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Tere tulemast üliõpilaseks!

Värvikas suvi on taaskord lõpusirgel ja sügis-
semester näitamas oma esmast asjalikkust. 
Kõrgkoolide tühjana seisnud ruumid on taas 
täitunud toredate inimestega, kes soovivad 
alustada või jätkata keerulist kuid huvitavat 
teekonda hariduse omandamisel. Siinkohal 
soovin palju õnne ja jõudu kõigile, kes on äsja 
üliõpilaste nimekirja arvatud, aga ka nendele, 
kes mõnel muul astmel õpinguid jätkavad. Kõik 
te olete igatahes teinud väga õige valiku, sest 
olla teadlik ja osata asju hinnata on suurim 
õnn, mis võib inimesele osaks saada. 

Üliõpilaseks olemine on üks elu meeldejääva-
maid perioode. Minu jaoks on see igatahes nii 
olnud ning tean, et väga paljud arvavad sama 
moodi. Põnevad loengud, haaravad seminarid, 
pikad tunnid raamatukogus ning magamata 
ööd üliõpilaselamus on ainult üks väike osa 
sellest kõigest. See on aga ka aeg, kus tuleb 
kogeda, õppida, näha maailma, vaadata elu eri-
nevate nurkade pealt ning veeta õhtuid kõrg-
koolikaaslastega.  

Kahjuks aga ei ole see ilus ideaal alati nii roosa, 
kui meile alguses tundub või me tahame. Olla 
tõeline tudeng ja pühenduda ainult õpingu-
tele on äärmiselt keeruline, sest maksud vaja-
vad maksmist ning elu elamist. Samuti jätkub 
tõusutrend kütuse hindades, ühistranspordis, 
üliõpilaselamutes ja õppemaksudes. Kurb pa-
ratamatus?

Kust kohast peaks aga üks noor inimene võtma 
kõik need vahendid, et selle kõige eest tasuda? 
Seega tuleb minna tööle ning tihtipeale ei ole 
see absoluutselt seotud sinu erialaga. Tööpäe-
vad on väsitavad ning pikad. Õppetööga jõuab 
aina vähem tegeleda ja loengutesse jõuab aina 
harvemini. Selline on kahjuks hetkeseis väga 
paljude üliõpilaste jaoks. Ma ei väida, et töö-
tamine on oma olemuselt halb, aga see ei tohi 
olla kellelegi kohustus, et üldse ära elada. 

Mis oleks aga lahendus? Iga üliõpilane peab 
saama sellist toetust, mis arvestab tema ma-
janduslikku olukorda ning aitab tal täielikult 
pühenduda õpingutele. Kui tudeng saab osale-
da õppetöös, siis on tagatud ka kõrghariduse 
kõrge kvaliteet ning iga lõpetanu on rahul oma 

Tere tulemast
üliõpilaseks!
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Kujundage oma tulevik julgelt ning ärge jääge 
ootama, et seda tuleb keegi teine teile pak-
kuma. Osalege, lööge kaasa ja öelge välja alati 
oma arvamus, sest mida rohkem me oma mõt-
teid välja ütleme, seda enam meie tegevusest 
teatakse ja kuulda võetakse.

Head teekonda!

Joonas Pärenson    

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees  

teadmistepagasiga. Olenemata noore majan-
duslikust olukorrast, peavad tal olema kõik või-
malused hariduse omandamiseks. Selleks aga, 
et selline mõtteviis juurduks, on vaja meil kõigil 
seda teadvustada ja otsustajatele selgeks teha. 

Kõrgkoolis õppides tuleb kindlasti aktiivselt 
osa võtta üliõpilaselust ning kõikvõimalikest 
erinevatest ettevõtmistest. Looge kas või ühing 
või muu noorteorganisatsioon ja kujunda-
ge Eesti tulevik just selliseks, nagu teie õigeks 
peate. Eesti on niivõrd väike, et meie igaühe 
aktiivne panus riigi arendamisse on määrava 
tähtsusega.
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Tudeng, nõua uudseid õppemeetodeid!

Tudeng, 
nõua uudseid
õppemeetodeid! 
Viimasel ajal on ka ajakirjanduses fookusesse 
tõusnud kodanikuhariduse teema ning mitte-
formaalne õppimine. Rõhumine üldharidusele 
ning -teadmistele on muutunud igandiks. Õppi-
mine ei käi pelgalt füüsikatunnis selgeks tehtud 
valemite kaudu; vahest mõjutab õppekogemust 
rohkem see meetod, mille abil sa selguseni jõuad. 
Õppetund oli ju seegi, kui avastasid, milline suht-
lemisstiil õpetajaga vestluses annab parima hin-
de. Siiski, aina enam hakkab mulle tunduma, et 
õppijakeskse lähenemise, paindliku õppe ja va-
batahtlikkuse tähtsusest haridussüsteemis räägib 
ainult kitsas ringkond haridusspetsialiste ja noori. 
Need on aga mitteformaalse õppe olulised tun-
nused. 

Nautisin just mõnusat noortelaagrit Taanis ning 
sealsed noored rõhusid ikkagi sellele, kui oluline 
on olla ise aktiivne ja ühiskonda panustav. Nende 
jaoks oli laagri korraldamine loomulik tegevus. 
Väidetavalt seal muudmoodi ei saagi hakkama, ei 
koolis ega hiljem ka erialast tööd otsides. Kohal-
olnud rahvusvaheline seltskond teadis rääkida, et 
tööpakkuja esimene eeldus on tihtilugu inimese 
ühiskondliku närvi olemasolu. Selle kaudu saab 
hinnata, kas potentsiaalne töötaja on arenemis-
võimeline ja valmis südamega isegi ärisse panus-
tama. Maksab pühendumus, mitte soov kõrget 
sissetulekut omada. Inglismaal pidavat su CV-d 
hunti lendama, kui seal vabatahtliku kogemust 
kirjas pole.

Vast ma seda varem ei täheldanud, kuid Eesti 
haridussüsteem tõepoolest ongi autoriteedile 
keskendunud, mis soosib seda, et tudeng neab 
sessiaega või veab end loengutesse vaid nende 
kohustuslikkuse pärast. Kusjuures, kui kõrg-
koolis tekib probleem tudengite vähese pühen-
dumisega ning loengutest puudumisega, siis 
leitakse varrukast esimese lahendusena alati, et 
kohalkäimine tuleks kohustuslikuks teha. Sest 
kui tudeng juba käib kohal, küll siis tekib huvi ja 
ehk jääb ka midagi külge. 

Tegelikult aga on õppekava kirjeldused hullult 
ägedaks ja atraktiivseks tehtud, aga reaalsus 
meenutab pigem kössi tõmbunud pooltühja 
kotti koos oma vananevate õppejõududega. Ei 
mõelda sisu atraktiivsemaks ja sisukamaks tege-
misele. Põhjamaades on meeletud programmid 
vaid selleks, et noored omandaksid mittefor-
maalse õppekogemuse ja seda ka näiteks kõrg-
koolides. Muidu igavaid aineid vürtsitatakse 
praktikumidega, ainepunkte antakse seminari-
del ja töötubades osalemise ning nende korral-
damise eest. Need toimuvad tihti hoopis mõnel 
mitteerialasel teemal.

Mõtlen, et ka meie vajaks olulist mitteformaa-
lse õppe suuremat väärtustamist. Ja pikemas 
perspektiivis võiks selle tõesti integreerida õp-
pekavadesse. Kujutlege kõrgkooli, kus vabaai-
neid saabki täita seekaudu, et tudengid teevad 
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üksteisele õpitubasid, kus käsitletakse teemasid 
praktiliste ülesannete abil. Kusjuures Hollandi 
ühes ülikoolis küsitakse tagasisides sotsiaalse 
interaktsiooni kohta – ehk väärtustatakse tu-
dengite omavahelist dialoogi. Paljud väidavad, 
et õppijakeskne haridus on Eestis utoopia, kuna 
meil pole vahendeid, aga ei nähta seda, et õppe-
kogemust ei jaga vaid õppejõud, vaid see saab 
edukalt toimida ka tudengilt tudengile.

Uurisin, et Eestis on imelihtne asutada ühingut. 
Samas, kõrgkoolides on ju toimivad tuden-
giesindused, kes võiks nõuda, et tagasisides küsi-
taks mitteformaalse õppimise kohta. Selleks, et 

lahendada tühjade auditooriumite sündroomi, 
võiks ju ehitada üles mudeli, kus õppejõud on pi-
gem vahendajaks ja suunajaks, mitte õpetajaks, 
kes näitavad punasena kõik ette. Rääkimata siis 
sellest, et igasugusele kodutööle tagasiside and-
mise soodustamine võiks olla esimene samm 
mitteformaalse õppe suunas. Seega, täitkem ta-
gasisidet täie tõsidusega. Nõudke uusi mõtteid 
ja tegevusi ning vaadake, et siis teie arvamust ka 
arvestataks.

Mati Eks

Merel on mõnus!

SuperSeaCat kiirlaevad viivad 
Sind Helsingisse kõigest 100 minutiga. 
Tule ja naudi tõeliselt kiiret 
ja mugavat merereisi!

Online pakkumine 
ISIC/ITIC/IYTC kaardi omanikele 
- ühe suuna reis SeaCat klassis 320 krooni. 

Edasi-tagasi reis SeaCat klassis 
väikerühmale alates 590 kroonist.

Helsingi hotellipakett Scandic Grand Marinasse 
alates 1110 kroonist ühe reisija kohta.

Nüüd piletid ka meie koduleheküljelt! 
Vaata www.superseacat.ee 
ja broneeri alati soodsaima hinnaga!

Info ja broneerimine parimatest reisibüroodest 
üle Eesti või SuperSeaCat’i klienditeeninduskeskusest 
Tallinna Kaubamaja B-maja galeriis, 
tel 610 0000, booking.tallinn@superseacat.com 
www.superseacat.com



ISIC 15 

Aasta oli siis 1993, kui Eesti Üliõpilaskondade 
Liit sai endale õiguse ISIC kaarti väljastada. Sel-
lest ajast on möödunud ei vähem ega rohkem 
kui 15 aastat! 

Selle 15 aasta sisse on mahtunud palju: koostöö 
pangaga, osalus paljudes projektides, ürituste-
sari ISICclub, magusad soodustused kaardioma-
nikele ja seda rida võib veel pikalt jätkata. 

Inimesed muutuvad, noored muutuvad ja 
tudengielu muutub pidevalt, nii ei saa muu-
tusterongist maha jääda ka ISIC, kellel on au 
presenteerida uut logo, mis sümboliseerib suu-
repäraselt ISICu olemust – maailma. See kaart 
on tõesti levinud üle maailma ning ühendab 
kõiki kaardiomanikke, kus iganes nad ka ei 
asuks. Nii et olge lahked, siin on meie uus logo! 
Pange tähele, et seda logo saab edaspidi kind-
lasti palju näha. Soovitame soojalt ka meie ko-
dulehte külastada ja silmad-kõrvad lahti hoida, 
sest parimad ja veel paremad pakkumised kaar-
diomanikele on teel! 

ISIC 15 
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Tasuta ligipääs tehnilisele tarkvarale!

Tänu Microsofti algatusele DreamSpark saavad 
kõik ISIC kaardi omanikud alates 25. augustist 
tasuta ligipääsu professionaalsetele mängude 
loomise, arendus- ja disainitööriistadele. Sellest 
ajast alates on võimalik kõigil õppuritel, kel tas-
kus ISIC Scholar või Student kaart, endale uusi-
mat Microsofti tarkvara tasuta laadida, et harida 
ja arendada oma oskusi disaini, tehnoloogia, tea-
duse ning inseneriõpingutes. Riina Lainet uuris 
Microsofti Eesti esinduse aren-
dusplatvormi evangelisti Andres 
Sireli käest, miks jagab Microsoft 
oma tarkvara tasuta. 

Mis on DreamSparki eesmärk?

Usume, et tehnoloogia abil on 
võimalik korda saata vingeid 
asju, kui on olemas õiged tööriis-
tad. Tõenäoliselt luuakse järgmi-
se kümne aasta jooksul rohkem uusi lahendusi 
kui viimase kolmekümne jooksul. DreamSpar-
kiga toomegi tehnoloogia õppuritele lähemale, 
et neil oleks võimalik panna oma loovus ja teh-
noloogiline potentsiaal proovile ning valmis-
tuda edukaks karjääriks. DreamSpark annab 
kõigile õppuritele ligipääsu professionaalsetele 
vahenditele, et arendada näiteks innovaatilisi 
Interneti- või mobiilseid rakendusi, kujundada 
animeeritud veebilahendusi või luua mõni lahe 
mäng Xboxi või arvuti jaoks. 

Miks annab Microsoft oma tarkvara tasuta ära? 

Microsofti jaoks on haridus olnud alati väga täh-
tis – oleme juba aastaid korraldanud üliõpilaste-
le mitmeid üritusi ja algatanud erinevaid prog-
ramme, et lennukad ideed ei jääks rahapuudusel 
teostamata. Hea näide on ülemaailmne tehno-
loogiavõistlus Imagine Cup, millest võttis eel-
misel aastal osa üle kahesaja tuhande tudengi, 

kes esitasid väga palju väga inno-
vaatilisi lahendusi. DreamSpark 
on Microsofti viis aidata noortel 
oma ideid ellu viia ja ärgitada 
seeläbi innovaatilist mõtlemist. 
Pikemas perspektiivis saab sellest 
kasu kogu riik ja majandus, mit-
te ainult tudengid. Meie jaoks ei 
tuleks kõne allagi selle eest tasu 
võtta! 

Missugust tarkvara saan ma tänu Dream-

Sparkile kasutada? 

DreamSparki lisatud tooted jagunevad kolme 
kiiresti arenevasse IT valdkonda: tarkvaraaren-
dus, disain ja mängud. Programmeerimisoskus-
te täiendamiseks on saadaval Visual Studio 2008 
Professional, millega on võimalik luua näiteks 
lisamooduleid Facebooki ja MySpace’i keskkon-
na jaoks või arendada Windows Vista külgriba-
le uusi vidinaid. Kui keegi soovib välja töötada 
algusest lõpuni loodud veebi- ning Windowsi 
rakendusi, siis selle jaoks võimaldatakse ligipää-
su ka andmebaasimootorile SQL Server 2005 ja 
operatsioonisüsteemile Windows Server 2008. 

Tasuta ligipääs
tehnilisele tarkvarale! 
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Viimasel ajal on maailmas palju kõneainet teki-
tanud tarkvara väljanägemine ja kasutajakoge-
mus (User Experience). Nüüd saavad õppurid 
panna oma loovuse proovile Expression Studio 
2.0 tooteperekonna tööriistadega, et anda tark-
vara- ja multimeedialahendustele kaasaegne 
disain, luua rikkalikke veebilahendusi Silverligh-
tiga ning hallata oma digitaalset meediat – kõike 
alustades fotodest kuni kujundusfailideni. 

Lisaks saab luua täiesti uusi arvutile ja Xbox kon-
soolile mõeldud mänge, mille jaoks on kasutada 
XNA Game Studio 2.0 ja 12-kuuline XNA Crea-
tors Club akadeemiline liikmestaatus. 

Mille poolest erinevad need rakendused nen-

dest, mida Microsoft poodides müüb? 

DreamSparki tarkvaraprogrammid on kõik täis-
versioonid ehk täpselt samad, mida kasutavad 
tuhanded professionaalsed arendajad ja disaine-
rid edukates Eesti fi rmades. Kui ISIC kaarti pole, 
saab samad tooted ka poest osta, kuid tuden-
gile võib see käia üle jõu. Tarkvara kasutusõigus 
ei aegu, mis tähendab, et õppurid ei pea kooli 
lõpetamise järel midagi arvutist kustutama ja 
saavad kõiki installitud programme täiesti sea-
duslikult edasi kasutada. Küll aga tuleks meeles 
pidada, et DreamSparki kaudu pakutav tarkara 
on saadaval mittekommertslikuks kasutuseks, 

et toetada ja edendada õppurite akadeemi-
list õppetööd ning enese harimist. 

Kust ja kuidas neid programme saab? 

DreamSpark on kättesaadav kõigile Eesti 
õpilastele ja kõrgkoolide tudengitele. Tark-
vara kasutamiseks peab Sul olema kehtiv 
ISIC Scholar või Student kaart, millega tu-
leb ennast identifi tseerida leheküljel www.
dreamspark.com . Vaja läheb ka Windows 
Live ID kasutajakontot (sama e-maili aad-
ress, mida kasutad Windows Live Messen-
geris ehk MSNis). Pärast registreerumist 
ongi võimalik kogu tarkvara otse veebist 
alla laadida ja kasutama hakata. 

Riina Lainet

DreamSparkis sisalduv professionaalsete disainitööriistade 
tarkvarakomplekt Expression Studio 2
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Minu Kool

Eesti Üliõpilaskondade Liit käivitas sellel ke-
vadel programmi Minu Kool, mille raames 
pakutakse kõrgkoolidele elektroonilist ISIC 
üliõpilaspiletit, millesse on lisatud puutevaba 
RFID kiip. Puutevaba kiibi lisamine võimaldab 
kasutada kaarti läbipääsusüsteemides, söökla- 
ja koopiakaardina. 

„Vajadus vahetada kartongist või tavaline plas-
tist üliõpilaspilet moodsama ja turvalisema 
vastu on olnud juba mõnda aega. Tänapäe-
va inimesed on väga liikuvad ja mitme kaardi 
ühendamine annab üliõpilastele palju uusi või-
malusi,” märkis EÜLi arendusjuht Jaanus Riibe.

Kõik kaardiga tehtavad toimingud (haldamine, 
tellimine ja tühistamine) on viidud webi-põ-

hisesse keskkonda. Koostöös tarkvarafi rmaga 
Modera on loodud rahvusvahelistele turva- ja 
andmekaitsestandarditele vastav andmebaas. 

Lisaks igapäevastele ja praktilistele lahendus-
tele koolisiseselt ja selle lähiümbruses, laieneb 
kaardi omanikele ligi 500 soodustust Eestis ja 
võimalus kasutada kaarti üliõpilase ja õpilase 
staatust tõendava dokumendina ligi 100 riigis. 
Minu Kool programmis kasutatavat ISIC kaarti 
iseloomustab ühtne standard ja suur kasutata-
vus, soodustused, ajalugu ja järjepidevus, tur-
valisus ja innovatiivsus. 

Elektrooniline
ISIC üliõpilaspilet 
avab sügisest uksi 
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Eesti on 9. riik maailmas, kes on võtnud puu-
tevaba kiibi kasutusele. Puutevaba kiipi võib 
kasutada lisaks Eestis arendatud teenustele, ka 
Sankt-Peterburi metroos ja mujalgi,“ täiendas 
Riibe. 

Igale Minu Kooli kasutajale luuakse keskkonda 
personaalne konto, millega saab ta jälgida kaa-
rdiga tehtud toiminguid. Tulevikus tähendab 
see seda, et paremini on võimalik prognoosi-
da toiduportsjoneid, inimeste arvu koolis jm. 
Minu Kool keskkond võimaldab selle kasutaja-
tel statistikat välja võtta ja seeläbi oma tegemi-
si planeerida. 
 
Alates sellest aastast on kõik ISIC kaardid ees-
tikeelse kujundusega. Alates sügisest võtab 
Eesti Üliõpilaskondade Liit kasutusele kaardid 
kirjaga ISIC Õpilane, ISIC tudeng ja ISIC õpe-
taja. Arendamisel on ka noorte-, personali- ja 
külaliskaart. 

Minu Kooli eestvedaja Eesti Üliõpilaskondade 
Liit (EÜL) on väljastanud ISIC kaarte juba 15 
aastat. 
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Lubage tutvustada, alati naerusuine – Kristi Rimm

Kristiga sain ma tuttavaks sel suvel, kui ta kor-

raldas Tallinna Ülikooli promoklipi tegemist. 

Oma rõõmsameelsusega jäi ta mulle kohe 

meelde, hiljem selgus, et oma BA kraadi saa-

miseks on ta segastel asjaoludel õppinud lausa 

igal kursusel erineva nimega koolis.

Sisseastumiskatseid käisin ma tegemas Internatio-

nal University Concordias, erialaks audiovisuaalne 

meedia.  Paar nädalat hiljem saadeti mulle koju 

postkaart, millel oli kirjutatud: „Me väga ootame 

sind sügisel!“.  All olid kõikide vastuvõtukomisjoni 

liikmete nimed. Mul oli väga hea meel, kui ma sin-

na sisse sain, sest Concordia haridus oli sellel ajal 

kõrgelt hinnatud.

Kui pikalt Sa Concordias õppida said?

Concordias sain õppida aasta, siis ostis meie koo-

li Audentes ja me hakkasime liikuma Audentese 

hoone, mis asusid Tondil ja Narva mnt hoone 

vahel. Üks päev olime Tondil ja teine päev Narva 

mnt-l, kus toimus ka põhiline meediaõpe, meil oli 

oma stuudio ja montaaziruum. 

Ja sealt edasi...

Oli keeruline ja  muudatusterohke aeg. Ei teadnud, 

mis edasi saab. Liikus igasuguseid jutte - ei tead-

nudki mida uskuda.  Loengutes julgustasid paljud 

õppejõud kooli tulevikuteemadel julgesti kaasa 

rääkima ning selleteemalistel arutlustel aktiivselt 

osalema. Siis võeti otsus vastu, et tuleb Balti Filmi- 

ja Meediakool ja erialad meedia ning suhtekorral-

dus lähevad sinna. Positiivne  kogu selle segase aja 

jooksul oli see, et koolitöö ikkagi jätkus. 

Nii, et kokku 3 aastat ja 3 eri nimega kooli?

Tegelikult neli. Ma õppisin vahepeal ühe semestri 

Taanis ja see oli paras väljakutse ning hea elu- ja 

õpikogemus. Õppetöö ja eksamid toimusid grup-

pides. Seal propageeritakse meeskonnatööd ja 

seda kuidas sa meeskonnas suhtled. Ma õppisin 

kommunikatsiooni, iseenesest see eriala ei olnud 

päris see, mis ma oma koolis õpin (audiovisuaalne 

meedia) aga siiski sain ma sain teadmisi, mis tule-

vad kasuks. Eelkõige oli see aga hea elukogemus. 

Ja olenemata sellest, et see oli raske, ma ei kahet-

se. Kõige selle käigus avastad meeletult palju uut 

iseendas. Sai ka Taani keelt õpitud ja häid sõpru 

leitud. Kindlasti tahaks ennast ka tulevikus kuida-

gi Taaniga siduda. Kui ma sel kevadel BA lõpetasin, 

siis mõtlesin minna magistrantuuri edasi. 

Kristi Rimm: oma
valikuid ei tohi karta!
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Mis on need huvitavamad projektid, millega Sa 

kooliajal tegelesid?

Kõige esimene projekt, mis ma tegin, oli peale esi-

mest õppeaastat. Lihtsalt võtsin kaamera ja läksin 

Valgamaal ühte hooldekodusse fi lmima. See oli 

täiesti esimest korda, kus ma õppisin kaamerat 

tundma. Inimesed, kes seal olid, olid kõik isikupä-

rased ja  ma õppisin neilt palju.  Kogu seda mater-

jali sain kasutada uuel semestril dokumentalistika 

jaoks.

Järgmised tööd koolis olid väiksemad grupitööd. 

Palju tegime erinevaid stuudioprojekte ja saime 

kursusekaaslastega oma oskusi selles vallas aren-

dada - kes sai oma näitlemisoskust arendada, kes 

operaatoritööd, kes istus puldis ja kes lihtsalt direk-

teeris kogu protsessi. Kõige suurem projekt, mis me 

kursusekaaslastega koos tegime, oli üks noortesaate 

pilootsaade, mille salvestasime ETV-s. Juhendajaks 

oli meile Mart Normet. Selle õppetöö kaudu avas-

tasime hästi palju aspekte nii produktsioonis kui ka 

tehniliselt ja saime väga hea meeskonnatöö koge-

muse. 

Praktika, kuhu ma kandideerisin, oli tegelikult tele-

saade autodest. Hästi raske oli kinni haarata, kui sul 

tutvusi ees ei ole. Selle saate juures tegin administ-

ratiivset tööd ja sealt hakkasid asjad edasi arenema. 

Praegu teen kokasaadet „Hommikuköök“, mis oli 

ühtlasi ka minu lõputöö. Ja ma plaanin sellega kuni 

käesoleva aasta lõpuni jätkata. Mulle meeldib mu 

töö ning koos Martti Koppeliga oleme südamega 

asja kallal. 

Olen proovinud ka mängufi lmi. Eelmisel aastal te-

gime koostöös Prantsusmaaga lühimängufi lmi. Sel-

le kaudu ma üldse avastasin, et fi lm on sügavama 

põhjaga kui televisioon. Sealt edasi tulid tudengifi l-

miprojektid, mis olid väga heaks kogemuseks - ma 

sain ise produtseerida ja kogu protsessi vedada. 

Vahepeal olen teinud lisaks reklaame. Tegelikult 

ma ei teagi, miks ma produtseerimise poole kaldun. 

Arvan, et  ehk jääb loovusest puudu, et tegeleda re-

žiiga või stsenaariumi kirjutamisega. Mulle meeldib 

pigem selline tehniline pool - organiseerimine, suht-

lemine ja meeskonnaga töötamine. Eks ma ikkagi 

katsetan ja püüan edasi. 

Mis on alanud õppeaasta alguses Sinu soovitus 

esmakursuslastele?

Ma loodan, et igaüks suudab teha selle õige vali-

ku. Isegi kui see valik ei pruugi esmapilgul ainuõige 

tunduda. Ja kui ei tundu õige, siis tegelikult oleme 

kõik noored inimesed ja suudame kiiresti kohaneda. 

Tähtis on see, et oma valikutes ei tohi kahelda ning 

uusi katsumusi karta. Riskida tasub alati.

Janne Jakobson / Acer Events
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Hermeliine 
köögis

Vaja läheb (1 portsjon):
 
Juustuga täidetud pasta (Mezzelune) 100g

Gorgonzola juust 30g

Pähklikreem 30g

Vahukoor 150g

Petersell 10g

Provolone juust 20g

Sool

Pipar

Tüümian

 
Keeta pasta ja samal ajal kuumutada vahukoor 
kuhu lisada gorgonzola juust, pähklikreem, haki-
tud petersell, sool ja pipar.
 
Kui kaste valmis siis segada kokku keedetud pas-
taga.
 
Sulatada provolone juust ahjus ja jahutada, lõi-
gata komnurksed viilud jahtunud juustust ja 
kaunistada sellega pasta ja lisada tüümiani oks.
 
Kui on soov ka lisada liha siis selleks sobib ideaal-
selt Itaalia suitsusink Speck.

Mezzelune zola e noci ehk. juustuga täidetud pasta gorgonzola
juustu ja pähklikreemiga
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Kui kõik nüüd ausalt ära rääkida, siis esimest 
korda Da Vinci restorani juustupasta retsepti 
läbi lugedes jäin nõutuks. Pähklik-
reem vajab purustatud pähkleid, mul 
ei ole veel mikserit ega sellist füüsilist 
jõudu, et metsapähklid peeneks jah-
vatada. Sain sõpradelt sisendit, et ma 

ei ole ainus ilma köögikombaini, vana kohviveski 
või sellist tüüpi füüsilise jõuta, seega olen pähk-

likreemi retsepist välja jätnud. Kui 
keegi soovib, siis netist leiab kindlasti 
pähklikreemi retsepti, seda ei ole üldse 
väga keeruline teha. Aga tegin hoopis 
nii:

Pane vesi keema ja lisa makaronid. Lõika peekon 

väikseteks tükkideks, prae pannil ning vala peale 

kaks pakki kohvikoort, sega. Võta pool sinihalli-

tusjuustu, lõika tükkideks ja lisa kastmele, sega.

Panin pähklid kuuma vette seisma ning hakkasin 

neid koorima, aga sain meesõpradelt sisendi, et 

kes neid pähkleid viitsib ja leiab aega koorida. 

Seega purustasin pudrunuiaga koorimata pähklid 

katki ja lisasime kastmele. Maisestasime petersel-

li, pipraga ja soolaga. Ole soolaga väga ettevaatlik, 

sest sinihallitusjuust annab ise ka soolast maitset. 

Loomulikult kui tahad võid kõik sinihallitusjuustu 

kastmele lisada, aga siis ei ole soola minu meelest 

üldse vaja. Serveerisin makarone, valasin kastme 

peale ja riivisin kõige otsa juustu. 

Sarvekese makarone (mina keetsin pool pakki, 200 grammi)

150-200 g suitsupeekonit

Üks kolmnurkne sinihallitusjuust „Royal Blue“ vist

  (see, mis on kõikides poodides kolmnurkses pakendis müügil)

Kaks väikest pakki kohvikoort

1 peotäis metsapähkleid, kuni 50 grammi

Soola, pipart

Peterselli

Kuni 200 grammi mõnda eesti juustu, mida saab riivida

Teadmiseks tsikkidele, et tegemist on äärmiselt 

toitva retseptiga, väiksest kogusest saab kõht 

väga täis :) Aga maitse tuli imehea, selline huvitav 

šampinjonine. Ning koorimata purustatud met-

sapähklid jätsid mulje nagu kastmes oleks kuke-

seened. Ja lisaks… käesolevast kogusest jätkub 

neljale sööjale :)

Mõnusat toiduelamust!

Hermeliine H.
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Meelespea tööotsijale

Meelespea
tööotsijale
Tudengina oled Sa kindlasti praktikal käinud, 
hooajatöödki on paljud proovinud ja ühel päe-
val on käes täiskohaga töötamise aeg. Töövõtja-
na on Sinu kohustus ja õigus teada Sulle seadu-
sest laienevaid õigusi. Alljärgnevalt puudutame 
neist paari olulisemat teemat. 

Haigushüvitis 

Töötaja on kohustatud esitama haiguslehe töö-
andjale, kes saadab selle Eesti Haigekassale. Hai-
gushüvitist makstakse ühe kalendripäeva eest 
80% töövõimetuslehe alguspäevale eelnenud 
kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest 
tulust ning seda alates vabastuse teisest päe-
vast. Haigushüvitisi maksab välja Haigekassa 
otse töötaja palgakontole või postiülekandega.
Haigekassa on kohustatud hüvitise üle kandma 
mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates kõigi 
vajalike dokumentide esitamisest haigekassale. 

Kui Sa aga teed haiguslehel olles tööd ning saad 
selle eest tulu või tegeled ettevõtlusega, ei ole 
Sul enam õigust hüvitist saada. 

Sotsiaal- ja tulumaks 

Sotsiaalmaksu eesmärk on katta riiklikku pen-
sioni ja ravikindlustust. Sotsiaalmaksu, 33%, 
peab tööandja automaatselt palgast ning muu-
dest tasudest kinni ning selle eest saad Sa vastu 
kehtiva ravikindlustuse ning Sinu töötamise eest 
arvestatakse pensionikindlustust. 
 
Tööandjal on kohustus võtta kõik vähemalt 

ühekuulise töölepinguga töötajad haigekassas 
arvele seitsme kalendripäeva jooksul pärast töö-
taja tööle asumist. 
 
Eesti Vabariigis kehtib tulumaksuseadus kõigile 
ning töötaja vanus maksustamist ei mõjuta. Pal-
gast peetakse automaatselt kinni tulumaks (21% 
aastal 2008), töötuskindlustusmaks (0,6%) ning 
töötajal, kes on vanem kui 18 aastat ning kuulub 
oma sünniaasta tõttu ka kohustusliku kogumis-
pensioni maksjate hulka, ka 2% kohustuslikku 
kogumispensioni. Kui soovid, et tööandja võtaks 
arvesse ka maksuvaba tulu, mis 2008. aastal on 
27 000 krooni, tuleb esitada vastav avaldus juba 
tööle asudes. 
 
Kui oled töötanud vaid lühikest aega ning töö-
tasust on maha arvatud tulumaks, ära unusta 
uue aasta alguses esitada tuludeklaratsiooni, 
sest maksuvaba tulu arvestatakse aastasumma 
ulatuses. 

Töölepingu muutmine 

Töölepingu tingimusi saab reeglina muuta vaid 
poolte kokkuleppel ehk kui näiteks Sina ei ole 
tingimuste muutmisega nõus, ei saa ka tööand-
ja seda teha. Tingimuste muutmine tuleb alati 
töölepingus kirjalikult fi kseerida ning mõlemad 
pooled peavad kirjutama muudatusele alla. 
 
Kui töötaja ei ole nõus töölepingu tingimuste 
muutmisega, tuleb tööandjal jätkata töölepin-
gutingimuste täitmist. Kui aga töö ümberkorral-
duste tõttu puudub tööandjal võimalus senistel 



tingimustel tööd pakkuda, tekib tööandjal õigus 
töötaja koondada kokkulepitud tingimuste üm-
berkorralduste tõttu. 

Töölepingu lõpetamine 

Töölepingu lõppemine võib toimuda: 
• Poolte kokkuleppel 
• Tähtaja möödumisel 
• Töötaja algatusel 
• Tööandja algatusel 
• Kolmandate isikute nõudmisel 
• Pooltest sõltumatutel asjaoludel 
  
Töölepingu lõpetamisest peab lõpetada sooviv 
pool teist poolt kirjalikult teavitama. Lepingu 
lõpetamisel tuleb tööandjal sinna teha kanne 
viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile, 
mille alusel leping lõpetatakse. Ära peab olema 
märgitud ka töölepingu lõpetamise päev, hüvi-
tuse maksmine ning lepingu järgi saadu tagas-
tamine. 
 

Tööandja on kohustatud töölepingu lõpetamise 
päeval maksma töötajale lõpparve ning tagasta-
ma tööraamatu. 
Kohustusi ja õigusi on muidugi palju rohkem kui 
need, millest eespool kirjutasime. Oluline on, 
et enne lepingutele alla kirjutamist ennast alati 
vastavate seadustega kurssi viid, et vältida hilise-
maid probleeme. Ja kui milleski kahtled, pöördu 
tööinspektsiooni poole, sest nende ülesanne on 
teostada riiklikku järelevalvet töö- ja puhkeaja-
seaduse järgimise üle. 

Ken Kaljas      

CV-Online Estonia OÜ tegevjuht 
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Küsisime mõned meie jaoks olulised küsimused 

Eesti kõige kuulsama elektroonilise muusika artisti 

- duo Rulers of  the Deep (aka Meelis Meri ja Priit 

Juurmann) käest.  Äsja üllitasid nad albumi Ready 

To Go Overgoround, mis on ka üks põhjusi ISIKLI-

Kus Rulers of Th e Deep artistidega juttu teha.

Millal ja miks tekkis teil mõte koos muusikat pro-

dutseerima hakata? Mis on esimese loo nimi?

Mõte hakata koos muusikat tegema tuli umbes 10 

aastat tagasi ning kuidagi iseenesest. Kuivõrd meil 

koos dj’tamine sujus väga hästi ja iseenesestmõis-

tetavalt, tundus ka koos muusika tegemine ise-

enesestmõistetav ja nii öelda loogiline samm, mida 

järgmisena astuda.

Kas on väga suur vahe luua üksikut lugu või 

koostada tervet albumit? Kui jah, mis on selle 

protsessi suurim vahe ning ka plussid ja miinu-

sed? Kuidas üldse tekkis teil mõte teha albumit?

Loomulikult on suur vahe, kas sa teed ühte lugu või 

albumit. Kui teed ühte lugu, siis pead suutma tervi-

liklikult selle ühe loo raames mõelda. Albumit tehes 

pead aga suutma kõiki lugusid korraga jälgida, lisaks 

veel kõik see muu, mis albumiga kaasneb – kujun-

dus, levitus ja nii edasi.

Mida tähendab Ready to go Overground?

See viitab paljudele asjadele. Esiteks meie esimesele 

täispikale debüütalbumile „Next Evolution”. Me pa-

lusime meie esimest plaati mitmel välismaa tegijal 

kommenteerida. Üks neist oli King Britt – ta ütles 

selle kohta väga ilusalt ja poeetiliselt, peaaegu riimis, 

mille sees oli fraas – Rulers of the Deep, Lords of the 

Underground, Ready to go Overground. Niisiis ühest 

küljest oli selle lause kasutamine väga ilus seos kahe 

albumi vahel. Teisest küljest viitab see samuti selle-

le, et siin plaadil on ka lugusid, millel mainstream 

potentsiaali, mis on ilusad tantsulood ja popilikud 

lood. Kolmandaks see, et meie scene ei muutu küll 

popmuusikaks nii, nagu R’n’B on seda teinud. Hou-

se-muusika mõjutusi on üle võtnud paljud popar-

tistid, kasvõi Madonna ja Kylie Minogue. Kergelt 

eneseirooniliselt vaadates on see ka plaadile kõige 

kohasem nimi – seda enam, et me tegime Eesti esi-

mese house’i hittsingli „Planet Drum”, mida laulab 

Sofi a Rubina.

Lisaks produtseerimisele, tegelete aktiivselt ka 

DJ-tööga, palun nimetage 3 tähtsaimat oma-

dust, milleta kummaski valdkonnas läbi ei 

lööks.

Terviku tajumine, musikaalsus, analüüsivõime.
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Mis on siiani olnud kõige ekstreemsem seik teie 

DJ-töös (paik, pidu, inimesed)?

Sellele on väga raske vastata. Värvikaid sündmu-

si, inimesi, mänge on meil palju ette tulnud. Ent 

kui mainida mõningaid esmaselt meenuvaid .... 

OVUM’i plaadifi rma peod iga-aastasel Miami 

muusikakonverentsil.....või siis pidu Londoni klubis 

Ministry Of Sound, kus kogu maja tantsis nii öelda 

meie pilli järgi .... jah, nendest säravatest momenti-

dest võibki rääkima jääda.

Paljud teie fännid ja muusikahuvilised soovivad 

endalegi soetada teie muusikat, kust on see het-

kel võimalik? Missugused on teie lemmikkohad 

muusika ostmiseks?

Meie albumit on võimalik osta plaadipoodidest, aga 

jooksvalt soetada head ja uut muusikat on ennekõi-

ke võimalik internetis,vastavatest plaadipoodidest. 

Ükskõik, kas siis soetada tahetakse füüsilisi koopiaid 

või digitaalseid koopiaid. Külastada tasuks selliseid 

kohti nagu www.juno.co.uk, www.beatport.com või 

www.traxsource.com

Mida sooviksite lisada ISIKLIK lugejatele omalt-

poolt?

Olge head ja alati mõelge, mida ja milleks te teete.

Liisi Ree

21
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Suvepealinnast Pärnust pärit Alko (kodanikunimega Gert 

Laanemets) asjaarmastajatele ilmselt tutvustamist ei vaja, 

kuid keskmisele raadiokuulajale võib vihjata, et tema ongi 

see mees, kes peohittidele nagu „Diskokuul“, „Hiphop ae-

roobika“ ja „Miski muu ei loe“ lisaks Tommyboy’ga kõrvuti 

räppides ka muusikalise vormi andnud. Juba terve dekaa-

dijagu tegutsenud ning lisaks Noizemakaz’e diskograafi ale 

oma käekirja ka märkimisväärselt paljudel Eesti räpiplaati-

del (Volüüm, Kajapark, ?MC jt.) taustade ja produktsiooni 

näol demonstreerinud härra on lõpuks maha saanud esi-

mese sooloprojektiga - „Reis ümber oma telje“. Kuna albu-

mil laseb Alko enda eest muusikal rääkida siis palusime ta 

vestlusele, et sellest ka veidi juttu teha.

Eelmisest korrast, kui me intervjuud tehes ühe laua 

taga istusime ja vestlesime, see oli Noizmakaze interv-

juu umbes poolteist aastat tagasi, kui E-P ilmus. Mille-

ga praegu tegeled?

Oligi nii ammu? Tundub, nagu oleks see üleeile olnud. Te-

gelt on Skazo uus plaat käsil, ta enda biitidele, ma lihtsalt 

aitan nuppe keerata. See on põhimõtteliselt neljas plaadi-

täis mussi sel aastal, kus mu käsi sees on. Teisteks on nüüd 

oma plaat, Dekaliiter, Kuulud on minu produtseeritud ja 

nüüd Reketi plaat.

Su plaat üllatas mind väga oma saundi poolest, see oli 

kohati üle ootuste eksperimenteeriv. Kas tegu oli minu 

ignorantsusega või tahtsidki inimesi üllatada?

Eks ma tahtsingi natuke teistmoodi teha, kuid samas olen 

ma juba tükk aega sellises suunas liikunud. Need asjad, mis 

ma teen, tulevad päris pika viitega välja, aga antud lood 

läksid kohe plaadile, mitte ei jäänud sahtlisse. Kõik tehtud 

lood muidugi albumile ei läinud, vaid osa jäi ikka välja, nii 

et valikut selles mõttes oli. Aga kuna mul oli rohkem vaba-

dust, siis ma eksperimenteerisingi. Räpi kiirus polnud ta-

kistuseks ja sai vabalt lennata. Ma tegin selle plaadi endale. 

Mul oli see mõte peas, teadmata, mis sellest välja tuli ja 

tegin selle otsast lõpuni valmis. Mind üllatas, et see teistele 

ka kohale jõudis.

Selle  plaadiga algas mul natuke uus periood ka, kus ma 

olen hakanud elektroonikaga katsetama, mida ma arvasin, 

et ma kunagi ei tee. Kui sa nii palju mingeid klaverisämp-

leid kasutanud oled, siis see tüütab ikka ära ja otsid min-

geid uusi ja värskeid lahendusi. See on viinud ka selleni, et 

ma ei oskagi enam häid räpibiite teha, vaid lähebki mingiks 

eksperimenteerimiseks ära. Samas kui mul on selline tuju 

ja ma leian õiged vahendid, siis ma teen selle vanakooli rä-

pibiidi ära, aga seal peab mingi selline friik asi sees olema, 

mis mind ennast käima paneb. 

Kuidas see Umbluni jõudis? Te Noizmakaziga olete vii-

mased plaadid ju ise välja andnud.

Jah, aga sellega on peamiselt Tommyboy tegelenud. Ma ise 

pakkusin mingitele plaadifi rmadele, mul polnud lihtsalt 

endal aega sellega tegeleda. Arvestasin ka selle võimalu-

sega, et keegi ei tahagi seda välja anda ja ma panen selle 

näiteks tasuta netti. Mul ei olnud algusest peale mingit 

konkreetset plaani selleks, ma tundsin, et ma tahan seda 

plaati teha ja nii tegingi.

Mis saab nendest lugudest, mis Sulle sahtlisse jäävad, 

kas sahtel millalgi üle ei hakka ajama?

Lõpuks lähevad ikkagi igale poole laiali. Mis ei lähe minu 

Alko
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plaadile, läheb näiteks Magnetofonile või Reketi plaadile. 

Asi ei ole selles, et need minu meelest halvad oleksid, vaid 

nad ei sobi alati antud projekti konteksti või neil on sellest 

midagi puudu ja ei saa täpselt seda, mida vaja oleks. Sa-

mas kui nüüd need lood Reketile läksid, sobisid nad lõpuks 

väga hästi.

Miks sulle Laura Junsoniga koostööd meeldib teha?

Asi sujub. Esiteks tal on väga hea hääl, teiseks ta teeb alati 

oma asjad nii, nagu vaja, ja annab lugudele kõvasti juurde. 

Temaga on lihtsalt hea teha. Põhiliselt meeldib mulle aga 

ikkagi ta hääl. Lahe on ka see, et ta kirjutab ise sõnu. Plaadil 

olev ingliskeelne lugu (Foolism – toim.) ongi tema algatus-

lik, kus ma ainult veidi sõnu korrigeerisin. Teisel lool Laura-

ga (Vähemalt üks särav täpp – toim.) jälle vastupidi – mina 

kirjutasin salmid ja koos kombineerisime sinna refrääni.

Plaadicover näeb vägev välja, mis varustus see on, mida 

seal kasutad? Sul on päris mitmeid sünte?

Plaadikaane on teinud Väike J, ma andsin talle selles osas 

suht vabad käed. Aga geari osas – paaris loos kasutasin Po-

livoxi, mis on nagu vana tank. Oleksin tahtnud teda isegi 

rohkem kasutada, aga ta ei tööta mul enam eriti korrali-

kult. Annab nii palju staatilist müra, et temast saab kätte 

neid kõige ragisevamaid saunde, kus see müra sinna saundi 

sisse ära kaob. See on ilgelt lahe asi, aga ta ei tööta enam 

kahjuks väga hästi. 

Sul on hea hunnik USAst toodud jazziplaate, kas oled 

selle albumi jaoks ka sealt üht-teist sämplinud?

Sellel albumil nii väga ei olegi, vaid pigem sämplisin igasu-

gust vana vene mussi ja samuti ka lääne oma. Kõike vana. 

Näiteks mingeid x-asju, ühe aeroobikaplaadi pealt ja mõ-

ned lood on kokku pandud 11-12 erinevate lugude sämp-

litest. Mõni träkk on ka ainult ühe sämpliga ja mõni samas 

ainult sündiga tehtud.

Kas on suur vahe – kirjutada endale räpisalmi või näi-

teks salmi Laura Junsonile? Kui palju sul seda songwri-

tingu võimalust on olnud?

Kindlasti on vahe sees. Võimalust on olnud nii palju, kui 

ma seda endale olen võtnud. Ega ei olegi eriti palju. Laulu-

sõnu on raske kirjutada, seda säravat täppi kirjutasin kaua. 

Mul tuleb see tekstikirjutamine vaevaliselt.

Aga resultaat oli ju hea?

Seda küll. Ma teadsin, millest ma kirjutada tahan ja see oli 

kättevõtmise asi.

Mis viimane hea kontsert oli, kus sa käisid?

Esimesena tuleb meelde Roy Ayers. Aga üks parimaid, kus 

ma olen käinud, on Commoni kontsert USAs, kui tal just 

Electric Circus välja tuli ja ta live bändiga esines. Aasta võis 

siis olla 2003 ja see oli jõhker bänd, mis tal koos oli! Tegid 

nii vanu kui uusi lugusid ja ka mingeid covereid, Wu-Tangi 

„Creami“ näiteks, kus see laivis tehtuna kõlas paremini, kui 

sämpliga. See oli ikka ulmebänd, üle kümne inimesega.

Kui sa muusikat kuulad, kas siis on sinu jaoks tähtis 

tekkiv emotsioon või kuulad pigem analüüsivalt?

Emotsioon on küll põhiline, kuid tahes-tahtmata võtan 

ma selle enda jaoks peas tükkideks ja ka analüüsin. Huvi-

tav on see, kui ma ei saa aru, kuidas midagi tehtud on. Kui 

ma mingisse asja süüvima hakkan, siis ma mõtlen ta väga 

detailideks ja kohati võib üldpilt kaduda, aga sa ju saad 

enamasti juba esimesel kuulamisel aru, kas see lugu puu-

dutab sind või mitte. Enda lugusid tehes oled sa muidugi 

detailides kinni, nii et ei saa tihtipeale arugi enam, mis sa 

täpselt teed.

Mida rohkem ma muusikat kuulan, seda rohkem sooviks 

näha-kuulata kihilisust. See on huvitav ja hoiab sinu tähe-

lepanu üleval.

Kalev Rundu

Alko
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Noortebrändi Madonna sügis-talve stiilinäited

Noortebrändi
Madonna sügis-talve 
stiilinäited 

võib kõike alates pesust kuni teksakleitideni välja. 

Madonna brändi eesmärgiks on tuua maailma-

mood hea hinnaga noorteni, samas kujundades 

ka ise trende. Tuleva hooaja trendid on Madonna 

kauplustes juba välja pandud ja ootavad kandmist. 

Sügis-talve moetrendides võib tuleval hooajal eris-

tada viite selget stiili, mida iga trendiga kaasaskäiv 

inimene nagu kümmet käsku peast teab. Need on: 

paha tüdruku imidž, viisaka koolitüdruku imidž, 

70-stiilis tüdruku imidž, heavy-romantilise tüdruku 

imidž ja eredad toonid. 

Tulevase sügise saabudes on ju loomulik, et heida-

me tütarlapselikud siidikleidid nurka ja pöördume 

rohkem tõsisema ilme poole. Paha tüdruku stiili 

toovad välja suured ja veidi robustsed kaelakeed, 

sõjaväestiilis 

saapad, mus-

tad või rajult 

mustrilised su-

kad, jämedad 

lukud, vööd ja 

palju muud, 

mis viitab üle-

annetusele ja 

räigetele kont-

rastidele.

Siiski peab 

lisaks ehmata-

Trendid moemaailmas vahelduvad vastavalt aasta-

aegadele. Kevadet kaunistavad imelised lillemustrid, 

erksad toonid ja järjest õhemaks muutuv riietusstiil. 

Suvel asenduvad aga kostüümid kleitideks, seelikud 

lähevad järjest lühemaks ning kangad muutuvad 

õrnaks nagu suvetuul. Kevad-suve trendid ja mood 

on inimestele miskipärast lihtsamalt vastuvõetav 

ja väljakantavam. Sügise saabudes aga kaotatakse  

see entusiasm ja pöördutakse aasta pimedamal 

ja pikimal ajal tagasi sulejopede ja suuremat sorti 

vammuste juurde. Võib olla on see meie väikese 

kodumaa asukohast põhjustatud, võib olla suurest 

sügismasendusest, et jälle see pime aeg ja jälle see 

kool ja need tobedad kohustused. Kuid siiski on 

sügis-talv moemaailmas just see aeg, kus riietega 

mängida ja sellega ka üldisele masendusele elu sisse 

puhuda.

Kahjuks jääb paljudele noortele stiilsus pigem ajakir-

jadesse, kust on hea vaadata, kuidas igal hooajal on 

modellidel seljas jälle uue lõikega mantel ja saapad, 

mis said eelmine sügis praktilise meelega ostetud, 

on see sügis „täiesti out“ lahtrisse tõstetud. Tekib ju 

mõte parem loobuda, siiski mitte. On olemas brän-

de, mis on suunatud just kiirmoega kaasas käima ja 

seda täiesti taskukohase hinnaga. Meie kodumaal 

on kanda kinnitanud Madonna.

Saksamaalt pärit noortemoele spetsialiseerunud 

Madonna on ka heaks stiilispikriks, kuna kollekt-

sioonid vahelduvad iga poole aasta tagant ja leida 
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vale stiilile meeles pidama, et viisakust ja korrektsust 

pole kunagi liiga palju. Sügistrendid toovad kaasa ka 

erinevaid pintsakuid, kostüüme ning 50-ndate stiilis 

kontorikleite. Pole vahet, kas visata viisakas pintsak 

peale  teksadele või kanda seda korrektses pükskos-

tüümis – ilme, nagu oleks tegu tõsise äriinimesega, 

kannab ta välja küll.

70-ndate stiilis tüdrukut iseloomustab tuleval hoo-

ajal peamiselt laiad originaalsinised kõrge värvliga 

teksad, paksud sukad, lambanahk, siidisallid ja kõige 

kõige tähtsamalt pleed - selle hooaja „must have“, 

kas siis salli, kleidi või stiilse vihmamantli kujul.

Heavy-romantilise stiili kannab sellel hooajal välja 

nahkpükstega ja kõige muuga, mis on must. Nahk-

püksid õrna romantilise siidipluusiga on sügisele ja 

talvele vastuminekuks parim variant. Kui nahkpük-

sid jätavad liiga karmi mulje, võib neid asendada 

PVC-retuusidega või karmi välimusega pikkade 

saabastega.

Värviarmastajate õnneks säilivad sügis-talvistes 

trendides ka kõige-kõige ilusamad toonid – fuksia, 

türkiis, veripunane, lilla ja paljud muud teravad ja 

silmatorkavad värvid. Kartlikumad, kes ei tihka väga 

silma paista, võivad mustale mantlile värvi anda näi-

teks lilla kübara või türkiissiniste kinnastega.

 

Need viis sügis-talve trendi on täielikult esindatud 

ka Madonna kauplustes, kust neid saab täiesti okei 

hinna eest lunastada. Peale selle võib sealt leida ka 

huvitavaid aksessuaare, millega oma moemeelt 

ja isikupära veelgi rohkem välja tuua. Näiteks on 

sügis-talve valikus esindatud leopardimustrilised 

retuusid. Visates peale valge T-särgi ning alla kõrge 

kontsaga kingad, lisades kätele palju käevõrusid ja 

kaela rohkelt kette, on järelevaatavad silmad täna-

val garanteeritud. Retuuside kõrgajastul võib taga-

sihoidlikuma look`i välja kanda Madonna mustade 

retuuside ja laheda Madonna roosa pusaga, mis 

kokku oma hinna poolest ei ületa suuremat toidu-

poe arvetki. Sügise saabudes pöörduvad tagasi ka 

teksad, mis on meie kliimas lausa asendamatud. Ka 

nendega saab julgelt mängida, kasutades erinevaid 

lõikeid laiadest hipi teksastest kuni kitsaste pliiats-

teksadeni. Huvitav on ka näha teksariiet muudes 

vormides. Piret Järvise kantud Madonna teksakleit 

valgete sukkadega näitas tugeva materjali märksa 

naiselikumat poolt. 

Sügis ja talv on Eestimaal kõige pikemana tunduvad 

aastaajad. Pimeduse ja masenduse peletamiseks on 

parimaks rohuks meie endi olek ja välimus, millele 

mood ja trendid palju juurde annavad. Stiilsus ei 

tähenda igal hooajal terve garderoobi uuendust, 

vaid rohkelt ideid ja pisidetaile, millega muidu nii 

tavalistena tunduvatele riietele värskema ja uuema 

välimuse saab anda. Rõõmsamalt ja moekamalt tal-

vele vastu astudes jõuab ka kevad kiiremini kohale. 

Trendikat sügist!

Kreete Vään,    

KalaMari Promotion
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Maasvõitlus

See teine maailma
vanim spordiala 
Öeldakse, et tõenäoliselt on olemas kaks maail-
ma vanimat spordiala – jooksmine ja võitlemine. 
Need kaks oskust on kõrgematel loomadel eluks 
hädavajalikud ning selle imiteerimisega, mängimi-
sega tegelevad kõik loomalapsed ning ka inimlap-
sed. Võidu jooksmine ja maadlemine-müramine 
erinevates vormides on mängud, mida mängitak-
se eakaaslastega, õdede-vendadega, vanematega. 
Siiski, kui jooksmine jääb paljude inimeste ellu 
väga pikaks ajaks, kas või tugitoolispordina olüm-
pia ajal, siis võitlemisest millegipärast loobutakse. 
Vähe on neid, kes lastena lähevad maadluse, judo, 
poksi või mõne muu võitlusala treeningutele, 
veel vähem neid, kes peale keskkooli lõppu mõne 
sellise alaga harrastuseks tegelevad. 

Juba viis aastat harrastatakse Eestis üht uuemat 
ning paljude meelest ekstreemseimat võitlusala 
– sportlikku vabavõitlust – ning üllatuslikult on 
treeninggrupid inimesi täis ning huvi ala vastu 
suur. Paljud arvavad, et sportlik vabavõitlus on 
lihtsalt sihitu „puurikaklus“. See ei vasta tõele – 
sportlik vabavõitlus on viimasel aastakümnel 
kasvanud korralikult organiseeritud ja reeglitega 
spordialaks. Lihtsalt öelduna on tegemist täis-
kontaktse võitlusalaga, mille reeglites on leitud 
tasakaal ohutuse ja realismi vahel. See tähendab, 
et lubatud on löögid, heited, valuvõtted ja kägis-
tused.. Võitu on võimalik saavutada nokaudiga, 
sundides vastast alla andma kägistuse või valu-
võttega või tekitades olukord, kus kohtunik peab 
sekkuma tagamaks ohutust. Kohtuniku õigus igal 
hetkel sekkuda ongi see, mis tegelikult muudab 
võistlused piisavalt turvaliseks, samas võtmata 
alalt ürgset vaatemängulisust, mida inimene-ini-
mese-vastu käsitsivõitlus pakub. 
 
Sportlikus vabavõitluses ühendatakse kohanda-
tuna tehnikad poksist ja tai poksist, 
kreeka-, rooma- ja vabamaadlusest, brasiilia jiu-
jitsust ja teistelt kahevõitlusaladelt. Eestlastele 
sellest loetelust kõige uudsem on ilmselt brasiilia 
jiu-jitsu, mida samuti Eestis nüüd juba kuuendat 
aastat harrastatakse. 
 
Brasiilia jiu-jitsu (enamikele tuntud lihtsalt kui 
BJJ) ei ole nii jõuline, kui seda on levinumad 
maadlusalad nagu klassikaline maadlus või judo. 
Alguse sai see ala eelmise sajandi alguses Brasii-
lias, kus kohandati judo tehnikaid selliselt, et neid 
oleks võimalik kasutada vabavõitluses. Samuti ar-
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vestati sellega, et tol ajal peeti vabavõitluse matše 
mitteametlikult ning tihti tuli kasutada osavust 
suuremate ja tugevamate võitlejate vastu. See 
muutis BJJ unikaalseks, kuna võeti arvesse, et võit-
lema peab ka halbadest positsioonidest –näiteks 
siis, kui oled juba tugevama vastase poolt maha 
heidetud. Seetõttu on ka tänapäevases moodsas 
sportlikus vabavõitluses BJJ harjutamisel üsna 
suur roll. Teisest küljest on BJJ arenenud omaet-
te spordialaks, mis mõnevõrra meenutab judot, 
ent vastupidiselt judole või maadlusele kesken-
dutakse just maasvõitlustehnikatele – sellele, mis 
toimub matil peale heidet, vastast sunnitakse 
alla andma mõne valuvõtte või kägistuse abil. BJJ 
ei sisalda löögitehnikaid ja on vähem jõuline kui 
sportlik vabavõitlus – seetõttu on see äärmiselt 
hea harrastusspordiala neile, kes soovivad tege-
leda rakendusliku kahevõitlusalaga, ent peavad 
sportlikku vabavõitlust pisut liiga ekstreemseks. 
 
Iga kahevõitlusala puhul on kõige tähtsam mee-
leolu, mis valitseb treeningutel. Kui treenerid loo-

vad atmosfääri, mis on vaba ja sundimatu, ning 
hoolitsevad selle eest, et treeningutel valitseks 
õppimise, mitte enesetõestamise mentaliteet, siis 
on võimalik harrastada alguses võib-olla hirmuta-
vana tunduvaid kahevõitlusalasid nii, et progress 
on kiire, ent treening ohutu. 
 
Ühendades hea atmosfääri sportliku vabavõitlu-
sega, BJJ-le iseloomuliku tehnilise mitmekesisuse 
ning kammitsevate traditsioonide puudumisega, 
tekib keskkond, mis on iga inimese jaoks põne-
valt väljakutsuv, ent samas jõukohane. Olgu tema 
eesmärgid siis seotud medalite ja karikate, enese-
kaitse või hoopis lihtsalt hea ajaviitmise ja enda 
vormis hoidmisega. 
 
Enamik inimesi on vähemalt mingil hetkel oma 
elus proovinud spordina jooksmist. Miks mitte 
proovida ka võitlemist?

Jorgen Matsi



Kas oled kunagi unistanud imelisest seiklusest Austraalias?

Kas oled kunagi
unistanud imelisest
 seiklusest Austraalias?
Mine Austraaliasse tööle ja reisima ning saad unus-

tamatu elukogemuse osaliseks!

Work and Travel viisa pakub Eesti noortele võima-

lust viibida kuni aasta aega Austraalias,  ringi reisida 

ja teenida seejuures kopsakat taskuraha. Austraalia 

on hetkel väga populaarne reisisihtkoht, kuna täp-

selt teisel pool maakera asuv riik on  imelise looduse 

ja tõeliselt põneva kultuuripärandiga koht. Teisest 

küljest leidub seal noortele küllaltki palju tööd ja 

teenistus on hea. Aasta jooksul omandad hea inglise 

keele oskuse ja saad häid sõpru üle kogu maailma.

MIR Travel pakub reisihimulistele Work&Travel pa-

ketti, mis sisaldab kõikvõimalikku abi dokumentide-

ga asjaajamises, ligipääsu infole üle 500 usaldusväär-

se tööandja pakkumiste kohta, võimaluse saada abi 

telefoni teel 24 tundi ööpäevas ja palju muud. Pakett 

tasub ennast senini Austraaliasse läinute sõnul igal 

juhul ära. Nimelt teenitakse see summa kõigest paa-

ri nädalaga tagasi, kuna Work and Travel Company 

büroo kaudu on töökohta leida tunduvalt lihtsam. 

Tööandjad ei nõua erilist kvalifi katsiooni, kuid siiski 

kulub omal käel teenistust otsima läinutel vahel lau-

sa mitu nädalat esimese tööotsa leidmiseks. Teiseks 

võivad maailma kuklapoolel olles kerkida esile kõige 

ebatõenäolisemad probleemid, millega aitavad toi-

me tulla Austraalia büroo töötajad. Sulle tullakse 

lennujaama vastu, vormistatakse erinevad vajalikud 

dokumendid, toimub ka infoseminar kõigile värs-

kelt saabunutele. 

Tööde valik on väga lai. Suurem osa töödest on põl-

lumajandus- ja teenindusvaldkonnas (näiteks istan-

dustes, suurtes farmides, toitlustus- ja majutusasu-

tustes, kontorites).

Lisaks on meie kaudu noortel võimalik vormistada 

väga soodne reisi- ja tervisekindlustus. Work and 

Travel viisa saamiseks kulub maksimaalselt üks kuu. 

Kui Sul tekkis asja vastu suurem huvi, võta meiega 

kindlasti ühendust! Sind ootab suur seiklus!

Lähemat infot leiad meie koduleheküljelt: 

www.mir.ee

• ligipääs rohkem kui 500 Austraalia usaldusväärse 

tööandja pakkumistele

• ööpäevaringne abitelefon meie partneri juures

• meelelahutusüritused teiste endasuguste

rändurhingedega üle maailma

• dokumentatsiooni koordineerimine

austraallaste poolt

• turvalisus, turvalisus, turvalisus…

Milleks üldse Work&Travel pakett?
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Sugarhill Gang

Sugarhill
Gang
10. septembril toimub klubis Privé koostöös 

JFK agentuuriga iganädalase üritustesarja 

R’n’B café eripidu, kus astub üles maailma esi-

mese räp-laulu esitanud bänd SugarHill Gang.

1979. aastal hüppas SugarHill Gang üle kujutel-
dava seina, mis lahutas hip-hop muusikat põ-
hivoolust, tulles välja maailmakuulsa räp-hitiga 
“Rapper’s Delight”. Lugu avas ukse 20. sajandi kõi-
ge populaarsemale ja võimsamale muusikastiilile. 
Tegemist oli esimese räp-lauluga, mida mängiti 
raadiotes ja telesaadetes, tutvustades uut ja põ-
nevat muusikastiili laiemale üldsusele. „Rapper’s 
Delight” on muusikaajaloo üks suurimaid hitte, 
mida müüdi 1979. aastal 60 000 eksemplari päe-
vas ja tänaseks on seda müüdud üle 8 miljoni. See 
aitas teed rajada paljudele noortele ja edasipüüd-
likele räpparitele ning tutvustada hip-hop kul-
tuuri laiemale publikule. SugarHill Gangi liikmed 
kehastavad hip-hop kultuuri, millel puudub iga-
sugune sallivus kuritegevuse vastu. Nende mõju 
kõigile räp-muusika aspektidele on hindamatu, 
sest nemad tõid räpi mainstreami.

R’n’B café on JFK agentuuri ja klubi Privé koostöös 
korraldatav iga kolmapäevane üritustesari, mis 
toob publikuni parimad r’n’b ja hip-hopi hitid. 
Selle aasta jooksul üllatatakse publikut mitme-
te R’n’B café eriüritustega, mille raames astuvad 
lavalaudadele kultuslikud staarid hip-hopi sün-
nimaalt - Ameerikast. JFK agentuur on toonud 
Eestisse esinema nii James Browni, Busta Rhymesi, 
Sean Kingstoni, kui ka hip-hopi kuninga Snoop 
Doggi ja R’n’B superstaari Akoni.

ISIC kaardiomanikud hoidku silmad-kõrvad 

lahti, sest eripakkumised neile on teel!



Eesti Nuku- ja Noorsooteater 

Eesti Nuku- ja
Noorsooteater 
Eesti Nuku- ja Noorsooteater – teater lastele, 

noortele, täiskasvanutele 

 
Eesti Riiklik Nukuteater, mis läbi aegade on oma 
sihtgrupiks pidanud põhiliselt mudilasi ja koo-
liealisi lapsi, on viimastel aastatel võtnud sihiks 
tuua regulaarselt lavale teatritükke ka noortele 
ning täiskasvanud vaatajatele. Selle suundumu-
se rõhutamiseks täiendas teater oma nimekuju-
gi, hakates alates 2006. aastast lisaks Nukuteatri-
le kandma ka Noorsooteatri nime. 
 
Legendaarsed muusikalid 

 
Esimeseks suuremaks sammuks noorsoostumi-
se teel olid Nukuteatri ja ansambli Terminaator 
koostöös lavale toodud originaalmuusikalid 
„Risk“ (aastal 2001) ja „Romeo&Julia“ (2005), 
mille vahele mahtus ka Linnahallis mängitud 
maailmakuulus „Grease“ aastal 2004. Muusika-
lid, mille peaosades särasid lavatähed Liisi Koik-
son, Priit Võigemast, Hele Kõre, Kristjan Kasearu, 
Jaagup Kreem jt, püstitasid publikurekordeid ja 
on Eesti teatrilukku jäänud tõeliste tippudena 
omas žanris. 
 
(Nuku)lavastused täiskasvanutele 

 
Eesti Nuku- ja Noorsooteatri tänase näo kujun-
dajaks on aga Põhja-Kaukaasia päritolu peala-
vastaja Jevgeni Ibragimov. Oma nukulavastuste 
eest tervelt neljal korral venekeelse teatriruumi 
kõrgeima autasu Kuldse Maski pälvinud Ibragi-
mov tõi Nuku- ja Noorsooteatrisse Eesti teatri-
praktikas üliharva esineva nähtuse – nukulavas-

tused täiskasvanutele. 
 
Algaval 2008/2009 hooajal on Eesti Nuku- ja 
Noorsooteatri mängukavas kolm J. Ibragimovi 
tipptasemel lavastust noortele ja täiskasva-
nutele: M. Lado „Väga lihtne lugu“, N. Gogoli 
„Mängurid“ ning É.-E. Schmitti „Oskar ja Roosa 
Mamma“. 
 
„Väga lihtne lugu“ on nii kriitikutelt kui publikult 
kiitvaid hinnanguid saanud hingeminev lavalugu 
armastusest ja südameheadusest. Sündmustik 
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rullub vaataja ees lahti loomalaudas, kus inimes-
te probleeme lahatakse rikkumatute ja puhaste 
laudaloomade kaudu. Suurepäraste näitlejatöö-
dega draamalavastuses saavad kokku erinevad 
vaatepunktid elule ja surmale. 
 
Nukulavastus „Oskar ja Roosa Mamma“ on ju-
tustus kirjades, mida haiglas kirjutab 10-aastane 
verevähki põdev poiss. Lapse mõttemaailm ning 
igapäevaelu üksikasjad visualiseeritakse nukku-
dega detailitäpselt mängitud stseenides: pime-
dusest ilmuvad surmavale haigusele vaatamata 
helged ning lummavad pildid Oskari ja tema 
lähedaste elust. 
 
J. Ibragimovi lavastajakäekirjaks peetav mitut 
näitlejat ühe nuku külge liitev nukuliigutamis-
tehnika avaneb oma suurimas täiuses lavastuses 
„Mängurid“, kus teeb kaasa terve teatritrupp. 
19. sajandi Venemaal tegutsenud kaardimän-
gupetturite süngest ja halastamatust maailmast 
jutustavas lavastuses mängitakse psühholoo-
gilist topeltmängu nii oma tegelaste kui publi-
kuga. Lavastus on võitnud juba ka tunnustust 
välismaal: 2008. aasta kevadel pälvis „Mängurid“ 
rahvusvahelisel teatrifestivalil Serbias nukukuns-
tiala-tippudest koosnevalt žüriilt festivali Grand 
Prix’. 

 
Algavast hooajast pakub Eesti Nuku- ja Noor-
sooteater ISIC ja ITIC kaardi omanikele hinna-
soodustust 25% ulatuses kõikidele Noorsoo-
teatri etendustele (k.a muusikalid) ning valitud 
etendustele Nukuteatri mängukavast. 
 
Kati Kuusemets     

Eesti Nuku- ja Noorsooteater 

Vt lisa: www.nukuteater.ee; 
www.noorsooteater.ee



EÜL
Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal 
asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille 
eesmärk on esindada tudengite hariduslikke, kul-
tuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning 
kaitsta nende õigusi.

EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, 
õppejõu- ja noortekaarti (www.isic.ee), annab 
välja Üliõpilaslehte  ja   haldab  Üliõpilaspor-
taali (www.yliopilasleht.ee), pakub noortele 
läbi M.I.R. Traveli töötamisvõimalusi  välismaal  
(www.mir.ee) ning korraldab Tallinna Tudengite 
Kevad- ja Sügispäevi (www.tudengipaevad.ee). 

Meeskondlik maalitund 

Volikogu

Riigikaitse laager 



Uus ja vana juhatus

Töökeskonna arutelu

Aserid EÜLiga tutvumas

Teeviit
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ISIKLIKud küsimused

Tudeng, vasta õigesti ISIKLIkele küsimustele ja võida vinget ISIC nänni ja teatripileteid VAT-teatrisse! 
Vastuseid ootame 30nda septembrini aadressil isic@isic.ee 

1. Mida pakutakse ISICu omanikele 

 projekti DreamSpark raames?

2. Alates mis aastast on EÜLil   

 ISICu väljastamisõigus?

3. Millist telesaadet teeb Kristi Rimm praegu?

4. Mida tähendab lühend BJJ?

5. Kes moodustavad Rulers of Th e Deep’i?

6. Kelle „sahtlisse” kirjutatud lood sai 

 endale Reket?

7. Kes on väidetavalt maailmaesimese 

 räpiloo autorid?

8. Kust on pärist noorte moebränd Madonna?

9. Millise muusikali tõi Nukuteater lavale 

 2004 aastal?

10. Millega tegeleb M.I.R Travel?

ISIKLIKud
küsimused





Tudeng 

vajab 

taskuraha.
Pakume tasuvat tööd 

vaba graafiku alusel.


