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NAISKOOR AASTAL 2017:

PEAST PABERILE

Ajajoon 2017
01
02
03

24.01
25.01
26.01
27.–29.01

aasta esimene proov
kontsert „Kokkuvõte. In Freezing Winter Night“
Tallinnas Niguliste kirikus
nelja laulu salvestamine Salme 1a aulas
noorte laulupeo „Mina jään“ neidudekooride esimene eelproov
viimane proov ja ärasaatmisüritus külalisdirigent Beniga
suusalaager TTÜAMiga

7.02
11.–12.02
23.02

esimene proov Triiniga pärast tema vaba semestrit
laululaager Tartus
esinemine EV99 aktusel TÜ aulas

2.03

avatud proov ja kringlisöömine koos vilistlastega
koori 72. sünnipäeva tähistamiseks
esinemine emakeelepäeva kontserdil Tartu Kristjan Jaak Petersoni
nimelises gümnaasiumis
Veljo Tormise „Eesti kalendrilaulude“ kontserdi ühiskülastus
Vanemuise kontserdimajas

5.01
21.01

14.03
16.03

04
05

8.04
25.04

maskiball „Ajamasin“
Kuno Kerge magistrieksam-kontsert Tartu Pauluse kirikus
koos TAMiga

4.–7.05
5.05
6.05
27.05

osalemine X Põhjamaade üliõpilaskooride festivalil (NSSS) Oulus
kontsert NSSSil koos TÜKKiga Oulus Madetoja saalis
NSSSi galakontsert Ouluhallis
Tärkava koorihelilooja programmi galakontsert „Sahtlist saali“
ERMis koos TÜKKi ja TAMiga

06

9.–11.06

X Triin Kochi kooride laulupäevad Pöksis ja Sulbis koos TÜKKi
ja Tallinna vilistlaskooriga
Veljo Tormise loomingule pühendatud laulupäevade avakontsert
„Laulu algus“ Võru Kandles
laulupäevade kontsert „Laulu vägi“ Sulbi laululaval
viimane proov koormeister Jaanusega

9.06
10.06
13.06

07
09
10

30.06–1.07
2.07

noorte laulupeo „Mina jään“ proovid Tallinnas
noorte laulupeo „Mina jään“ rongkäik ja kontsert
Tallinna laululaval

5.09
7.–26.09
22.09

hooaja esimene proov
noorte vastuvõtt
lõkkeõhtu Emajõe ääres

3.10
21.10

esimene proov koormeister Kaisaga
viie koori korvpalliüritus Tartus A. Le Coq spordihoones ja
Tartu üliõpilasmajas
laululaager Paluperas

28.–29.10

11
12

11.11
24.11
1.12
3.12
12.12
16.12
17.12

Liiga palju võrdlusmaterjali meil küll kahe peale kokku ei
ole, aga U-duuri toimetamine tundub olevat üks ägedamaid töid, mis naiskooril ühele naiskoorlasele pakkuda
on. See annab õiguse ilma igasuguse valehäbita küsida
kõigilt kõike, mis vähegi huvitav tundub, ja kui sa ütled,
et see on U-duuri jaoks, siis nad vastavad ka. U-duur
annab võimaluse näha erinevaid naiskoori puudutavaid
sündmusi, inimesi ja asju läbi erinevate inimeste silmade,
näha neid vaatepunktist, mille peale sa ise ilmselt elades
ei tuleks. Samuti võimaldab see lõputult vaimustuda neist
suurepärastest inimestest, kellega me ome koorielus iga
nädal kokku puutume ning kellest tegelikult häbematult
vähe teame.
Selle tohutult põneva protsessi tulemusena oleme püüdnud teieni tuua ajakirja, mis teid igal leheküljel pisutki intrigeeriks ja näitaks, kui mitmekesine ja värviline on naiskoor, tema aastaring ja teda huvitavate teemade assortii.
Nii mõnegi varasema U-duuriga võrreldes räägib käesolev
ajakiri seetõttu vahest harjumatultki vähe nendest sündmustest, mida naiskoor on korraldanud ja millel osalenud (just sellises järjekorras!), ning keskendub rohkem
naiskoorlastele ja naiskoorile endale. Iga U-duur on paratamatult oma toimetajate nägu ning me oleme välja pakkunud ennekõike neid lugusid, mis meid endid kõnetavad, lootes, et need on huvitavad ka võimalikult suurele
osale lugejatest. Aitäh, armsad kirjutajad, pildistajad, joonistajad, intervjueeritavad, tuleviku ennustajad ja muud
moodi abistajad, et te meid ja meie pealekäimisi välja
kannatasite, oma mõtteid välja pakkusite ja meie omadega kaasa tulite! Eriti suur tänu kuulub aga Annikale,
kes viis aastat U-duuri väga väärikalt vedas ja kõik oma
tarkused meile lahkelt edasi andis. Nii et meie kummardame ja teie lugege – loodame, et sütitab mõtteid ja
ärgitab arutelu!
Marili, II alt, ja Anne, I alt

Lõuna-Eesti koorimuusika maraton, nais- ja neidudekooride
kontsert Jaani kirikus
pop-up kohvik TÜ kunstide keskuse jõululaadal
tõrvikurongkäik
piparkookide valmistamine Mae juures
kontsert „Laulutaadi sünnipäev. Gustav Ernesaks 109“
TÜKKi ja TAMiga Tallinna lauluväljaku klaassaalis
jõulukontsert „Me kolmekesi …“ TÜKKi ja TAMiga TÜ aulas
ning jõulupidu TAMiga Saksa kultuuriinstituudis
hiline jõuluhommikusöök TÜKKi ja TAMiga Sisevete
Saatkonnas
Foto: Peeter Säälik

Hooaja 2017/18 juhatuse koosseis:
president: Piret Väljaots; koorivanem: Agnes Vask; I soprani häälerühmavanem: Kirstin Karis;
II soprani häälerühmavanem: Miina Johanna Kütson; I aldi häälerühmavanem: Sigrid Laas; II aldi häälerühmavanem: Lagle Heinmaa;
arhivaar: Karoliina Kalda; laekur: Elis Sõrmus; märkmikukunstnik ja müük: Helena Andreson; noodikogu: Hanna-Liisa Ennet;
riietur: Laura-Liisa Muru; sekretär: Maarja-Liisa Pilvik; tehniline: Linda Tender; veebihaldur: Maris Palo; U-duur: Anne Haller
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AJATU

Pireti ja Agnesega
potentsiaaliaugust
potentsiaaliauku
Ühel sügisesel reede õhtul õnnestus mul viibida kärbsena seinal, kui Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori
president Piret ja koorivanem Agnes pärast töönädalat kohvikulaua taga auru välja lasid ja pisut oma
naiskooris olemise üle muljetasid. Kes need meie selleaastase väikese juhatuse liikmed on? Treffneristid?
Loodusteadlased? Aldid? Ja kui anda võimalus, siis mida nad ise teineteise kohta teada tahaksid?
Kui nad olid esimese nälja kustutanud, hakkas lademetes tulema nii küsimusi kui vastuseid.

Agnes: Kui vihaseks lähed sina, kui sa pole tükk aega süüa saanud?
Piret: See täiesti oleneb päevast. Ma elasin mingi aeg koos oma
kahe vennaga ja koolipäevad olid hästi pikad. Hommikul sõin
umbes kella 7 ajal ja kui kell 5 õhtul hakkasin koju tulema,
helistasin vennale ette, et kas midagi süüa on. Selline närviline
ja näljane piﬀ telefonitoru otsas. Ja kui ma siis koduukse lahti
keerasin, seisis mu väike vend, vorstivõileib pikalt ette sirutatud,
ja andis selle mulle hammaste vahele. Läksin sõin selle pahuralt
kuskil tagatoas ära ja kui see oli natuke seedunud, olin palju
normaalsem inimene.
Agnes: Mina olen hakanud inimeste peale lausa urisema, kui
kõht väga tühi on. Ütlen, et kaduge mu silmist. Nad ei usu, et ka
mina võin kuri olla.
Piret: Kuidas see välja näeb, kui sa kuri oled?
Agnes: Noh, igasugused sarkastilised kommentaarid on tuhat
korda võimendunud ja kui pilgud võiksid tappa, siis …
Piret: Kusjuures, ma ka ei suuda hästi ette kujutada, milline näeb
välja kuri Agnes. Oled sa päriselt kellelegi kallale läinud?
Agnes: Verbaalselt küll, jah. Kätega võib-olla mitte. Kui, siis
õele.
Piret: Aga kuidas sa koolis päeva üle elad, kui sul pole vahetunnis
aega söömas käia?
Agnes: Mõnikord ma ei jõua päeva jooksul ei süüa ega vettki
juua. Ma veidi juba oskan vahetunde ka vastavalt korraldada, aga
mõnikord neid hetki ei tule. Ja siis ma jõuan proovi nii, et ainult
pool klaasi vett on sees. See on raske, aga seni olen hakkama
saanud.
Piret: Noh, üldiselt tervishoiutöötajana ma ei soovitaks sellist
praktikat väga pikalt jätkata.
Agnes: Ma katsun ikka, jah, teen küpsiselao sahtlisse. Kuidas
sinust tervishoiutöötaja sai?
Piret: See juhtus niimoodi, et lõpetasin bakalaureuseastme ökoloogias ja mul oli juba magistritöö juhendaja ja teema ja kõik
olid olemas ning ma astusin magistrisse sisse ja ootasin, mis ma
ootasin, aga jäin ikkagi täpselt joone alla.
Agnes: Huvitav, kui sa praegu kandideeriksid, kas sa siis saaksid
sisse?
Piret: Järgmisel aastal jäi 10 kohta üle. Päriselt. Ja siis ma
rakendasin oma plaani B, mis tegelikult oli plaan A, aga ma olin
pärast keskkooli lõppu liiga mömm ja ei julgenud ämmaemandaks õppima minna. Ja kui selgus, et ma magistrisse ei saanud,
aga just avati vastuvõtt ämmaemandusse, siis ma mõtlesin, et vau,
nüüd on elu mulle sellised kaardid kätte mänginud! Ja ma läksin,
kandideerisin ja õppisin 4,5 aastat meditsiinikoolis. See oli väga
tore ja praktiline.

Värskelt valitud president ja koorivanem noorte laulupeol.
Foto: Marili, II alt
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Piret koorireisil Lõuna-Prantsusmaal.
Foto: Laura-Liisa, II sopran

Agnes: Mitu sünnitust sa oled vastu võtnud?
Piret: Ma ei tea. Miinimumnõue lõpetamiseks oli 40 norm ja
20 pat sünnitust.
Agnes: Et siis pat on probleemsed?
Piret: Jah, just. Ma pakun, et kokku olen ma ikka vastu võtnud 100+ sünnitust.
Agnes: Sa pidid siis ootama neid patoloogilisi?
Piret: Patoloogilised sünnitused sain ma suures osas siis, kui
olin pisut üle kahe kuu Tšehhis praktikal, sest seal enamik sünnitusi kvaliﬁtseerus Eesti mõistes patoloogiaks.
Agnes: Miks?
Piret: Igasugused sekkumised, ka kõige pisemad sekkumised
kvaliﬁtseerusid patoloogiaks. Rääkimata keisrilõigetest, pikale
veninud sünnitustest, lahkliha lõigetest jne. Induktsioonid ja
muud sellised. Ei olnud mingi probleem need 20 kokku saada.
Aga tegelikult ma praegu ju enam ametlikult tervishoiutöötaja
ei ole. Mul on küll olemas nii ämmaemanda kui ka õe kood, aga ma
ei ole isegi registris, sest ma ei tööta sellel alal kuskil. Ma töötasin
tegelikult nii ämmaemanda kui ka õena suhteliselt lühikest aega.
Aga see, kuidas ma praegusesse ametisse (Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse juhataja – toim)
jõudsin, on ka juhuste kokku langemine nagu päris paljud asjad siin
elus. Aga kuidas sinust sai füüsika õpetaja?
Agnes: Kui ma läksin füüsikat õppima, siis alati keegi küsis: „Noh,
Agnes, hakkasid füüsikat õppima, kas sinust saab nüüd õpetaja?“ Ja
mina vastasin alati: „Ei! Minust ei saa mitte kunagi õpetajat! Mitte
kunagi!“ Väga vihale ajas arvamus, et füüsiku haridusega ei saa teha
midagi muud kui õpetajatööd. Ei nähta, et füüsikud võivad olla
insenerid, ärimehed, analüütikud, statistikud, mida iganes. See, et
ma peaksin ainult õpetajaks minema, näis juba eos minu võimaluste
mahategemisena. Aga juba tudengiajal hakkasin raha teenimiseks
andma füüsika eratunde. Tartus otsisid paljud gümnaasiumiõpilased
füüsika eraõpetajat, sest mõnele tundus füüsika raske. Ja ülikoolil
olid veel erinevad projektid füüsika populariseerimiseks, mille kaudu
me käisime koolides. Lisaks tegin ma praktikume TÜ teaduskoolis.
Üle Eesti valiti välja koolid, kus ei olnud praktikavahendeid ja siis
need koolid said projektis osaleda. Ja kui koolidel õnnestus projekti
saada, siis läksid tudengid kohale ja tegid õpilastega 4 tundi järjest
praktikaülesandeid. Nii käidi umbes 7 korda aastas. Ja see maksis
päris hästi. Ühesõnaga ma sain kogu aeg noorte inimestega suhelda
ja mulle meeldis näha, kuidas inimesed füüsikast tõesti aru said.
Erinevalt igasugusest korralduslikust infost, mille edasiandmise oskusest mul mõnikord vajaka jääb, siis füüsikast rääkides suudan ma end
miskipärast kokku võtta. Füüsika on minu meelest hästi loogiline.
Ühel hetkel tundsin, et praktikume andes ma enam ei arene ja mõtlesin, et prooviks õige õpetamist. Et mis oleks, kui ma oleksin täiskohaga õpetaja. Läksin õpetajaks lihtsalt enesearendamise ja natuke
ka missioonitunde pärast.
Sa olid Treﬀneris loodusklassis, eks? Miks sa üldse Treﬀnerisse läksid?
Piret: See juhtus kogemata, sest mul head sõbrad ütlesid ükspäev,
et lähevad katsetele ja ma mõtlesin, et lähen siis ka. Tundus täiskasvanulik mitte jätkata gümnaasiumi seal, kus oled harjunud kodu
kõrval käima. Ja kogemata sain ilma vestluseta sisse, mis oli päris
hull. Ühel hetkel ma lihtsalt avastasin, et olen nüüd treﬀnerist.
Agnes: Jäid valikuga rahule?
Piret: Veel päris mitu aastat pärast lõpetamist tegelikult mitte. Öelge,
mis tahate, aga see tekitas üsna suurt pinget. Kui sa oled kodukoolis
olnud nelja-viieline ja üldiselt ollakse rõõmsad, kui väga palju pahandust ei tee ja lihtsalt ilusti kohal käid, siis seal hakati ju 10. klassist
alates rääkima, et seda te peate eksamil teadma. Mis mõttes, eksam
on alles kolme aasta pärast!
Agnes: Nojaa, aga seda nad räägivad absoluutselt igas gümnaasiumis. Vähemalt nii ütleb minu praegune kogemus kahes gümnaasiumis. Mulle räägiti ka niimoodi Treﬀneris ja praegu räägitakse Tamme gümnaasiumis sama. Aga ega sa neid mölakaid muidu tööle ei
pane.
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Piret: Enamik inimesi, kes Treﬀnerisse tulevad, tahavad niigi vägaväga õppida ja nad seavad endale nagunii väga kõrged ootused. Inimest, kes nagunii end tagant piitsutab, pole vaja rohkem tagant piitsutada. Ma nägin lihtsalt seda, kuidas väga mitmed nii mu enda
klassikaaslased kui ka ma ise või inimesed paralleelklassides vaevlesid
erinevate ärevushäirete käes. Tõenäoliselt olidki endale lihtsalt liiga
kõrged ootused, mida kool veelgi võimendas. Aga nüüd on mul lõpetamisest 12 aastat möödas ja tagantjärele vaadates on möödunud sellest piisavalt palju aega, et hakkad seda aega romantiseerima. Tundub selline hea muretu aeg. Võrreldes praeguse ajaga oligi ju väga
muretu. Aga tollel hetkel, kui kool on sinu jaoks kõige tähtsam, siis
võtadki seda hästi tõsiselt …
Agnes: Kuule, on sul muid hobisid ka peale naiskoori?
Piret: Ma ikka jõudumööda käin jooksmas, jah. Aga maratonile sellel
aastal ei jõudnudki.
Agnes: Täispikale maratonile?
Piret: Meil oli Mariliga plaanis täispikka jooksma minna. Või noh,
me natuke nagu veeretasime seda mõtet. Eelmisel aastal sai tehtud
poolik ja me ei surnud ära. Ja siis käis mõttest läbi ka täismaratoniks
treenimine. Aga reaalsus oli see, et meil ei õnnestunud pikkadeks
treeninguteks vajalikke tunde leida. Arvestades meie tempot, siis võtab meil pikk jooks koos ettevalmistuse ja taastumisega oma neli
tundi aega.
Agnes: Mu vanaonu on maratoonar ja ega ta neid pikki otsi iga päev
ei tee. Et see käib ikka umbes kord kuus võib-olla.
Piret: Eks see ongi see treenituse tase, et kui sa oled muidu olnud
hästi treenitud, siis sul on lihtsam oma vormi taastada või see ei tule
kehale šokina. Aga minul oli kehaline koolis kaks ja ma vihkasin
jooksmist kõigest hingest.
Agnes: Ja nüüd siis käid jooksmas?
Piret: No see oli kihlvedu.
Agnes: Aga kas sa nüüd ka vihkad jooksmist?
Piret: Absoluutselt mitte. Meeldivaks jooksmiseks on vaja teatud asju.
Keegi ei olnud mulle varem öelnud, et kui sa hakkad jooksma, siis
hangi endale normaalsed jooksutossud ja spordipesu, et sa ei pea oma
silmnägu pidevalt (rindadest – toim) puhtaks pühkima. Ja palun hoia
oma pulss normaalne, et sa ei pea hakkama kangutama. Ma tean, et
sina tegeled orienteerumisega. Kaua juba?
Agnes: Oi, sünnist saati. Mul on ema orienteeruja, vanavanemad on
orienteerujad, õde on orienteerumisega ka tegelenud ja mind on kohe
nullist metsa veetud. Väikestel radadel hakkasin ma orienteerumas
käima 6–7aastaselt. Varateismeeas hakkasin intensiivsemalt treenima, käisin orienteerumas ja jooksutrennis. Kui ma olin 13aastane,
siis võitsin oma vanuseklassis Balti meistrivõistlused ära. Nii et ma
olen kunagine Balti meister orienteerumises.
Piret: Ohoo!
Agnes: Aga siis gümnaasiumis jäi jooksmine natuke unarusse. Motivatsioonile andis põntsu see, et võimumängude tõttu jäin ma orienteerumisliidu noortekoondidest välja. See tundus mulle väga solvav,
kuigi ma oleksin muidugi ise ka võinud rohkem trenni teha ja võib-

olla tõsisemalt suhtuda. Pärast seda pole ma otseselt trenni teinud,
orienteerumisoskus on ikka olemas ning sellised pikad jooksud ja
matkad mulle väga meeldivad ja loodus on endiselt südamelähedane.
Ainuke trenn, mis ma praegu teen, on see, et sõidan igale poole
jalgrattaga. Samas on mingi kunagine vorm ikkagi alles ja tund aega
joosta ja nii 10 kilomeetrit läbida ei ole mingi probleem. Ja mõnedel
pikematel orienteerumisvõistlustel olen ma umbes 40 kilomeetrit
läbinud 8 tunniga.
Piret: Kas sa mingit pilli ka mängid?
Agnes: Ei.
Piret: Sa oled pääsenud muusikakoolidest ja solfedžost?
Agnes: Ma olen pääsenud, kuigi praegu tagasi vaadates on mul sellest
sügavalt-sügavalt kahju, et ma klaverit õppima ei läinud. Mu isa ostis
mulle süntesaatori ja kuna mulle väga meeldis juba mudilasena laulda,
siis võtsin muusikaõpiku koju kaasa ja hakkasin ise natuke õppima.
Mul oli meloodia meeles ja siis ma üritasin seda süntesaatoril järgi
mängida. Ema ütles ka, kus c noodijoonestikul asub ja kõik ülejäänu
hakkas ise klappima. Aga klaverit kahe käega korraga ma mängida
ei oska.
Piret: Aga partiid mängid maha, kui vaja?
Agnes: Jah, suure kangutamisega. Sa ise mängid väga hästi kitarri?
Piret: Väga hästi siiski mitte. Nelja duuri süldilaulud tulevad ära, aga
tegelikult on pillimäng jäänud unarusse. Ma käisin ju muusikakoolis
ja õppisin klassikalist kitarri. Ja ma võisin mängida rahulikult 2–3
tundi päevas, sest mulle tohutult meeldis. Ka areng oli seetõttu hästi
kiire. Ma oskasin peast mängida kuskil 100 lugu ja käisin päris palju
ka esinemas. Näiteks ükskord mängisin ma kahe noore inimese
pulmas Jaani kirikus klassikalise pulmamarsi asemel ühte Vaido
Petseri lugu, siis kui kena pruut ja peigmees tuppa marssisid. See
oli väga lahe. Aga praegu on paraku niimoodi, et pilli võtan kätte
väga harva. Kehamälu on olemas. Selles mõttes, et olen palju noote
ära kaotanud, kuid kunagi õpitud lood on kuskil kehas olemas. Aga
selleks, et neid välja tuua, on vaja umbes pudel õlut. Siis lased nagu
mõtte vabaks, aga keha veel töötab.
Agnes: Jaa, mul on ka lihasmälus endiselt need 3.–4. klassi muusikaõpiku laulud.
Piret: Tuleb-tuleb! Võtad aju vahepealt ära ja lased selgroo tasandile …
Agnes: … siis tuleb välja, jah. Kuidas sa naiskoori jõudsid?
Piret: Ma laulsin, nagu sinagi, Treﬀneri segakooris 3 aastat ja Kerpa
(Ülle Keerberg – toim) rääkis tollel ajal väga palju ülikooli kammerkoorist. Ma laulsin koos Andruse ja Keniga (TÜ kammerkoori
pikaajalised lauljad – toim). Andrus on minu aastakäik ja Ken on
aasta noorem. Ma teadsin, et Andrus läks kohe pärast gümnaasiumi
lõpetamist kammerisse, aga mina olin tol ajal hõivatud mingite
muude asjadega ja nii jäi mul ligi 10 aastat laulmist vahele. Kuid kui
ma Andrust nägin ja temaga aeg-ajalt suhtlesin, siis ta alati rääkis, kui
lahe kammerkooris on. Ja ma ka vahel mõtlesin, et peaks minema,
sest ma ei saa ilma laulmata olla. 2014. aastal hakkasin ma natukene
oma elu ja väärtusi ümber vaatama ja mõtlema, et mis ma siis ikkagi
teha tahan. Vahepeal sain ma oma lauluvajadused ühes punkbändis
ära rahuldatud, aga selleks hetkeks bändi enam ei olnud, kuid ma

endiselt tahtsin väga laulda. Ja otsustasin, et võtan ennast kokku ja
lähen kammeri katsetele. Laulsin seal Valgre „Läbi saju“ ja ma isegi
ei kujuta ette läbi, milliste helistike ma seal lasin. Kui alustasin väga
madalalt, siis ei laulnud neid madalaid asju välja, alustasin kõrgelt,
siis jääb lõpuks kõrgelt puudu. Et kuidagipidi ei ole mugav. Aga
laulsin ära ja siis Triin ütles, et no tore, aga kammeris alte on küll
ja üleüldse, et sa ei ole ka segakoori alt. Seal ei ole sul suurt midagi
teha. Niimoodi viisakalt ütles ära, aga pakkus ka varianti, et kas ma
ei ole mõelnud naiskoori tulla. Ma polnud naiskoorist eriti midagi
kuulnud ja tundus, et segakoor on ikka see õige asi. Et mehed ja
värgid. Aga ta pakkus, et ma võiks ju ühe proovi vähemalt käia ja
vaadata ja siis otsustada. Ja ma tulingi sinna ühte naiskoori proovi
ja noh, ära ei läinud. Tol hetkel õpiti tilkasid (Jonas Tarm „Tilgad“
tsüklist „Peegelpildid“ – toim) ja ma mõtlesin küll, et palju õnne,
kuhu ma sattunud olen, ma absoluutselt ei oska, mul ei tule välja, ma
ei kontrolli oma häält, mul on nii palju aega vahele jäänud, ma ei tea,
kas see on seda väärt … Aga siis ma ikka jäin. Ei kahetse.
Agnes: Mina käisin Marisega üle Eesti õpikodasid ja füüsika praktikume tegemas. Ma ei olnud 5 aastat kusagil kooris olnud, aga kui
me kuskile sõitsime, siis ma ikka laulsin autos raadioga kaasa ja Maris
ütles, et tule koori. Ja mina ütlesin, et võiks ju minna küll. Samas
ma teadsin, et I alti ei ole väga kusagil segakooris vaja, aga et äkki
naiskooris ikka on. Maris oli siiralt üllatunud, et ma üldse kohale
tulin. Nüüd ma mõistan tema üllatust, sest kutsu kui palju tahad
oma sõpru naiskoori, keegi ei tule eriti. Laulsin Charlie Chaplini
„Naeru“ ja sain sisse. Kohe esimeses kooriproovis tundsin ma, et jess,
ma olen koju jõudnud. Kõik see nootidega sahistamine, laulmine,
partii jälgimine ja õppimisprotsess mulle jubedalt meeldib. Ja ma
tunnen, et minu lauljaoskused on selles kooris tohutult arenenud, kas
või sellega, et ma julgen oma suu lahti teha ja laulma hakata. See on
tulnud ainult naiskooris käimisega.
Piret: Aga sa laulsid ka ju varem Treﬀneri kooris? Kas sul ei olnud
tahtmist kohe pärast keskkooli kuskile minna?
Agnes: Ma kartsin, et äkki ma ei saa selle koormusega hakkama.
Ma ei teadnud üldse, kuidas ma ülikoolis toime tulen, palju mul
eriala peale aega läheb. Ja ma ütlen, et füüsika esimesel paaril-kolmel
ülikooliaastal eriti aega üle ei jää. Sa pead olema superinimene, et selle
kõrvalt ka kooris käimisega hakkama saada.
Piret: See on kummaline, mulle on just tundunud, et kui tuled keskkoolist ja on esimene ülikooliaasta, siis see on nii lebo. Mina isiklikult
ei käinud loengutes praktiliselt üldse. Ma õppisin kodus. Õppisin
eksamiteks ja käisin praktikumides. Registreerisin end korraga kolmele ainele ja ei suutnud siis otsustada, millises loengus ma ikkagi
käima peaks, sest kolmes kohas korraga ei saanud olla ja siis igaks
juhuks ei läinud ühtegi. Ja vaatamata sellele sai kõik tehtud ja aega jäi
veel tohutult üle.
Agnes: Seal oli ikka … kui sa kvantmehaanikat õpid ja pead selle suure
abstraktse pula endale pealuu sisse taguma … Nendest mõtteviisidest
arusaamine võtab aega. Sa oled harjunud, kuidas maailmas asjad
üldiselt toimivad. Näiteks panen selle tassi siia laua peale ja siis see
tass on siin ja sellega ei juhtu midagi, aga sellest aru saada, et võibki
mingi asi läbi seina minna …
Piret: Potentsiaaliauk!
Agnes: Potentsiaaliaugud, särgid-värgid. Sellele mõtteviisile tuleb kulutada tunde, et koduülesannetest aru saada. Me veetsime kursusekaaslastega tunde, isegi terveid öid õppehoones selleks, et lihtsalt aru saada, teha kodutöid, õppida kontrolltöödeks-eksamiteks. Õnneks kursus oli mul hästi-hästi lahe, kõik
olid samasugused nohikud, isegi veel töökamad … või noh, mis
töökas mina ka olen! Aga kõigil oli tahtmine vähemalt asjast aru
saada ja kõik nägid meeletult vaeva. Sellises toetavas õhkkonnas õppida oli lust ja lillepidu. Või noh lillepidu ei olnud, aga
tore oli.

Agnes jõulupeol. Foto: Peeter Säälik
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Piret: Kas see vastab tõesti tõele, et potentsiaaliaugust ei ole reaalselt
võimalik välja saada? Et sul on võimalik liikuda lihtsalt järgmisesse
potentsiaaliauku?
Agnes: Oleneb potentsiaaliaukudest! Aga jah.
Piret: Aga sa saad minna läbi seina järgmisesse potentsiaaliauku?
Agnes: Kvantmehaanikas ei saa osakesed olla absoluutselt igas kohas.
Nad ei saa olla suvalises energiaseisundis, neil on see kõik diskreetne.
Osakesel saab olla näiteks energia 2 džauli või 3 džauli, aga ei saa olla
energiat 2,5 džauli. Ja kui sa annad osakesele energiat juurde, siis ta
tahaks minna sinna järgmisele energiatasemele, aga ta ei saa. Ja siis
ongi põhimõtteliselt see, et ta läheb läbi seina järgmisele tasemele.
Aga kvantmehaanikani ma oma õpilastega veel jõudnud pole, nii et
ma ei ole seda korralikult üle korranud. Praegu koolis on ikka nii, et
lähen sinna ja siis vaatan, et mida me siis täna õpime. Üritan meelde
tuletada, aga mul mõnikord ei jää aega, et materjali üle vaadata,
millest on siiralt kahju. Sest alati saaks ennast arendada.
Piret: Kuidas olla parim versioon iseendast?
Agnes: Ma nägin mingisugust koomiksit selle kohta, kus inimene
tegi tööd ja siis tema aju või ma ei tea, kuklasagarakene käis talle
peale, et sa ei peaks nii palju tööd tegema, et sa peaksid elu nautima.

Ja siis oli järgmine pilt sellest, kuidas inimene istub kodus diivani
peal ja vaatab telekat või loeb raamatut ja samal ajal kuklasagaras
käib, et mida sa laiskled siin, sa peaksid tööd tegema. Et noh, anna
olla. Kuidas olla parim versioon iseendast? Sa võid end alati sellega
ära katkestada, et olla mingis asjas parim, aga parimat ei ole olemas.
Kuid sa saad alati minna järgmisele tasemele, sõltuvalt sellest, kui
palju energiat sa alla paned.
Piret: Ehk me elame potentsiaaliaugus ja saame liikuda ainult läbi
seina järgmisesse potentsiaaliauku?
Agnes: Kusjuures alati, kui sa saad endale mingisuguse raskema ülesande, siis on küll selline tunne, et jooksed peaga vastu seina. Aga kui
oled pidevalt peaga vastu seina jooksnud, siis ühel hetkel avastad, et
oledki järsku arenenud ja see sein on hoopis selja taga. Nii et tõsi ta
on, jah, liigudki potentsiaaliaugust potentsiaaliauku!
Piret: Ja järgmise potentsiaaliaugu põhi võib olla madalamal või kõrgemal? Mõlemad versioonid?
Agnes: Kuidas soovid. Taandareng on ka areng. (naeravad)
Tekst: Marili, II alt

Oulussa kevättä etsimässä
2017. aasta mais toimus Oulus järjekordne Põhjamaade üliõpilaskooride festival (Nordic Student Singers’ Summit), mis oli meie koorile
väga eriline. Nimelt olime meie eelmise NSSSi korraldajad ning seetõttu võeti meid vastu pidulikult ja suure tänutundega. Eelmiselt
peakorraldajalt, meie I soprani Maarjalt, paluti lausa galaõhtusöögil
kõnet ja sellest sai kogu õhtu üks südamlikumaid hetki. Kogu NSSS
tervikuna oli aga lõbus, väsitav ja värvikas, nagu üks korralik koorireis olema peab. Oli bussiseiklusi ja ekslemist võõras linnas, aga ka
glamuuri ja pidu. Ning loomulikult sai mitu päeva järjest laulda.
Üks galakontserdil kõlanud laul küsis nõudlikult: „Onko Suomessa jo kevät?“ Mida vastas laul, ma ei mäleta, küll aga mäletame me
vist kõik, et reaalsuses oli vastus ei! Nii otsustasimegi Triinile tagasiteel igavese talve tähistamiseks punase kelgu osta. Sellele lisandus
kingina ka tagasiteel laevas kirjutatud järjejutt, kuhu iga NSSSil osalenud naiskoori laulja lisas omalt poolt ühe rea, nähes ise ainult jutu
eelmist rida. Saadud teksti kirjanduslikult analüüsides võime seal
näha nii märke eelmise õhtu rajust peost ballikleitides, vahetult enne
kirjandusliku šedöövri loomist omal nahal läbi elatud 9tunnisest
bussisõidust kui ka reisi jooksul toimunud valgustkartvamatest seikadest, millele on delikaatselt ja poeetiliselt vihjatud. Lugu loeti pidulikult ette Tallinna sadama parklas Triinile kinki üle andes.
Tänaseks on sellest lakoonilisest dokumendist saanud ainus kirjalik allikas uurimaks, mis NSSSil tegelikult juhtus, seega tuleb selle
väärtusesse suhtuda täie tõsidusega. Siiski peame leppima sellega,
et lõplik tõde jääb (nagu ajaloo puhul ikka) vaid asjaosaliste mälestustesse.
Ükskord ostis Triinu Jyvaskylast kelgu …
Kelk oli punane.
Ema köögis kurb.
Ja siis läks siga paksuks.
Peagi saatis sea ema ta Erik Orgu juurde konsultatsioonile.
Siga rõõmustas väga, kuuldes võimalusest saada televisiooni.

Naiskoor valmistub rongkäiguks, NSSS 2017 Oulus. Foto: Merili, II sopran
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Kuid seal oli vaid üks probleem: televisioonis on kõigil punased huuled, aga temal polnud huulepulka!
Ja sellega asi ei lõppenud – oli veel vaja eemaldajat ka, sest kõik
pudelid olid kinni.
Pudelitega oli varemgi suur jama olnud ja sellepärast pidi nüüd kiirelt
asjad kokku pakkima.
Üks õnnetu neiu ei leidnud aga enda rinnahoidjat ja küsis riieturi
käest, kas ilma võib ka …
Et kas nii ikka on omale võimalik väga rikast ja väga vana norra meest
leida?
Vanad ja rikkad norra mehed otsivad kaaslased ise tantsupõrandalt
või toidulauast ülesse.
Seejärel pannakse naised tantsu keerutama: kleit lendleb, soeng muutub karvaseks ja mõlematel on lai naeratus näol.
„Teeme ühe selﬁ. Ega salatit hamba vahel ei ole?“
Oleme nii VIPid, et sõidame 500 meetrit bussiga. Ja astumise tee
venib 100kond meetrit pikemaks.
Astuge ette!
Äiu-püiu püksid jalga.
Uhke on laulda Triin Kochi kooris.
Mitu sopranit läheb vaja ühe elektripirni vahetamiseks?
Tekst: Marili, II alt, ja NSSSil osalenud naiskoorlased

„Kui öö on nii pime ja üksi neiu väike,
ei juhtu siis ime, ei paistma hakka päike“1
Viimastel kuudel on ajakirjanduses rohkelt sõna võetud ahistamise teemadel. Seda nii väidetava ohvri
kui väidetava ahistaja seisukohast, nii ühe poolt kui teise vastu, käsitletud on uusi juhtumeid ja välja kaevatud
aastakümnete taguseid. Nii ei saa ka U-duur sellest teemast üle ega ümber ja teeb alljärgnevalt kokkuvõtte
küsitlusest, mis novembris naiskoori lauljate seas läbi viidi.

Küsitlusele oma ahistamiskogemuste kohta vastas 16 lauljat, kes vastuseks esitatud küsimustele deﬁneerisid ahistamise mõiste ning jagasid oma kogemusi, kuidas nad on kogenud ahistamist, rääkides
samas ausalt ka sellest, kuidas nad ise ühel või teisel moel kedagi on
ahistanud. Lisaks uurisime, kuidas on lauljad ahistamisele reageerinud, seda nii ahistatavana kui ka ahistamissituatsiooni pealtnägijana. Artiklis kirjeldatud kogemused on esitatud kirjapilti muutmata,
mõnel juhul on teksti kärbitud.
Ahistamisest, ilustamata

Lugu 1: Jalutasin talvel koolist koju (olin 15aastane), poolel teel
märkasin enda järel kõndimas endast aasta vanemat koolikaaslast.
Järsku kuulsin jooksusamme lähemas. Järgmisel hetkel oli ta mulle
selja tagant kallale tunginud. Pistsin hetkega kisama, aga ta püüdis
mu suud käega katta. Siis juba rüselesime maas. Kodu oli maksimaalselt 50 m kaugusel. Tundsin, et ta jõud käib minust üle. Mind
päästis eemalt lähenev suusataja, kelle peale ahistaja metsa plehku
pani. [---]
Iroonilisel kombel olin just sel päeval otsustanud muidu alati taskus oleva julgust andva taskunoa kotti pista. Nuga oli nüri, aga hirmutamiseks oleks ehk aidanud.
Eelnev lugu on justkui kokkuvõte küsimustikule vastanute ahistamisteemalistest lugudest: enamasti ongi meid ahistatud noorte tüdrukutena, sest teatakse, et ega noorekesed ju vastu ei hakka. Pipragaasid,
võtmed, noad taskuis – ikka peab midagi enesekaitseks käeulatuses
olema. Selja tagant haaramine, rüselemine, napp pääsemine – seda
on nii palju, et hakka või uskuma, et asjad nii käivadki, ja noh, pole
hullu, elame üle.
Lugu 2: Mul on pimedal tänaval selja tagant kinni haaratud ja küsitud, kuhu ma lähen. Kui ma poleks minema pääsenud (õnneks oli seljas selline kampsun, mis kergelt üle õlgade libises, nii sain kinnihoidja
käest tulema), poleks asi ainult kinnihoidmisega lõppenud.
Kuueteistkümnest vastajast neli kirjeldas oma vastustes just sääraseid nappe pääsemisi. Kommentaarid on siinkohal üleliigsed, numbrid räägivad selleks liiga selget ja julma keelt …
Ahistamine, mis see on?

Ahistamine ei ole üheplaaniline ja lihtsasti mõistetav tegevus. Jah,
teatud piiri ületades pole kahtlustki, et tegu on ahistamisega või, nagu
eelpool kirjeldatud lugudes, juba füüsilise rünnakuga. Kuid see hall
ala, ähmaste piirjoontega maalapike, mille osas me õlgu kehitame,
on küllalt lai ja paneb tihti ka iseenda käitumist analüüsima. Küsitlusele vastanud tõid ahistamisena välja igasuguse soovimatu verbaalse
ja füüsilise teo, mis tekitab ebamugavust, solvab ja alandab, kuid enamasti nimetati ahistamisena eelkõige seksuaalse alatooniga tegusid.

Enamik küsitlusele vastanutest on kogenud midagi, mida nad tegevuse hetkel või ka tagantjärele on pidanud ahistamiseks. Kogetud on
olukordi, mida tinglikult võib nimetada koolikiusamiseks (las lapsed müravad!), kuid mis oma olemuselt on väga selgelt seksuaalse
ahistamise juhtumid.
Lugu 3: Meist aasta vanemate klassis oli üks poistekamp, kes üsna
räigelt kiusas tüdrukuid, sh mind. Nad ajasid meid taga ja kui
kellegi kätte said, siis üritasid vägisi kallistada ja suudelda. Mäletan
ühte eriti ebameeldivat olukorda, kus kinni püüti mina ja üks mu
klassiõde ja nad sundisid meid pükse maha võtma ja näitama, et
mis seal püksis siis on. Õnneks ei üritanud keegi midagi katsuda,
vähemalt ma ei mäleta. Aga see abitus ja alandus on väga jõuliselt
meeles.
Kolmel juhul nimetasid küsitlusele vastanud kogetud ahistamisjuhtumitena tänaval käperdamist võõra täiskasvanud mehe poolt (kahel
juhul oli ahistatav 9–10aastane, ühel juhul juba täiskasvanu), kolmel
juhul toodi välja ahistamist ühistranspordis (nilbe märkus ja liikumise takistamine, käperdamine ja ahistatava selja taga eneserahuldamine). Samuti nimetati tänaval järelehõikumist ja liputajaga kohtumist.
Võimalik, et alati ei saada omavahelises suhtluses üksteisest lõpuni
aru ning tegevused lähevad vääritimõistmise tõttu üle piiride. Tütarlastelt oodatakse ju malbust ja leplikkust, samas kui poisse kasvatatakse olema tugevad ja sirgjoonelised. Ehk on abi sellest, kui õpime
end selgesõnaliselt ja kindlameelselt väljendama?
Lugu 4: Isegi kui ma ise mõnel hetkel tunnen, et mind ahistati, siis
teistel hetkedel saan aru, et lõppude lõpuks oli ju minu asi otsustada,
et hei, stopp. Või öelda mõnele klaasitäiele ei, aitäh. Ning seepärast
see kõik nii suurt rõvedustunnet tekitabki – pole kedagi otseselt süüdistada, peale iseenda.

Eesti keele seletav sõnaraamat deﬁneerib sõna ahistama
järgmiselt:
kitsikusse ajama, raskusi, häda põhjustama, tugevasti kimbutama,
vaevama, piinama, rusuma, painama (ÕS 2013). Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt leiab seksuaalne ahistamine aset, kui
esineb mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline
seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, soolise ahistamise
korral sooga seotud käitumine või tegevus, mille eesmärk või
tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues
häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava
õhkkonna. Seksuaalse ahistamise paragrahv on karistusseadustikus alates 2017. aasta juulikuust ning see on
klassiﬁtseeritud poliitiliste ja kodanikuõiguste vastase süüteona,
mitte isikuvastase süüteona. Füüsilist isikut karistatakse
karistusseadustiku kohaselt seksuaalse ahistamise eest aresti
või kuni 1200 euro suuruse trahviga, juriidilist isikut kuni
2000 euro suuruse trahviga.

1 Tsitaat Tiiu Variku laulust „Kui öö on nii pime“.
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Üks vastaja toob välja, et „ei“ on suhtluses tihti „jah“. Kahjuks ei oska
siinkohal kommenteerida, kas see „ei“ ja „jah-i“ vastandamine ning
suhtemänguks pidamine on vastaja enda kogemus või ta üldistab seda
teistele. Jäägu see mõistatus, hea lugeja, Sinu vaagida, kuidas nende
„ei-dega“ Sinu enda elus lood on …
Lugu 5: Kui suhtlemisel tekib olukord, kui keegi ütleb „ei“, aga teine
arvab, et see pole oluline või see on „jah“ ja pressib oma tahtmist peale
edasi. Kui „ei“ ei öelda, siis pole see ahistamine, vaid kahe osapoole
omavaheline suhtlus. [---] Aga liigagi tihti ongi „ei“ tegelikult „jah“,
selline vürts suhtemängu ja kindlasti pole selline ahistamine võigas!

Keda kotib? Mitterääkimine ja naeruvääristamine

On arusaadav, et me oma ahistamiskogemusi laia üldsusega just
meelsasti ei jaga. Tundub, et osa sellest mitterääkimisest on kinni
ka suhtumises naistesse: inimloomusel on kalduvus asju lihtsustada
ja vähimagi võimaluse korral polariseerida, seega naised ongi kas
madonnad või hoorad, vahepealseid variante pole. Kui sind käperdati, oled sa hoor ja ahistamise täiega ära teeninud. Kui sind aga ei
ole käperdatud või sa sellest ei räägi, siis oled madonna, kõige loodu
püha ja puutumatu ema.
Lugu 6: Minu esimene ülemus käskis mul ennast litsakalt riidesse
panna, et muidu jääb kliendiüritusel eesmärk saavutamata. Ning hiljem näitas ta teistele alluvatele oma toas iseenda valmistatud pornot, kus ta ise oli peaosas. Ma julgesin vastu astuda, kuid sain vaid
naeru osaliseks – harju ära, mehed ongi sellised.
Lugu 7: Enda praegusele härrale rääkisin ka seda lugu, nii umbes kuu
aega tagasi. Tema hakkas jutu peale naerma ning ütles, et: „Jajah, ja
et kui naine kannab supersügava dekolteega pluusi, siis on see ka ju
mehe süü, et ta jõllitab, jah?“ vihjates, et see oli mu oma süü. Saan
sellest seisukohast ka aru, aga veidi haiget tegi see ikka. Lihtsalt kurb,
et see, mis minuga juhtus, ei ole siin maailmas kuidagi eriline ning et
sellesarnaseid seikasid juhtub iga päev. Ja see on väga „normaalne“.
Ahistamiskogemuse naeruvääristamine või see, et me ei tea, kas ahistaja oma palga sai või pöörati see kõik hoopis naljaks, loob ahistamistest päris skisofreenilise pildi. Järgmine kord võib ohver kaaluda,
kas sündmusest teatamine on üldse mõttekas või on turvalisem vaikida, et mitte saada ise süüdistuste osaliseks. Madonna või hoor –
kuid järsku ikka ei ole nii must-valge?
Lugu 8: Pääsesin mehe haardest minema [---] Kodus ootava vanaema
küsimusele koolipäeva möödumise kohta vastasin sel korral veidi trööstitumalt: „Normaalselt“, kuid rohkem sel päeval juhtunut ei puudutanud. Rääkisin järgmisel päeval kooli töötajate ja politseiga, aga
kas ahistaja ka karistada sai, ma ei tea, sest avalduse andmisega
minu käigud politseisse piirdusid.

Appi, ma olen ahistaja!

Ehkki paljudel meist on ahistamiskogemus ning teadmine, kui halb
tunne on olla ära kasutatud, astume me sellest hoolimata ka ise lubatud piiridest aeg-ajalt üle.
Neli ahistamisküsitlusele vastajat leidis, et nendepoolne ahistamine leidis aset lähisuhtes. Ühest küljest on kirjeldatud juhtumite
puhul tegemist lähisuhtevägivallaga, füüsilise rünnaku puhul otsese
füüsilise vägivallaga, ning see, kuivõrd teine pool on tajunud seda
ahistamisena, on küsitav. Selge on aga see, et naised ei ole pühakud
ning ka meie ise oleme oma partnerit nii verbaalselt kui füüsiliselt
halvasti kohelnud.
Lugu 9: Suures emotsionaalses valus ei suuda ma tihtipeale oma käitumist kontrollida ja olen läinud erinevatel viisidel (lähisuhetes) üle
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piiri. Päris kindel aga ei saa olla, kuivõrd nemad seda ahistamisena
on tajunud.
Lugu 10: Olen abikaasat vihahoos löönud kaks korda. Rusikaga vastu
õlga ja lahtise käega (autoroolis!) kuhugi näo ja rindkere suunas
klohmanud. See on topeltstandardi musternäidis. Kui samas olukorras oleks lööjaks mees, pandaks asi kohe suure kella külge. Ja põhjusega, aga ma olen kindel, et selliseid naine-on-ju-nõrgem-ja-temalöögid-ei-lähe-arvesse-olukordi on rohkem, kui arvame. Tundsin end
mõlemal korral ülisitasti, vabandasin korduvalt ja minu leebe mees
lasi neil olukordadel suurema kärata vaibuda ning mul lihtsalt häbi
tunda, aga annan endale aru, et selline käitumine pole okei.
Oleme ka jõllitanud, saatnud imelikke öiseid sõnumeid, tuginenud
mõnuga stereotüüpsetele eeldustele, alkoholijoobes ebasündsalt ﬂirtinud ja soovimatuid füüsilisi kontakte loonud (nt võõra mehe tagumikust näpistamine). Kuid samal ajal oleme mitmel puhul aru saanud, et selline käitumine ei ole aktsepteeritav ning tundnud piinlikkust, et solvasime oma käitumisega teist inimest või põhjustasime
talle ebamugavust.

Küsitluses mainitud ahistamisjuhtumid:
Ahistamine töökohal – 6 ×
Peosituatsioonid täiskasvanutel – 4 ×
Tänaval käperdamine vastutulija poolt – 3 ×
Ootamatu füüsiline rünnak selja tagant, kui naine on üksi – 3 ×
Eneserahuldamine või käperdamine ühistranspordis – 2 ×
Nilbed märkused ühistranspordis füüsilise kontakti
saavutamiseks – 1 ×
Seksuaalset laadi kiusamine omaealiste poolt – 1 ×
Liputaja – 1 ×
Järelehõikumine tänaval, nilbed märkused – 1 ×
Ahistamine kodus – 1 ×

Vastused ahistajale

Kuidas aga reageerida, kui toimub ahistamine? Füüsiline rünnak selja
tagant on juba väga selge oht elule ja tervisele, millele rünnatav on
reageerinud karjumise või püüdega ennast vabastada ja põgeneda.
Füüsiline rünnak võib karistusseadustiku mõistes kvaliﬁtseeruda hoopis kehaliseks väärkohtlemiseks või vägistamiseks (vägistamiskatseks), kuid ehk seetõttu, et kirjeldatud lugudes otsest tervisekahju ei
tekkinud, on küsitlusele vastanud kvaliﬁtseerinud sellised vahejuhtumid ahistamiseks. Sageli on piirid hägused ning nii võibki olla
raske vahet teha ahistamisel ning teistel kuriteoliikidel.
Ebameeldivast situatsioonist (kohtumine liputajaga, eneserahuldaja bussis, imelik peosituatsioon) on olnud võimalik eemalduda, näiteks liikuda bussi teise otsa või lahkuda peolt. Samas ei ole see alati
variant, kuna kardetakse rikkuda üldist õhkkonda peol/tööl, või seetõttu, et füüsiliselt lihtsalt ei saa end täistuubitud bussis liigutada.
Ahistavaid olukordi on lahendatud sõnadega, argumenteerides, situatsiooni naljaks pöörates või irooniat kasutades. Viiel juhul nimetati reaktsioonina ennast kehtestavat käitumist, mis on kas verbaalne
märguandmine soovimatust situatsioonist, pärast soovimatut füüsilist kontakti ahistaja tegevuse jälgimine kuni viimase lahkumiseni,
teise inimese eemale tõukamine, agressiivne hoiak või ka füüsiline
haiget tegemine, et tekitada endale põgenemisvõimalus. Sageli on aga
ahistamise hetk nii üürike, et ei jõuagi kuidagi reageerida, vaid üksnes
jahmatuda.

Lugu 11: [---] Rinnakatsumise hetk oli niivõrd lühike, et ei suutnudki kuidagi reageerida … kotis oli kahvel, mida ülejäänud teekonnal
peos hoidsin.
Lugu 12: Sellel hetkel, kui ahistamine toimub, ei suuda ma nii kiiresti
reageerida, et üldse aru saada, et viga polnud minus, vaid teises. Ja
selleks ajaks, kui asjast aru saan ja vihastan, on juba enamasti hilja.
Kahjuks on üsna tavaline kivistumine ja ka olukorra ignoreerimine
ja ära kannatamine – olukorda analüüsides leiab ohver, et reageerimine muudaks tema olukorra veelgi hullemaks, ning otsustab seetõttu mitte midagi teha. Kivistumist saab selgitada bioloogiliste protsessidega: rünnaku ajal domineerib aju hirmukeskus, mistõttu on
alles vaid reﬂeksid ja harjumused. Kui enda kehtestamine (verbaalselt
või füüsiliselt) ning ohusituatsioonis näiteks karjuma hakkamine ei
ole kinnistatud selgroo tasandil, on üks reﬂeksidest kangestuda.
Lugu 13: Kasuisa rääkis, kui ma olin vast nii 15 või 16, kuidas minu
ema ei taha temaga seksida, kui toas tuli põleb. Ja kuidas tema tahaks
üldse rohkem seksida. Ema oli juures ja tardus, mina ka. Mõni aeg
hiljem kõndisime emaga tänaval ja ta rääkis, kuidas ta vihkab seksi.
Mulle jäi sellest kõigest kokku väga suur trauma, põdesin selle pärast
aastaid ja pidasin seksi üsna vastikuks tegevuseks.

Mis sa sekkud teiste inimeste ellu?

Vastanud, kes olid kogenud ahistamist, pidid enamasti tõdema, et nii
nagu nad ise sageli ei sekku, on ka pealtnägijad enamasti olukorda
ignoreerinud (üheksal juhul), kuna seda ei tahetud või ei osatud märgata. Parimaks abiks ahistamise korral on olnud sõbrad, kes kutsuvad ahistajat korrale, tõrjuvad teda või annavad talle märku käitumise
sobimatusest ning avaldavad toetust ja lohutavad, kui ahistamine on
toimunud. Vaid ühel juhul nimetati situatsiooni, kus täiskasvanu
sekkus, nähes pealt, kui täiskasvanud mees väikese tüdrukuga sobimatult käitus. Jumal tänatud, et see naine seal juhtus olema!
Enamik meist soovib uskuda, et oleme head ja tublid kodanikud,
kes ebaõiglust märgates astuvad nii enda kui teiste kaitseks välja.
Kuid kuidas teha kindlaks, kas tegemist on ebaõiglusega? Äkki nad
saavad ise hakkama ja sekkuda polegi vaja? Äkki on keegi minust
julgem? Võib-olla siiski ei ole vaja politseid asjasse segada, sest vaidlusi tuleb ikka ette? Meis on sügavalt juurdunud arusaam, et teiste
inimeste eludesse ei sekkuta, olgugi et me kuulame igapäevaselt mõnuga klatši, räägime, mis kellegagi juhtunud on ning tunneme huvi
meediakangelaste vastu. Ehk julgustab märkama ja õigeaegselt sekkuma teadmine, et tõenäoliselt ei pane keegi pahaks, kui tunda

tema käekäigu vastu huvi? On ju nii ka elustamisega – pigem alusta
südamemassaaži ja kui inimene on elus, annab ta sellest suure tõenäosusega märku. Hullem oleks, kui me elustamist või muud abi
vajavale inimesele kunagi juurde ei astuks ega tegutseks.
Lugu 14: Ma ei reageeri alati ühtemoodi ja vahel ilmselt ignoreerin
ka. Kui midagi halba toimub minu sõbraga, siis kindlasti sekkuksin.
Omasid hoian, aga ma kas pole võõra ahistamisele peale sattunud või
siis olengi tahes-tahtmata ignoreerinud. Ma ütlen ausalt, et mina pole
see harvaesinev julge eestlane, kes alati ebaõigluse vastu astub. Sageli
pesitseb minus alatu lootus, et kuskil on keegi julgem. Ma muretsen
liialt, mida teised minust arvavad. Loll alalhoiuinstinkt, sest vaevalt
keegi midagi liiga halba vastutustundlikust kodanikust arvab.

Ahistamine ei ole lahe

Täiskasvanute maailmas, kus mõlemal suhtluspoolel on eeldatavalt
võrdsed võimalused enda väljendamiseks, ei peagi iga subjektiivselt
ebameeldiv tegu või ütlemine saama endale külge „ahistamise“ silti
(oleks ka kohutav, kui igale pikemale pilgule või riivamisele rahvamassis järgneks ahistamissüüdistus). Enamasti piisab sellestki, kui
soovimatule teole järgneb vastureaktsioon ning ennast ja teisi austavad inimesed saavad üldjuhul teo sobimatusest aru, lõpetavad selle
ja vabandavad. Vabandus ise muidugi ei muuda juba toimunud ahistamist olematuks.
Suhteid ebavõrdsete poolte vahel, kus üks pool kardab reageerida
või kus teine pool oma tegevust vaatamata tõrjuvale reaktsioonile ei
lõpeta, paraku ikka leidub. Kas meid aitab sellistel puhkudel olemasolev seadus, on küsitav. Olukorras, kus me peame üsna tihti selgitama sedagi, et ohver ei ole süüdi, võib ahistamisjuhtumi tõendamine olla küllalt keeruline. Kui keegi on jätnud oma rahakoti ripakile ja ma selle enda taskusse pistan, on see vargus. Jah, alati võib
öelda, et omanik oleks pidanud olema hoolikam, kuid vargus jääb
varguseks. Nii jääb ka ahistamine ahistamiseks, olenemata sellest,
mida ahistatav seljas kandis, mis kellaajal õhtul väljas liikus ning kui
palju uimastavaid jooke pruukis.
Ja ei maksa unustada, et ahistamisel on ka emotsionaalsem pool –
need üleelamised, mida oleme seoses ahistamisega kogenud, on aastateks, aastakümneteks meiega, panevad meid taskus nuga kandma,
bussisõitu vältima, pimedas liikudes pidevalt selja taha vaatama, seksi
vastikuks pidama ja enesekaitsetehnikaid õppima. Ja see kõik kokku
ei ole ju mitte mingistki otsast vaadatuna lahe. Ei naiste ega meeste
seisukohast. Või?
Tekst: Maarja, I sopran, ja Piret, II alt

Küsitluses mainitud reaktsioonid ahistamisele:
Ignoreerimine, ärakannatamine – 6 ×
Ennastkehtestav käitumine – 5 ×
Põgenemine rünnakusituatsioonist – 3 ×
Ebameeldivast situatsioonist eemaldumine – 2 ×
Kivistumine – 2 ×
Olukorra lahendamine sõnadega, olukorra naljaks pööramine,
iroonia – 2 ×
Enesesüüdistamine – 2 ×
Sageli on ahistamise hetk (näiteks käperdamine) nii lühike,
et ei jõuagi reageerida – 1 ×
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Seletuskiri ehk
Miks ma alati kõikjale ei jõua

(kuigi tahaks)

Oktoobri keskpaigas lähenesid mulle Anne ja Marili ettepanekuga kirjutada U-duuri väike artikkel naiskoori
erinevatel seltskonnaüritustel mittekäimisest. Olles avaldanud neile ise juba varem soovi midagi kirjutada,
võtsin väljakutse hea meelega vastu ja hakkasin hoolega meenutama kõiki põhjuseid, millega olen üritustest
eemale jäänud.

Kui Agu Sihvka kirjutas seletuskirja, siis oli selle avalauseks alati lubadus kõik algusest peale ära rääkida. Algus oleks aga minu juhtumi
puhul liiga kaugel, mistõttu jätkan sealt, kus eelmine U-duur lõppes –
jõuludest!

võib õhtu kokku võtta järeldusega, et ma tegelikult ikka ei jõudnud
maskiballile.
PS. Hommikuks oli mu enesetunne suurepärane ja palavik kadunud,
nii et sain õhtul bussiga ilusti koolinädalaks tagasi Tartusse vurada.

17.12.16 – kokteilipidu „Külm“ (TAMi ja TÜANi
jõulupidu Tartus)

21.10.17 – TAM-TAM korvpall ja viie koori pidu (Tartus)

Aastanumbri poolest jääb see küll eelmisse nagu mullune korvpalliürituski, kuid see ei ole sellepärast vähem tähtis. Toimus see ju ometi
peale jõulukontserti ja tegemist on esimese ametliku üritusega, kuhu
ma kohale jõudsin. Ja oh, kui tore see oli! Sai süüa, sai naerda ja
kõige tipuks ka tantsida nii palju, et poole peo pealt loobusin kontsakingadest. Lisaks meeldis mulle väga peo heategevuslik väljund:
piletit ostes sai teha rahakoti suurusega sobituva annetuse, mis läks
Tähtvere avatud naistekeskuse heaks.
27.–29.1.17 – suusalaager (kuskil lõunas)

Suusalaagrist puudumiseks oli mul mitu väga asjalikku põhjust.
• Esiteks ei ole ma mitte kunagi suusasporti armastanud, veel vähem
suusatamist harrastanud. Teatavasti on see tegevus aga ürituse nimes sees ning see tekitas mul juba pool aastat varem ebameeldiva
värina põlvedesse.
• Teiseks oli mul just selle nädalavahetuse laupäeva õhtu juba kolm
aastat ette ära broneeritud. Traditsiooni kohaselt (ja traditsioone
ma väga armastan) toimub jaanuari viimasel laupäeval alati minu
gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek. Ja kuidas ometi oleksin ma
võinud puududa oma esimeselt vilistlaspäevalt?!
• Kolmandaks olin ma proovide pärast pea terve jaanuari viibinud
Tartus, kuid just paar päeva enne suusalaagrit sai minu väike õeke
aasta vanemaks. Järgmine võimalus Tallinnas käia oleks olnud
alles kunagi hilja veebruaris, seega ei saanud ma ju seda võimalust
kasutamata jätta.
• Neljandaks startisin ma ööl vastu esmaspäeva Tartust bussiga Riia
poole ja sealt lennukiga edasi Euroopasse vaheaega nautima. Seetõttu ei soovinud ma kindlasti riskida võimalusega endale külmetushaigus (või midagi tõsisemat) külge noppida ja pakkimistki ei
tahtnud ma viimasele minutile jätta (kuigi kõik koorilauljad on teatavasti kogemustega kiirpakkijad).
8.4.17 – maskiball (Tallinnas)

Oma kalendrit vaadates oli mul hea meel: lõpuks toimub mõni mitme
koori üritus minuga samas linnas ja täiesti sobival ajal. Soetasin rõõmsa meelega mitte kõige odavama pileti, otsisin kostüümi, jõudsin isegi
sõbrannadega peopaika kohale ja … haigestusin.
Üsna pea pärast peo algust tundsin, et kogu aeg on jahe olla ja
enesetunne pole kiita. Kui aga enne kooride etteasteid tundus, nagu
sees keeraks, ja ka pilt ei tahtnud väga ees püsida, kirjutasin emale ja
palusin tal autoga mulle vastu tulla. Koju jõudes vaatasid kraadiklaasilt vastu numbrid 3 ja 9 ning nii ma heitsingi magama juba enne kella kümmet õhtul, olles peol viibinud vaid paar hädist tundi. Nõnda
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Vahepeal oli pikk ja vihmane laulupeosuvi ning ühes oktoobriga
lähenes jälle seltskondliku hooaja avaüritus – korvpallimäng Tartu
ja Tallinna vahel. Ainult et juba teist aastat kattus see suurepäraselt
mu muude plaanidega: kui mullu olin oma neidudekooriga Valgas
konkursil, siis tänavu olin oktoobrisse kavandanud täpselt ühe nädalavahetuse, et käia kodus Tallinnas. Võite kolm korda arvata,
milline nädalavahetus see oli …
Nõnda õnnestus mul lõppeva aasta jooksul jõuda täpselt ühele (ja
poolele) üritusele neljast toimunust. Eks neid põhjuseid oli erinevaid,
kuid pähe jäi tiirlema mõte: mida aeg edasi, seda rohkem on asju,
mis kipuvad kattuma. Seda tingivad näiteks nii järjest laienev tutvusringkond kui ka elu mitme asula vahel. Saan siin paralleele tuua
teise kooriga, kus praegu laulan: kuna seal toimuvad meil proovid
korra kuu või kahe jooksul kolmepäevaste laagritena, oleme üritanud
ikka ühel õhtul võtta hetke koos maha istumiseks ja üksteise tegemistest rääkimiseks. See komme aitab kaasa koori ühtsusele, kuid
järjest väiksemaks jääb sinna tulla saava rahva hulk – küll on vaja
teha kooliasju või võtta viimast paaripäevasest kodusviibimisest, nagu
juhtus enne emadepäeva.
Ometi ei leia ma, et vähene osavõtt oleks põhjuseks üritusi vähem
või harvemini korraldada. Praegu toimub neid täpselt piisava tihedusega. See, kes tõsiselt tahab, jõuab kõikidele üritustele, ning see, kes
mõnel osaleda ei saa, võib siiski hellitada lootust jõuda vähemalt
ühele. Seltskonnaüritustel on oluline roll koori sidumises väljaspool
prooviruumi, andes võimaluse suhelda ka nende lauljatega, kes istuvad teises ruumi otsas. Meie elutempo muutub aga üha kiiremaks,
mistõttu ei ole mitte ainult rohkem ahvatlusi üritustelt eemale hoidmiseks, vaid on ka järjest rohkem kohustusi, mis meie tegemisi piiravad. Nii tekibki olukord, kus korvpallipidu, suusalaager ja maskiball kujunevad pigem nišiüritusteks, kus kauem laulnud tartlastel on
vahva kohtuda oma tallinlastest sõpradega, kuid noorematel tutvused
puuduvad ja seetõttu on veidi kergem langetada otsus muude tegevuste kasuks. Samas usun, et jõulupidu, mis toimub kohe pärast
jõulukontserti ja Tartu linnas, jääb ürituseks, kuhu kogu koor ikka
kokku tuleb.
Eks täpsemalt näitab aeg, mida seltskonnaürituste tulevik endaga
kaasa toob, ja puudumise põhjused on ka igaühel erinevad, kuid ühte
ma südamele panen: ärge viitsimatusest küll üritusi vahele jätke!
Mõelge kasvõi nende tublide lauljate peale, kes on andnud korraldamiseks pool oma hinge!
Tekst: Kertu, II alt

Minusse jääb see igatsus …
2016. aasta sügis saabus naiskoori jaoks teisiti. Eks ülikooli koorina ole iga aasta naiskoori jaoks eelmisest veidi
erinev, sest ühelgi sügisel ei vaata dirigendile peahoone auditooriumis 232 otsa täpselt samad lauljad, kes sealt
kevadel viimasest proovist lahkusid. Seekord ei vahetunud aga mitte ainult osa lauljatest, vaid ka dirigent –
Triin võttis oktoobrist jaanuari lõpuni oma kolmest koorist puhkust ja vaatas, mis juhtub, kui ta esmaspäevast
neljapäevani ei peagi iga õhtut prooviruumis veetma. Sellest, mida Triin oma vaba semestri jooksul tegi ja
koges ning kuidas ta sellele ajale praegu tagasi vaatab, rääkis ta U-duuri toimetusele ühel pärastlõunal.

Kui palju sa oma vaba semestri tegevusi ette planeerisid?
Kõik kujunes küllaltki dünaamiliselt. Mida lähemale vaba semestri
algus jõudis, seda vähem ma ennast konkreetse plaani tegemisega survestasin. Alguses mõtlesin väga palju, milline see aeg peaks olema,
kuhu minna võiksin. Aga mida lähemale vaba aeg tuli, seda rohkem tajusin, et tahan lihtsalt käia ja vaadata; tahan olla, ilma et mul
oleks kohustuslikku viisaastakuplaani, mida täita. Tegelikult pidin
ka selle suure vabaduse käigus oma plaane ümber tegema, mõned
kohustuslikud käigud Eestisse seadsid oma raami.
Mis oli selle aja jooksul su suurim vau-elamus?
(Triin mõtleb enne vastamist pikalt) Seal on mitu erinevat aspekti,
mida välja tuua … Vausid oli tegelikult nii palju! Elamusi seoses sellega, mida ma nägin ja mida kogesin, ka seoses kohtadega, kuhu sattusin. Ühel hetkel on vau-elamus ka see, kui pääsed siit halli löga seest
kuhugi päikse ja sooja kätte ja sul on meri kogu aeg käeulatuses. Teist
New York 2016. aasta detsembris. Foto: Triin

laadi elamus on see, kui koged professionaalselt midagi suurepärast.
Neid professionaalseid vau-hetki oli ka mitu, kuigi pean tunnistama,
et ma ei keskendunud üleliia sellele, nagu peaksin igal juhul midagi
õppima või omandama. Aga näiteks käisin ma korra Londonis, olin
seal lühidalt, ainult kaks päeva, aga külastasin selle aja jooksul Kristjan Järvi kontserdi proovi. Nad mängisid Steve Reichi, ma sain nende
proovi jälgida ja see oli super! See kõik oli nii sürr: olin sõitnud
Pariisist rongiga mere alt Londonisse ja põmmdi! kohe Kristjan Järvi
proovi. See kõik lihtsalt oli üliäge! Londonis oli ka üks dirigentide
meistrikursus BBC Singersitega, kus ma üle hulga aja lihtsalt istusin
esimeses reas ja vahtisin toimuvat suu ammuli (päriselt!). See kõikehõlmav, lausa lapselik rõõm tabab ja paelub sind täielikult, unustad
kõik muu enda ümber – ausalt öeldes seda elus enam väga tihti ei
juhtugi. See oli kindlasti tore! Ja näiteks Niagara kosest võid ikka iga
kord vaimustuda, ükskõik, mitmendat korda sa seal käid.
Aga mis su jaoks selle aja jooksul kõige raskem oli?
Kõige raskem oli siis, kui olin järjekordselt Londonis ja üritasin sealt
pääseda. Plaan oli rongiga sõita lennujaama, kuid keegi oli ennast
rööbastele visanud, mistõttu kogu Londoni rongiliiklus lihtsalt seisis.
Arvan, et see oli kogu mu elu kõige raskem reisikatsumus üldse:
sa seisad tohutu suures rongijaamas, seal on miljoneid segaduses ja
paanikas inimesi, kes tahavad lennujaama pääseda samamoodi kui
sina … See segadus, mis seal valitses, see teadmatus ja arusaamatus
… Sa ei saa kusagilt infot, lihtsalt seisad viis tundi ja vahid tablood
lootuses, et lõpuks tuleb see märk, selgitus, mida teha, ja siis sa
pääsed. Istud juba kolmandat korda rongi lootuses, et saad minema,
ja siis tuleb teade, et ei-ei-ei, see rong ei lähe mitte kuhugi, et minge
välja tagasi. See oli nii õudne, nii masendav, ma nutsin vähemalt kolm
korda. Silmad ja kael olid lõpuks nii väsinud, sest viis tundi – ja ma ei
tee nalja – sa lihtsalt vahid ja vahid ja üritad midagi aru saada.
Kas nende kohtade seas, kus sa käisid, on mõni selline koht, kuhu sulle
meeldiks elama minna?
Äkki Kanaarid? Seal oleks hea ennast laadida, mitte midagi muud ei
tahaks seal teha. Elama võiks minna Kanadasse.
Miks?
Seal on ilmselt mitu tegurit. Ma ei ole ikkagi nii rebel, et ma lähen
suvalisse paika ja naudin seal olemist. Kanadas on turvakeskkond:
seal on mingi hulk eestlasi lähikonnas. Ja Kanada on ka selles mõttes
kodune, et kõik aastaaja-küsimused on seal korralikult lahendatud,
elu käib mingi normaalse rütmi järgi. (naer) Samas suur maa pakub
hästi palju igasuguseid võimalusi. Kanada tundub nendest paikadest,
kus ma sügisel käisin, tõesti ainuke variant, mujale ma tegelikult
elama ei läheks.
Aga kus oli nendest kohtadest, kus sa käisid, kõige parem söök ja
kõige parem kohv? (ilmselt on ütlematagi selge, et tegemist on lugeja
küsimusega)
(mõtleb) Kus oli kõige parem söök? Kindlasti mitte Kanadas. Ma
arvan, et kõige parem söök oli ikkagi Hispaanias, seal saan enda jaoks
eristada suisa kaks piirkonda. Kui ma käisin Tolosas, meeldis mulle
Detsember 2017 · U-DUUR
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tohutult tapas. Erakordselt ägedad mis-iganes-saiakesed millega
iganes! Palju ja nii erinevaid! Ega
seal muud sööki väga ei olnudki,
vaagnate viisi erinevaid saiakesi,
mitu korda päevas. Tolosa on väikene koht, seal ei ole ristorantesid igal sammul, nii et ma ei tee
üldse nalja, kui ütlen, et muud
peale tapase ei olnudki süüa. Aga
mulle meeldis!
Hispaania teine piirkond, mis
pakkus toiduelamusi, on Kanaarid. Seal olid igasugused kalaasjad väga toredad, näiteks krevette sai hästi palju süüa.
Aga kohv … no ma ei oska
öelda. Ma tarbisin tegelikult ainult espressot; espresso on espresso ja seda Prantsusmaal ja Hispaanias osatakse teha.

Varbad liivas – lõpuks ometi! Tenerifel 2016. aastal. Foto: Triin

Kas sul jäi oma vaba semestri jooksul midagi ka tegemata?
Kõik jäigi tegemata. Mul ei olnud üldse ettekujutust, kuivõrd lühike
aeg semester on. Täitsa olematu aeg. Nii et tegelikult jäi peaaegu
kõik tegemata. Aga ma sain selle aja jooksul enda kohta üht-teist
teada. Sain teadlikuks või paremini aru mingitest tunnetest ja ka
segadustest, mis minus on. Ära teha ei jõudnud ma selle aja jooksul
peaaegu midagi, isegi korralikult puhata ei jõudnud. See kõlab ilmselt
veidike ülekohtuselt nende jaoks, kes saavad aastas reaalselt ainult

kolm-neli nädalat puhkuseks. Aga ma pean ennekõike silmas sellest
igapäevaelu rattast välja saamist; mina sain teada, kuivõrd erinevad
mõtted tulevad su pähe siis, kui saad tavapärasest rütmist välja.
Kuidas sa praegu, kui sellest on möödas natuke vähem kui aasta, sellele
ajale tagasi vaatad?
Kõik need sündmused, millest räägime, olid täpselt aasta tagasi. Ja
ma mõtlen selle peale absoluutselt iga päev. Iga jumala päev mõtlen,
kuidas oli siis. See on minu kauge helge unelm, meenutus millestki
ilusast. See ongi vastus: ma igatsen seda aega tagasi, ma igatsen seda,
missugune ma olin, kuidas ma olin. Kõlab võib-olla läilalt, ega see kõik
nüüd nii ilus ka ei olnud, aga … ikkagi. Ma igatsen seda uskumatult
ägedat vabaduse tunnet, mis tekib hetkel, kui sul tõepoolest ei olegi
kohustusi. Alguses on väga keeruline tõdeda, et nüüd ongi kõik ja
kellelegi ei ole mind vaja. Sellest mõttest on raske lahti lasta. Ja siis
jõuab sulle ühel hetkel pärale, et oled Londonis ja võid siit minna
ükskõik kuhu, osta ükskõik, mis pileti ja panna lihtsalt ajama sinna,
kuhu süda ihkab! Sul on selleks olemas aeg ja sul on olemas raha.
Lihtsalt – go! See on nii hea tunne, hullult hea tunne.
Inimesed ütlevad tihti, et neil ei ole aega puhata ja neil ei ole aega
puhkust võtta niimoodi. Sinu graaﬁk on ka kahtlemata selline, et ei ole
just kerge pooleks aastaks aega täiesti maha võtta. Nüüd, kui sa oled ise
selle läbi teinud, kas sa soovitaksid teistele inimestele seda teha?
Soovitan 100%. Soovitan 1000%. Aga nad peavad olema valmis selleks, et kui nad tagasi tulevad, ei ole maailm enam endine. See oli
minu jaoks kerge šokk – ma ei olnud selleks valmis ega osanud arvata,
et see võib nii minna. Võimalik, et tagasi tulles oli tegelikult kõik
täpselt samasugune kui varem, lihtsalt ma ise olin vahepealse ajaga
veidike imelikumaks muutunud.
Ikka on mõtet võtta aega ja enda sisse vaadata. Ma olen selle nüüd
korra läbi teinud, enda sisse vaadanud, piiritut vabadust nautinud – ja
see igatsus on tugevalt minu sisse jäänud. Aga see ju polegi halb …
Küsimusi esitasid Anne, I alt, ja Marili, II alt

Vaateid vahtralt ja valgõ pilve päält
naisuuringute vaatepunktist
Veetsin eelmise hooaja Iirimaal Corkis sealse ülikooli naisuuringute magistrantuuris. Alljärgnev sisaldab kilde
esseest, mille ma aines „Naised ja muusika“ Ester Mägi laulu „Vahtralt valgõ pilve pääle“ põhjal kirjutasin, ning
on ühtlasi omamoodi kummarduseks Ester Mägi kui naiskoori auliikme ees tema aasta alguses tähistatud 95.
sünnipäeva puhul.

Germaine Greer, üks valjuhäälsemaid naiste õiguste eest võitlejaid
alates 1970. aastatest, on oma klassikaks muutunud teoses „Kohitsetud emane“ („The Female Eunuch“) küsinud: „Mis laule lauldakse
siis, kui su süda ei põle enam kirelõõmas ja sellest tekkinud suits ei
varja su eest enam su olukorra labast tegelikkust?“ Sealsamas vastab
Greer, et selliseid laule lihtsalt ei ole. Eesti ja teiste soome-ugri rahvaste
rahvalaulude kohta see väide ilmselgelt ei käi ning seda kinnitab ka
Ester Mägi rahvalaulu ainetel loodud „Vahtralt valgõ pilve pääle“. See
naiskoori kullafondi kuuluv ja noore naise abieluigatsusest rääkiv teos
on kirjutatud 1984. aastal ja põhineb mitmetel Setumaalt pärit regi-
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lauludel: nt ühtivad laulu algusvärsid „Kõokõnõ, kõonukõnõ, tammõkõnõ …“ mitme Setumaalt üles kirjutatud ning „Kalajõe“ tüübinime all tuntud regilaulus kõlava tekstiga.
Abiellumine on ajalooliselt olnud üks naise elu eesmärkidest ning
erandiks pole olnud ka Eesti talunaised. Noore naise abielu-igatsusest maalib ilmeka pildi ka „Vahtralt valgõ …“ esimene pool, seda
nii muusikaliselt kui ka teksti poolest. Abiellumine pole „Vahtralt
valgõ …“ näiole mitte ainult ideaaliks, mille saavutamise nimel on ta
valmis ületama kõik raskused ja ronima sõna otseses mõttes ka kõige
kõrgema puu otsa. Laulu teksti kohaselt on abiellumine noore neiu

silmis sama, mis taevasse pääsemine – jõudmine paradiisi, paremasse
maailma.
Samal ajal sisaldavad nii muusika kui tekst juba laulu esimeses
pooleski piisavalt viiteid sellele, et pikisilmi oodatav abielu ei pruugi
olla lust ja lillepidu. Ohtu aimub nii sellest, et järjest kõrgemasse
helistikku transponeeritav meloodia pole mitte duuris, vaid hoopis
mollis, kui ka iga salmiosa lõpetavast ning pisarate lähedust ennustavast itkuimitatsioonist. Lisaks sellele võib ohuhoiatuse välja lugeda
ka peiu kõrvutamisest kuu ja päiksega. Nii näiteks pärineb Karjalast, mille rahvaluule Setu omaga päris mitme kandi pealt sarnane
on, arvukalt värsse, milles ema hoiatab oma tütreid halva mehega
kaasa minemise eest. Seejuures peetakse nendes värssides halbadeks
meesteks ka kenasid mehi – neil kardetakse olevat raske rusikas.
Tulevase kaasa võimalikule vägivaldsusele viitab ka taeva- ja veemotiivide kasutamine tekstis, kuna need on läänemeresoome rahvaste
jaoks traditsiooniliselt sümboliseerinud n-ö teispoolsust ehk surma.
Arvestades, et Setu folklooris kujutati abiellumist tihti neiuea surmana, võib neiu vahtra kaudu taeva pürgimist „Vahtralt valgõ …“
loos mõistagi kui sümboolses mõttes teispoolsusesse minekut.
Miks ma arvan, et „Vahtralt valgõ …“ räägib just abielust ega
hoiata neide hoopis kurvalt lõppeda võivatesse abielueelsetesse suhetesse astumise eest? Laulu tekst, mille järgi neiu oma otsust hiljem
kahetsema hakkab, ent avastab siis, et endisesse ellu tagasi pöördumine on võimatu, võimaldaks kahtlemata ka sellist tõlgendust. See
vähene, mis Eesti talurahva seksuaalelu kohta praeguseks teada on,
seda siiski ei toeta. August Wilhelm Hupel (1737–1819), baltisaksa
õpetlane ja Liivimaa valgustuse üks võtmeisikuid, kelle Eesti talurahva seksuaalelu kirjeldusi on hakatud käsitlema alles viimastel kümnenditel, on märkinud, et eestlaste suhtumine seksuaalsuhetesse oli
teiste Euroopa rahvaste, sh lätlastega võrreldes märkimisväärselt vaba.
Nii ei olnud enne abiellumist seksuaalvahekorras olemine ning isegi
sellisest vahekorrast lapse saamine eestlastest talupoegade jaoks mingi
häbiasi. Veel enam, enne abielu noormehega vahekorras olemist peeti
tüdruku puhul auasjaks ning selliste suhete puudumist häbenemisväärseks. Neitslikkusel ei olnud Hupeli sõnul eestlaste jaoks mingisugust kultuurilist tähendust ning eestlastest talupoegadel olevat olnud lausa raskusi, saamaks aru, mida selle all mõeldakse.
Miks oli abielunaise staatus sedavõrd ihaldusväärne, et „Vahtralt
valgõ …“ näio oli valmis selle nimel igasuguseid takistusi ületama?
Eesti alal valitsenud süsteem on ajalooliselt olnud patrilineaarne ja -lokaalne, mis tähendab, et abiellumisel jätsid naised isakodu ja kolisid
oma abikaasa juurde tolle vanematekoju. Naise jaoks, kes ei abiellunud, polnud sellises ühiskonnas sõna otseses mõttes kohta – tema
jaoks ei olnud ruumi ei tema vanematekodus ega ka ühiskondlikus
hierarhias. Abielunaise staatuse saavutamine võis naisele seetõttu
vahel olla sõna tõsises mõttes eluküsimus. Samas on huvitav märkida,
et traditsiooniliselt on eestlased tütre sündi siiski pigem väärtustanud – naiseks hakati tüdrukut pidama alles siis, kui ta oli sünnitanud
tütre.
Vaatamata eelöeldule ei olnud abielu Eesti talunaise jaoks sugugi
mitte meelakkumine. Talupojakultuuris ei olnud abielu mitte romantiline ettevõtmine, vaid liit, mis sõlmiti praktilistel kaalutlustel selleks, et saada tallu abiline, kes tööde juures aitab ning teeb seda kõike
tasuta. See, kuivõrd olulist rolli abistamise funktsioon abielu juures
mängis, peegeldub ju ka eestikeelses kahe inimese liitu tähistavas
sõnas endas. Kuigi oluliseks peeti ka naise ja mehe omavahelist sobivust ja iseloomu, olid abiellumise juures kõige otsustavamateks teguriteks siiski naise töökus ning tema kaasavara suurus. Töökoorem,
mille vastne abielunaine enda kanda pidi võtma, oli tõepoolsest märkimisväärne. Lisaks söögi valmistamisele, majapidamise puhtana hoidmisele ning laste kasvatamisele hõlmas abielunaise tööpõld sisuliselt
kõiki koduseid töid ehk loomakasvatust, vee tassimist, heinategu
ning nooriku puhul ka põllutöid. Ka eeldati naiselt, et vajadusel aitab
ta oma abikaasat viimase tööde tegemisel (vastupidine eeldus samas
muidugi ei kehtinud).

Abielunaiselt, eriti noorikutelt, eeldati alandlikkust ja valmidust
kanda oma (töö)koormat virisemata ja vaikides. Kuni esiklapse sünnini oli abielunaise staatus talu madalaim ning võrreldav teenija
omaga, ainult selle vahega, et abielunaisele ei makstud tema panuse eest palka. Ingerimaal näiteks oli minial keelatud ülejäänud pereliikmetega koos laua taga süüagi, ka oli seal kirjutamata reeglitega
kindlaks määratud see, mitu tundi ta öösel magada tohtis. Kuna oma
perekonna külastamine ning muud sarnased tegevused tähendasid
paratamatult katkestust talutöödes, olid abielunaise võimalused oma
kodustega kontakti hoida või uusi kontakte luua äärmiselt piiratud.
Teatud iseseisvuse ning positsiooni oma abikaasa kodus saavutas
abielunaine alles siis, kui ta oli juba eakas, ent ka siis allus ta jätkuvalt
oma abikaasale ning oli temast majanduslikult sõltuv.
Vastupidiselt unistustele, mis noortel neidudel abielu kohta oli,
ei tähendanud isakodust lahkumine nende jaoks seega iseseisvuse
saavutamist. Pigem tähendas see seda, et võim tema üle kandus nüüd
neiu vanematelt üle tema äiale ja ämmale, eriti viimasele, kuna tema
oli vastutav majapidamise eest, kuhu vastne abielunaine kolis. Paljudel
juhtudel tõi see endaga kaasa minia ja ämma vahelised pingelised
suhted.
„Vahtralt valgõ …“ näio unistuste mittetäitumist illustreerib nii
muusika kui laulu tekst. Viited kurjale ja teravale kuule ning palgeid
põletavale päiksele annavad alust karta, et lisaks eelkirjeldatule langes
näio abielludes ka koduvägivalla ohvriks. Midagi imestamisväärset
selles paraku poleks, kehaline karistamine oli läänemeresoome rahvaste hulgas võrdlemisi levinud praktika ja abielumehe õigust oma
naisele peksa anda, kui viimane oma (töö)kohustuste täitmisega hakkama ei saanud, peeti enesestmõistetavaks. Kuigi kehaline karistus
pidi olema proportsionaalne ega tohtinud olla nii ränk, et jutud sellest oleks jõudnud ka naise koduste kõrvu, oli see peksa saanud abielunaise jaoks vaevalt et lohutuseks.
Eelnev maalis Eesti talunaise elust ilmselt üsna tumedates toonides
pildi. Siiski oleks vale selle põhjal järeldada, et Eesti naiste elu oligi
ainult üks rist ja viletsus. Laulmine oli inimeste jaoks võimaluseks
väljendada tundeid ja mõtteid, mida muidu kas häbeneti välja näidata või mille n-ö tavakeeles väljendamist peeti taunimisväärseks. On
selge, et rõõmu väljendamisele selliseid piiranguid ei kehtinud ning nii
võibki rahvalaulude ja eriti naiste lauldud rahvalaulude põhjal jääda
mulje, nagu oleks elu olnud erakordselt sünge ja halb. Eks öeldakse ju
ka, et rõõm ühendab inimesi, ent mures ja leinas on igaüks üksi.
Tekst: Anne, I alt

Valik allikmaterjale, mis on ühtlasi ka lugemissoovituseks juhul, kui
kellelgi on teema vastu sügavam huvi:
Apo, S., Nenola, A. ja Stark-Arola, L. (1998), „Gender and folklore:
perspectives on Finnish and Karelian culture“
Metsvahi, M. (2015), „„Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole
nende seas häbiasi.“ August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade
seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis“, Ariadne
Lõng, XV(1/2), 104–127. Internetis ättesaadav: http://enut.ee/
ariadne-long-2015/
Mägi, M. (2009), „Abielu, kristianiseerimine ja akulturatsioon.
Perekondliku korralduse varasemast ajaloost Eestis“, Ariadne Lõng,
IX(1/2), 76–101. Internetis kättesaadav: http://enut.ee/ariadnelong-2009/
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Isiklikud kajastused
ning vaimsed
ühendused

Naiskoor koos Andres Raudsepa ja Anne Türnpuga Torontos
Trinity-St. Pauli kiriku ees 2012. aasta mais. Foto: Peeter Põldre

Meenub hetk, helge ja hea, kaks nädalat tagasi (2. novembril) toimunud naiskoori proovis. Isiklikud jällenägemise rõõmuavaldused nii
mõneltki laulusõsaralt olid nii südantsulatavad, et oleksin tahtnud –
kõrvalkohustuste kiuste – kogu proovi ajaks kohale jääda. Tuli ka
meeldejäävalt tervitama minule senini tundmatu uus šarmantne
koorivanem. Kui tuli aeg koori ees sõna võtta, pani ehk mõnigi tähele,
et tundekülluses pakkusin veidi üle.
Alustan käesolevat kirjutist veidi koduselt, kuna on soovitud, et
avaldaksin ka midagi tunnete alusel. Olin varem U-duuri jaoks enesele kirja pannud asjalikumaid ridu sõjakeerises veedetud lapsepõlvest ning sellest, kuidas laul ja muusika mind juba siis mõjutasid. Ehk
ootab ees mingisugune mälestusteraamat. Veelgi varem sai alguse
psühhosotsioloogiline jutujada meie – teie ja minu – erinevustest ning
sarnasustest. Seda aga tuleks täpsemalt läbi mõelda. Vaatasin viimaks
üle oma juunikuise kolme koori laulupäevade lood, mis ilmusid Kanada eestlaste häälekandja veergudel, ja leidsin, et neis avaldet tundeid
saaks sõnutsi veelgi võimendada. Aga miks? No miks mitte?
Jättes eelpool mainitud teemad mõneks ajaks kõrvale ja arvestades
uuema teretulnud soovitusega, asun vastavalt kahe-kolme hüppega
mineviku rajale, ajakohastamaks paari eilsepäeva kildu. Kuna kevadel möödus viis aastat TÜANi Kanadas käigust, võiks ju vaadata
mõnele küsimusele otse näkku. Kuidas on muutunud mu mõtted ja
tunded seoses naiskooriga vahepealse aja vältel? Kas koor on minu
jaoks ikka sama? Või muutunud? Kuidas ma teid nüüd näen?
Enne loome ehk mõne konkreetsema pildikese lähiminevikust. Mul
on selgelt meeles teie etteasted Torontos, Ottawas ja eriti Seedriorul,
killuke Eestit võõramaa pinnal, kus toimus (selleks korraks) viimane
esinemine Kanada eestlastele. Kohe pärast saabumist liikusite korrapärases reas orus paikneva valge purjekujulise mälestussamba ette ja
rohelises avaruses laulsite neile, keda me enam ei näe. Ilusaim hetk
kontsertreisi vältel! Toimus veel meeleolukas loodusretk, jalutuskäik nii mõnegi peatusega, mis kullatud koorilauluga. Pea loputasite
naiselikult jalgupidi jões, mis voolas mööda eestlaste maa-ala äärt,
mõned teist reiteni vulisevas vees. Siis ühinesite külarahvaga peamajas
ja pärast kontserti ning ühislaulu pöördusite armsaks saanud kollases
vanamoelises koolibussis tagasi Torontosse, jättes maha pundi poolpisarais lehvitajaid. Raske ette kujutada, et eestlased nii kiiresti võiksid armuda.
Maaliksin ka huvitava kontrastse pildi eelnevaist hommikuist Tartu
College’i sööklas, kus istusite igaüks oma kambas. Küsisin noil hetkil endalt, miks keegi ei lähene (kas olin juba siis vana ja hirmus?).
Istudes vagusi kohvitassi taga, tahtsin teada, kas need on teie hommikused kombed, ega püüdnud teie manu trügida. Olite veel võõra
suhtes lihtsalt kodumaiselt tagasihoidlikud. Nüüd see vähemalt enam
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ei toimuks. Mina ka ei mökutaks ega prooviks teha mingisugust
psühhoanalüüsi. Nüüd te lihtsalt tõmbaksite mind enda kõrvale.
Olgugi, et igal tervituskülaskäigul näen vähem ja vähem „vanu“
tuttuvaid nägusid, muutub koor siiski lähemaks, et mitte öelda
kodusemaks. Koori identiteedi mõiste on minu jaoks tugevnenud ja
tõmbab kõik, ka uued, minu silmis aina rohkem ühte kampa. Näod
erinevad, aga koor on sama. Jah, on muutunud see, kuidas ma teid
näen. Või olen muutunud ise?
Kui teid pool aastat tagasi Võru kontserdisaalis ning Sulbi laululaval pingsalt jälgisin, tekkis südames äkiline ühendav tunnetus. Et
ikka samad, kellega kord varem Torontos magasime kaks nädalat
koos – vabandust, samas hoones, erinevais ruumes, isegi vist erinevail
korrustel.
No räägime veidi tulevikust. Võiksin koondada koorist kontsertreisil tehtud pildisuurendused, mis veel raske raami all. See siis kunagise fotonäituse otstarbeks. Näitus püsis Toronto Eesti Maja seintel
ju peaaegu neli kuud. Minu arhiivist võiks teile paljut ka saata, kuna
teie tavaposti aadress on minul olemas. Peaksin samuti hakkama
taas kuulama teie helisalvestusi, mille kaudu meievaheline ühendus
tegelikult kolm-neli aastat enne mainitud Kanada kontsertreisi algaski. Sain kord Maarja käest pakikese plaate, mille edastasin kiiremas
korras Tartu College’i Ööbiku koori liikmetele, nii et peaaegu kõik
CDd said ära antud ja läbi müüdud. See oli siis ammu enne seda, kui
õppisin tundma Maed ning Triini. Südames lööb aga tuks-tuks-tuks,
et tean teid juba ammusest.
Mõne kokkuvõtliku lõppsõna asemel jagaksin teiega hoopis paari
isiklikku saladust, lootes, et ma pole teie jaoks liigrahutu. Mitte
kaua aega tagasi armusin eesti kromaatilisse kandlesse. Korraldasin
Tartu College’is esimesed kandlepäevad Kanadas (varem toimusid
need USAs). Peatselt kutsusin kodumaalt Torontosse esinema armsa
heledajuukselise kandlekunstniku, kes oli parim Eestimaa pinnal.
Kuus aastat hiljem, kui kohtusin naiskooriga Kanadas, hakkasin
unistama teie laulust kandlehelinate saatel. Lisaksin põues hellitet
teise unistuse. Olen nooremas eas esinenud koorisolistina nii Toronto
Eesti Meeskoori kui ka kunagise suurima eesti segakoori ees. Vaid
mõtteis veel esitan Schuberti „An die Musik“ oma lemmiknaiskoori
saatel. Tean, et seda ei juhtu. Aga laul, pühendus muusikale ja kooskõlast vastav ettekujutus on midagi, mis meid – küll vaimusilmis/
kõrvus – ühendab veelgi.
Tekst: Andres Raudsepp*
* Andres oli 2012. aasta maikuus toimunud naiskoori Kanada reisi sealpoolne
põhikorraldaja. Naiskoor valis ta 2015. aastal oma auliikmeks.

Kerge magistrieksam
Minu kogemus koorilauljana

Minu kogemus assistendina

Kevadel toimus dirigent Kuno Kerge magistrieksam-kontsert, kus
kontserdi teises pooles esitas Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor koos
Tartu akadeemilise meeskoori, solistide ja oreliga Maurice Duruﬂé
„Reekviemi“. Koorilauljana sain sellest kontserdist meeldejääva elamuse ja proovin veidi avada tookordse elamuse tagamaid.
Kontsert toimus renoveeritud Tartu Pauluse kirikus ning juba kirikus viibides tekib veidi erilisem meeleolu. Koor asetses rõdul ning
otse oreli jalamil, nii et oreli võimsad helid kaikusid valjult lauljate
kohal. Noodilt pilku tõstes oli näha dirigent ja altar ning kuna seisin
lauljaterea servaosas, siis oli võimalik veidi kaaslauljate nägusid piiluda.
Varasemates kooriproovides laulsin teost fraashaaval. Kirev noodipilt ja ladinakeelne tekst takistasid esialgu emotsionaalse kontakti
tekkimist helilooja poolt kirjutatuga. Teose sisule suutsin keskenduda
alles siis, kui olin missa ladinakeelsed sõnad ingliskeelse võrdlusteksti
abil enda jaoks suupärase sõnastusega eesti keelde ümber tõlkinud.
Minu jaoks oli esmakordne kogemus esitada kooriga surnumissat
ning varem olin leinamissadest üldse kokku puutunud vaid Cyrillus
Kreegi „Requiemiga“, mille viies osa „Domine Jesu“ on minu meelest
imeilus. Olen Pauluse kirikus ristitud ja leeritatud, seega leinamissa
laulmine oli nüüd kuidagi tõelisem ja isikliku varjundiga. Õigupoolest avaldus teose mõju juba varem Salme tänava õppehoone aulas
ühisproovis, kus muuhulgas soprani „In Paradisum deducant te …“
ilusa kõla peale pisarad voolama hakkasid ja enam korralikult nooti ei
näinud … Duruﬂé on edasi andnud just õige emotsiooni, mis tundub
minu ettekujutuses väga tõepärane ja lohutav. Rahu saabumise motiiv
tuleb viimases osas esile ka seetõttu, et sellele eelneva „Libera me“
esitus on tempokas ja intensiivne ning osa lõppedes tajub laulja ise
saabuvat vokaalset ja füüsilist rahunemist. Teose lõpuosa meeleolu
kannab minu meelest etteruttavalt ka kolmanda osa meloodiakäik
„Quam olim Abrahae …“, mis on kerge, helge ja lootusrikas.
Kui lähtuda eeldusest, et muusika võimaldab täpselt väljendada lisaks üldise tundetooni piiritlemisele ka spetsiiﬁlist äratundmist, võibolla võimaldab koguni läbi elada midagi isikliku kogemuse sarnast
tegeliku kogemise eelselt, siis selles osas on Duruﬂé minu silmis väga
naelapea pihta löönud.
Duruﬂé väljendusviis on mitmel puhul tagasihoidlik ja leebe, ta
ei rõhuta ega tähtsusta liialt inimkeelset palujat ja ülistajat. Siin ilmneb justkui kindel lootus, et siiras palve jõuab kõigeväeliseni lihtsa
lausumise ja puhtsüdamliku teatavaks tegemisena. Ühtlasi on teoses
mõnel puhul minu jaoks tuttavlik, et inimene justkui teeb midagi, aga
ei ole üleni asja juures. Seeläbi võib kuluda aega, enne kui tegutsemise
või kõnelemise läbi jõuab tõeline äratundmine ka teadvuse ja südameni, muutudes seejärel nii enda kui teiste silmis oluliselt usutavamaks ja tungivamaks. „Kyrie“ („Issand, halasta!“) on minu meelest
just niisugune, samuti „Sanctus“ algab teatava hoovõtuga, kuid siin
võib ka mõelda, et kiituselaul on kostmas kuskilt kaugelt ning inimene
läheneb kiituselaulu kuuldavusele teiste huulil ja lausumise tähendusele enese hinges.
Avastasin veebist kontserdi salvestuse ning olen seda korduvalt vaadanud ja kuulanud. Siiski ei ole need kaks – vahetu osalemine ja järelvaatamine – omavahel ühetaolised ega asendatavad. Koorilauljana
sündmuste keskel viibides ja teost esitades lisandub alati teose kogemisele midagi niisugust, mida publiku vaatepunktist ei saa tajuda ja
mis heli- või ﬁlmilindile ei pruugi jäädvustuda.
Kohalviibimine on see võlusõna, mille ümber paljud ilusad emotsioonid põimuvad. Laul on teose mõtte ja helilooja sõnumi lauljapoolne
aktiivne teadvustamine sõnade lausumise ja mõõdetud hingamise läbi,
seejuures olles samal ajal ümbritsetud helikeele terviklikust kõlast.

Kuno Kerge magistrikontserdi ettevalmistustega ühinesin üsna järsku, kui ettekandeni olid jäänud veel mõned päevad: Toomas Trassil
polnud veel assistenti ja Pauluse kiriku organist Anna Humal ei saanud ise tulla. Olin rõõmuga nõus, kuna orelimängija assisteerimine
on teravat keskendumist nõudev töö ja fookus mulle meeldib. Ma
polnud selle reekviemiga varem kokku puutunud ja kohtusin Trassiga
veerand tundi enne koori saabumist. Vaatasime kriitilisemad kohad
üle ja märkasin kohe sellisele suurvormile ebatavalist helikeelt, olin
vist valmis millekski „kurjemaks“. Pauluse kirikus oreli juures olla
oli ka parajalt nostalgiline, kuna selle pilli peal mängisin oma lõpueksami.
Tooksin välja kolm lemmikkohta, mis teadvuse kohe kuskile erilisele sagedusele viisid.
Introit – vaikselt, kummituslikult üles-alla sibliv orelipartii, mis
teose mitmes osas ühel või teisel kujul tagasi tuleb, on nagu aja edasiliikumist väljendav perpetuum mobile. Ükski harmooniamuutus ei
mõju erilise sündmusena, kuna esiplaanil on igavese rahuga tegelev
palve. Kõla on täiesti neutraalne ja tagasihoidlik. Ka siis, kui meeskoor
sisse tuleb, ei saa justkui midagi aru, kuid tõusev ja laskuv „dona eis
Domine“ tõmbab igal korral külmavärinad üle ihu – siia ajastati
lõpuks üks mahedast mahedam pedaalivahetus, mis viib harmoonia
mängeldes tertsi võrra alla mažoori ja tagasi. Keeruline määratledagi,
kas esimene osa on kurb või rõõmus, lauluviis laheneb kohati justkui
duuri, kuid saade ei tee sellest välja, vaid ludistab oma armutult
neutraalset minoorset septakordi kõikjale, kuhu võimalik. Materjal
voolab üle, kuigi lugu on vaevalt poolteist minutit kestnud. Järgmist
lauset „Te decet hymnus Deus in Sion …“ („Kes on puhtad südamelt,
kiidavad Jumalat …“) valmistab ette üles-alla liikuv akordide sireen,
mis meenutab kosmilist arvutimängumuusikat. See on just parajalt
plastiline, et jumalat kõrgemale tõsta. Oreli registrite valiku tõttu
jääb kõik pianosse ja materjal oma pideva muutumisega liigub kogu
aeg edasi, järgides hüpnootiliselt astmelist, loomuliku lausumisena
kõlavat koraaliviisi. See algus meenub mulle ka esimese asjana, kui
kuulda sõnapaari „Duruﬂé reekviem“.
Teose kolmanda osa „Domine, Jesu Christe“ algus toob välja põhjuse, miks orel on ideaalne kirikupill: suured ja väiksed viled väljendavad sajandiku täpsusega kordamööda süngust ja kirkust. Seetõttu ei
pidanudki inimesed vanal ajal ladina keelest aru saama, kui helilooja
oli hingeseisundi kõiki vahendeid arvestades nooti pannud. Kuningate kuningalt palutakse lahkunud hingede päästmist piinadest. Seda
teeb imeilus aldisoolo osa alguses ja nüüd astub saatepill juba julgemalt dialoogi, värvides harmooniat enne koraali algust ja ka selle ajal.
Pärast mitut palumise kordust hakkab orel aga kasiinoautomaadi sarnaselt võidutrioole pilduma, koor jätkab vabastuse pärimist (tundub,
et läheb õnneks). Siin ja mitmes kohas veel paistab, et orel esindabki
otseselt jumala tahet või ülevalt vaatamist: ta muutub tormilisemaks,
vaibub, annab armu (olgugi et lõpu „Libera me“ näol on veel midagi
paratamatult saatuslikku tulemas). Ühehäälne sopran algab pärast
rahunenud segadust täie õrnusega, laulab valgusest ja kaitseingel Miikaelist. Hanna-Liisa tõi oma lemmikute hulgas välja järgneva takti, kus
alt liitub tekstiga „Quam olim Abrahae …“. Tõenäoliselt jäi see talle
meelde, kuna pärast rida lahenemata akorde ja kiiret tempot saavad
just aldid võtta sopranilt kauni mõtte üle ja öelda viimase, väärikalt
ja vaikselt laheneva sõna enne baritonisoolot: Aabraham ja tema sugu
tõesti pärivad valguse, tulgu taevast või pussnuge.
Eelviimase osa „Libera me“ oli minu assistenditöö kõige närvesöövam koht, kuna tempo, taktimõõdud, registrid ja leheküljed vahetusid seal kiiremini kui mujal. Ta kuulus ka minu lemmikute hulka,
kuna mõjus pärast kaeblikku baritonisoolot ja vaikset kommentaari
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Laulja proovib edastada ja peegeldada dirigendi näoilme ja liikumisega väljendatud kunstilisi taotlusi. Dirigent saab sisendi laulja viibimisest „käe all“ ja „sõrme otsas“ ning tundepuhangutest, mis tekivad
teose ettekande ajal ja mis ei pruugi olla seotud ainult konkreetse
viisi ja sõnadega. Laulja kui hääle doonor on koori liige ja vaadeldav
osana tervikust, üksiku pillikeele või klaveriklahvina, mis eraldi võttes
ei täida soovitud funktsiooni. Samas on koorilaulja konkreetne isik
oma isiklike murede, rõõmude ning kontekstiga, millest ta pärineb
ja mille pinnalt toob enesega teose esitamisel kaasa teatud pagasi, mis
annab tulemusele kindla värvi ja varjundi. Selline kümnete lauljate
hetkeolukord mõjutab mitmepidises koostoimes teose taasloomist vastavas ajahetkes.
Hanna-Liisa, II alt

Mõned põhimõisted Hanna-Liisa järgi

Reekviem või surnumissa on leinajumalateenistus lahkunute
hingedele rahu palumiseks, aga samuti leinajumalateenistust
saatev kindlatest osadest koosnev sakraalne muusika. Reekviem võib
olla ka mõni teine surma ja leinamisega seotud muusikateos,
millel puudub religioosne sisu.
Jumalateenistus on pühakojas peetav usklike avalik rituaalne
kogunemine laulude ja palvetega ning armulauaga või ilma.
See on formaalne, kindlat kava järgiv liturgiline toiming Jumala
palumiseks, tänamiseks ja Jumala sõna kuulamiseks. Armulaua
osadus pärineb Jeesuse ja jüngrite viimsest õhtusöömaajast.
Jumalateenistust võib pidada lisaks regulaarsele usu kinnitamisele
veel erieesmärgil, näiteks matustega seoses. Jumalateenistuse
erivormid võivad olla tavalise jumalateenistuse osaks või ka eraldi
teenistusena toimuda. Matuseteenistusi peetakse reeglina eraldi
kogunemistena.
Lein on kombekohane sügav kurvastus kellegi surma pärast. Leinatalitus ja matus on mõeldud lahkunu leinamiseks ja surnukeha
muldasängitamiseks või tuhastamiseks, usklike inimeste jaoks ka
lahkunu hinge teelesaatmiseks surmajärgsesse ellu.
Surm on maise elu lõppemine ja seda tajutakse enamasti kaotusena.
Erandiks võivad olla näiteks väga raske haiguse põdemine eluajal.
Uskliku inimese jaoks võib muuta veendumus surmajärgse elu
saabumisse surma tähendust.
Patt tähendab usklike inimeste jaoks Jumala käsust üle astumist.
Patt tuli maailma Aadama kaudu ja surm tuli patu läbi. Aadama
eksimus mõjutas inimloomust ja seeläbi sündinud patt kandub
edasi põlvest põlve. Pärispatt on meile sündimise läbi osaks saanud.
Individuaalne patt lisandub siis, kui lahutame end Jumalast,
võõrandume iseendast ja ligimesest, ümbritsevast maailmast,
lõhkudes sõprussidemed Maa inimperekonna vahel. Kui esimene
inimene Aadam oli maine ja muldne ja patune, siis teine Aadam ehk
Jeesus Kristus kui inimese uus musternäide on vaimne ja taevane.
Paulus ütleb esimeses kirjas Korintlastele (1 Kor 15:47): „Esimene
inimene oli maast muldne, teine inimene on taevast.“
Duruﬂé „Reekviemi“ sünnilugu

Louviers’i linnakesest pärit Maurice Duruﬂé oli ilmselgelt perfektsionist. Oma eluajal avaldas ta ainult 14 oopust, töötas Saint-Étiennedu-Mont’i kirikus organistina ja Pariisi konservatooriumis harmooniaprofessorina, samuti assisteeris ta Pariisi Jumalaema kirikus möödunud sajandi orelisuperstaari Louis Vierne’i.
„Reekviem“ oli Duruﬂé kuulsaim teos. Kirjutamise tagamaade osas
puudub tänini erinevates allikates üksmeel: kuigi on üldlevinud teadmine, et ta kirjutas selle oma isa mälestuseks, oli isa suurvormi kirjutamise alguses veel elus. Teose kirjutamise ajendiks võis olla II maailma-
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koori poolt, et taevad tõepoolest keerduvad kokku, kontrastselt ja
lausa hitilikult. Kui peaaegu terve eelneva osa vältel oli pedaal veenvalt edasi andnud täielikku staatilisust pika orelipunkti* näol, teravalt katkenud ja taas ilmunud kohtumõistmise lõigus või esitanud
taevakeerdumiseks vajalikku ülespoole ukerdavat käiku, siis nüüd
loobub helilooja pedaalist täielikult – tekst ütleb juba piisavalt. Iga
kord mõjus see järsk kontrast vaibuva oreli ja võimenduva meeskoori
vahel efektselt. Toomas Trassi sokkides jalad puhkavad hetkeks,
kui välja öeldakse fakt, et püha viha päev ongi tulekul ja see mõjub
kuulajale topeltkontrastina: solist asendus saatusliku meeskooriga ja
oreli madal kumin kadus järsku kuskile, jättes alles õhulisema, kuid
siiski kindla akordi.
Duruﬂé, keda peetakse viimaseks prantsuse impressionistiks, kasutas väga palju noon- ja septakorde, mistõttu kõlab osa tema harmooniast suisa jazzilikult. Olin proovides ja kontserdil alati hämmastuses, kui kontrastseid elemente on helilooja kasutanud. Duruﬂé võis
katoliiklikul Prantsusmaal mõjuda tõelise eklektikuna, pannes kokku
ühehäälse kirikulaulu ja ajastukohase harmoonia – umbes nagu
kaneel harilikus mulgipudrus: midagi on väga teistmoodi, ei saa nagu
arugi, aga poole kausi peal jõuab magusa vürtsi mõju kohale.
Emotsioon, mida Hanna-Liisa koges Pauluse kirikus „In Paradisumi“ alguse sopranisoolot kuulates, pole kindlasti juhuslik. Orelipartii parema käe reale on märgitud register Voix céleste, mis tähendabki otsetõlkes taevalikku häält. Seda kasutatakse jumaliku ja õrna
afekti saavutamiseks. Samuti mõjub „In Paradisum“ kogu teose suhtes justkui rühmatreeningu viimane lugu, mis keskendub venitusele
ja lõdvestusele: materjal rahuneb järsult, eelmise osa saatefaktuuris
valitsenud rütmika on taandunud pikkadeks akordideks, mis tõotavad taevaväravaid. Ka pedaalipartii soleerib tavalisest kõrgemal: terve
orel läks juba ees paradiisi ära. Häälte lisandumisel hakkab faktuur
laiemaks muutuma, kuid saade jääb minimalistlikuks, hõljuvaks,
lastes kooril lugu lõpuni rääkida – lubatakse saatmist pühasse linna,
seltsiliseks Laatsarust ja inglikoore.
Marie-Madeleine Duruﬂé, helilooja abikaasa, ütles oma viimasel
eluaastal antud intervjuus: „Nüüd usaldan ma teile midagi, mida ma
pole veel kellegagi jaganud. Minu abikaasa tunnistas mulle, et reekviemi kirjutades nuttis ta mitu korda. See puudutas mind sügavalt.
„Agnus Dei“ ja „In Paradisumi“ teemad on nii tundlikud ja väljendusrikkad – pole ime, et tal tuli pisaratele alistuda.“
Kaisa, koormeister

* orelipunkt – pikk, liikumatu madal bass

sõja ajal Prantsusmaad valitsenud Vichy režiimi tellimus (olgugi et helilooja pere seda eitab). Selle laekumise ajal visandas Duruﬂé gregoriaani
viisidel põhinevat orelisüiti ning ilmselt praktilistel põhjustel jätkaski ta
sama materjali seadmist orkestrile ja koorile. Kui valitsus 1944. aastal
kukutati, polnud „Reekviem“ ikka valmis. Duruﬂé oli perfektsionist ja
töötas rahuliku tempoga – teos valmis 1947. aasta lõpuks. Ta pühendas
selle oma isale, kes oli selleks ajaks juba kaks aastat surnud.
Helilooja lõi „Reekviemi“ saateks mitu erinevat varianti: orel, klaver, suur ja väiksem orkester koos oreliga. Autor tahtis olla kindel, et
„Reekviemi“ saab esitada ka oreli puudumisel. Tõenäoliselt ongi selle-

Kuno Kerge magistrieksam Pauluse kirikus 2017. aasta aprillis. Foto: Peeter Säälik

pärast mõlemas orkestriversioonis orelil üsna tagasihoidlik partii. Basstrummi, taldrikute ja timpanite kasutamine ei olnud toona kirikus
lubatud, seetõttu eemaldas ta keelatud pillid vähendatud koosseisuga
orkestri noodist (kuid see anti välja mitu aastat hiljem). Motu proprio
ehk kehtiva kirikuseadusega läks vastuollu ka „Reekviemi“ tekstikäsitlus. Näiteks kõlas „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona
eis requiem“ rohkem kui ette nähtud kolm korda. See oli samuti üks
põhjustest, miks esiettekanne ei saanud toimuda kirikus. Klaverinooti ei ole tänaseni ametlikult avaldatud. Helilooja iseloomustas
oreli jumalikku rolli nii: „Orel sekkub vaid muuseas, mitte selleks, et
toetada koori, vaid et rõhutada teatud kohti või asendada koosseisu
liiga inimlikke kõlasid. Ta esindab rahu, usku ja lootust.“
„Reekviemi“ loomise ajal konsulteeris Duruﬂé Nadia Boulangeriga,
tänu kellele helilooja paljudest raskustest üle sai. Duruﬂéle meeldis
Boulangeri otsekohesus, kuigi vahepeal oli tema kriitika ka „kohutavalt otsekohene“. Naise meelest oli „Reekviem“ nõrk. Kirjas, kus helilooja kutsub Boulangeri esiettekannet kuulama, vabandab ta ühtlasi,
et „ei jõudnud ofertooriumi (ilmselt siis „Domine Jesu Christe“) keskmist osa parandada, kuid teeb järgmisel kuul soovitatud muudatustega
uue noodi.“ Siiski jätkus Nadial ka kiidusõnu pärast valmis teose
kuulmist ja need puudutasid heliloojat väga.
Üks „Reekviemiga“ seotud võtmeisikutest oli ka organist ja helilooja Marcel Dupré. Nimelt käis Duruﬂé aeg-ajalt talle oma teost
näitamas ja Dupré andis alati positiivset tagasisidet – ta oli kolleegi
loomingu suur fänn. Kuid ka neil kohtumistel rõhutas helilooja ühe
või teise koha ebaõnnestumist ja ei suutnud kiidusõnu vastu võtta.
Duruﬂé ebakindlus oli nii suur, et ta soovis ka juba avaldamiseks
trükki antud käsikirja tagasi võtta: „Milline katastroof! „Pie Jesu“ on
täielik läbikukkumine“, kurtis ta oma õpilasele Marie-Claire Alainile.
Esiettekanne toimus raadio vahendusel 1947. aasta 2. novembril –
hingedepäeval. Lisaks „Reekviemile“ oli kavas veel poola helilooja
Tansmani sümfoonia „In memoriam“, mis oli pühendatud sõjas

Prantsusmaa eest surnutele, ja teine samanimeline teos ungarlaselt
László Lajthalt. Kontsert kanti üle Salle Gaveau kontserdisaalist.
Raadioülekannet reklaamiti päevalehes Le Monde teiste raadioteadete hulgas üsna muuseas, mainimata, et tegemist on esiettekandega. Teosele kirjutati sellegipoolest positiivsed arvustused, kõik võtsid Duruﬂé kaasaegselt harmoniseeritud „muidu nii monotoonse gregooriuse laulu“ hästi vastu ja üks kriitik kirjeldas, et kahe eri ajast
pärit materjali vahel tekib efekt, mis meenutab raagus oksal ootamatult puhkevat roosiõit. Mõni kuu hiljem esitati „Reekviemi“ ka
kontsertkorras.
Nagu liturgilise muusika puhul ikka, on tekst kõige tähtsam. Duruﬂé valitud algmaterjal on mugav ja kõnepärane, kuna tegemist on
gregooriuse koraaliga. Siin aga tekib kokkupõrge kaasaegse meetrumitaju ja munkade laulu põhitõdede vahel, mistõttu on teost väga
raske õppida: noodis algavad laused takti rõhutul löögiosal, mingid
pausid tunduvad otsekui „ebaloogilised“ – me pole sellise taktikäsitlusega harjunud. Duruﬂé ütles ka ise, et püüdis säilitada koraalilaulust võimalikult palju, kuid tänapäevase esituse võimaldamiseks pidi
ta rütme pisut korrigeerima, et fraasides oleks võimalik mingit pulssi
eristada. Gregoriaani stiil lähtub aga mitte noodi asetamisest „löögi
peale“, vaid impulsist: noodi lahtilaskmisest sel löögiosal, kuhu ta
kirjutatud on, jättes ruumi spontaansuseks. Tänapäeval sellise valemi
järgi koorilaule esitada oleks ilmselge katastroof …
Kaisa, koormeister

Allikas: Frazier, J. E. (2007), „Duruﬂé: The Man and His Music“
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Tormis, meie armastus
2017. aasta algas koorimuusika jaoks kurvalt: 21. jaanuaril, samal õhtul, kui naiskoor laulis
Tallinnas Niguliste kirikus sellest, kuidas üle taeva jooksevad pilved, lahkus laulu autor Veljo Tormis
igavikuradadele regilaule laulma.

Sellest, mida 1985. aastal naiskoori auliikmeks valitud Veljo Tormis
ja tema muusika on naiskoori jaoks tähendanud, võiks kirjutada terve
raamatu ja eks üht-teist ole juba raamatukaante vahele pandud ka.
Naiskoori pikaajalise dirigendi Vaike Uibopuu tööst Tormise teostega ja eriti „Naistelauludega“ leiab üldisema ülevaate Saari Tamme
raamatust „Vaike Uibopuu: neiulaul ja naistelaul“ (2010), Tormisest
räägib Vaike üsna pikalt ka Priit Kuuse raamatus „Veljo Tormis.
Jonni pärast heliloojaks!“ (2000). Viimati nimetatud teoses mainib
nii Vaiket kui naiskoori korduvalt ka Tormis ise. 1997. aastal osales
naiskoor Vaike juhatamisel Tormise kui TÜ vabade kunstide profes-

sori viimases loengus, mille kohta on lähemalt võimalik lugeda Tormise raamatu „Lauldud sõna“ (2000, toim Urve Lippus) viimasest
peatükist. Naiskoori praeguse dirigendi Triini mõtted ja mälestused
Tormisest loodetavasti alles leiavad tee mõne heliloojast kõneleva raamatu kaante vahele.
Sel suvel salvestatud „Ööülikooli“ loengus Tormisest kõneldes kutsus muusikateadlane Tiia Järg kõiki heliloojaga kokku puutunud inimesi üles oma mälestusi talletama. Üleskutsest inspireerituna palus
U-duur seda teha kõige pikaajalisematel naiskoori lauljatel, kel heliloojaga isiklikke kokkupuuteid lauljatest kõige rohkem.

Tormis minu elus!

val esitades, sest see, milleni laulus jõuame, oli selja taga – veski kui
tööstus, inimkonna arengu näide puutumatust soost rauani! Kui vaid
inimühiskond sinnamaani pidama oleks jäänud, mitte jõudnud sõdade ja tapmiseni. „Raua needmine“ ise on kõlapildilt üliäge ilma tekstist aru saamatagi, aga ägedaks kirjutas selle Tormis, kellel iga noot
sai kirja sisust lähtudes.
Ühel naiskoori juubelikontserdil langes sülle lilleneiu roll ja lilled
viisin Tormisele endale. Sain kallistuse osaliseks, mida meenutab pilt
siiani nii mälus kui visuaalis.

Vaatamata mu üldistele arusaamadele elust ja inimestest ja mu iidolite mittekummardamise kiiksust hoolimata oli Tormis mees, kelle
lähedal olles tundsin nõrkust põlvis ja krampi mõtetes. Mida rohkem
meil kokkupuuteid oli, seda enam, kuigi Tormis oli ääretult sõbraliku olemisega ega andnud kunagi põhjust alt üles vaatamiseks.
Naiskooris lauldes oli temaga esimesi kontakte juba sajandi alguses,
2000. aasta augustis, kui Otepääl toimus esimesi kordi rahvakultuuri
ja käsitööpäev ning naiskoor seal õpitoas esines. Mäletan, et ma julgesin proovis oma arvamust avaldada mingil muusikalisel teemal,
midagi oma partiiga seoses. No seda võis tõesti ka väikseks vaidluseks pidada, mida Tormis kenasti ohjata suutis. Mäletan, et pärast
oli veidi piinlik, sest keegi koorist tuli sõbralikult tögama, kuidas ma
julgesin! Nüüd mõtlen muidugi ise kah, et kuidas ma ometi julgesin … Kahju, et vaidluse teema enam meeles pole.
Mõned aastad hiljem, kah augusti alguses, olin veskiühingu suvepäeval Viljandimaal, kui helises telefon ja kuidagi tuttava häälega
mees küsis, kas veskisse on praegu võimalik saada. Kui andsin eitava
vastuse, tutvustas helistaja end – see oli Veljo Tormis! Kuigi leppisime kokku, et paari kuu pärast tuleb ta taas siiakanti ja võtab siis
ühendust, korraldasin tookord seda suvepäeva edasi ääretu kahetsusega, mõeldes vaid Tormisele ja lohutades end mõttega, et ehk järgmine kord olen õigel ajal kodus. Veskisse Tormis paraku ei jõudnudki.
Kui lindistasime Tormise plaati, uskus ta II aldi võimetesse ka
juhul, kui koor peaks pisut vajuma – ta oli veendunud, et „Pihlapuu“
viimase akordi jagunemisel kõlab II aldi alumine do igal juhul. Just
see noot annab laulule kogu värvirikkuse! Tundsin mõnu sellest
vastutuse koormast, sest ta teadis, et mina ikka selle ära laulan.
Oli veel kokkupuuteid siin-seal, ja kuigi ta nüüd on läinud, ei saagi
sellest päriselt aru, sest laulud ju jäid, ﬁlmid, intervjuud, (mälu)pildid
jäid. Kui Tormist laulda, siis ma laskun temaga dialoogi, püüdes jälile
saada, kuidas ta need laulud ikka selliseks vägevaks suutis kirjutada.
Veskiemandana on mind emotsionaalselt raputanud kõige rohkem
„Käsikivimäng“, „Sampo tagumine“ ja „Raua needmine“, sest nende
tekst haakub minu igapäeva eluoluga: kui ikka jahu ja veski või
raud laulust läbi käib, olen kohe isiklikult puudutatud. Tänu „Raua
needmise“ sooloosale mõtestasin kogu teksti loogika ja muusikalise
ülesehituse elus eneses läbi, et pähe õppimine kergemalt sujuks. Esimese ja tõelise raputuse teosest sain tõttöelda alles pärast juubelietendusi pool aastat hiljem veski taga naiskooriga seda muinsuskaitsepäe-

Mae, II alt, see kõige madalam

Igal oma saatus

Ester Mägi, Roman Toi, Kuno Areng, Alo Ritsing, Vaike Uibopuu,
Arvo Pärt ja paljud teised eesti muusika suurkujud – naiskoori lauljana saad osa nende maailmast, nende muusikast. Oled teinud koos
nendega proovi, saanud neilt innustavat tagasisidet; näinud neid päris
lähedalt, ilma teleekraani vahenduseta. See on naiskooris laulmise
privileeg, mille väärtust hakkad aduma alles aastate pärast.
Veljo Tormis on minule meelde jäänud selle tugeva jässaka mehena, nagu ta 90ndate lõpus oli. Ja ta oli juba siis pea 70 aastat vana –
imetlusväärne energia! Tormis klappis hästi Vaikega ja ka Triiniga,
ilmselt on tema helilooja, keda olen naiskooris lauldud aja jooksul
kõige enam meie proovides kohanud.1 Temas oli alati hoogu ja energiat, tal jätkus jonnakust ajada proovis taga just talle sobivat esitust,
meie esitusi kommenteeris Tormis heatahtlikult, kuid ausalt ja ka
kriitiliselt, kui põhjust andsime.
1997. aastal oli Tormis ülikoolis vabade kunstide kutsutud professor, esimene selles väärikate reas. Esitasime naiskooriga tema lõpuloengul osa „Tähemõrsjast“, tsükli „Emalaulud“ ning „Sampo tagumise“.
Kõige eredam mälestus on mõistagi „Sampo tagumise“ esmaettekandest. Aega valmistumiseks vähe, repertuaari palju. Noot, mis meile
jagati, oli käsikirjas, tekst ladinakeelne. Tempo oli kiire nii õppimisel kui laulmisel – ega Vaike olnud kitsi, kihutasime kohe läbi loo
ning pikema mõtlemisega inimesed said esimestel kordadel heal juhul
pihta vaid igale kolmandale taktile2. Sobivaid instrumente, st kirvest
ja lokulauda, Tormis proovide ajal alles otsis. Pilli kõla oli talle väga
oluline ja minu mäletamist mööda leiti õige kirves Johansonide suvemaja kuurist.

1 Ilmselt on selle põlve heliloojatest kõige rohkem naiskooriga proove teinud Alo Ritsing, aga tema on ka dirigent ning pealegi tartlane.
2 Nagu aimata võite, valitses altide hulgas tegelikult lihtsalt kaos.
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Kõik kokku (naiskoor, Tormis ja pillid) saime esinemise päeval
ajaloo muuseumi valges saalis. Ma ei tea, kas naiskoori päästmiseks
või muidu lustiks, aga Tormis suutis löökpillide taga nii kõva lärmi
teha, et ükski kuulaja naiskoori halva diktsiooni üle ei kurtnud, ilmselt ei saanud nad arugi, mis keeles me laulsime. Koori kõla kohta ei
oska midagi öelda, aga selles olen siiani veendunud, et kirves püsis loo
lõpuni kenasti hääles.
Hooaeg 1999/2000 kuulus Tormisele. Salvestasime naiskoori esimese CD „Tähemõrsja“. 72,5 minutit Veljo Tormise muusikat. Veljo
käis päris tihti Tartus ja jagas õpetussõnu. Aga ta uskus meisse ka
siis, kui me ise olime lootust kaotamas. Plaat sai valmis koori 55.
sünnipäeva ja Tormise 70. sünnipäeva aastal, Tormis nimetas seda
oma visiitkaardiks, mida uhkusega jagada. Plaadiesitlusel kingiks saadud särki kandis ta rõõmuga ka edaspidi, näiteks sama aasta Viljandi
folgil, mis oli pühendatud Tormisele ning mille avakontserdil astus
üles ka naiskoor.
Seidi Mutso, naiskoori endise laulja eestvõttel, korraldati sel ajal
Otepääl augusti alguses, Tormise sünnipäeva paiku, ka rahvalaulu
päeva. Ei olnud koori koosseisu kokkusaamine keset suurt suve lustiline ka siis. Kord oli kokku lepitud, et esmalt teeme koos Tormisega
kõigile avatud proovi ning pärast on kultuurimaja aias kontsert. Vaike
ja Veljo olid proovi jaoks lood ka kokku leppinud, aga eks Tormis tuli
kohale oma ideega ning kuigi püüdsime selgitada, et „Emalaulude“
laulmiseks me valmistunud pole, tegelesime proovis ennekõike sellega. Miks ma seda nii selgelt mäletan? Sest loos „Kes koju ootab“
on I alt eeslaulja rollis ning laulda tuleb altidele üsna ebamugavast
kõrgusest. Ning jah, ma olin ainus oma häälerühma esindaja, kes oli
seda lugu varem laulnud, seega sain ainukordse võimaluse olla solist
helilooja korraldatud ettelaulmisel. Erinevalt Maest mul heliloojaga
partii üle vaidlemiseks ei läinud.3
Tormise lugudega on seotud mu teinegi eneseületus: naislaulupäeval Vanemuise kontserdimaja laval olin I aldi madalama rühma ainus
esindaja. Repertuaaris oli „Sõit imemaale“ ja „Üle taeva jooksevad
pilved“. Kiikusin ja liikusin oma la-noodi vapralt ära nii proovis kui

kontserdil, „Millest su käed külmetavad?“ jäi tookord kontserdil siiski
küsimata, sest Vaike vahetas teise loo välja.
Naiskoor armastas Veljo Tormist. Veljo Tormis armastas naiskoori.
Olgu selle tõestuseks kas või katke kirjavahetusest aastast 2010.
Saatja: Pille Säälik
Kuupäev: 16.03.2010
Teema: Küsimus TÜ ak naiskoorilt
Tere!
Saatsin teile kuu aega tagasi mõned küsimused TÜ Ak. Naiskoori kohta, meie
juubelikogumiku tarvis. Ega teil pole olnud aega nende küsimustega natuke
aega veeta?
Tervitan,
Pille

Saatja: Veljo Tormis
Kuupäev: 16. märts 2010
Saaja: pille säälik
Tere,
väga kahju, et pole tõesti nende küsimustega aega veetnud. Praegu pole nad
meeleski. Tundus, et vastused peaksid peegeldama ajaloolist teadlikkust ja
vastutustunnet, milleks ma pole aga enam suuteline, kuna mäluaugud muutuvad järjest sakilisemaks. Hinnangute andmine inimeste elutööle ei ole ka
minu volituste piirides. Mida teha? Kirjutada mõni pateetiline lause juubeli
puhul? Kellele seda vaja on? Et te olete kaunid ja laulate ilusasti ja hästi,
on kõigile teada. Ja et ma teid armastan, on ka üldiselt teada. Ja et teie
„Tähemõrsja“ on mulle visiitkaardiks, ükskõik kuhu maailmas satun. Ja nii
edasi, ainult edasi!
Teie
Veljo

Kristi, I alt
3 Mille üle Mae ja Veljo vaidlesid, ei mäleta praegu enam keegi. Aga kõik, kes nende kahega kokku on puutunud, suudavad pildi ilmselt silme ette manada. Fotoalbumi
pildirida ütleb, et minu eneseületus ja Mae vaidlus jäävad erinevatesse aastatesse (vastavalt 1999 ja 2000), Mael oli ikka märksa enam publikut kui mul.
Aastal 2000 peeti Tormise sünnipäeva puhul Otepääl naiskoori vilistlase Seidi Mutso eestvõtmisel rahvakunsti ja käsitöö päeva. Pildilt võib leida nii
mõnegi tuttava näo. Foto: TÜANi arhiiv
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„Jah, tõesti oli häid lugusid ka!“ ehk
neli vastust eelmises U-duuris esitatud küsimusele
Selle aasta 27. mail toimus naiskoori algatatud ja veetud tärkava
koorihelilooja programmi galakontsert „Sahtlist saali“. Nüüdseks
juba poolteist aastat tagasi hakkasime koguma seni trükis avaldamata ja avalikult esitamata repertuaari nendelt muusika kirjutajatelt, kes ei ole kunagi heliloomingu eriala kõrgkoolis lõpetanud. Kokku esitati programmi 100 (!) tööd, mille autorite hulgas
olid dirigendid, heliloomingu tudengid, muusikaõpetajad, kooliõpilased, muusikateadlased, instrumentalistid, koorilauljad ja teised huvilised.
Žürii valis tööde hulgast (ilma autorite nimesid teadmata) välja
21 laulu, mille kandsimegi ette koos Tartu akadeemilise meeskoori
ja Tartu ülikooli kammerkooriga ERMi sillapealsel alal.

Maarja-Liisa Pilvik,
tärkav koorihelilooja, TÜANi II sopran

Sellele põgusale sisekaemusele ehk veidi
klišeelik algus, ent kui ma tärkava helilooja konkursist kuulsin, siis tegelikult ei
mõelnud ma üldse, et see on midagi, millest võiksin osa võtta. Tõesti ei mõelnud.
Mul puudub vist see võistlussoolikas ja
lisaks ei olnud ma kunagi varem niimoodi
muusikat kirjutanud, et kohe otsast lõpuni ja kenasti noodikirja. Pole ju helilooja.
Sellepärast suhtusin konkurssi pigem lugupidava reserveeritusega kui et jooksin ummisjalu klaveri taha suurt
kunsti tegema. Aga siis läks ikkagi nii, et tegin klaveri taga natuke
suurt kunsti ja saatsin viimasel õhtul oma kaks lugu ära ja ega õieti
teagi, miks. Ilmselt uudishimust, sest igal juhul lubati tähtsate inimeste tagasisidet.
Sel õhtul, kui sain teada, et mu mõlemad lood on välja valitud,
olin endalegi mõningaseks üllatuseks nii rõõmus, nagu ma polnud
juba väga-väga kaua olnud. Ma istusin sõpradega Tallinnas ühes
kohvikus ja ei osanud pärast telefoni ärapanemist endaga enam midagi pihta hakata. Emale helistasin. Ta arvas, et päris tore ju. Mõtlesin siis ka, et päris tore ju. Kui siis aga hiljem nägin, et peaaegu
kõik teised tärkajad on igapäevaselt muusika sees olevad inimesed
(kompositsioonitudengid, muusikaõpetajad, dirigendid jt), ehmusin
muidugi päris kõvasti ja mõtlesin, et
millesse ma ennast nüüd õieti seganud
olen. Kui kõiki lugusid nägin ja lõppkontserdiks valmistudes ka teiste kooriliikide laule kuulsin, ei teinud see tunnet
palju kindlamaks, aga samas oli ikkagi
maru huvitav ka. Päris mitu laulu läksid
väga korda ja kummitavad siiani aegajalt.
Proovid, kus minu lugusid on lauldud,
ei ole alati kerged olnud. Ega see topeltagendi roll pole kindlasti ka kõige loomulikumat ja mugavamat proovisituatsiooni loonud ei mulle, koorile ega dirigendile. Arvasin algul, et mul õnnestub
end oma lugudest suurepäraselt distant-
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Kui lugeja soovib programmist rohkem teada, soovitame kiigata U-duuri eelmisse numbrisse või siis programmi kodulehele
sahtlistsaali.ut.ee. Siin on aga mõned huvitavamad korralduskillud
kontserdilt ning neli pikemat kommentaari kontserdil käinutelt:
tärkavalt heliloojalt Maarja-Liisa Pilvikult, dirigent Peeter Perensilt, elukutseliselt korraldajalt Kristiina Pruulilt ning heliloojalt ja
Eesti muusika infokeskuse esindajalt Mariliis Valkonenilt.

seerida – nad on ju paberil ja valmis ja võivad elada edasi täiesti oma
elu, mina muudkui istun ja imetlen –, aga tuleb välja, et mu vaimsed
võimed ei ole siiski veel nii tasemel. Kuidagi oled andnud mingi
tüki endast teiste kätte ja eks vahepeal on natuke raske, kui see tükk
siis tundub teistele mõistetamatu, raske või lihtsalt tüütu. Ja siis on
piinlik ja mõtled, et no kõva koorihelilooja küll, oli siis ikka sedasi
vaja kirjutada, mine tärka kuskil mujal, aga kui päris aus olla, siis ega
teisiti poleks ka osanud. Need kaks lugu on minu jaoks muidugi ka
üpris erinevad. „Kiigelaul“ on suuresti konstruktsioon. Mitte et ma
sellega üldse kuidagi lähemalt ei suhestuks, aga kuna seal oli motiiv
juba olemas, oli ta rohkem selline tore mõtteharjutus. Nagu sudoku
lahendamine või ristsõna tegemine. „Palvega“ on mul aga hoopis isiklikum suhe ja seepärast on sellega olnud alati ka proovides raskem.
Olen küll saanud nii koori eest, seest kui ka väljast väga toredat ja
toetavat tagasisidet ja olen selle eest piiritult tänulik. See, et Triin on
otsustanud mõlemat lugu naiskooriga ka väljaspool tärkava kontserti
esitada, on suur privileeg ja ma hindan seda väga kõrgelt.
[Lisainfo: Maarja-Liisa kui tärkava helilooja programmi edukas osaleja valiti sel aastal ka noorte muusikute kontsertsarja „Ludus Tonalise“ kooriheliloojate hulka. Tema jõululiku uudisteose kandsid kammerkoor Encore ja dirigent Edmar Tuul ette 13. detsembril VHK
muusikamajas. Lisaks sellele palus üks koor seada tema „Kiigelaulu“
segakoorile. Oleme Maarja-Liisa üle väga uhked! :)]
Meie oma tärganud heliloojat õnnitleb esmaettekande puhul tema
lauluema Miina. Foto: Elen Kontkar

Kristiina Pruul,
elukutseline korraldaja (Hype), kammernaiskoori
Sireen laulja, TÜANi vilistlane

Tärkava koorihelilooja programm saatis esimestest reklaamklippidest alates mu mõtteid.
Triinu ja naiskoori käekirjale omaselt oli juba
eelkommunikatsioon nii perfektsuseni viimistletud, et tunne oli aukartustäratav.
Kui läbi sotsiaalmeedia jõudis minuni info tärkava koorihelilooja
galakontserdist, käis mu peast esimese hooga läbi mõte, et kohe, kui
minek on kindel, ostan kähku-kähku piletid, et neist mitte ilma jääda. Seda Eesti koorimuusika maastiku jaoks väga olulist verstaposti
ei taha ma küll maha magada. Tahan näha, millised varjatud geeniused meie seas tegelikult iga päev ringi liiguvad. Tahan sellest osa
saada, kaasa mõelda ja kuulata.
Sellele mõttele järgnes hetkeline segadus. Gala. Kas ma ei peaks
enne sööma? Kas ütlen kaaslasele, et parem oleks pükse viikima
hakata? Gala. Miks gala? Mis gala? Kiirendades paar kuud edasi, siis
maratonkontserdi (mitte ju tegelikult gala) lõpukompvekiks olekski
võinud ka kuulajatele olla üks vahva tort või veelgi enam, heliloojate,
muusikute, interpreetide ja kuulajate vahel sotsialiseerumist soodustav päris vastuvõtt, päris oma galake.
Kui eelnevast jäi veel pisut arusaamatuks, siis minu ootused kontserdile olid tõesti (õigustatult) kõrged. Ka kohapealne teostus, kuns-

Peeter Perens,
TTÜAMi peadirigent, 2019. aasta üldlaulupeo
kunstiline juht

Miks sa kontserdile tulid?
Korraldajad olid võtnud endale väga ambitsioonika plaani ja oli väga põnev teada saada, millised olid need teosed, mis sõelale jäid.
Mida sa täpsemalt enne programmist teadsid? Või kui kaua sa sellest
teadsid?
Olin algusest peale selles meililistis, kellele infot jagati või osalema
kutsuti. Alguses tundus projekt mõnevõrra kummaline, et kes siis
nüüd õieti kirjutama hakkavad ja kuidas need teosed ikkagi välja
meelitatakse. Kirjutajate lõppnimekirjas oli ikka päris erineva tausta
ja ettevalmistusega inimesi. Kahjuks kirjutatakse halba muusikat
igapäevaselt väga palju, aga selles osas ma pidin kontserdil õnneks
pettuma.
Kuidas sa neid lõppkontserdi teoseid kirjeldaksid? Kas sul tekkis oma
lemmik?
Mul tekkis tegelikult päris mitu lemmikut, näiteks Kuulpaki „Unelaul“, samuti Kaasiku „Sind ma tahan armastada“. Viimane mõjus
oma lihtsuse ja otsekohesuse, samas hästi leidliku meloodikaga, samuti toreda ja tähendusliku tekstiga. Kui ma neid nüüd kodus uuesti
üle kuulasin, siis Nurmoja „Jää veel“ on ilus lugu, samuti Põldmäe
teos. Meelde jäid ka Aimla „Kojukutsumise laul“, Pilviku „Kiigelaul“.
Kindlasti jääb nüüd mõni veel nimetamata … Kui näiteks kuulata
veebilehel olevat lühikokkuvõtet, läheb kahjuks kaduma teoste vorm
ja dramaturgia. Nende vahendite mittetäielik valdamine oli just vahel ka üks heliloojate komistuskive – muusikalise kujundi loomine,
dramaturgia arendamine, samuti kulminatsiooni tekitamine.

tilisest tervikust pisidetailideni, oli tõesti hästi läbi mõeldud. Mulle
isiklikult meeldis väga popurrii kontserdi lõpus ning idee, et kohapeal toimuv oli tehtud võimalikult hästi vastuvõetavaks absoluutselt
kõigile. Ka täiesti muusikakauged kaaslased tundsid hetkeks publiku lemmiklugu valides, et nende hääl loeb, et nemad kujundavad
Eesti koorimuusika tulevikku.
Ainus tõrvatilk meepotis oli päris kriipiv vastuolu ootuste-lootuste-teostuse ja kohapeal nähtava, täpsemalt mitte-nähtava vahel.
Olin pea täiesti kindel, et publik lokkab muusikutest-heliloojatest,
et võitja välja kuulutades välguvad fotograaﬁde kaamerad, et tol
õhtul ERMis toimuv on järgmise päeva kohaliku ja erialameedia
kaanelugu. See polekski nii võimatu olnud. Ka varem on koorilaul
ületanud meediakünnise. Peamiselt just siis, kui tegemist on väga
valdkonnaülese algatuse või Eesti (kultuuri)maastikku üleüldiselt
mõjutavaga. Mida see programm ju oli ja on! Oleksin oodanud, et
võitjat ootab 10 tundi personaalkoolitust Pärt Uusbergiga, et tema
looming võidab tasuta pääsu mõnele prestiižsele konkursile, saatjaks
kooriühingu stipendium. Et kohal on kõik võistlejad, žüriiliikmed
ja rohkemgi veel! Kuhu nad kõik jäid?
Olen täiesti veendunud, et olete teinud ära mega töö, mis on imetlusväärne ja tunnustustvääriv! Palun jätkake sama professionaalselt
ja veel agressiivsemalt. Soovin teile nii-nii palju edu. You’ve got this!

mida on näinud korraldajad, heliloojad, tekstide autorid, žürii liikmed, lauljad ja dirigendid. Kui see ei ole luksus, siis mis üldse on?
Ma kardan, et kahjuks väga paljud kuulajad ei taju tegelikult taustatöö mahukust.
Sa mainisid toona, et sinu meelest võiks programmi korrata.
Kui on jaksu korraldada, siis kindlasti. Selliste sündmuste regulaarne kordumine annab autorile põhjuse kirjutada, tekitab sellise
positiivse rutiini. Ilmselt ei ole loomingu kirjutamine nende heliloojate jaoks küll peamine leib, aga siiski. Ühe laulu kirjutamine on suur
töö. Teksti otsimine on suur töö. Osa konkursile saabunud töödest
saab minu teada honoreeritud ja kirjastatud – see on väga konkreetne
väljund. Kui sel korral konkursil osalenud autori töö premeeritute
hulka ei jõua, siis ta teab, et järgmisel või ülejärgmisel korral saab ta
jälle proovida.
Formaat võiks jääda samaks?
Huvilise kuulaja poolt vaadatuna võiks küll formaat samaks jääda. Tänapäeval on palju neid, kes ütlevad, et muusika üksi on igav,
et näidake pilti või pange võimlejad juurde, aga see on see, mida ei
tohi ligi lasta. Muusika ise on huvitav ja sündmusterohke! Kas sündmus ise toimub Tartus ja ERMis või kas tulete hoopis Tallinnasse
või lähete Viljandisse, see on teisejärguline. Aga see, et ühed kirjutavad, teised õpivad ära ja kolmandad kuulavad – sellest kokku tekib
rõõm ja tähendus. Oluline on, et see tähendus ei lahustuks. Terve
meelelahutustööstus tegeleb meie lahustamisega, mis on neil ka hästi
välja tulnud. Ja kui keegi tegeleb kusagil jälle selle kokkukorjamise
poolega, on see väga tänuväärne … Arvan tegelikult, et selles programmis võiksid vabalt osaleda ka kutselised heliloojad. Kooriühingul on küll ka oma programm, aga need kaks on üpris erinevad.
Mõlemad on minu meelest aga vajalikud.

Kuidas kontsert niimoodi üldiselt tundus? See oli veidi teistmoodi ja ka
kaunis pikk.
Ütleme teisiti – kontsert oli kaalukas. See on suur luksus, et tuled
kontserdile, istud mugavalt oma toolil ja naudid kogu seda töö vilja,
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Mariliis Valkonen,
helilooja, Eesti muusika infokeskuse esindaja

Sahtlist saali projekt andis tänavu võimaluse esile
kerkida autoritel, kes muidu oma loomingu ettekannet võib-olla ei kuulekski ja pani sulge haarama
neil, kes polnud seda varem ehk teha julgenud. Igasugune ergutav
initsiatiiv loometegevusele on väga tänuväärne.
Väljavalitud autorite looming galakontserdil oli helikeelelt ja raskusastmelt amatöörkooridele sobilik, seetõttu ennustan nendele teostele ajapikku laia levikut. EMIKi noodipoe üks suurimaid müügiartikleid on justnimelt koorimuusika, sest originaalseid, eriomase
tunnetusega häid teoseid ongi Eesti muusikas palju. Seda hindavad
nii välismaalased kui ka Eesti koorid, kes otsivad uut repertuaari.
Galakontserdil leidsid EMIKi müügiletist omaniku 12 uue autori
noodid, ostjaist enamik olid muusikaprofessionaalid. EMIKi veebi-

poodi ilmusid 21 värsket teost septembris, novembri alguse seisuga
on enim huvi tuntud Sirje Kaasiku ja Anne-Mai Salumäe laulude
vastu.
Sahtlist saali projekt oli muljetavaldav: pikk ettevalmistusperiood,
tihe reklaam, detailne veebileht, professionaalne läbiviimine ja korraldajatepoolne põhjalik järelkaja. Uue koorimuusika kontserte korraldab küll kooriühing, aga kooriloomingu konkurssi ei mäleta ma
juba ammu. Seega on tegemist igas mõttes ainulaadse üritusega. Projekti kordamine (iga kahe aasta järel näiteks) tekitaks juba uue kvaliteedi nii ürituses kui heliloomingus, kinnistaks vanu autoreid ja
tooks välja uusi ning tekitaks juba äratuntava eleva ja õdusa õhkkonna. Miks mitte avada tulevikus kaks kategooriat: amatöörid ja professionaalid, kes kirjutaksid amatöörkooridele. EMIK soovib jõudu
ja edu!

***

Tärkava koorihelilooja programmi noodid on saadaval Eesti muusika infokeskuses (www.emic.ee/heliloojad).
Rohkelt infot koos noodinäidetega on üleval programmi kodulehel (www.sahtlistsaali.ut.ee).
Programmi korraldasid Tartu ülikooli kolm koori. Programmi toetasid Eesti kultuurkapital, Tartu linn, Eesti muusika infokeskus,
Eesti autorite ühing, Athena keskus, Klassikaraadio, Generaadio, ajakiri Muusika, ajakiri Teater.Muusika.Kino ja ajaleht Postimees.
Tärganud heliloojad oma teoste esitajatega. Foto: Elen Kontkar

Huvitavaid elemente kontserdilt:
• Žürii. Teosed valis lõppkontserdile välja žürii, mis koosnes lisaks
heliloojatele ja dirigentidele ka koorilauljatest. Otsuseid langetasid
Riho Esko Maimets, Pärt Uusberg, Kuno Kerge (TAM), Triin Koch
(TÜAN, TÜKK), Alo Ritsing (TAM), Karoliina Kalda (TÜAN,
I sopran), Robert Pirk (TÜKK, I tenor), Jürgen Rünk (TAM, bariton).
• Kavaraamat. 60leheküljeline kavaraamat sisaldas programmi
tutvustust ja teiste kooriloomeprogrammide maastikku, teoste
ja heliloojate tutvustusi, noodinäiteid ja programmis osalenute
mõtteid.
• Õhtujuhid. Kuna kontserdil kõlasid just tärkavate heliloojate
teosed, võõrustasid kontserti ja tervitasid osalejaid elukutselised
heliloojad Liisa Hirsch ja Tõnu Kõrvits.
• Publikuhääletus ja meenutusklipid. Teate ju küll, kuidas näiteks
eurovisioonil pannakse kõigist lauludest kokku üks kollaaž? Meie
tegime seda otse kontserdil, esitades kõige lõpus igast laulust uuesti
u 20–30 sekundit. 16 minutit ja kõik 21 lugu saidki esitatud!
• Auhinnad. Lilledeks graatsiline kalla ja metsik kaseoks (mida
Elis ja Monika sama päeva hommikul metsast toomas käisid),
raamatuks ainult kingitusena saada olev Valdur Mikita

„Tartu tähestik“. Meenutuseks käsitöökruus, mille kunstnik Epp
Mardi valmistas iga helilooja jaoks eraldi ja ühekaupa proovide
helisalvestiste põhjal. Peale selle avanes heliloojatel võimalus
lasta oma kirjutatud teos ette kanda ja kirjastada ning lisaks
said nad sümboolse rahalise honorari. Kõigile 51 tärkajale
toimus ka tagasisideseminar ning kõik autorid olid kutsutud
lõppkontserdile.
• Tallinn-Tartu-Tallinn buss. Kontsert oli pikk ja selleks, et
külalised ei peaks jooksma enne lõppu viimase bussi peale,
liikus maanteel ka programmi eribuss, mis kuuldavasti oli õhtut
meeleolukalt pikendanud.
• Teoste elu pärast lõppkontserti. Lõppkontserdil kõlanud teoste
tellimisnimekiri koos helinäidetega on saadetud kõigile koorimuusika alaliitudele. Teoste esitamise kohta suuresti info puudub,
kuid vähemalt neljal kontserdil on neid publik juba kuulata
saanud ja vähemalt seitsme koori prooviruumis (lisaks TÜ
kooridele) peaks praegu käima usin harjutustöö tulevaste
kontsertide tarbeks. Meeskonnale teadaolevalt on ka mõned
lauljad teinud oma dirigendile ettepanekuid lisada mõni tärkava
koorihelilooja programmi teos oma koori repertuaari.
Tekst: Triinu, I alt
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Kolme koori kümnes laulupäev
Juba kümnendat korda tulid Triini kolm koori kokku, et juuni teisel nädalavahetusel maha pidada
kahepäevane laulupidu. Seekord koguneme meie juubeli avakontserdiks juba reede õhtul
Võrus kultuurimajas Kannel. Kontsert „Laulu algus“ on pühendatud Veljo Tormise loomingule.
Meie innustamiseks kirjutab Triin listi: „Kolme koori ühine kontsert
on minu ammune unistus. Nüüd saab see teoks ja veel minu kodulinnas. See on minu jaoks väga eriline ja oluline sündmus. Püüa siis
sinagi anda oma parim panus selle ajaloolise sündmuse heaks.“
Ja tõesti, me annamegi. Kontsert läheb särtsakalt ja küllap paljudele südamesse. Minule igatahes läheb mingi erilise sünergia poolest,
isegi pisar tikub silmanurka. Nii vägev oli! Pärast kontserti suundume kõik Võru Katariina kirikusse, kus ootab meid õpetaja Andres
Mäevere. Luteriusu Katariina kiriku ehitamiseks oli keisrinna Katariina II annetanud 28 000 hõberubla. Hetkel vajavad kiriku torniosa
ja fassaad remonti. Annetame meiegi. Seejärel sõidame Pöksi.
„Pöksi talu asub Sulbis, looduskaunis kohas künka peal, millelt
avaneb kaunis vaade põldudele ja metsadele. Triini esivanemad on
oma kodu tõesti hoolikalt valinud ja kujundanud, meil jääb sellest
ilust kohe hing kinni. Meid võtavad vastu Triini vanemad ja õde
Tuuli. Ümbrus on hoolikalt niidetud ja armastusega kujundatud.“
See lõik pärineb meie koori esmasel külastusel jäädvustatud muljena
lubinokkade kroonikast.
Järgmisel päeval seisab meil Sulbi vabaõhulaval ees peakontsert
„Laulu vägi“.
Lippude ja lauluga marsime mööda metsateed Sulbisse. Kuulajaid
koguneb iga aastaga järjest enam. Kontsert on südamlik ja elav, vahepaladena meenutab iga koor meie 10aastast teekonda siia lavale.
Esimene Triini Kolme Koori Laulupäev aga toimus kaugel mere
taga, Abruka saarel. Selle iseloomustamiseks võiks öelda, et meretagune asi, mis lahtiseletatult tähendaks, et ürituse õnnestumiseks
on vaja soodsat ilma (tookord ladistas laupäeval vihma, aga õhtuks
laulsime päikese välja), laevukesi ja nende kapteneid, kes sõna peaksid
(teiste sõnapidamatuse tõttu võttis julge Nasva mees oma laeva taha
nööri otsa üle mere lengerdama lahtise kalapaadi, mis lubinokkade
hõisete ja kilgete saatel siiski õnnelikult saarele randus), meeleolu, mis
kõigil tuju üleval hoiaks, ning seda meil oligi. Kontsert toimus vihma
tõttu Abruka muuseumis, esinejaid oli rohkem kui kuulajaid, kuid
mõisaaegse kalasoolamiskuuri vägev akustika üllatas nii abrukalasi
kui ka lauljaid.
Juba esimesel laulupäeval pandi alus paarile traditsioonile. Kooriliike esines rohkem, kui oli ametlikult „üles antud“: ühendkoor,
ühendnaiskoor, lubinokad, Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor
ehk tibinokad nagu me neid selja taga kutsume, kammermeeskoor
ning lõpuks Tartu ülikooli kammerkoor. Esimesest laulupäevast alates on igal laulupäeval erilise menu osaliseks saanud kammermeeskoor, osalt tänu „Näärisokule“, mis läheb alati kordamisele.
Pärast kontserti oleksid pidanud kolm koori sportlikes ja rahvalikes
mängudes jõudu proovima, kuid märja maa tõttu
otsustati kõik pühapäeva peale edasi lükata.
Kontserdile järgnev diskosimman aga sai paraja
hoo sisse, kui suurem osa lubinokki oli laiali läinud. Niisugust särtsu ja hoogu polnud Abruka
noored veel näha saanud, otsekui lummatult istuti
paigal. Simman kestis hommikuni. Esimesena
„langesid“ siis lubinokad, kella 3 ajal kammer,
viieni pidasid vastu ülikooli tüdrukud.
Pühapäeva hommikul aga käidi „äratuslauluga“
tervitamas saare memmesid.
Abruka laulupäev oli algselt mõeldud ühekordseks ürituseks, sest selle korralduslogistika oli keeruline ning tagasilöögid mitte kuidagi etteaimatavad. Aasta siis oli 2008.

Kuid järgmisel kevadel tuli Triin lubinokkade proovi uudisega, et
ülikooli tüdrukud tahavad uuesti kolme koori laulupäeva pidada ning
ta pakkus välja, et kauge meresaare asemel võiks see toimuda tema
esivanemate talus Sulbis, Pöksi talus.
Ja sestpeale on see nii ka olnud. Triini vanemad ja korraldajad näevad igal aastal vaeva, et see nädalavahetus õnnestuks. Tõsi, ilmataat
on ühekorra veel meid alt vedanud, 2016. aastal, aga see on ürituse
muutnud värvikamaks. Tol korral testisime suurepärase akustikaga
Sulbi maakivist „aita“ ning meeleolukas õhtune pidu toimus Pöksi
lõkkeplatsil varikatuse all.
Nende kümne aasta jooksul on välja kujunenud mitmed traditsioonid:
1. Laulupäeva avamine lipu heiskamise ja ühislauludega.
2. Kooride proovid.
3. Ühine lõunasöök.
4. Rongkäik lippude ja vahel ka loosungitega Sulbisse. Kammer tuntud heliloojate piltidega, meil aga loosungid nagu „Taktijoonel me
ei hinga!“ või „Hoiame kõrgel vokaalpositsiooni!“ Viimastel rongkäikudel on lubinokkade read rongkäigus hõrenenud, aga seda agaramalt tervitavad jalavaevadega nokad teisi Sulbisse jõudmisel
5. Avasõnad ja kontsert Sulbis. Üks tervitajatest on alati olnud Triini
vanaonu Jaan. Triini lustakad pöördumised kuulajate poole loovad
iga kord mõnusa meeleolu.
6. Valmistumine õhtuseks seltskondlikuks söömaajaks. Lubinokkadel tuleb teha pirukad, koogid ning moosid hommikuse pudru
jaoks. Teiste osa täpselt ei tea, aga salatid vist ülikooli tüdrukute ja
grillimaterjal ning muu kraam kammeri poolt.
7. Kooride etteasted – enamasti laulud, on ka rahvatantsu ja muud
olnud, igatahes väga lõbusaks läheb alati. Ja siis kui lubinokad, kes
varavalgest kõige kaugemalt tulnutena haigutama hakkavad ja öö
hämaraks on muutunud, hakkavad kõlama Tšaikovski surematu
balleti „Luikede järv“ adagio helid – väikeste luikede tants. Kuumaks köetud saunast hõljuvad valgetes lehvivates rüüdes kolmneli „väikest luike“ – kammeri karvased mehed, kes neerukujulise
saunatiigi vastaskaldal ennastunustavalt tantsivad ning hingetuna
tiigi külma vette prantsatavad. Seejärel kibekähku saunalavale sooja
tagasi jooksevad. Tänulik publik nõuab kordust, aga see tuleb, see
tuleb kindlasti, aasta pärast.
8. Majutus telkides, lubinokad Sulbi „koolimajas“ ehk turismitalus.

Mullitajaga lustivad sopranid pärast kontserti Sulbi laululaval.
Foto: Peeter Säälik
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Sauna on igal aastal kuumaks kütnud Triini isa ning telgis magajad
võivad öö läbi kuulda ühe „suure looma“ vette plartsatusi.
Pühapäev on alati olnud päikest täis, hommik saab hoo sisse, kui
ka Triin on üles ärganud. Algavad muru- ja rollimängud, võistkondlikud spordivõistlused ja muud etteasted. Minule isiklikult on eriliselt
mällu sööbinud need hetked, kui Triin tõstab käed ning parasjagu
ärkvel olevad naiskooride lauljad ilusamaid naiskoori laule laulma

hakkavad. Tärkab täieliku priiuse, muretuse, lendutõusu tahtmise
tunne, hing heliseb ja seda Triini dirigeerimisel.
Tekst: Mari Tuulik*

* Mari on endine naiskoori ja praegune lubinokkade II alt.

Vilistlaskoori president Maie Tominga kiri koorile pärast Pöksi laulupäevi
Kallid naised!
No ei saa ma teisiti, kui lihtsalt pean oma emotsioone selle aasta Võru-Sulbi laulupäevade osas teiega
jagama. Kuna olen ka nokkadelt saanud palju positiivset tagasisidet, siis panen taas kirja teele.
Ehkki on juba paar päeva mööda läinud, olen ikka veel selle kõige mõju all. See oli juba kümnes kolme
koori ühine laulupäev ja tõesti-tõesti – see oli väärikalt tähistatud ja kindlasti see oli aegade parim!
Kuulajad nii Võrus kui Sulbis muidugi ei näinud seda tohutut kontsertide ettevalmistustööd, nemad
nägid vaid tulemust. Ja see oli super! See peegeldus ka kuulajate silmis, kus lisaks ehedale rõõmule
olid paljudel ka liigutuspisarad. Millal üldse Võru kultuurimajas oli viimati nii suurejooneline ülesastumine?
Siinkohal tahaksin veelkord tänada kõikide poolt Sind, Triin, kes Sa olid selle ettevõtmise hing ja eestvedaja, et Sul ikka jätkus ja jätkub seda energiat ja entusiasmi, millega sütitad ka meid! Aitäh Sulle!
Suured tänud ka naiskoori ja kammerkoori nö org-komiteele, kes kõik need kolm päevad ladusaks
tervikuks sidusid!
Tundub, et ka Ilmataadiga oli korralik diil tehtud, sest meie kummikud-keebid jäid kõik õnneks
kohvritesse. Tuleb aga meelde ja ajab naerma kõik see, mis oli meie etteastetes, ja need pühapäevased
murumängud … Küll oli tore ennast tunda taas pisut lapsemeelsena ja rõõmuga kõik need lollitamised
kaasa teha. See näitab taas, et: „Pole üldse vanad me, vaid lihtsalt ammu sündind.“
Mulle ja kindlasti ka paljudele teistele jäävad Võru-Sulbi-Pöksi päevad selle suve parimaks ettevõtmiseks.

Traditsiooniline päiksetõusu tervitamine „Koiduga“. Foto: Peeter Säälik
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Mida naiskoori lauljad peale nootide veel uurivad?
See, et naiskoorlased on üks kirju kamp, on ammu teada ja tuntud fakt. Kui kirju see kamp ülikoolis õpitud erialade
mõttes on, uurisime kokku 14 naiskoori lauljalt. Tundsime huvi, kus ja mida keegi õppinud on või õpib, millest on
juttu lõputöös ja mida lauljad sellest kõigest õppinud on. Pilt, mille saabunud vastused maalisid, lõi pahviks: hakka
või pärast kooriproove korraldama loenguid, kus lauljad vastastikku oma uurimisteemasid tutvustavad. Teine või
kolmas või neljas või ei-jõua-enam-lugeda-kui-mitmes-kõrgharidus saaks omandatud justkui muuseas!

Kirstin, I sopran. Õppis Tartu ülikoolis magistriõppes gümnaasiumi
loodusteaduste õpetaja erialal, lõpetas 2016.
Magistritöö eesmärk oli uurida 9. ja 10. klassi õpilaste teadmisi immuunsüsteemist ja vä lja selgitada õpilaste väärarusaamad seoses immuunsü steemiga. Töö tulemused näitasid, et õpilaste teadmised ja arusaamad haigestumisest, vaktsineerimisest ja allergiast on lünklikud.
Õpilastel ilmnesid immuunsüsteemist väga sarnased väärarusaamad.
Nad pidasid haigestumise peamiseks põhjuseks ilmastikutingimusi
ja sellega seoses õhukeselt riietumist ning nõrka immuunsüsteemi.
Samuti oli üheks enamlevinud väärarusaamaks, et vaktsineerimisel
süstitakse inimese organismi haigust.
Olin oma igapäevaelus kuulnud ümberringi väärarusaamu nagu
„viirus ja bakter – need ju täpselt samad organismid“ ning „eks ma jäin
haigeks, sest eile oli vihmane ilm“. Seetõttu tuli idee uurida ka õpilaste
käest, mis on nende teadmised ja arusaamad immuunsüsteemist.
Õppisin seda, et igapä evaelus kuuldu, mis on pü sinud õilaste mälus
pikemat aega, on rohkem juurdunud kui uued teaduslikud arusaamad. Kõik väärarusaamad, mis ma oma magistritööst välja lugesin,
saan nüüd oma õpetajatöös ümber lükata. Samuti õppisin magistritööd kirjutades rohkem aega planeerima, aga rohkem lõputöid küll
enam kirjutada ei taha. :)

oli juba magistritöö loomulik jätk. Mitmeaastaste katsete käigus olen
õppinud õunte säilitamiseks ja töötlemiseks mõningaid nippe, mida
on võimalik tööstuslikust tootmisest kodumajapidamisse üle võtta:
näiteks kui kodustes tingimustes on võimalik õunte säilitusruumi temperatuuri reguleerida, tasub see hoida nii 2±2 kraadi juures; samuti
võimaldavad tänapäeval küllalt talutavate hindadega müüdavad õhuniisutajad hoida suhtelist õhuniiskust hoidlas küllalt kõrgel, et õunad
kortsu ei kuivaks ning säilitaksid võimalikult kauaks tugeva viljaliha
(ei läheks jahuseks). Ka õunamahla tootmisest on mõned tähelepanekud kõrva taha jäänud: näiteks sisaldab kiiremini pressitud mahl rohkem kasulikke polüfenoole kui kauem seista lastud purustatud õunamassist pressitud mahl, kuna paljud kasulikud ühendid lagunevad
õhu käes ehk sisuliselt oksüdeeruvad. Kõige olulisem tarkus aga õpitust on see, et söö õun nii värskelt ja tervelt kui võimalik, ära säilita
seda pikalt, ära tee seda smuutiks või mahlaks. Just värskelt ja tervelt
sisaldab õun kõige rohkem kasulikke ühendeid.

Sigrid, I alt. Õppis Tallinna tehnikaülikoolis keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas magistriõppes toidutehnika ja tootearenduse
erialal, lõpetas 2016.

Minu bakalaureusetöö teemaks oli „Eesti viipekeele õpiprogramm.“
See oli praktiline töö, mille käigus tegin internetist vabalt kättesaadava õpiprogrammi, kus kolme mängu abil saab õppida eesti viipekeelt
(sõrmendeid ja viipeid). Vaata ise lähemalt: http://prog.keeleressursid.
ee/viipekeel/.
Valisin selle teema, kuna olin ise ülikoolis ühe semestri eesti viipekeelt õppinud ning avastasin, et kuigi mujal maailmas on viipekeele
teemalised õpiprogrammid üsna levinud, siis eesti viipekeele õppimiseks polnud keegi ühtegi sellist (mängulist) rakendust veel loonud.
Rakenduse arendamise käigus sain õppida/harjutada nii viipekeelt
kui ka programmeerimist. Töö kirjutamise käigus õppisin palju ka
kurtide kultuurist.

Minu kindel soov oli valmis kirjutada teadustöö, millel on suurem väärtus ning millest keegi saab reaalset kasu. Nii võtsin ühendust Põltsamaa Felixi tootearendajaga ning uurisin, kas neil on välja pakkuda
mõni teema. Ettevõte oli mulle tuttav bakalaureuse praktika päevilt.
Sain endale teemaks kastmetes (tegelesin majoneesipõhiste kastmetega
nagu remulaad, burgerikaste, paprikamajonees) kasutatavate tärkliste
optimeerimise. Lihtsalt öeldes tahtsime viie erineva tärklise asemel
kasutada kolme. Ma uurisin ettevõttes kasutatavate tärkliste füüsikalis-keemilisi omadusi ning samu parameetreid uurisin ka valmis kastmetes. Lisaks viisin läbi sensoorse analüüsi. Vähem kasutusel olevate
tärkliste asendamisel levinuma vastu oli oluline jälgida, et säiliksid tootele iseloomulikud omadused. Oma magistritöö eesmärgi sain täidetud. Kahjuks ei saanud minu töö vilju tunda Põltsamaa Felix, vaid
pidin oma tulemusi jagama läti kolleegidega, sest vahetult pärast minu
lõpetamist liikus kogu kastmete tootmine Eestist Lätti.
Mul on hea meel, et sain kastmete valmistamise tehnoloogia selgeks enne, kui see Eestist ära liikus.

Lagle, II alt. On Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse õppetooli doktorant.

Anne, I alt. Õppis Iirimaal Corki ülikoolis (University College Cork)
magistriõppes naisuuringuid (Women’s Studies), lõpetab 2018. aasta alguses.

Minu magistritöö rääkis säilituskeskkonna (suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur, õhu koostis) mõjust õunasortide ‘Liivi kuldrenett’ ja
‘Talvenauding’ säilivusele. Doktoriõpingute raames jätkan õunamahla kvaliteediuuringutega: heade ja halbade ühendite esinemine õunamahlas, mis nende esinemist mõjutab ja kuidas need ühendid mõjutavad inimtervist. Doktoritöö kirjutamine seisab alles ees.
Magistritöö võimalike teemade nimekiri pandi meile õpingute
algusnädalatel nina alla ja paluti üks välja valida. Kui põllumajanduse
ja aianduse valdkonnas on valdavad suvised kasvatuskatsed, siis minule tundus just sümpaatsena mõte võtta suvel vabalt ja teha teaduskatseid sügisel ja talvel – õunte säilituskatsed andsid selleks suurepärase võimaluse. Õunamaias olen ma muidugi ka. Doktoritöö valdkond

Uurisin oma magistritöös, kuidas kujutatakse tänapäeval abielumeestega abieluvälises suhtes olnud naisi. Tegin seda kahe sellise suhte (üks
Austraalias, teine Ameerika Ühendriikides) kohta online-meedias avaldatud artiklite põhjal. Valisin sellise teema, sest mul on tunne, et
meeste abieluväliste suhete puhul kiputakse eeskätt süüdistama nende
abieluväliseid partnereid, mitte mehi, kes ju tegelikult oma abiellu
astudes antud lubadust murravad. Tahtsin kontrollida, kas see tunne
leiab abieluväliste suhete meediakajastuse põhjal kinnitust või mitte.
Magistritöö raames analüüsitud artiklid kinnitasid, et meeste puhul peeti nende abieluvälist suhet küll kahetsusväärseks, ent ühekordseks episoodiks, mis ei mõjutanud märkimisväärselt ei nende edasisi
karjäärivõimalusi ega ka nende tööandjate, kolleegide ning sõprade

Ann, II alt. Õppis Tartu ülikoolis bakalaureuseõppes informaatika
erialal, lõpetas 2016.
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suhtumist neisse. Seevastu naiste puhul mõjutas abieluvälises suhtes
osalemine nii seda, kuidas neid ja nende varasemaid tööalaseid saavutusi artiklites kirjeldati (pigem negatiivselt), kui ka nende karjääri:
mõlemad uuritud suhtes olnud naised kaotasid suhete tõttu oma töö
ning olid pikka aega töötud. Erinevalt meestest ei kippunud naiste lähedased, kolleegid ega tööandjad nende toetuseks ka väga sõna võtma.
Leidsin magistritööd kirjutades kinnitust arusaamisele, kui sügavad ja hästi peidetud juured meie uskumustel ja eelarvamustel tihtipeale on ning kui raske on neid avastada isegi siis, kui arvad end olevat
nendest teadlik. Nii oli artiklites abieluväliste suhete kohta kasutatud retoorika kohati üllatavalt sarnane antiikajal kasutatuga (nt „to
manage a household is no diﬀerent from managing the city“). Enamik artikleid tundus pealiskaudsel lugemisel pigem neutraalsena ning
alles nende põhjalikumal analüüsil sai selgeks, kui kavalalt need lugeja
arvamuse kujunemist on suunanud.

Kristiina, II sopran. Õpib Tartu ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria
magistrantuuris.
Lõputöö peaks rääkima vaenlase konstrueerimisest meditsiinialastes
vandenõuteooriates. Kas see lõpuks ka sedasi välja kukub, ei saa
lubada. Võib juhtuda, et töö käigus võtan natuke teise suuna vandenõuteooriate (semiootilises) uurimises.
Vandenõuteooriate tähistamist jms uurisin juba ka seminari- ja bakalaureusetöödes: teema on ühtlasi põnev ja aktuaalne, mistõttu väärib uurimist ja köitis minu tähelepanu. Et kust see huvi siis päriselt
alguse sai? Puutusin kokku David Icke’i raamatuga ja tundus, et
teemat oleks põnev teaduslikust vaatenurgast uurida. Kõige olulisem
asi, mida olen õppinud (või õigemini olen aru saanud) – enese motiveerimine teadustöö alustamiseks ja kirjutamiseks on minu jaoks tõsine katsumus.

Elis, I alt. Õppis Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledžis magistriõppes ehitiste restaureerimise erialal (tegu oli ehitusinseneriõppega ehk
Elis on diplomeeritud ehitusinsener), lõpetas 2014.
Magistritöö teema oli „Ehitiste selekteeriv lammutamine ja materjalide korduskasutamine.“
Hoone selekteeriv lammutamine tähendab hooneosade lahtivõtmist viisil, et võimalikult suure osa hoone algmaterjalist saaks võimalikult vähese ümbertöötlusega uuesti kasutusse võtta. Hoonete ja
rajatiste ehitamiseks kasutatakse suures koguses loodusvarasid ja kui
hooned ükskord lammutatakse, siis tekib ka suures koguses jäätmeid,
mida saab korduskasutada. Tänases ehituskeskkonnas iseloomustab
lammutamist enim aga kiirus ja kuna korduskasutuseks sobilike
materjalide demonteerimine on ajakulukas, ei leita materjalide selekteerimiseks piisavalt aega ning üldjuhul purustatakse näiteks paljud
korralikud tellised täitematerjaliks ja suur hulk korralikku puitu
põletatakse energia tootmiseks. Magistritöös esitasin ülevaade kõigest, mida üks selekteeriva lammutamise protsess endast kujutab alates lammutamise ideest kuni selle teostamiseni ja materjalide taaskasutamiseni.
Teema valik tulenes tundest, et valitud eriala pole ehk minu jaoks
kõige õigem. Meil oli valida, kas teha ehitusprojekt või uurimistöö
ja kuna projekti koostamine oli selle tunde põhjal minu jaoks
välistatud, siis otsustasin uurimistöö kasuks. Teema pakkus välja
üks õppejõud ning vanad lagunevad majad on mulle alati põnevad
tundunud ja ehitust õppides lammutamist just väga ei käsitleta (kui
üldse). Minu magistritöö kirjutamise ajal hakati just vana Tartu
kaubamaja lammutama, seega oli idee siduda oma töö ka kas otseselt
või kaudselt nende lammutustöödega. See idee küll ei realiseerunud,
aga siiski oli kohe eriti põnev käia aeg-ajalt lammutustööde käiku
vaatamas. Töö kirjutamise käigus õppisin märkama seda, kui palju
tõstetakse lihtsalt prügikonteinerisse materjali, mida hoonest korra-
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likult eemaldades saaks tegelikult uuesti kasutada. Kuni 95% hoones
leiduvatest materjalidest võivad olla taaskasutatavad, aga kuna nende
eraldamine on niivõrd ajakulukas, siis sageli lihtsalt ei hoolita.

Maria, II sopran. Õpib Tartu ülikoolis eesti ja üldkeeleteaduse
instituudis doktoriõppes üldkeeleteaduse erialal.
Minu doktoritöö teema on „Eesti keele demonstratiivid ruumilises
kasutuses.“ Ma uurin, kuidas eesti keele kõnelejad kasutavad ruumilises olukorras demonstratiive, s.t viitelisi asesõnu nagu see ja too
ning siin ja seal. Täpsemalt vaatlen ma seda, mis faktorid ja kuidas
nende sõnade kasutust mõjutavad, kui viidatav objekt asub kõnelejatega samas füüsilises ruumis. Näiteks, kui räägitakse objektist, mis
asub kõnelejast kaugel, kas kõneleja kasutab siis sellele objektile viitamiseks asesõna too või see või hoopis kahe asesõna kombinatsiooni
see seal. Kui aga objekt asub kõneleja lähedal, kas siis kasutatakse sõna
see või too või hoopis see siin. Kuna tegemist on sedasorti keelenähtusega, mida tekstikorpuste (suured tekstikogud, nt ajakirjandustekstid, ilukirjandustekstid) kaudu uurida pole võimalik, kasutan
ma oma uurimistöös katselisi meetodeid. Näiteks andsin katses osalejatele ülesandeks aknast paistvaid maju kirjeldada. Olen ka lasknud
inimestel kõrvaklappidest kuuldud instruktsiooni (nt võta too klots
siit) põhjal arvutiekraanilt 3D-pildilt sobivat klotsi valida.
Demonstratiivide uurimisega alustasin ma tegelikult juba magistriõppes. Teema otsa sattusin, kui pidin „Psühho- ja neurolingvistika“
kursuse raames tegema referaadi, mis käsitles ruumi väljendamist
keele abil (näiteks inglise keeles saab seda teha eessõnadega, nt in,
on, above; eesti keeles, aga nii määrsõnade kui käänetega, nt saad
öelda korvi sees, aga ka korvis). Referaadi jaoks kirjandust otsides
sattusin ühe ingliskeelse artikli otsa, mis käsitles inglise ja hispaania
keele demonstratiivide kasutust ruumis. See panigi mind mõtlema,
et kui inglise keeles on this ja that, siis mis eesti keeles on. Ise ma
too-d tollal ei kasutanud (nüüd juba kasutan) ja sain väga hästi ära
seletatud, mis kus asub. Nii ma siis hakkasingi uurima, kas ka eesti
keeles on demonstratiivide valikul määravaks viidatava objekti kaugus kõnelejast. Magistritööga ma vastust ei saanud (katsealusteks sattusid too mittekasutajad) ja esile kerkis hoopis palju uusi küsimusi,
nii et oma uudishimu rahuldamiseks astusin sama teemaga (muidugi
laiendatud kujul) doktoriõppesse.
Doktorantuuri jooksul õpitust ei peagi ma kõige olulisemaks mingit konkreetset teooriat või otsest teadmist, vaid kogemusi, mille olen
saanud nii õnnestumistest kui läbikukkumistest. Kõige tähtsamaks
peaksin ehk seda, kuidas mitte lasta läbikukkumistel end teovõimetuks muuta, vaid kuidas neist õppida ja edasi minna. Lisaks olen järjest rohkem hakanud usaldama iseennast ning oma oskusi ja teadmisi.

Marili, II alt. Õppis Tartu ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria
magistriõppes, lõpetas 2013.
Magistritöös uurisin raadio luulesaadete kuulajate kogemusi. Andsin
katseisikutele kuulata Vikerraadio saadet „Luuleruum“ ja palusin neil
hiljem oma kuulamiskogemusi kirjeldada. Uurisin „Luuleruumi“ saateid endid juba bakalaureusetöös ja siis käsitlesin saadete ülesehitust
ning erinevate komponentide (luuletekst, muusika, vaikus, mittepoeetilised tekstid) kasutamist saate rütmi loomisel. Juba siis intrigeeris
mind ennekõike see, mis juhtub kuulajaga saate kuulamise ajal, aga
kuna viisakas semiootik uurib teksti, mitte inimest (inimene on
teadupärast väga tülikas uurimisobjekt, hakkab kangesti vastu), siis
jätsin oma sellealased tähelepanekud esialgu endale. Magistritööks
õnnestus aga juhendajat veenda, et ka vastuvõtjat on võimalik teatud
tingimustel uurida ja sellest mingeid järeldusi teha.
Alustasin tööd isiklikust kogemusest tekkinud hüpoteesiga, et
„Luuleruumi“ vastuvõtul jääb suur osa kõlanud tekstist tõlgendamata,
sest saate mõjul tekkinud tajukogemus on palju rohkem kehalist või

pildilist või isegi meditatiivset laadi, kui me endale tunnistada tahame.
Igal juhul on kuulamiskogemuse puhtsemiootiline mõistuslik ja tõlgendav osa tegelikult väga väike ja tihti ka väga juhuslik. Üsna universaalne oli katsetulemustes see, et esimese paari minuti jooksul oli
keskendumine parem, kuid sealt edasi olid meelde jäänud ja sügavamat muljet avaldanud tekstiosad need, mis tekitasid kõige rohkem
subjektiivseid isiklikke seoseid. Mind õnneks huvitaski selle kogemuse
üldine fenomenoloogia, mida inimesed ka väga värvikalt kirjeldasid.
Kirjutasin selle töö peaaegu viis aastat tagasi, nii on praegu eriti hea
distantsilt targutada, mida see kõik mulle õpetas. Näen hämmastavalt
palju seoseid sellega, mida olen hiljem haridusteadustest teada saanud. Suur osa asjadest, mis mind toona hämmastas, on tegelikult
pedagoogikas täiesti olemas ja tõestatud, kuigi tihti praktikas ununema kippuv. Tahame ikka arvata, et inimene võtab infot vastu kuidagi sirgjooneliselt, nagu valaks kulbiga infot pähe. Tegelikult on
inimloom palju ebatäiuslikum, heitlikum ja juhuslikum ning nii on
igasugune vastuvõtuprotsess äärmiselt põnev uurimisobjekt, olgu see
siis semiootika teoreetilises raamistikus, klassi ees või turunduses.
Viimases kahe puhul tuleb lihtsalt üritada seda ebatäiuslikku protsessi
kuidagi juhtida.

kesisusele ja geenivoolule. Töö eesmärk on Saaremaa loopealsete/alvarite näitel hinnata, kas ja mil määral mõjutab ümbritsev maastik
killustunud taimepopulatsioonide vahelist geenivoolu ja geneetilist
mitmekesisust ning kohasust.
Geneetiliste meetodite märkimisväärse arenguga seoses on tänapäeval võimalik uurida n-ö silmale nähtamatut ja teha sellest järeldused,
mis tulevikus ja juba praegu aitavad korda saata silmale nähtavat.
Seega teema on valitud eelkõige looduskaitse aspektist lähtuvalt.
Eesti loopealsete näitel soovimegi hinnata, kas loopealsete kinnikasvamine ning pindala kahanemine on kaasa toonud ka muutusi taimepopulatsioonide geneetilises varieeruvuses ning kuidas võiks see protsess omakorda mõjutada populatsioonide võimet kohastuda muutuvate keskkonnatingimustega.
Õpitust kõige olulisem on meeskonnatöö, see on kindlasti üks edu
alus. Olen ülimalt õnnelik ja rahul, et sattusin just makroökoloogia
töörühma: koos välitöödel käimine, üldine teadmiste jagamine,
õpetamine ja sõbralik õhkkond on töö valmimisele kindlasti kaasa
aidanud. Lisaks on olnud väärtuslik õppetund ka see, et kui soovid
midagi saavutada, tagab selle kohutavas koguses järjepidevat tööd ja
üks hea kamalutäis õnne!

Triinu, I alt. Õppis Tartu ülikoolis bakalaureuseõppes reaalainete
haridusteaduseid, lõpetas 2012. Hetkel jätkab õpinguid humanitaarsotsiaalteaduste vallas.

Karoliina, I sopran. Õpib Tartu ülikooli magistriõppes ajalugu.

Lõputöö oli midagi psühholoogia ja matemaatika didaktika vahepealset. Mõned harjutused, mida koolis teeme, tunduvad rasked ja mõned
lihtsad. Mina uurisin, kui keerulisi kontrolltöid matemaatikaõpetajad
koostavad, ja vaatasin, kas tugevamale klassile tehakse ka nõudlikumaid ülesandeid (jah, tehakse) ning kas kogenumad õpetajad teevad
krehvtisemaid ülesandeid kui alustavad pedagoogid (ei tee).
Töö käigus avastasin, et valdkond on alauuritud ja alamõtestatud ja
peaks pigem vist 22. sajandit ootama. Või siis minema tagasi 19ndasse
või kuhugi veel varasemasse aega. Pidin ühtlasi tunnistama, et uurida
on mõnus ja põhjalikkus on üks tore tegelane, kellega on väga meeldiv
aeg-ajalt kohvitamas käia.

Marili, I alt. Õpib Tartu ülikoolis geenitehnoloogia doktorantuuris.
Mina tegelen viimasel ajal maailmas suure tähelepanu all oleva teemaga „Geneetiline info minu haigusriskide kohta – kas ma tahan
teada või ei?“ Uurin, milliste haigusseoseliste geenivariantide kohta
peaks inimestele infot jagama ning kuidas oleks õige seda teha. Paljudele sagedastele ja harvadele geneetilistele haigustele on täna olemas
ravi, ennetusmeetod või mõni elukvaliteeti parandav faktor. Info jagamisel on aga tähtis meeles pidada, et igal inimesel on õigus otsustada, kas ta tahab oma geneetilist infot teada või ei.
Töötan põhiliselt Tartu ülikooli Eesti geenivaramu andmetega,
kuhu 5% Eestis elavatest inimestest on oma DNA teaduse ja meditsiini
hüvanguks annetanud. Hiljuti sai Eesti geenivaramu „valmis“ – iga
inimene selle 52 000 geenidoonori seast võib tänasel päeval taas Eesti
geenivaramu poole pöörduda ning küsida, mida andmed tema kohta
räägivad. Seetõttu on eriti oluline rääkida, milline geneetiline info
inimesele kõige rohkem kasu tooks, miks teadmine on parem kui
mitteteadmine ning kuidas seda teadmist pikema ning väärtuslikuma elu hüvanguks kasutada.

Marge, II sopran. On Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste
instituudi botaanika osakonna makroökoloogia töörühma doktorant.
Alustas doktorantuuri 2013 ja lõpetab 2018.

Olen Tartu ülikoolis oma ajalooalase magistritöö otsas kaua istunud,
vahepeal natukene tõusnud ja edasi liikunud ja siis jälle kössi vajunud.
Minu teema puudutab baltisakslasi ja täpsemalt seda, kuidas nad
suhtusid Eesti Wabariiki 1920.–1930. aastatel. Bakalaureuseõppe
ajal sattusin juhuslikult lugema baltisaksa ilukirjandust ja leidsin
sealt maailma, mis mõjus nii ehedalt ja tuttavalt, olles samas ajaloos
vägagi moondunud. Siis ei jäänudki muud üle, kui seda baltisakslaste
avastamata maailma armastama hakata.
Ajaloo puhul ärritab inimesi tavaliselt suutmatus midagi läbinisti
objektiivset öelda. Kõik sõltub millestki. Näiteks sellest, mis ajahetkel kroonik midagi allikatesse pani või millist meediumi ta selleks kasutanud on. Seetõttu on minu töö sama palju allikatüüpide
uurimus, kui ta on baltisakslaste loo jutustamine. Igal allikal oma
häda: ajakirjanduse tähelepanu püüab hetkes lehviv punane lipp; mälestused on rikutud soovist midagi kirjutamisajas tõestada, vaadata
selle inimese pilguga, kes tagajärgi juba tunneb ning on mäletamise ja
meenutamise protsessi kaudu asju peas moonutanud; ilukirjandusest
saadavat otsest kogemust ei taha aga ei ajaloolased ega faktilist tõde
otsivad lugejad alati uskuma jääda. Parim variant tundus seetõttu
need kõik ühte patta panna. Sellest tööst on aga sündinud teadmine
sellest, kui lihtne on toita eelarvamusi ja mängida ajaloolise mäluga.

Maarja, I sopran. Õpib Tartu ülikoolis religiooniuuringute
magistriõppes.
Olen hetkel segaduses, sest teemasid, mis mind puudutavad, on kaks:
muusikalised ekstaasid ja elumuutvad kogemused. Muusikaline ekstaas, Maslow’ järgi muusikaline tippelamus on midagi sellist, mis
raputab inimese päris algosakesteks – kes ma olen, miks ma olen ja
kuidas edasi. Selliseid elamusi tuleb ette üsna harva. Teiseks siis elumuutvad kogemused. Kui küsida vanadelt inimestelt, mis on nende
elu kõige enam mõjutanud, siis ühe uurimuse järgi on olnud selleks
muusika. Arvatavasti on selliseid kogemusi seinast seina ning jube
põnev oleks teiste eludes tuustida just tugevate ekstaaside või kogemuste seisukohalt.
Teema tuleneb ikka isiklikust huvist ja vajadusest oma kogemusi
suuremasse pilti asetada. Seega puhtalt egoistlik trippimine teadusmaastikul.
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Muusika on minu maailm
On reedene hommikupoolik, 3. november. Istume kolmekesi Karlova Kohvis.
Õhus segunevad omavahel kohviaroomid, pudrulõhnad ning veel hommikune unisus
ühtlaseks segaseks tunnete virrvarriks. Rüüpame ühiselt esimesed ergutavad sõõmud.
Diktofon – käib! Küsimused – valmis! Alustame!

Räägi meile oma muusikateest. Kust see alguse sai ja kuhu sa praegu
välja oled jõudnud?
Minu muusikatee sai alguse Võru muusikakoolis, mu ema lihtsalt
pani mu sinna. Ma ei tea, et mul oleks olnud selleks mingeid eeldusi
või et oleks näha olnud, et muusikat oskan. Ema tahtis ise väiksena
hirmsasti viiulit õppida, aga tal ei lubatud – tema vanaema oli hästi
konservatiivne ning arvas, et naine peab kodus tikkima, temaga ei
saanud viiulist juttugi olla. Võib-olla siis ema mõtles, et tema võib ju
oma tütre muusikakooli panna!
Kas sa hakkasid siis kohe mingit pilli õppima?
See oli niimoodi, et alguses oli eelklass, kus meiega aasta aega lauldi
ja rütme plaksutati, ja siis sai pilli valida. Kuna ema oli alati rääkinud
klaverist, siis võimalik, et ma isegi ei tulnud selle peale, et mingid
teised pillid olemas on. Lähtusin sellest, et ema teab, mis on hea, ega
hakanud kuidagi sellele vastu puiklema. Mulle tundub, et suurim osa
minu kujundamisel oli klaveriõpetaja Merike Kappil, kes töötab siiani
Võru muusikakoolis ja on seal vist kõige pikema staažiga õpetaja. Ta
oskas väga hästi laste arengut märgata ja oli toetav õpetaja: kogu
aeg tundsid, et keegi on huvitatud, keegi hoolib sinust. Samas oli ta
küllalt nõudlik ka.
Millal sa üldse läksid muusikakooli?
Eelklassis vist. Tollane direktor Celia Roose avas pärimusmuusika
osakonna, kui olin 3. klassis. Me olime esimene lastemuusikakool

Eestis, kellel selline võimalus tekkis. Seal sai õppida pille nagu kannel, hiiu kannel, lõõts ja torupill. Mina hakkasin lisapillina torupilli
õppima ja juhtus nii, et mu õpetajaks saigi Celia ise. Sellega avanes
mulle hoopis teine maailm, sest pärimusmuusikas õpitakse kõik kuulates: tema mängis ette, mina mängisin järele ja niimoodi juppide
kaupa panime lood kokku. Aga see, kuidas Celia õpetas … Temas
oli mingi ürgsus. Ma tundsin, et mina olen väike laps ja tema on
suur Celia, kes annab mulle torupilliinfot. Nii et siis algas see pärimusmuusika värk ja juhtus see, et kõik teadsid, et Kaja tütar mängib
torupilli ja Võru linnas teisi torupillimängijaid ei olnud, nii et mind
hakati kutsuma igasugustele üritustele esinema.
Samal ajal hakkasin laulma ka kooli kooris, mis mulle eriti ei
meeldinud. Ma ei talunud oma häält. Mingi hetk sai muusikaõpetaja
teada, et mängin klaverit ja pani mind koori saatma.
Kui vana sa olid sel hetkel?
Ma arvan, et 12–13 võisin olla, kui see algas. Olin tänu sellele klaveriga saatmisele selgelt päästetud, sest ma ei pidanud enam laulma.
See oli tegelikult ka sotsiaalses mõttes hästi suur kergendus mu jaoks,
ma olin väga sissepoole. Enamiku põhikooli ajast mind kiusati ja
igal hommikul läksin kooli nagu sõtta. Ma olingi harjunud sellega ja
mõtlesin, et see ongi normaalne. Sellest ajast on mulle justkui mingi
ohvriroll sisse kirjutatud: mul on kogu aeg tunne, et ma olen see,
kes on siin (näitab käega madalale), ja teised on siin (näitab käega
kõrgemale). Sellest on hästi raske välja tulla. Kooris oli ka samamoodi.

Kaisa 2017. aasta oktoobri alguses Värske Rõhu kogumiku “Kivipilvede all” esitlusel, kus ta esitas nii enda tekste kui ka laule. Foto: Ruudu Rahumaru
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Ma pidin seal käima, sest ma olin muusikakoolilaps, aga ma ei rääkinud mitte kellegagi ja olin hästi pinges ja kurb. Mul oli siiski kogu
aeg see teadmine, et jah, ma käin siin praegu koolis, aga kui ma
muusikakooli lähen, siis seal on minu maailm. Muusikakool oli minu
jaoks kogu aeg leevendus, mingi püha koht. Kooli koorides andis
klaverisaadete mängimine kuidagi veidi teistsuguse staatuse.
Kas pärast seda, kui muusikakooli ära lõpetasid, läksid sa Ellerisse?
Kohe ei läinud. Ma käisin 10. klassi veel selles oma vanas koolis, Võru
kesklinna gümnaasiumis.
See on seesama kool, kus sa ei olnud üldse õnnelik?
Jah, see on seesama kool. Ma mõtlesin, et 10. klassis ei saa olla hullem
kui põhikoolis, aga see komplekt, mis mulle 10. klassis vastu vaatas …
Inimesed olid lihtsalt vanemad, aga mitte midagi ei olnud muutunud.
Sageli saingi õpetajatega paremini läbi. Lihtsalt need jutud, mida
ma vahetunnis kuulsin, ja nende inimeste olek ja väärtused, no
neid ei olnud olemas. Kogu see „kultuur“ oli hästi jube. Aga seal oli
üks tüdruk, kes oli heasüdamlik ja tore ning laulis väga ilusti. Me
esinesime kahekesi ka ühel õpetajate päeval koolis. Umbes nii, et ta
laulis mingit Koit Toome laulu ja ma saatsin teda kitarril.
Sa mängid kitarri ka?
No lihtsalt saatmise mõttes, ma oskan akorde mängida. Mul oli põhikooli ajal sportlik huvi, et mitut pilli ma suudan omandada, ja siis
ma hakkasin proovima igasuguseid asju. Lisaks kitarrile ja klaverile
alustasin Võrumaa rahvapillilaagris ka karmoška õppimisega. Torupill
ja viled ka sinna juurde – pillipark oli korralik.
Aga jah, Võrus käisin koolis 10. klassi lõpuni. Samal ajal kirjutasin
blogi ja juhuslikult üks mu sõbranna ema luges seda ja ütles, et ta
on mures mu pärast. Ta oli ühtlasi Tartus muusikaõpetaja ja ringide
juhendaja ja ütles, et tema tütar käib Elleris ja et peaksin ka sinna
katsed tegema, näiteks kompositsiooni. Ja siis ma astusin kompositsiooni sisse, tulin Tartusse ja läksin 16aastasena üksi elama. See oli
mu jaoks päris suur vabanemine ja muutusin järk-järgult julgemaks.
Alguses käisin ma Elleri kõrvalt ka gümnaasiumis, aga ma kuidagi
ei suutnud ennast jagada ja jäin lõpuks ainult Ellerisse. Sinna olid
kõik tulnud muusikat õppima ja see oli nii lahe! Istud solﬁs näiteks
täiesti võõra inimese kõrval ja kõik tunduvad nii toredad ja keegi ei
õienda. Hakkasin ennast tundma võrdsena. Kompositsioon oli siis
minu põhieriala, õppisin Alo Põldmäe juures. Üldklaveris mängisin
suhteliselt nõudlikke asju. Elleri aeg oli hästi lahe kuni 3. aastani,
kui järsku muutus muusika kirjapanek minu jaoks väga raskeks. See
talv oli väga sünge, olin läbinisti enesekriitiline. Alles hiljem oskasin
seostada, et muule pingele lisandus esimene valus lahkuminek ja
see võimendas olukorda veelgi. Õnneks sain ma oma solﬁõpetajaga
hästi läbi ja ta kutsus mu enda jutule, et miks mul kõik tegemata on.
Rääkisin talle, et oleksin justkui kaotanud võime kirjutada ja ei taha
noodipaberit enam näha ka. See tundus nagu maailma lõpp, kuna
ma olin end alati läbi selle oskuse deﬁneerinud. Ta ütles, et vaheta
eriala. Olin võtnud valikainena orelitunde, mis tundus pigem nagu
naljategemine. Solﬁõpetaja aga soovitas, et mine orelit õppima ja kuna
ma olin sellises olukorras, nagu ma olin, siis ma võtsin inimesi hästi
kergesti kuulda. Nii et kui ta sellise idee välja käis, siis ma mõtlesin,
et hea küll, ma siis lähen.
Elleri kooli lõpuks ma saavutasingi päris hea orelivormi. Mängisin
keerulisi asju üsna hästi ja esinesin Peipsimaa orelifestivalil ja ka Tallinnas rahvusvahelisel orelifestivalil.
Kooli lõpuks sai mul aga kuidagi sellest orelist päris siiber ja kuna
ma tegin alati kõrvalt hästi palju muid projekte, siis ma mõtlesin, et
tahaks ka džässi õppida. Läksingi pärast Elleri lõpetamist Viljandi
kultuuriakadeemiasse džässklaverit õppima, aga kui ma sinna jõudsin, siis ma sain üsna lühikese ajaga aru, et see ei ole minu koht.
Nii et ma käisin seal ühe semestri ja siis tulin tagasi Tartusse, tegin
siin mingeid projekte. Ja kui ma mõtlen sellele olukorrale, kuhu ma
praegu olen jõudnud – kui siit edasi nüüd naiskoorist rääkida –,

siis ma ei suuda seda uskuda. Ma ei suuda uskuda, et selline asi on
toimunud mu nina all kõik need aastad ja ma ei teadnud, et see on
olemas.
Kuidas sa üldse kuulsid koormeistri katsetest?
Ma nägin Facebookis seda kuulutust. Alguses vaatasin, et see plakat
oli hästi õnnestunud, ja siis mõtlesin, et nad on vist väga aktiivsed,
et oskavad reklaami teha. Hakkasin siis motivatsioonikirja kirjutama
ja mulle tundus, et ma ise veensin selle käigus ennast ära, et ma väga
tahan minna sinna. Ja siis kutsutigi lõpuks proovitööle. Ma jõudsin
liiga vara kohale, tiirutasin ümber kooli ja kuulsin kuskilt aknast
laulmist ja närv tuli juba sisse. Seal ukse taga istus aga kellegi laps,
mängis tahvliga mingit mängu ja ütles mulle tere, see kuidagi rahustas mind. Siis mind kutsuti sisse ja see oli ülinaljakas. Esiteks ei saanud ma üldse aru, mis selle ruumi paigutus on. Nii et kui ma läksin
sinna ette, siis mul hakkas nii naljakas, sest ma sain aru, et see on
väga suur koor. Olid mingid näod, kes vaatasid mind, ja ma mõtlesin,
et kas nad on mingid tuttavad. Aga siis sain aru, et ma olen koori ees
ja nad sellepärast vaatavadki mind. Ma tundsin ise, et ma ei mõju
eriti veenvalt. Et mul on küll hullult hea tuju ja ma oskan mängida
neid noote, aga nüüd ma pean olema hetkeks koorijuht ja mul ei ole
seda rolli kunagi olnud. Siis oli kõik ja ma läksin ära ja jalg veel tudises veidi. Mingi hetk sain siis meili, mille sõnastus oli, et „tundub,
et sina oled kõige sobivam kandidaat.“ Lugesin ja vaatasin, et vau,
täiega lahe!
Aga kas on midagi naiskoori juures, mis sulle ei meeldi ka?
(mõtleb pikalt) Otseselt ei ole midagi, mis ei meeldi, aga mind häirivad
samad asjad, mis dirigentigi. Näiteks see, et kui ta läheb vihaga peale,
siis tuleb teil väga hästi välja. Aga miks kohe ei tule? Ma tean, et
igas kooris on nii, et kuidagi automaatselt on laulmine hästi mugav
või loomulik tegevus, nii et sa ei mõtle seda tehes. Aga laulmine on
treening, sa pead mõtlema, et kehas toimub kogu aeg midagi.
Kas sa tead juba, kui kaua sul on plaan meiega koos olla? Kas see on sul
pigem ühe aasta projekt, mille jooksul vaatad, kuidas on, või mõtled
juba praegu, et võiks pikemalt?
Ma olen kuu aega teiega koos olnud ja tunnen, et väga tahaks veel.
Mulle nii meeldib olla sellise suure asja juures, et ma saan aidata kuidagi oma oskustega ja muuta dirigendi elu mingil määral lihtsamaks.
Ma tean küll, et ma tahaks õppida edasi, aga ma ei suuda otsustada,
mida ja kus, ja mulle tundub juba praegu, et kui ma peaksin varsti
teiega lõpetama, siis ma oleks väga kurb. Te lihtsalt hullult meeldite
mulle.
Siin käivad igasugused jutud. Kas vastab tõele, et sul on absoluutne
kuulmine?
(hästi tagasihoidlikult) Ehh, on jah. Aga see on mingite pillidega täpsem, näiteks klaveri kõla on hästi harjumuspärane kõrvale ja viiuli
oma ka miskipärast. Kui ma käisin vist 6. klassis muusikaolümpiaadil, siis seal tõmbasid loosiga neljataktilise harjutuse, mida pidi laulma tähtnimedega. Ja keegi küsis, et mis harjutus sul oli ja ma hakkasin ette laulma, aga võtsin hetke, et mõelda, kus see algus oli. Ma
mäletasin, et see f-noot oli nii spetsiiﬁlise kõlavärviga, kuidagi hästi
kindlas kohas ja selline hästi pehme. Seesama harjutus on mul siiamaani meeles. (ümiseb) Pärast seda läksin koju ja proovisin klaveril ja
sain aru, et jah, f ongi just siin ja et mul on see noot nüüd olemas.
Kui palju see muudab keerulisemaks su tööd naiskooris? Siin ei ole ju
professionaalsed muusikud ja mõni ei tunne võib-olla nootigi.
Mulle väga meeldib, et te ei ole professionaalsed muusikud. Ma tunnen, et mu elu värskendab see, kui ma puutun võimalikult palju kokku
inimestega, kes ei ole muusikud. Mina näen noodis infot ja materjali
ja mingil määral sooritust, aga mu jaoks on nii huvitav, mida teised
inimesed selles näevad.
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Kas sul on elus mingeid suuremaid unistusi või hirme?
(mõtleb pingsalt ja pikalt, silmad säramas) Mingil määral tahaks jätkata seda, et ma olen paljudes erinevates muusikavaldkondades, et
ma olen seotud akadeemilise ja klassikalise muusikaga, kuid ka natuke džässiga ja natuke pärimusmuusikaga. Ma tahaks väga loota,
et ma saan noodiga tööd teha; et ma julgeks jälle hakata muusikat
kirjutama, nii et ma ei kohku sellest tööst ära; et ma ei saa kohe olla
enese lemmikhelilooja, vaid ma saan oma arengut kõrvalt vaadata.
See on mingi asi, mille peale ma tulin äkki alles neli päeva tagasi.
Aga kui mõelda päris-päris unistusele, siis ma kirjutan tekste päris
palju muusika kõrval, luule on olnud mulle hästi lähedane. Ma tahaks
jätkuvalt rohkem kirjutada, leida tasakaalu enda tekstide ja muusika
vahel; kirjutada oma muusikale teksti. Korra on mind avaldatud
Värskes Rõhus, tahaksin sinna veel kirjutada.
Suhteliselt hiljuti, pärast mu vanaema surma, olen hakanud hästi
palju mõtlema oma Võru identiteedile. Minu vanaema ei osanudki
kirjakeelt, ta rääkis ainult Võru murdes. Tahaksin tuleviku kindlasti
Võrumaaga siduda ja julgeda kohalikku keelt rohkem kasutada, nii
kõnes kui kirjas. See kogukond on väga muhe.
Kas sa tunned, et midagi on veel rääkimata? Või tahaksid sa äkki
midagi küsida?
Üks asi, mida ma tahaksin mainida, on see, et minu arust on see
nii lahe, et teil on mingi ajakiri. Ma korjasin sealt laua pealt endale
U-duure, võtsin koju kaasa ja loen neid siiamaani paar korda nädalas.

See on nii lahe, et naiskoor on nii suur eraldi ökosüsteem, et teil on
oma väljaanne. Hästi põnev oli lugeda! Aga selle küsimuse juurde
tagasi tulles – ma olen suur astroloogiahuviline, nii et inimesed võivad mulle öelda, mis tähtkujust nad on, siis on mul väga huvitav. Ma
ise olen Kaljukits.

***
Ootamatult on kell jõudnud mitu tundi edasi hüpata. Naeratame
üksteisele, andes mõista, et sellega on intervjuu läbi. Meenutame veel
paari äsjakuuldud jutukildu ning – tingituna kas siis õrnast soost või
õrnast meeleolust – poetame ühiselt paar pisaratki. Kuidagi õnnis on
olla.
Aitäh, Kaisa, et meiega oma lugusid jagasid!
PS! Originaalintervjuu on kordades pikem. Seda saab varsti lugeda
naiskoori kodulehelt. Kaisa omaloomingut soovitame aga kuulata
siit: https://soundcloud.com/kaisa-kuslapuu.
Kaisaga vestles Linda, II sopran
Üles kirjutas Anne, I alt

Praegu meeldib Kaisale kõige rohkem karmoškat mängida. Pilt on tehtud 2017. aasta augustis ühel Elva aiakontserdil,
kus Kaisa mängib sõbra ja lemmikmuusiku Patrick Zeoliga üht enda valssi. Foto: Jakob Oetjen
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Villased sokid ja Ladina-Ameerika temperament ehk
Elu esimene laululaager Paluperas
28. oktoobri hommikul kell 8.30 ajasin selga suure seljakoti (täiteks
magamiskott, madrats, padi, lisakampsun ja muu pudi-padi), haarasin kaenlasse noodimapi ning seadsin sammud Vanemuise alumisse
parklasse, kust kell 9.00 väljus buss Palupera koolimajja. Ootusärevus hinges, läksin oma esimesse laululaagrisse.
Paluperra jõudes leidsime eest küll köetud, kuid siiski jaheda koolimaja. Ega’s midagi, tuli otsida oma madratsi jaoks meelepärane klassiruum, tõmmata villased sokid jalga ning soe kamps selga ja esimene
laulupäev võiski alata. Laulda saime kella 10.30st kuni 19.00ni.
Esimesel päeval said sopranid laulda koos Triiniga, aldid läksid
Kaisaga üles teise korruse klassi. Algas intensiivne töö – tuli ju töötada nii keha (kasuta kehahäält!) kui peaga (jälgida korraga nii noote,
sõnu kui ka hääldust). Laulda saime nii eesti, inglise, saksa kui ka
ladina keeles. Ja seda kõike ühe päeva jooksul! Uusi noote tuli palju.
Kõigi noorlauljate mapp kasvas poole priskemaks kui mitte veelgi
enam. Kui sopranid lisaks lõõritamisele ehk natuke ka ringi kõndisid
ja ringutasid, siis aldid tegid teisel korrusel kohe päris trenni. Lagi
mürtsus ja ragises, kui aldid ülakorrusel jalgadega tatsusid ja kätega
plaksusid (oh seda Ripsi küll!). Vaatamata sellele, et meie Triini käe
all päris sellist treeningut ei saanud, siis soe hakkas ikka. Puhtalt
laulmisest. Päeva teises pooles laulsime vastõpitu ka kokku. Oi, kui
ilusad laulud! Sopranite kõrgete nootide juurde lisandusid nüüd ka
altide madalad mahlakad toonid. Kuigi kokkulaulmise ajaks olin juba
üsna väsinud, sain just siis aru, miks ma seda teen – koorilaul lihtsalt
on nii ilus!
Peale laulmise jagus meile, noorlauljatele, ka muid tegevusi. Nimelt
anti meile kaks ülesannet. Kõigepealt pidime tegema kahes rühmas
muusikalise etteaste, teemaks Ladina-Ameerika rütmid ja temperament, millele lisandusid erinevad märksõnad ja rekvisiidid. Esimesele rühmale triikraud ja meile ostukorv (rekvisiidid leidsid kummaski rühmas kasutust löökpillidena). Järgmisena tuli koostada muusikateemaline viktoriin ja leida/meisterdada viktoriinivõitjale ka auhind.
Kui kooriproovides istume kõik ise kohtades ja laululaagrisse tulles
polnud ehk teise häälerühma noorlauljate nimedki veel meelde jäänud, siis nüüd, etteasteks valmistudes ja viktoriiniküsimusi koostades, veetsime iga vaba hetke (näpistatud pausidest ja söögivaheaegadest), et pead kokku panna ja ideesid genereerida. Ideede otsingul
selgus, et meil kõigil on häid mõtteid palju ja kui keegi jäigi mõttearenduse juures toppama, siis võttis mõni rühmaliikmetest teatepulga
üle ja päeva lõpuks said nii etteasted kui ka küsimused valmis. Lisaks

sellele, et meil on kiire taip ja head mõtted, avastasime, et nii mõnelgi
meist on ka osavad näpud: nii kiiret guugeldamist (viktoriini tarbeks)
ja voltimistööd (samuti viktoriini tarbeks) pole ma veel enne näinud.
Õhtusöögi järel pidimegi juba oma fantaasiavilju ette kandma. Kui
esimene rühm kaasas kõik kooriliikmed ja korraldas muusikalise
ringmängu, siis meie, teine rühm, lähenesime ülesandele nüüdisteatri
vaatevinklist. Esitasime tüki, mis jättis vaatajale palju tõlgendusruumi. Etteasted tehtud, oli aeg viktoriiniküsimusteks. Kolmest võistkonnast osutus võitjaks võistkond nimega Kurk ja Pastinaak. Võitjatele oli auhinnaks kaunis paberist roos, ülejäänud võistkonnad said
lohutuseks volditud hüppava konna.
Pärast etteasteid ja viktoriini pidid noorlauljad oma sabasid tutvustama. Sabasid oli erisuguseid, alates värvipaberist meisterdatud
pooleteisemeetrisest ketist kuni korterinaabri tagant näpatud pesusvammini välja. Küsimustevooru käigus omandasid noorlauljad ja ka
kõik teised kohalviibijad saksakeelse uudissõna. Koori austatud president haris meid selles, kuidas kõlab ja mida tähendab saksakeelne
sõnapaar ungeschützter Geschlechtsverkehr (kaitsmata seksuaalvahekord). Meelelahutuse pool läbi, andsid noorlauljad vande saada tubliks ja vastutustundlikuks kooriliikmeks ja lauluemadki said vanduda
oma kasvandikku kooris ja laulmises harida. Vanded antud, võisime
sabad ära panna ja seltskondlik trill-trall võiski alata. Kui noorlauljate
esimese rühma eestvedamisel sai esmalt ringmängu mängitud, siis
nüüd algas „Psühholoogi“ mäng. Päeva pikkuse ja intensiivsusega
arvestades said kõik mängust osavõtjad üllatavalt kiiresti aru (kulus
kõigest poolteist tundi!), kuidas mäng käib ja mis on selle mõte.
Järgmine päev algas rõõmsa uudisega: öösel keerati kella ja magada
saab tervelt tunni võrra rohkem! Lõbusale õhtule vaatamata olid kella
10ks kõik kenasti kohal ja valmis võimlema. Enne laulu tuleb keha
ju mõnusasti soojaks võimelda, siis tuleb ka hääl paremini välja. Kui
keha soe ja hääl lahti lauldud, jäid aldid Triiniga alla ja sopranid
läksid seekord Kaisaga üles. Oi-oi, kui külm seal üleval oli! Villased
sokid ja kuum tee tassis aitasid seegi päev hädast välja ja kui ikka ihu
ja hingega teise oktavi la-nooti laulda, siis hakkab suisa palav. Päeva
teises pooles läksime alla altide juurde ja taas kord algas kokkulaul.
Kui laulud lauldud, oligi aeg asjad kokku panna ja tagasi Tartu poole
sõitma hakata. Bussis istudes tukkusid vist küll salaja kõik. Oli intensiivne ja meeldejääv nädalavahetus.
Tekst: Maria, II sopran

Suvise noorte laulupeo tuules sai naiskoor sel sügisel rikkamaks 10 uue laulja võrra. U-duuri toimetus
palus kõigil uutel naiskoorlastel vastata neljale traditsioonilisele küsimusele
1. Milline on sinu esimene mulje naiskoorist?
2. Missugune on naiskoori naine?
3. Mis on sinu praegune lemmiklaul naiskoori repertuaarist?
4. Milline on sinu arvates või sinu jaoks kõige raskem laul?
Silvia, I sopran
1. Tulin naiskoori kohe esimesele ettelaulmisele ning pärast jäin ka
proovi. Esmamulje oli koorilauljatest väga soe: kõik tundsid suurt
huvi, kuna sattusin just lauljatevaesesse I sopranisse. Kuna olin
kevadel juba osa esimeses proovis harjutatud lauludest laulnud, ei
olnud ka väga keeruline kohe sisse elada.
2. Naiskoori ilu ongi selles, et igasuguseid erinevaid vahvaid inimesi
toob kokku muusika. Kõik on oma värviliste, uhkete, isesuguste
sulgedega ning ühe mõõdupuuga mõõta ei saa. Muusikaarmastus
on meid kõiki köitev ja ühendav omadus.

3. Väga meeldivad hetkel „Palve“, „Lumi langeb tasa“ ja „In Meeres
Mitten“.
4. Loos „Cana-ﬁta“ on vahepeal raskusi teksti või rütmide või nootidega (tavaliselt kõigi kolmega korraga, sest mõistus jookseb kokku),
aga harjutamisega läheb üha paremaks. Olles ka nagu iga teine tülpinud eestlane, on raske leida endas tulist ladina hinge, et laul saaks
õige nüansi külge.
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Maria, II sopran
1. Minu esimene mulje naiskoorist oli, et kõik on nii sõbralikud ja
avatud. Ja veel väga meeldivalt üllatas see, et kogu koor on nii organiseeritud: kõik vajalik info tuli kohe kätte ning järgmise päeva
hommikuks oli mind juba lisatud ka erinevatesse listidesse-gruppidesse.
2. Esimene asi, mis silma hakkas, oli see, et naiskoori naine võib olla
ükskõik mis vanuses (kuigi, tõsi küll, suurem osa liikmetest on
minust nooremad). Kui veel iseloomustada, siis kindlasti hea huumorimeelega, hakkaja ja tarmukas.
3. Minu praegune vaieldamatu lemmik on „Palve“. See lihtsalt on nii
ilus.
4. Hetkel on minu jaoks kõige raskem laul „In Meeres Mitten“.
Helena, I alt
1. Esimene mulje naiskoorist on väga positiivne. Nagu ka koori nimi
ütleb, on kooris tunda akadeemilist õhkkonda: kõik on väga täpselt
paika pandud ning iga probleemi lahendamiseks on välja kujunenud oma inimene. Ma pole varem sellise asjaga kokku puutunud,
aga see on väga hea süsteem! Kuna tulin gümnaasiumi segakoorist,
on tunda ka märgatavaid erinevusi kahe koori vahel. Kui segakooris pandi põhirõhk eelkõige partiide selgeksõppimisele, siis praegu
on see vaid üks osa tervikust.
2. Naiskoori naine on hakkaja, ta ei vingu ega virise ning leiab nädalas vähemalt kahel korral aega, et koori jõuda. Naiskoori liige on
kohusetundlik ning teab, miks ta laulab ning miks ta kooriga liitunud on. Naiskoori naine on ilus naine, eriti siis, kui ta laulab!
3. Minu praegune lemmik on „Cana-ﬁta“. See on nii äge ja temperamentne lugu!
4. Kõige raskem laul on ladinakeelne lugu „Gloria“. Väga keeruline on
samaaegselt nooti jälgida, rütmi pidada ning sõnu korrektselt hääldada.
Aleksandra, II alt
1. Ise olin natuke närvis, aga kõik olid väga sõbralikud ja toredad.
2. Nagu mina.
3. Ma ei laulnud vist veel kõiki laule, aga mulle tundub väga ilusana
„Palve“.
4. Sünnipäevalaul.
Katrin, I sopran
1. Esimene mulje naiskoorist oli pigem positiivne. Tulen koolikoorist
ning olin meeldivalt üllatunud, et kõik keskendusid laulule ning
andsid oma parima. Minu eelmises kooris oli sageli nii, et kõik
Naiskoori noorlauljad 2017. aasta sügisel. Foto: Peeter Säälik

laulsid proovides võimalikult vaikselt ja tagasihoidlikult, kartuses teistest üle kosta. Samuti meeldis mulle repertuaarirohkus ning
tempo, millega me uusi laule õppisime.
2. Minu arust ei ole kindlat tüüpi naiskoori naist. Julgen öelda ainult
seda, et ilmselt koorimuusika vihkajaid nende hulgas pole. Ja ilmselt on naiskoori naine ka sünni poolest naissoost isik.
3. Hetkel on minu lemmiklaul „See kauge hääl“ oma kõlatiheduse ja
sõnade poolest. Teisel kohal on „In Meeres Mitten“.
4. Ilmselt „In Meeres Mitten“, kuna ma pole sellises stiilis laulu varem
laulnud.
Johanna, I alt
1. Minu esimene mulje naiskoorist oli väga hea ja tekitas tunde, et
olen just õiges kohas. Ülimalt soe vastuvõtt avatud, kokkuhoidvate
ja töökate (oskavad ka head nalja visata) naiste poolt.
2. Naiskoori naine on väärikas, süda täis kirge ja tahet lauda koos
teiste omasugustega ja sellest rõõmu tunda.
3. Lemmiklaul on hetkel „Cana-ﬁta“, aga kindlasti mainiksin ära ka
„Moto“, millega on alati tore proov lõpetada ja mis kõlab iga kord
aina ilusamini.
4. Ei oskagi nimetada ühtegi ületamatult rasket laulu, pigem on mõni,
mis lihtsalt nõuab natukene rohkem aega ja harjutamist.
Olivia, I sopran
1. Meeletult organiseeritud ja kaasahaarav.
2. Hästi mitmekülgsete huvidega, rõõmsameelne, vastutulelik ja tegus
naine.
3. „Cana-ﬁta“ on hästi lahe energiline pala, mis sunnib kindlasti eestlaslikust mugavustsoonist välja astuma.
4. Mitmetel lauludel on teatud kohad või fraasid, mis on raskemad.
Ühte konkreetset ei tahaks ega oskaks välja tuua.
Laura, II sopran
1. Esimest korda proovi tulles leidsin end kohe väga lahedast seltskonnast: tuba täis hakkajaid noori naisi tegemas seda, mida südamest armastavad. Tundsin kerget aukartust, et kuidas ma küll siia
sisse sobitun, kuid tunne, et olen kohas, kuhu tahan veel mitmeteks
aastateks jääda, tekkis juba häälte lahtilaulmise ajal ning pole siiani
vähenenud.
2. Naiskoori naine on üks iseseisev ja tahtmist täis naine, kes teab,
mida tahab, ning ei karda sellele ka järele minna.
3. Ernesaksa „See kauge hääl“.
4. „Lux aeterna“: ühtlaste pikkade nootide hoidmine väsitab ja ajab
hingeldama.
Kadri Ann, II sopran
1. Esimene mulje oli, et lauljad on kõik väga sõbralikud ja rõõmsad,
et uued lauljad tulnud on. Öeldi sõbralikult „Tere!“ ja kinnitati, et
jõutud on õigesse kohta ja suure pundi inimeste ees pole vaja ette
laulda.
2. Terava keele ja meele, aga pehme kurgukaarega.
3. Praeguse seisuga vaid pisut lauldud Alo Ritsingu „Lumi langeb“.
4. Proovidest on jäänud tunne, et „Palve“ ei saavuta kuidagi stabiilset
esitust. Ilus, aga praeguse seisuga keerukas teostada.
Madeleine, I sopran
1. My ﬁrst impressions of the choir are that it is warm, friendly, approachable and has a strong community. The choir and its members
helped me get established in Tartu.
2. They are all very helpful and understanding.
3. I like „Om laul“ a lot.
4. Because I am still learning Estonian, any song in the Estonian
language that is particularly fast or challenging rhythmically becomes even more diﬃcult. From the last concert alone, „See kauge
hääl“ was especially diﬃcult.
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Makske rahad ära …
… on lause, mida iga naiskoorlane hooaja jooksul kümneid kordi kuulma peab. Hooaja jooksul liigub naiskoori
arvelt läbi päris palju raha, ent kust see tuleb ja kuhu läheb, jääb lauljatele üldjuhul üsna varjatuks.
Naiskoori hooaja tulud on väga ümmarguselt suurusjärgus 10 000
kuni 40 000 eurot. Esimene neist on väga rahuliku hooaja ja teine
pidulike või väga tegusate hooaegade eelarve. Näiteks oli viimases
suurusjärgus eelmine juubelihooaeg (2014/15), mil naiskoor andis
mitu kontsert-etendust, käis Saksamaal konkursil ja Prantsusmaal
koorifestivalil. Keskmiselt võib naiskoori hooaja eelarve suuruseks
seega arvestada 20 000 kuni 25 000 eurot.
Ilmselgelt ei kata kogu seda summat koori liikmemaks. Kuna liikmemaks on aga igale lauljale kõige nähtavam tuluallikas, siis vaatame
kõigepealt, mis osas see meie kulusid siiski katta aitab. Enne 2014/
15. hooaega oli koori liikemaks 3,2 eurot kuus, nimetatud hooajast
alates tõusis see 4 eurole. Kuna iga hooaja eelarve on väga erinev, siis
on raske öelda, kui palju on liikmemaksu suurenemine panustanud
hooaja tuludesse. Selge on aga see, et kui vanasti oli liikmemaksudest
laekuv tulu ligikaudu 1600 eurot, siis nüüd on see ligikaudu 2000
eurot, mis tähendab, et liikmemaksudest laekuv tulu on suurenenud
25%. Liikmemaksu tõstes loodi võimalus maksta ka toetajamaksu
5–10 eurot kuus. Alguses kasutati seda võimalust rohkem, viimasel
hooajal on selle võimaluse populaarsus langenud. Nii eelmisel kui ka
sellel hooajal on seda võimalust kasutanud kuus kuni seitse inimest
ning pigem töötavad ja/või pikemaajalised naiskoori liikmed. Kui
arvestada, et hooaja eelarve maht jääb vahemikku 10 000–40 000
eurot, siis võivad liikmemaksud moodustada 5–20% kogu hooaja
tuludest. Ehk siis liikmemaksud katavad keskmiselt umbes 10–15%
meie eelarvest.
Naiskoori lauljad pole aga ainsad, kes koori toimimisse rahaliselt
panustavad. Lisaks sellele, et Tartu ülikool meile iganädalaselt prooviruumide kasutamist võimaldab, eraldab ta koos Eesti maaülikooliga
oma kollektiivide tegevuseks igal aastal ka tegevustoetust. Tegevustoetuste maksmist haldab Tartu üliõpilasmaja. Viimastel aastatel on
meie tegevust toetatud ligikaudu 3900 euroga aastas, ent toetuse
iga-aastane suurus sõltub mh sellest, kui palju laulab kooris Tartu
ülikooli ja Eesti maaülikooli tudengeid ja vilistlasi. See on ka põhjus, miks lauljaid igal sügisel ennast Tartu üliõpilasmaja kodulehel
registreeruma utsitatakse. Enamjaolt kaetakse Tartu üliõpilasmaja
hallatavast toetusest näiteks laululaagri majutuskulusid, erinevaid
transpordikulusid jmt. Selle raha kasutus sõltub suuresti hooajast,
aga kindlasti aitab see lauljate omapanuse kooriüritustesse hoida madalama, kui see muidu võib-olla oleks.
Lisaks Tartu ülikoolile ja Eesti maaülikoolile toetab meie tegevust
ka Tartu linn. Linna eraldatav toetus on aastati erinev, aga viimastel aastatel on see summa varieerunud vahemikus 1700 kuni 2700
eurot. Iga-aastase toetuse suurus sõltub mitmetest teguritest, mh näiteks sellest, kui paljud alla 26aastased Tartu kodanikud on ennast
Tartu linna kodulehel naiskoori lauljana registreerinud, kui palju
kooril üldse lauljaid on ning kas koor on nimetatud vastaval aastal
Tartu linna esinduskollektiiviks või mitte. Kui Tartu üliõpilasmaja
hallatavat iga-aastast toetust on kooril võimalik hakata tervikuna
kasutama juba alates jaanuarist, siis Tartu linna toetus makstakse
koorile välja kahes osas: veebruaris ja juulis. Lisaks iga-aastasele
tegevustoetusele on kooril võimalik taotleda linnalt toetusi erinevate
ürituste korraldamiseks. Seeläbi on võimalik saada rahalist toetust
suuremate kontsertide korraldamiseks, mida ainuüksi koori kassale
toetudes ära ei jaksaks korraldada. Lisatoetus tagab selle, et meil on
võimalik teha midagi erilisemat, midagi suuremat, midagi meeldejäävamat.
Naiskoori suurim kuluallikas koorireiside kõrval ongi kontsertide
korraldamine. Kontserdiks on vaja rentida ruum, organiseerida poodiumid, valgustus, kujunduselemendid, koostada, kujundada ja trük-

kida kava; enne kontserti on vaja teha reklaami plakatite, videote,
reklaamklippide näol. Samuti on vaja osta ja paljundada meeletus
koguses noote. Kui peaks veel juhtuma, et kontsert toimub linnast
väljas, siis tuleb arvestada ka märkimisväärsete transpordikuludega.
Kui kontserti tuleb jäädvustama foto- või videograaf, siis on ka temale töötasu vaja maksta, rääkimata siis veel võimalikest kaasategevatest
pillimängijatest. Miski siin ilmas ei tule ilma rahata.
Näiteks maksab:
TÜ aula rent õhtusel ajal ja nädalavahetusel 128 eurot tunnis;
bussisõit Tallinnasse ja tagasi keskmiselt 420 eurot;
nootide paljundus 500–1000 eurot hooajas;
poodiumite rent 100–200 eurot;
lilled 5–15 eurot kimp;
ühe plakati kujundus alates 50 eurost;
plakatite trükkimine 30–60 eurot
jne.
Kui kõik need suuremad-väiksemad kulutused kokku liita, kasvab
summa päris suureks.
Lisaks kontsertide korraldamisele tuleb naiskoori elus ette ka muid
suuremaid kulutusi. Näiteks on hetkel aktuaalne naiskoori kodulehe
uuendamine. Uue kodulehe kujundus on juba olemas, aga kui koduleht nüüd ühel hetkel ka arendamisesse läheb, siis võib see kokku
maksma minna kuni paar tuhat eurot. Samuti alustasime eelmisel
aastal rahvarõivaste uuendamisega. Eesti kultuurkapital eraldas meile
selle tarbeks peaaegu 3000 eurot, ent selle summa kasutamiseks pidime ise sama suure summa juurde panema. Kogusime selle tarbeks
ka annetusi, aga naiskoori enda panus oli siiski arvestatav. Kuna
kõik riided amortiseeruvad, siis seisame me fakti ees, et kui me ühel
hetkel rahvarõivad värskendatud saame, siis on vaja hakata ka valgeid
esinemisriideid uuendama.
Lisaks suurtele kulutustele on naiskooril vaja jooksvalt katta kõiksuguseid väiksemaid kulutusi. Kontsertide eel ja näiteks uute lauljate koori kutsumise kampaania käigus tehakse mh turundust ka läbi
Facebooki; sõpruskooride kontserte kuulamas käies viiakse kooridele lilli; kui neil kooridel on juubelid, siis tehakse neile koori poolt
kingitus; aeg-ajalt on põhjust tänada dirigenti, hääleseadjat, koormeistrit, aga ka naiskoori lauljaid nende panuse eest erinevate ürituste korraldamisel ja ülesannete täitmisel kommide või muu taolisega; ühistel koosviibimistel on hea koori poolt kõigile varuda süüa-juua ja nii
edasi. Kõik need kulutused panustavad koori tulude kulutamisesse.
Lisaks „asjadele“ kulub raha ka inimestele. Naiskoor kui kunstiline
üksus püsib püsti tänu meie dirigendile, hääleseadjale ja koormeistrile.
Tartu üliõpilasmaja on nendega sõlminud käsunduslepingud, mille
alusel nende töö naiskoori juures ka tasustatud saab. Naiskoori kui
organisatsiooni veavad aga meie lauljad ise. Näiteks on suurem osa
koori ja kontsertide reklaamimiseks tehtud videotest naiskoori enda
liikmete poolt kokku pandud. Igal aastal valitakse naiskoorile juhatus, kes vastutab, et organisatsiooni töö sujuks. Kuna projektid, mida
naiskoor veab ning milles ta osaleb, muutuvad järjest ambitsioonikamaks, siis peaks varsti tõenäoliselt hakkama mõtlema ka juhatuse
liikmete töö tasustamise peale. Kui suurel juhatusel on üldjuhul vaid
üksikud tööülesanded, siis koori president ja koorivanem panustavad
koori toimimisse päris suure hulga oma vabast (ja võib-olla natuke ka
mittevabast) ajast, seega võiks nende kulutatud aeg olla ka kuidagi
muudmoodi tasustatud kui ainult tänusõnade ja sümboolse kingiga
hooaja lõpus. Mõtlemise koht!
Tekst: Elis, I alt, laekur, ja Kadri, II sopran, laekur 2011–2017
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Spikker algajale aktusekülastajale
Ülikool kui akadeemiline organisatsioon tähistab olulisi sündmusi pidulike aktustega. Kuigi hümn ja
„Gaudeamus“ said juba aastaid tagasi linti lauldud nii nais-, mees- kui ka kammerkoori esituses (et oleks
valikut igale maitsele), on hea tava, et koor on aktusel kohal.
Traditsioonilisi aktuselaulmisi on ülikooli akadeemilise aasta jooksul
kolm: õppeaasta avaaktus (1. septembri paiku), emakeelse ülikooli
aastapäeva aktus (1. detsember) ning vabariigi aastapäeva aktus (24.
veebruari eel). Tava näeb ette, et ülikooli tähtpäevi tähistatakse peahoone aulas, kuigi aja jooksul on selleski modiﬁkatsioone ette tulnud. Koor paikneb enamasti rõdul (annab võimaluse kõnede ajal
ajada ka omi asju), aga näiteks 2015. aasta septembri avaaktusel seisime Jaani kirikus kogu aja altari ees tuledesäras. Ilus ja uhke oli tähelepanu keskmes olla, huvitav oli vaadata, missuguseid spikreid kõnepulti
astunud esinejad kasutasid ning kui palju kellegi põlv värises, kuid
nina nuusata või allavajuvat sukka kergitada oli ses olukorras väga
keeruline.
Kolm koori, kolm aktust: õppeaasta alguses lepitakse viisakalt kokku,
kes kus laulab. Igal aktusel oma eripära, igal kooril oma eelistused.
Õppeaasta avaaktus septembris on rahvarohke: maja on täis õnneõhinas esmakursuslasi. Enamasti peab pisut trügima, et rõdule koori
kohale pääseda, ning ikka juhtub, et mõni noor tormab uksest sisse
vahetult enne laulu algust, ikka otse koori keskele. Sellel aktusel on
alati tore laulda, kuigi dirigendi jaoks on laulva koosseisu kokkusaamine paras peavalu. Plussiks on võimalus otse aktuselt uusi lauljaid
värvata.
Emakeelse ülikooli aastapäeva aktus 1. detsembril on väga pidulik
ja väga pikk. „Rõõmustab“ kõiki lauljaid, kes ülikoolis ei tööta ning
kellele tööandja selleks puhuks vaba päeva pole eraldanud. Publik
saalis on ülimalt väljapeetud (riietusnõue on frakk või must ülikond
ning aumärgid), aktuse üks osa pidulik akadeemiline loeng (vähemalt 40 minutit), seejärel jagatakse aasta jooksul doktorikraadi kaitsnutele välja diplomid, antakse üle audoktorite tiitlid ning Rahvusmõtte auhind. Kui hästi planeerida, saab sellele aktuse jooksul päris
palju tööd ära teha: võin kinnitada, et 30 üliõpilase kontrolltööd
jõuab ära kontrollida küll.
Vabariigi aastapäeva aktus jääb emotsioonidelt sinna keskele: elevust on vähem, sest pidu toimub mujalgi kui ülikoolis. Kui aga tunnustuse saajate hulgas on mõni koorilaulja, on rõdul elevust palju:
omadele enamasti lauldakse õnnitluslaulu ka.

Kogenud aktuseline teab skeemi päris hästi: koor rõdule, rahvas
saali. Pärast rektori ja aukülaliste sisenemist tuuakse saali lipud.
Kui lipud paigas, kõlab hümn (kuna dirigent oma asupaigast alati ei
näe, mil aeg on alustamiseks küps, peab mõni soodsamas asupaigas
paiknev laulja, näiteks mina, talle õigel hetkel noogutama). Üks, mis
ülikooli aktuste juures südant soojendab, on see, et hümni ja „Gaudeamust“ laulab kaasa ka saal. Kes Paciuse seatud viisil, kes omal –
aga kõik laulavad. Seejärel on vaheldumisi kõned ja koorilaulud,
lõpus enamasti muusikaline tervitus mõnelt Eesti kollektiivilt. Elu
on näidanud, et väga vaikseid viisid võivad aktuseliste esireale mõnikord uinutavalt mõjuda, puhkpill ja valjud helid on turvalisem valik.
Hästi mõjub ka see, kui (mõttes) kaasa laulda saab, seega Tõnis
Mägi ja Estonian Voices vaimustavad kõiki. „Gaudeamus“ on viimane ning kuigi pikkade aktuste ajal lauljaid vahepeal vaikselt minema
hiilib (tööpäev ju), pole dirigent seni üksi pidanud „Gaudeamust“
laulma jääma.
Naiskoori jaoks on aktustest kõige lustakam olnud ilmselt 2010/
11. õppeaasta avaaktus. Just sel momendil, kui lipud olid paigas ning
käes õige hetk alustada hümni (muidugi oli minu kord noogutada, kui
võib alustada), Triinil oli hääl helihargist välja võlutud ning auftakt
poole peal, kogu kooril suud peaaegu et lahti, just sel hetkel prahvatas kõikidest aula kõlaritest valjuhäälselt „Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm“. Napikas. Koorilauljate nägudest oleks varjatud kaamera saatesse palju häid kaadreid saanud. Hämming kadus küll üsna kiiresti, aga muiged jäid suunurkadesse loo lõpuni. Hiljem selgus, et
helitehnik oli uus ning tegi oma esimest aktust, tal polnud aimugi,
kuidas süsteem toimib.
Täna, 1. detsembril 2017 käisin koos oma kolleegidega aktusel
hümni laulmas. Nemad esimest, mina ei-tea-kui-mitmendat-korda.
Seletasin neile aktuste võlumaailma ning tõdesin: kõik need minu
laialdased teadmised on ammutatud rõdul veedetud tundidel.
Meeleolukaid aktuseid meile ka edaspidiseks!

Naiskoor vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril 2017. aastal. Foto: Andres Tennus/Tartu ülikool
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Tekst: Kristi, I alt
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Koroskoop aastaks 2018
Armas koorilaulja või koorilaulusõber! 2018. aastalt on oodata väga palju. Planeetide mõjul juhtub palju asju,
toimub palju sündmusi ja tehakse palju tegevusi. Võib juhtuda, et mõned neist asjadest saavad olema head
ja mõned neist asjadest saavad olema halvad. Lisaks tuntakse mitmesuguseid tundeid ja eriti aasta esimeses
kvartalis on tõenäolised ka mitmesugused mõtted. Selle ootusi ja toimetusi suunava horoskoobi oleme oma
teaduslikul meetodil ja täiesti mittespekulatiivselt koostanud spetsiaalselt sulle, hea lugeja!

I sopran

Külma ja heitliku Pluuto mõjul võib sind aasta algul tabada
tugev üksildustunne. Inimesi su ümber aina väheneb ja
vahel võib lausa tunduda, et pead kõik üksi ära tegema. Et
end kuuldavaks teha, tuleb sageli tõsta häält ja hõigata ka
puuduolevate kaasmõtlejate eest. Eriti ettevaatlik tuleb sel
perioodil olla just kurguhädadega, mis võivad röövida ka
viimase hääle. Et üksildustundega paremini toime tulla, tasub oma
energia suunata mõne aktiivse ja seltskondliku ettevõtmise tarbeks.
Hästi sobivad igasugused laadad ja ostupäevad ning rahvasport, kus
igatsetud küünarnukitunnet jälle kogeda saad.
Kevad mõjub soodsalt igasuguste dieetide katsetamiseks. Kaalulangetuse tulemusel jäävad kilod lausa kümnete kaupa reservi ning
saavutad nii oma ideaalkaalu. Uue mentaliteedi tulemusena kasvab
enesekindlus ja ühel hetkel võid avastada, et ei vajagi teisi enda ümber,
sest saad ka üksi hakkama. Talvel igatsetud seltskonna mõtted on
jäänud peast välja ning asendunud meele- ja hääleühtsusega, mis võib
küll teistele tekitada meelehärmi, kuid sina naudid vaid leitud ruumi
enda ümber.
Aasta teist poolt kasutadki pigem isiklikuks arenguks. Ette võib
tulla mitmeid hääleharjutusi. Soodsad häälikud on i ja n.
II sopran

Algav aasta saab olema sulle üsnagi eriline. Nii mõnigi
isikliku elu, töö, hobide või muuga seotud ettevõtmine
võib kujuneda edukaks. Pikka aega tujutsenud Uraan
on pannud sind end kaua tundma kui teine naine,
teine Eesti, teise sordi jahu. Nüüd aga avastad endas
enesekindlust ja jõudu, justkui oleksid teises nooruses
või juba teist põlve kirjaoskaja. Juba aasta esimeses pooles võid tänu Jupiteri ja Saturni raskusele tunda, kuidas lõug pidevalt
lahti läheb. Tundlikumad II sopranid võivad kohati tunda, et neil
läheb lõug suisa eest ära. Ole siiski hoolikas, et leitud vabaduses oma
lahtist lõuga valel ajal liialt ei lõksuta, vastasel juhul võid pälvida
kaaslaste ja eriti ülemuste pahameele.
Aasta teine pool on erakordselt soodne aeg ülestõusuks. On tõenäoline, et tõused üles tervelt pool oktavit ning leiad end kõrgustest,
kuhu oled arvanud end terve elu kuuluvat, ent kuhu pole varem
väga tihti jõudnud. Võib juhtuda, et ülestõusust tingitud kuraasi ajel
trügid võõrale territooriumile ja kipud haarama enesele ka kõrgemaid
partiisid, tahtmata samal ajal siiski enda omast loobuda. See aga tekitab sinu lähikonnas teravaid konﬂikte ning nende tagajärjel võid
sattuda terveks järgnevaks aastaks ainsana hääleseadesse.
I alt

Algaval aastal võid tunda end alaväärsena, sest oled sattunud situatsiooni, kus leiad, et sinu võimeid ei hinnata
vääriliselt. See võib olla mõni järjekordne laul esimese
oktavi re-noodil või üks silp seal, kus teistel on kaks. Kipud
end tõestama, lauldes kõiki noote igaks juhuks kaks korda
valjemalt ja veerand tooni kõrgemalt, ent sinu pingutused
jäävad heakskiiduta. Samal ajal kaalud tõsisemaid elumuutusi, sest
tead, et oled tegelikult ju segakoori sopran.
Kevade poole on universumi paisumise tõttu ette näha sekeldusi,
ootamatuid pärimisi ja võistulaulmisi, kus sind saadab tõenäoliselt
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edu või ebaedu. Oled heas vormis, enesekindel ja keskendunud, ent
pead püüdma talitseda liigset innukust, et otsustaval hetkel mitte
dirigendi käest varem liikuma hakata. Soodne aeg on abiellumiseks,
uute suhete alustamiseks ja mapikorrastamiseks.
Aasta teine pool rõõmustab sind eelkõige noorlauljatega täienevate
pingiridadega. Tunned end ebamugavalt ja omast elemendist väljas,
kui kujutad ette proove, mil sinu rühmast on kohal vaid 11 lauljat.
Samal ajal suudad siiski säilitada rahu ja enesevalitsuse, kuna tead, et
seda ei juhtu kunagi.
II alt

Koera aasta toob sinu jaoks kaasa palju rõõmu ja uut
energiat. Oled nooruslik ja vallatu ning naudid ühiseid
ettevõtmisi. Võimalik, et Marsi tuules jõuad läbi käia
kõik laagrid ja festivalid ning ﬁgureerid prominentselt
nii mõnelgi seltskonnaüritusel. Siiski ei maksa kaotada
valvsust ja eriti tähelepanelik pead olema aasta esimeses pooles. Sel ajal
võib sind ootamatult tabada lühike, ent intensiivne fookusperiood,
mil avastad end järjepanu õigel ajal proovist, ehkki samal ajal tead,
et see on tarbetu, sest valdad ju partiisid niigi laitmatult. Teed seda
siiski lühiajaliselt ülejäänud koori hüvanguks ning võid end tunda
omamoodi moraalse majakana.
Aasta teises pooles oled kosmosega hästi kontaktis ning seetõttu
erakordselt loov ja loominguline. Päike, Kuu ja tähed püsivad taevas
ning tingivad seeläbi sinu kujutlusvõime hoogsa elavnemise, mis võib
väljenduda nii ennekuulmatutes nootides kui ka täiesti teisenenud
rütmitajus. On tõenäoline, et tänu uutele avanenud infokanalitele
esitad eriti haruldasi puudumispõhjuseid (tuvi hammustas, kass istub
süles, silikoon kuivab, rinnahoidja kadus ära). Kui siiski kohale oled
tulnud, kipud lahkuma poole proovi pealt, kuna oma elu tahab ju ka
elamist.
Hooldusmeeskond

Aasta esimeses pooles juhib sind Pluuto ja selle mõjul
võid avastada, et oled pisut armukade. Sulle tundub,
et mingid isikud ja teemad, nt Eesti Vabariik, saavad
teenimatult palju tähelepanu ning jätavad sind enda
varju. Tunne süveneb ning saavutab oma haripunkti
veebruari lõpus, mil võib juhtuda, et käitud enesegi kohta üpris äärmuslikult ja väljakutsuvalt. On tõenäoline, et jätad lipu välja panemata ega vaata televiisorist presidendi vastuvõttu. Kui oled seotud
mingite üritustega, saboteerid tahtlikult nende õnnestumist, andes
valesid hääli ning teed seda suvalistel ajahetkedel (nt kellegi kõne
ajal). Teistele kinnitad, et helihark „ei tööta“.
Kevadsuve iseloomustab eelkõige festivalidest ja pidustustest tingitud kõrgendatud erutusseisund, millega võib kaasneda aga ka meeltesegadust ning harilikust enam unustamist. Võid leida end olukorras,
kus pead teistele põhjendama, miks nõuad tungivalt õhuta laulmist
või milleks on hea vokaalpositsiooni võimalikult palju laulu jooksul
varieerida. See aga ei mõjuta sinu autoriteedipositsiooni ning tänu
oma loomulikule karismale suudad inimesi panna tegema täpselt seda,
mida parajasti tahad. Sellel perioodil on eriti soodne aeg rahvuslike
kostüümide ning looduslike peakatete kandmiseks. Mõistlik on varuda makarone ja tülli.

Aasta teises pooles haarad ohjad jälle otsustavalt enda kätte ning
teed teoks mõne kauaaegse unistuse. Võib juhtuda, et kompad enesele võetud rollide piire ning ületad neid mängleva kergusega. Sind
tabab estraadivaimustus ning tunned üha enam ebaõiglust situatsioonis, kus pead olema publiku poole seljaga. On tõenäoline, et
püüad olukorda enda kasuks pöörata, juhatades iseenda soolosid ning
surudes end ümbritseva kollektiivi taustalauljate positsiooni, kuhu

nad ju tegelikult kuuluvadki. See aga viib vältimatu konﬂiktini esimese sopraniga, kes on jõudnud samale arusaamisele juba ammu
enne sind.
Astroloogidena tegutsesid Maarja-Liisa, II sopran,
ja Karoliina, I sopran
Illustreeris Karoliina, I sopran

Kooriproov ei ole nalja tegemise koht
Vale puha! Alljärgnevalt toome teieni stiilinäiteid kooriproovides kõrvajäänust.
Näiteid altide kohta tehtud tähelepanekutest:
Triin imiteerib, kuidas aldid laulavad sõnu „Veel olen laps“ Ritsingu
samanimelises laulus: „Vaat kus lops!“
Triin kommenteerib, mis tundega laulab II alt Maarja-Liisa „Palves“
fraasi „lohuta, lohuta“: „Kui sa mind ei lohuta, sõidan ära Aafrika!“
Triin: „Enamasti piirkond on õige – ses suhtes, et madal.“
Kaisa: „Teine alt, ole julgem oma nootidega. Võib-olla I alt tõesti ka
tuleb, aga see ei näe nii professionaalne välja.“
Triin: „Te peate seda kohta laulma nii, nagu keegi pakuks teile värsket arbuusi.“
Näiteid sopranitele tehtud märkustest:
Jaanus: „Lõpus võtsin sopranid umbes kaks takti varem maha, aga
sellest polnud hullu, sest te ei vaadanud mind.“
Triin kommenteerib soprani sooritust Ernesaksa loo „See kauge
hääl“ laulmisel: „Pääseb õudusest pealkirjaga „triool“.“
Triin kirjeldab, kuidas sopranid laulavad kõrgeid kohti: „See on,
nagu üks asi oleks ühe asja vahele jäänud. Me oleme rääkinud, et tänapäeval jäädakse külmkappide vahele. Aga vanasti nt jäi tihti siga aia
vahele.“
Triin laulab sopranitele ette ja kommenteerib seejärel: „Te ei pea
niimoodi tegema. See oleks õudne ausalt öeldes.“
Kaisa julgustab sopraneid laulma järgmist fraasi Saebelmanni loos
„Kaunimad laulud“: „Eelmine lehekülg on olnud lihtne ja hea nagu
lapsepõlv.“
Näiteid kogu koori kohta kõlanud kommentaaridest:
Ben selgitab, kuidas laulda Tormise „Tuul kõnnumaa kohal“ lõppu:
„Pane „L“ ja go away.“
Ben pole rahul sellega, kuidas koor laulab sõnu „poriseks sõtkutud
teed“ Tormise loos „Valusalt punased lehed“: „That’s not the „seks“
I want.“

Ben: „Not the worst thing in the world.“
Ben: „Don’t turn the page – I’m still conducting!“
Ben: „Ikka disgusting!“
Ben: „I’m not a washing machine, I’m a conductor!“
Triin: „Lähedaloleva häälerühma partiisid võib puutuda küll.“
Triin kommenteerib, millise tundega me laulame Tormise „Suveöö“
fraasi „istub suveöö mu kõrvale“: „Istub suveöö mu kõrvale – õujee!“
Triin kirjeldab, mis tundega me tema arvates laulame Ernesaksa
lugu „See kauge hääl“: „30 kraadi külma, nälg, surm …“
Triin: „Lugesin kokku: umbes sada viga.“
Triin annab nõu pärast loo ebaõnnestunud läbilaulmist: „Mis võiks
aidata? Üks väga vana võte, mis võib tõesti olla juba aegunud, on
vaadata dirigenti.“
Triin: „Pika noodi lõpus on järgmist nooti liiga palju aimata.“
Triin kommenteerib Ernesaksa „Noore kevade“ lõppu, kus on sõnad „ei või, ei või kaua hoida“: „Seal, kus on „kaua hoida“, ei hoia
midagi kaua.“
Triin kommenteerib, kuidas me laulame Voorandi „Aga tule“ fraasi
„võid võtta mind põlvele, vaatame tõtt“: „Kas te olete mingid 40sed?
40sed võivad juba kohmitseda, kui põlvele istumiseks läheb.“
Viviane: „Igaüks saab oma roietega ise tegeleda.“
Näiteid teistele kooridele antud selgitustest ja juhistest:
Triin tärkava helilooja galakontserdi proovis meeskoorile: „Mitu
korda ma pean ühte koori ära võtma?“
Triin laulupeoproovis Ernesaksa loo „Noor kevade“ kohta: „Võimalus oma eksi tervitada – pikalt ja põhjalikult!“
Triin laulupeoproovis altidele: „Ei sure enne surma!“
Kogunud ja üles kirjutanud
Kertu, II alt, Marili, II alt, ja Anne, I alt
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