOON

+

4 TRÜKINUMBRIT + 
TASUTA DIGIVERSIOONID
KÕIK KOKKU AINULT 19,90 €
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4 PUNAST, 1 TÄIUSLIK
TOON JUST SINULE
Marilyn Monroe™ Lipstick Collection.
4 punast huulepulka inspireeritud ajatust ikoonist.
Vali endale täiuslik toon.

Tee endale Candice’i meik: Lasting Performance Foundation, Marilyn Monroe™
Colour Elixir Lipstick/Marilyn Ruby Red ja Masterpiece Max Mascara/Black.

#MakeGlamourHappen
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