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Minu hobi
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Mia Lotta võib Kuressaare 
spordihoonet oma teiseks ko-
duks nimetada. Nojah, eks 
sama koduselt tunneb ta end 
ka koolis, ujulas ja akrobaatika 
trennis tantsukoolis Semiir. 
Oma hobisid üles lugedes ni-
metab ta siiski kõige esimesena 
võimlemist. 

Olgu lihtsalt ära öeldud, et 
ujuma jõuab see 3. klassi tüdruk 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti, 
akrobaatika trenni reedeti ja 
pühapäeviti. Solistiõppes ja 
koorilaulus, kus ta laulab teist 
häält, tuleb käia ainult üks 
kord nädalas. Ja ta püüab seda 
kõike teha nii hästi, kui vähegi 
suudab.

Kuressaare spordihoones 
jutuajamiseks vaiksemat nurka 
otsides ütlesid garderoobitädid 
sõbralikult, et nende majas sel-
list kohta polevatki. Tõepoolest 
– pärastlõunasel ajal oli maja 
siginat-saginat ja sportlikke 
lapsi täis.

Mia Lotta nimetas võimle-
mist oma lemmikhobiks see-
pärast, et ta vahel võimleb ka 
kodus. Lihtsalt niisama. Tava-
line trenn kestab tema jaoks 
poolteist tundi. Kui võimalik, 
võtab ta osa veel „väikeste” 
trennist, kus ta saab treenerile 
abiks olla.

Võimlemistrenni läks Mia 
Lotta juba 3-aastaselt. Ta kaup-
les ennast võimlemisklubisse 
Pärl juba siis, aga rõõmus õpe-
taja Kadri Rõõm oli ütelnud, et 
kasva veel natuke. Klubiga saab 

liituda alates 4. eluaastast. Mia 
Lotta ütles, et talle meeldisid 
võimlejate trikood ja eks see 
on ka ühe väikese naise jaoks 
väga oluline asi.

Noored võimlejad käivad ka 
võistlemas, mida tehakse siis 
koos grupiga. „Meil on kava 
ja see tuleb võimalikult hästi 
ette kanda,” rääkis Mia Lotta. 
„Meil on alati väga hästi läinud, 
sest pärast esinemist on jäänud 
hea tunne.” Esimene koht ei 
olegi alati kõige tähtsam, oli 
noorel inimesel juba selge. 
Mia Lotta võimlemisrühma 
nimi on Roosinupud. Nad on 
käinud võimlemas Tallinnas, 
Viljandis ja Tartus, aga ega 
see ringirändamine nii oluline 
vahest olegi.

Küll aga ootavad kõik suure 
elevusega reisi Taani, kuhu 
jaanuari lõpus võimlemisklubi 
Pärl Roosinuppude rühm sõi-
dab. Laste õpetaja Kadri on ka 
ise Taanis õppinud ja viib sinna 
oma õpilased. Sümpaatne oli 
kuulda, et kui keegi rühmast 
poleks saanud tulla, ei oleks 
ka teised läinud. Roosinuppude 
rühmas on 15 last.
Tahaks veel  
klaverit õppida

Mia Lottale meeldib, et tema 
võimlemisõpetajad ei ole kur-
jad. Lapsena tegeles õpetaja 
Kadri Rõõm ka ise võimlemi-
sega ja õpetaja Stiina Sevost-
janova peotantsuga. 

Aga milline on Mia Lotta 
lemmik võimlemiselement? 
Poolspagaat, hundiratas, tirel? 
„Mulle meeldib sildring. See 
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Sildring on Mia Lotta 
lemmikharjutus 

On tavaline teisipäev, teine päev pärast talvise 
koolivaheaja lõppu. Mia Lotta Püüa (9) on 
rõõmus. Eelkõige ikka sellepärast, et ta saab 
täna taas võimlemistrenni minna. Kuressaare 
spordihoones võimleb ta kolm korda nädalas 
– teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti.

Mia Lotta Püüa on uudishimulik 
ja tegus tüdruk, kes on oma sü-
dame kinkinud väga mitmetele 
asjadele – sealhulgas ka võim-
lemisele.
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Kuressaare gümnaa-
siumi 1.–9. klasside 
võimlemisvõistlus. Mia 
Lottal paluti teha so-
listina vahekava. Oma 
klassi eest võistles ta 
ikka koos klassikaas-
lastega. FOTOD: Gert Lutter

käib niimoodi, et kõigepealt 
käed ette maha, siis tulevad 
jalad üle pea järele selja taha ja 
jääd sillana seisma.” Säh sulle 
hundiratast!

Ka koolis läheb tal hästi. 
„Mul on kõik head hinded,” 
ütles Mia Lotta, kes arvas, et 
tal on igal pool hästi. See on 
usutav, sest kes teeb, see jõuab, 
ja terves kehas terve vaim. 

Umbes nädala pärast saab 
Mia Lotta 10-aastaseks. Sün-
nipäeva tähistab ta ööbimis-
peoga ning pidžaamapeole on 
oodata viit sõbrannat. 

Mia Lottal on üks unistus 
ka – ta tahaks väga klaverit 
õppida. Loo lõpetuseks tuleb 
nentida, et ega teadmistejanu 
saa purki panna. Tuult tiiba-
desse!

Jaanuarikuu lõpus on tähtede 
säramise aeg. Siis toimub 
taas noorte lauljate konkurss 
Solistica. Kuressaare güm-
naasiumi 9. klassi õpilane 
Elise-Maria Trei osaleb sel-
lel konkursil esimest korda. 

„Ma olen laulu armastanud 
kogu oma elu, kuigi väiksena 
ma viisi üldse ei pidanud,” 
ütles noor laulja kohe kriiti-
liselt. Teiseks rabas ta faktiga, 
et mäletab ühte väga ebaõn-
nestunud esinemist algklassi-
des, mil tal läksid kõik sõnad 
meelest ära.

See kõik ei tähendanud, 
et ta oleks igaveseks sulge-
nud muusikaukse. Vastupidi. 
„Ma sain aru, et kui mulle 
ikka meeldib laulda, pean 
selle poole ikkagi püüdma ja 
püüdma,” sõnas Elise-Maria 
veendunult. Tema peas on 
mälupilt, kus piraadiks saada 
soovinud tüdruk eralasteaia 
Kõige Suurem Sõber hoovis 
kiigel istus, roosast MP3 
mängijast lemmikartiste kuu-
las ja nendega koos laulis. 
Üheks lauluks oli ansambli 
HU? „Elupõletaja”...

Solist ja meeskond
Solisticale registreeru-

des oli tal natuke hirm ka, 
aga nüüd tulebki mängu  
Elise-Maria juhendaja, tema-
ga samas koolis 11. klassis 
õppiv klaveriga sina peal 
olev Sander Berens. Laval 
esitavad nad Elise-Maria 
enda kirjutatud loo ja nad 
kasutavad ka bändi abi.

Kuigi see on sisuliselt so-
listide konkurss, jäi noortega 
kohtumisest mulje, et esine-
ma minnakse duona. Siit tu-
lebki välja see, kui oluline on 
juhendaja roll ja et iga andeka 
solisti taga on tegelikult suu-
rem või väiksem meeskond. 
Praegu käib Elise-Maria nõu 
saamas veel õpetaja Laine 
Lehto juures.

Elise-Maria tutvus Sand-
riga robootika ringis. Sander 
ütles, et teda võlus Elise- 
Maria juures oskus sõnum 
hästi südamlikult kirja panna. 
Kes loole viisi mõtles? Eli-
se-Maria peas oli algne lugu 
olemas, mille Sander ilusaks 
viimistles. „Solistical esitatav 
laul räägib ootusest ja igas 
laulus peab natuke olema ka 
armastust. Püüan laulda sel-
lest, mida ma tunnen,” rääkis 
noor lauljanna.

Sander ütles, et tema ju-
hendajaroll seisneb peamiselt 
selles, et teha lugu muusikali-
ses mõttes ilusaks ja toetada 
Elise-Mariat nii palju, kui ta 
seda vajab. 

„Enne demo saatmist me 
suhteliselt kaua kõhklesime. 
Demovooru tähtaja õhtul 
tuli Elise minu juurde ja me 
lindistasime laulust kolm va-
rianti, millest ühe saatsimegi 
ära. Ma leian, et see on väga 
võimas tulemus, et ta nii suu-
res konkurentsis lõppvõistlu-
sele jõudis,” rääkis Sander. 

Üheksa saarlast
Eesti noorte lauljate kon-

kurss Solistica toimub 25.–
26. jaanuarini Kuressaare 
gümnaasiumis juba 8. korda. 
Saaremaa laululastest on 
nooremas vanuserühmas 
võistlemas Kessu Hollo ja 
Kadri-Ann Viherpuu, kesk-
mises vanuserühmas Mar-
tin Vesberg, Cathrin Benita 
Poopuu, Elise-Maria Trei ja 
Oliver Leppik ning vanemas 
vanuserühmas Katrin Kur-
vits, Iris Kirs ja Sten-Erik 
Liiv. 

Kolmes vanuserühmas 
kokku on 60 esinejat. Lõpp-
võistlusele pääsejad valis 
198 sooviavalduse seast välja 
demovooru žürii koosseisus 
laulja Maria Väli, laulja Dag-
mar Oja ja näitleja Andero 
Ermel.

Elise-Maria Trei 
armastab laulmist

Elise-Maria Trei osaleb Solistica konkursil esimest kor-
da. Sander Berens, kes on märgitud Elise-Maria juhen-
dajaks, toetab tema esitust kahe nädala pärast Solistica 
laval ka klaveril. FOTO: Meriliis Metsamäe


