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 Aminale meeldis see, 
et  eestlased on väga 
taktitundelised.

Võru romantikafestivali Elu-
jõud raames peetakse 11. juu-
lil Tamula järve promenaadil 
skulptuuri “Elujõud“ jalamil 
omaloominguliste laulude 
konkurssi, mille fi naalis on 
sel aastal ka Saaremaalt pärit 
noor ja lootustandev muusik 
Uudo Sepp.

Konkurss toimub sel aastal 
teist korda ja fi naali pääses 12 
laulu. Autorite vanus jäi va-
hemikku 15-74 aastat. Uudo 
on 17-aastane noormees, kes 
kasvas üles Mändjalas ja elab 
praegu Sõrves. Sel aastal 
lõpetas ta Kuressaare güm-
naasiumi 10. klassi. “Pilli 
hakkasin mängima 12-aas-
taselt, aga laulnud olen terve 
elu,“ rääkis Uudo.

Peale kitarri on noormees 
õppinud ka trompetit, viiulit, 
klaverit, kannelt ja trumme. 
Lisaks muusikale on noor-
mehe hobiks purjetamine 
ja kalastamine. Pärast kooli 
lubas ta aga õppida inseneriks 
või arendada enda näitlemis- 
ja laulmisoskusi. Muusikat 
võtab noormees päris tõsiselt. 
“Ma mängin iga päev kitarri 
ja improviseerin igasuguseid 
uusi laule ning kui mingi ilus 
idee tuleb, panen selle kirja,“ 
rääkis Uudo oma laulude 
sünnist.

Kaasas vaid kitarr
Lisaks sooloesinemistele 

on Uudol ka oma bänd The 
Habit, millega võideti Saare-
maa noortebändide festivalilt 
parima bändi tiitel. Bändiga 
tehakse rohkem rokki ja indie-
rokki. Festivalil astub ta üles 
üksi, kaasas vaid kitarr.

Küsimusele, kas noorme-
hele meeldib olla pigem 

sooloesineja või minna lavale 
koos bändiga, vastas noor-
mees, et tegelikult meeldib 
talle teha mõlemat. “Bändiga 
on alati võimsam, aga soo-
loartistina saan loota ainult 
iseendale,“ sõnas Uudo. 

Esimese laulu kirjutas 
noormees 13-aastaselt. Tä-
naseks on lugusid sündinud 
juba nii palju, et numbriliselt 
Uudo sellele vastata enam ei 
oskagi.

 Neiu ilu andis ainet
Konkursil esitatav lugu 

“Sinuga tantsida“ sündis 
tänavu kevadel, ehkki laulu 
mõte oli juba päris kaua tema 
peas olnud. “See räägib ühest 
imeilusast tüdrukust, kes on 
mu südant väga liigutanud ja 
kellega olen tantsinud. Lä-
heksin kindlasti veel temaga 
tantsima, et imetleda tema 
ilu;“ jutustas Uudo. 

Konkursile soovitas Uudol 
minna õpetaja Laine Lehto. 
Võru žürii koosseisus on di-
rigent Erki Pehk, Eesti Kait-
seväe orkestri dirigent Peeter 
Saan ning Võru muusikakooli 
direktriss ja helilooja Piret 
Rips-Laul. Eelmise aasta 
konkursi võitis enda kirju-
tatud lauluga 12-aastane ja 
siiani noorim osaleja Kristin 
Põder. 

Kõige tähtsamaks seni 
pälvitud tunnustustest peab 
Uudo Solistica festivali pari-
ma saarlase tiitlit ja esikohta 
hiinakeelsel laulukonkursil. 
Väljaspool Saaremaad on 
Uudo osalenud Eesti Mees-
telaulu Seltsi korraldatud 
Poiste laulul ja hiinakeelsel 
lauluvõistlusel Hiina laul. 

Sigrid Osa

Uudo Sepp laulab 
romantikafestivalil

Sel kevadel Saaremaa parimaks noortebändiks kuuluta-
tud The Habit harjutab Kuressaare gümnaasiumi ruumis 
015. Lisaks Uudo Sepale (pildil) kuuluvad pärjatud neli-
kusse basskitarrist Juhan Reis, trummar Raivo Kuusk ja 
kitarrist Erki Paju. FOTOD: Sigrid Osa

“Nüüd ma tean, millised mu-
nad on erinevatel lindudel,“ 
kirjutas Roosmarii Sarapuu 
7.-9. juunil toimunud loodus-
laagri tagasisides. Selle aasta 
Saaremaa noorte loodusuu-
rijate laager toimus Pilgu-
sel vanas mõisakompleksis. 
Laagrist võttis osa 20 õpilast 
kolmest koolist – Saaremaa 
ühisgümnaasiumist, Kures-
saare gümnaasiumist ja Aste 
põhikoolist.

Lisaks imetajate, lindude, 
tigude, kiilide ja liblikate tund-
maõppimisele tutvuti ka sel-
le kandi orhideeparadiisiga. 
Paljud lapsed märkisid veel, 
et neile meeldis enda jaoks 
avastada uusi taimi, aga ka 
palju muud.

Liisa Õunpuu kirjutas: “Loo-
duslaagris õppisin tundma 
palju uusi taimi. Sain teada 

ka mõned uued linnulaulud 
ja putukad. Sain tundma väga 
paljusid linnumune. Majutus 
ja toidud olid väga head. Ja 
mulle meeldisid kõik retked. 
Ka tigude loeng oli põnev.“

Saaremaa ühisgümnaasiumi 
bioloogiaõpetaja Inge Vah-
ter ütles, et töisest laagrist 
soovivad osa võtta just need 
õpilased, kes tahavad oma 
teadmisi looduse vallas täien-
dada. “Laager annab kindlasti 
mõtteid uute uurimistööde 
teemade valikul ja aitab hästi 
ka olümpiaadiks valmistuda. 
Õpilased hindavad väga laagri 
peamisi juhendajaid, loodus-
vaatlejat Mati Martinsoni ja 
zooloogi Uudo Timmi. Sel 
aastal oli väga tore ettekanne 
bioloog-malakoloog Tiina Tal-
vilt. Alati on õpilastega kaasas 
olnud õpetaja Mart Mölder 

ja projektijuht Maie Meius,“ 
lisas Vahter, kes ka ise noori 
taimede tundmaõppimisel 
juhendas.

MTÜ Saaremaa Looduskes-
kuse projekti toetas rahaliselt 
Keskkonnainvesteeringute 
keskus. Laagri tagasisidest 
võis lugeda, et Huberta Kar-
male meeldis metsas matkata 

ja Eliisa Tähele õhtune looma-
häälte ja -liigutuste mäng.

Torm Vatsfeldt aga võttis 
asja kokku ehk kõige tabava-
malt: “Mulle meeldis looduses 
liikumine ja selle uurimine 
– tavalistes tundides oleme ju 
lihtsalt klassis.“

Anneli Tarkmeel

Loodust õpi klassiruumist väljas

Ines Vapper
Ines@meiemaa.ee 

Vahetusõpilased ei ole just 
väga eriskummaline nähtus. 
Kõike muud kui tavapärane 
on aga võimalus vestelda eesti 
keeles 16-aastase tumedanaha-
lise neiuga, kes veel aasta eest 
ei teadnud meie riigi kohta 
kuigi palju.  

Kes on see imelik 
inimene?

Amina päriskodu asub Sak-
samaal Hamburgis. Vahe-
tusõpilaseks otsustas ta tulla 
sõbranna julgustusel. Noor 
neiu ise usub, et kui minna 
õppima ingliskeelsesse riiki, 
siis räägid keelt, mida niikuinii 
juba oskad. Amina tahtis aga 
täiesti teistsugust kogemust. 
Ta rääkis oma ideest emale. 
Valituks osutus Eesti. 

Siinkohal tuleks märkida, et 

Saaremaale vahetusõpilaseks 
tulles oli Aminal vanust vaid 
15 aastat. “Tundsin, et Eesti 
on minu jaoks see õige koht. 
Praegu võin öelda, et siiatulek 
oli õige valik: sain selgeks ees-
ti keele, praktiseerisin inglise 
keelt ning tutvusin inimestega, 
keda poleks kunagi kohanud,“ 
rääkis Amina rahulolevalt.

Tüdrukule meeldib, et eest-
lased on väga taktitundelised. 
“Nad ei küsi koheselt väga 
isiklikke küsimusi.“ Amina 
oli möödunud õppeaastal ainus 
vahetusõpilane Saaremaal. 

Neiu sõnul oli Kuressaare 
gümnaasiumis kaasõpilasi, 
kes võtsid ta koheselt omaks. 
Kooli teistes õpilastes tekitasid 
tema tume nahavärv ja lokkis 
juuksed huvi rohkem distant-
silt. “Mõned uurisid alguses, 
kes on see imelik inimene,“ 
meenutas Aafrika juurtega 
Amina oma esimesi päevi uues 

koolis muigega. Tema ema 
on rahvuselt sakslane, isa aga 
pärit Aafrika mandri lääneran-
nikult Gambiast.   

Amina tegeles Saaremaal ka 
oma hobidega, seega koduigat-
sust tal tekkida ei jõudnudki. 
Ta laulis segakooris Ave ning 
seetõttu saab ta võimaluse 
osaleda ka suurel laulupeol. 
Seejärel seisab ees kodutee.

Viieline tunnistus
Alguses suhtles ta ainult 

inglise keeles. Möödunud 
aasta detsembris hakkas nu-
tikas tüdruk juba eesti keeles 
rääkima. “Kõige raskemad olid 
hetked, mil tundsin, et saan 
eesti keelest aru, kuid ei oska 
vastu rääkida,“ tõdes ta.

Kuressaare gümnaasiumi 
eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja ja 10. b klassijuhataja Eve 
Tuisu sõnul oli Amina eriti 

tubli. “Ta sai kevadel lõputun-
nistuse, kus enamik hindeid 
olid viied. Tegu on äärmiselt 
aktiivse, intelligentse ning laia 
silmaringiga tüdrukuga,“ ja-
gus klassijuhatajal ainult häid 
sõnu. Klassikaaslastel tekkis 
Aminaga kevadeks hea klapp, 
mistõttu on kõigil kahju, et va-
hetusõpilane peab lahkuma.

Amina on kindel, et hakkab 
siin tutvunud inimestega ka 

edaspidiselt suhtlema. 
Ta soovib, et nad tu-
leksid talle Saksamaale 
külla ning neiul endal 
on samuti plaanis tule-
vikus Saaremaale tulla, 
kuigi siin elamist ei 

kujutaks ta ette. “Eesti on väga 
rahulik koht ning mõnikord 
võib siin olla igav. Olen har-
junud Hamburgi elutempoga, 
mis on väga kiire,“ lausus ta.

Ettevõtlik neiu julgustas 
kõiki noori minema vahe-
tusõpilasteks, sest see on hea 
iseseisva elu harjutus. 

Amina tuli Saaremaale MTÜ 
YFU Eesti rahvusvahelise 
õpilasvahetuse organisatsiooni 
kaudu.

Saksa-gambia neiu: eesti 
keel on suurim kingitus

Saaremaal oli elada 
mõnus, kuigi Hamburgi 
elutempoga on Amina 
rohkem harjunud.
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Parimad tigude tundjad:
Diana Alt I
Karl Hendrik Tamkivi II
Eliisa Täht III-IV
Marleen Vahu III-IV
Parimad taimede tundjad:
Karl Hendrik Tamkivi I
Marleen Vahu II
Roosmarii Sarapuu III-IV
Liisa Õunpuu III-IV
Parimad linnutundjad:

Karl Hendrik Tamkivi I
Eliisa Täht II
Marleen Vahu III
Üldkokkuvõttes tublimatest 
tublimad:
Karl Hendrik Tamkivi I
Marleen Vahu II
Diana Alt III-IV
Eliisa Täht III-IV
Liisa Õunpuu V
Huberta Karma VI

Pilguse laagri parimad

Lõppenud õppeaastal said Kuressaare güm-
naasiumi 10. b klassi õpilased käia koolis 
koos saksa-gambia päritolu tüdruku Amina 
Therese Balajoga.


