Tulevikutalent 2017 stipendiaadid

KULTUURITALENT
Darina Nossova ( 17, Narva Keeltelütseum) - maalikunstnik
Sillamäelt pärit 17-aastane Darina on suurepärase kunstiandega, kellele meeldib oma mõtteid värvide ja
vormide kaudu väljendada. Oma esimese personaalnäituse korraldas tüdruk kõigest 12-aastasena,
tänaseks on neid tema näitustekontol juba neli. Darina on saavutanud suurepärased tulemusi mitmetel
joonistus- ja kunstivõistlustel, möödunud aastal saavutas ta teise koha populaarsel EENeti
arvutijoonistuste võistlusel, peaauhinna aga plenääris „Ajaloo hing”. Samuti on ta loonud illustratsioonid
kahele lasteraamatule. Tulevikus soovib Darina saada arhitektiks, sest valdkond on seotud nii kunsti kui
täppisteadustega. Stipendiumi eest soovib tüdruk oma illustreerimisoskuste täiendamiseks osta Cintiq
graafika laua.

Heli Kukk (17, Tapa Gümnaasium - Lääne-Virumaa) - kirjanik
Tapa Gümnaasiumi 11. humanitaarklassis õppiv Heli Kukk on noor kirjanik, kes armastab sõnadest
moodustuvat muinasjutumaailma. Heli soovib kirjanduses jõuda kaugele, eelkõige aga avaldada
iseseisvalt päris oma raamatu. Tänaseks on neiu sulest ilmunud 9 teost internetis, mis viivad lugeja
fantaasiamaale, näitavad reaalse elu karmimat külge või tõmbavad kaasa jälitustegevusse. Samuti saab
nautida Heli poolt kirja pandud luuletusi eraldi luulekogus.Ta on saavutanud märkimisväärseid tulemusi
luule- ja kirjanduskonkurssidel, näiteks võitnud kirjandusvõistluse Wattpad’is, Virumaa laste luulevõistluse
ja tema tööd on leidnud äramärkimist riiklikul esseekonkursil. Stipendiumiraha soovib Heli kasutada
eelkõige selleks, et oma raamat lõpetada ning see omaalgatuslikult avaldada. Lisaks tahab ta anda oma
panuse Eesti Wattpaderite kokkutuleku korraldamisel.

Jasper Käänik (19, Jõhvi Gümnaasium - Ida-Virumaa) - filmitegija
Jõhvi Gümnaasiumi abiturient Jasper Käänik on motiveeritud ja sihikindel noormees, kellele meeldib
vabal ajal filmida üles erinevaid videoid ja lühifilme. Sellega on ta tegelenud juba 2 aastat. Tema suureks
unistuseks on osalemine Canne’i filmifestivalil. Jasper on oma tegevusega pälvinud mitmeid tunnustusi,
näiteks käesoleval kevadel pälvis ta Ida-Virumaal aasta kultuuritalendi tiitli, teda tunnustatud Andekate
Noorte Energiafondi Stipendiumiga, 2016. aastal saavutas TV3 filmikonkursil eripreemia video, mille üks
autoritest Jasper oli. Lisaks on ta loonud videoklippe sellistele riiklikele sündmustele nagu “Keeletegu
2015”, keskkonnakonverentsile “Minu Eesti 2050”. Stipendiumiga soovib noormees soetada tehnikat, et
oma videoprojekte paremini ellu viia. Samuti tahab ta investeerida oma MTÜ kollektiivi unistuse
täitumisse, milleks on produktsioonifirma omamine.

TEADUSTALENT
Brita Laht (17, Saaremaa Ühisgümnaasium) - keemiahuviline,
tegeleb plastikomposiidi biolagunevuse uurimisega
Saaremaa neiu, 17-aastane Brita Laht on oma noorusele vaatamata juba arvestatav teadlane - terve
aasta on Brita tegelenud teadusliku uurimistööga, mille raames uuris Maxima komposteeruva kilekoti ning
kolme erineva plastikomposiidi biolagunevust. Brita soovib tulevikus saada keemikuks või
materjaliteadlaseks. Oma uurimistööga on Brita võitnud mitmeid konkursse, nendest olulisem tüdruku
enda jaoks õpilaste teadustööde riikliku konkursi 1.preemia. Tänu sellele võistlusele kuulub Brita ka
Euroopa noorteadlaste konkursil Eesti delegatsiooni, kus ta saab oma tööd esitleda juba rahvusvahelisel
tasandil. Noor teadlane on pälvinud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Tartu Ülikooli loodusteaduste
eripreemia, võitnud keskkonnaalaste uurimistööde konkursi, tunnustatud eripreemiatega mitmel korral
Eesti koolide teadusteatrite festivalil ning võitnud lugematul arvul esikolmikukohti keemiaolümpiaadidel.
Tulevikutalendi stipendiumi paneks Brita hoiule ülikooliajaks ning see aitaks ta sammukese lähemale oma
suurele unistusele.

Daniil Vaino (15, Narva Keeltelütseum) - loodusteaduste ja
programmeerimishuviline
Ida-Virumaalt pärit 15-aastane Daniil Vaino on suur loodusteaduste- ja robootikafänn. Oma teadmisi ja
oskusi demonstreerib noormees lisaks erinevatele võistlustele ka praktikas. Daniil töötab välja keerulise
ehitusega seadmeid. Näiteks plaanib ta lähiajal lõpetada uurimistöö biomeditsiini vallas, töötada välja
isikliku EKG komplekti ja Gausi kahuri (elektromagnetiline kiirendi) koos toimimisskeemi ja näidise
valmistamisega. Oma suurimaks saavutuseks peab Daniil edukat osalemist Rahvusvahelisel Teaduste
olümpiaadil Eesti koondise liikmena Indoneesias, kus saavutas 3. Koha, lisaks 3. koht rahvusvahelisel
matemaatikavõistlusel Soomes. Daniil kuulub programmeerimise Eesti juunioride koondisesse ning
sügisel võtab osa võistlustest Bulgaarias. Lisaks säravatele tulemustele riiklikel olümpiaadidel, pääses
tema töö 2016. aastal õpilaste teadustööde riiklikul konkursil finaali. Stipendiumi soovib Daniil kasutada
oma projektide elluviimiseks.

Eva-Maria Raudsepp (12, Tamsalu Gümnaasium - LääneVirumaa) - robootikahuviline, tegeleb nutispordiga ja
pranglimisega
Tamsalu Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Eva-Maria Raudsepp on nutikas ja osav nii reaalainetes kui
spordis. Ta on viis aastat tegelenud Pranglimise ehk aja peale peast arvutamisega ja kaks aastat
aktiivselt Nutispordiga. Kõigest 12-aastane Eva-Maria on juba võitnud esikoha robootikavõitluse FLL’i
põhiväärtuste eelvoorus, samuti FLL’i esitluse esikohakarika. Maakondlikelt Pranglimise võistlustelt on tal
ette näidata kolm esikohta, lisaks lugematutele headele saavutustele erinevatel Nutispordi võitlustel, on
tema nimel ka 1. koht Eesti Nutispordi Meistrivõistlustelt 4.-5. klasside arvestuses. Lisaks on neiu
pälvinud eriauhinna eelmise aasta Robotexil ja pääses finaali tänavusel mänguloomise võistlusel “Hitsa
Mängumaraton”. Stipendiumi soovib noor multitalent Eva-Maria kasutada teaduslaagrites käimiseks ning
eriliste paikade külastamiseks.

SPORDITALENT
Amanda Rebeca Padar (12, Miina Härma Gümnaasium) võistlustants
Tartu tüdruk Amanda Rebeca Padari suureks kireks on tantsimine. Kõigest 12-aastane tüdruk on kogu
Baltikumi noortest võistlustantsijatest hooaja jooksul võistelnud kõige rohkem ja saavutanud säravaimaid
tulemusi. Miina Härma Gümnaasiumi 5. klassi õpilane on võistlustantsuga tegelenud juba 5. eluaastast
peale ja soovib juba lähiajal ellu viia oma unistuse maailmameistriks saamisest. Amanda Rebeca esindab
Eestit tänavu maailmameistrivõistlustel Rumeenias. Tema säravate tulemuste nimekirjas on lugematu arv
poodiumikohti nii kodumaistelt kui rahvusvahelistelt meistri- ja karikavõistlustelt. Võistlustantsu juunioride
Eesti meistri viimase aja saavutustena võiks välja tuua näiteks 1. või 2. koha võidud maailmakarika
etappidel Lätis, Leedus, Itaalias ja Venemaal. Lisaks esikohad Baltic Grand Prix’lt, Baltic Sea
Campionship’ilt, Salt City Dance Championships’ilt. Nimekirja võiks jätkata veel kahel leheküljel. Kindlate
eesmärkide ja tohutu tahtejõuga Amanda Rebeca kasutaks stipendiumiraha maailmameistrivõistluste
varustuse hankimiseks.

Li Lirisman (19, Tallinna Juudi kool 12 klass) - karate
19-aastane tallinlane Li Lirisman on maailmameister karates. Tallinna Juudikooli 12. klassis õppiv Li on
Karatega tegelenud juba 14 aastat. Kuna karate lisati esimest korda 2020. aastal toimuvate Tokyo
olümpiamängude kavva, siis Li suureks sooviks on jätkata spordi tegemist tipptasemel ja osaleda Tokyo
olümpiamängudel. Selle nimel treenib tütarlaps 10-12 korda nädalas. Li suurimaks saavutuseks on 2015.
aastal Indoneesias võidetud maailmameistri tiitel U18 vanuseklassis. Möödunud aastal tuli ta
maailmakarikavõitjaks (U21 ) Horvaatias, saavutas 3. koha Euroopa meistrivõistlustel ning on
paljukordne Põhjamaade ja loomulikult ka Eesti meistrivõistluste parim oma vanuseklassis. Ta on neli
aastat järjest olnud Eesti parim naiskarate ning olnud nr.1 World Karate Federation (WKF) reitingus 2015.
aastal. Tulevikutalendi stipendiumi kasutaks Li olulisteks võitlusteks valmistumiseks ja rahvusvahelistes
spordilaagrites osalemiseks.

Carmen-Lii Targamaa - (15, Haapsalu Põhikool) - vehklemine
Carmen-Lii Targamaa on 15- aastane Haapsalu põhikooli õpilane, kelle huvialaks on vehklemine.
Lähitulevikus tahab Carmen-Lii kvalifitseeruda noorteolümpiale, mis toimub Buenos Aireses ja suureks
unistuseks on pääseda juba päris olümpiale. Kõige uhkem on noore vehkleja oma saavutuse üle
maailmameistrivõistlustel, kus saavutas 13. koha, Euroopa karikaetapilt võeti aga võistkondlik esikoht.
Carmen-Lii saavutuste hulka kuuluvad individuaalselt võidetud 3. koht Põhjamaade juunioride
meistrivõistlustel, 1. koht Eesti juunioride meistrivõistlustel, lisaks on ta edukalt esindanud Eestit mitmetel
Euroopa kadettide karikaetappidel ning saavutanud võistkondlikult poodiumikohti erinevatel
rahvusvahelistel võistlustel. Möödunud aastal valiti Carmen-Lii läänemaa parimaks noorsportlaseks.
Stipendiumiraha kasutaks Carmen-Lii enam jaolt spordilaagritele, välisvõistlustele ja ravikuludele.

ETTEVÕTLIKKUSETALENT
Merilin Anijärv (19, Tallinna Tehnikagümnaasium) - vene noorte
integreerija Eesti ühiskonnaelusse
Tallinnast pärit 19-aastast Merilin Anijärve on kirjeldatud kui julget, väga töökat, tegusat, sihikindlat ja
tööle ning eesmärgile pühendunud noort inimest. Merilini ühiskondliku tegevuse nimekiri on
muljetavaldav: ta kuulub oma kooli õpilasesindusse, Tallinna linna Noortevolikogusse ja aktivistina Eesti
Õpilasesinduste Liitu. Ta osaleb paljude ürituste korraldusmeeskonnas ja viib läbi erinevaid
noortesündmusi. Noor aktivist on võtnud oma südameasjaks vene noorte integreerimise Eesti
ühiskonnaellu ja see on kandev mõte kõikides tema tegevustes. Tema üheks suuremaks saavutuseks
võib pidada vene keelt kõnelevate noorte kaasamist Eesti Õpilasesinduste Liitu. Oma tuleviku soovib neiu
siduda Ida- Virumaa arengu, noorte ja ettevõtlusega. Stipendiumi kasutaks Merilin enese arendamiseks
ettevõtluse valdkonnas ja osaleda Jõhvis Ettevõtluse ja äriplaanide koostamise kursusel.

Kevin Reisenbuk (18, Hugo Treffneri Gümnaasium) - biojäätmete
lagunemise lahendust pakkuv ettevõtja
Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kevin Reisenbuk on Eesti parima õpilasfirma Festera
asutaja ja tegevjuht. Kevin on juhtinud tiimi, kellega koos on suudetud luua biojäätmeid lagundav
prügikast. See on ainulaadse lahendusega toote Euroopas, mille neli alustala on loodussõbralikkus,

funktsionaalsus, mugavus ning disain. Usinat ja nutikat õpilasfirmat on märganud ja tunnustatud Eesti
parima õpilasfirma 2017 tiitliga ja sai võimaluse oma meeskonnaga esindada Eestit ka Euroopa
õpilasfirmade võistlusel. Festera prügikast on saanud parima toote auhinna nii Tartu, Eesti kui ka Soome
õpilasfirmade laatadel, ette on näidata ka mitmeid auhinnadiplomeid idufirmadega konkureerides. Festera
võitis Startup Day raames toimunud Kaleidoskoobi võistluse ning sai võimaluse osaleda põhjanaabrite
rahvusvahelisel võistlusel Polar Bear Pitching 2017. Stipendiumi plaanib Kevin kulutada oma innovaatilise
toote arendamiseks.

Anton Kirillov (20, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) - meediaaktivist
20-aastane Ida-Virumaalt pärit Anton Kirillov on seda meelt, et kui oskad oma hobist teha töö, pole sul
ühtegi päeva oma elus vaja töötada. Antonile meeldib videote filmimine ja monteerimine, ta veab
Sillamäel ESN TV-d ja on teinud hobist endale töö. Tänaseks on noormees juba 2 aastat aktiivselt osa
võtnud Sillamäe Noorte TV tegemisest, hiljem tuli idee luua ESN TV, mis toodab ja monteerib videoid.
Anton on teinud üle 200 videosüžee, möödunud aastal võitis Paide Arvamusfestivali videokonkursil
esikoha ja ta oli projekti Kirde Noored tunnustuskonkursi nominent. Anton plaanib end multimeedia
valdkonnas täiendada ja luua tulevikus regionaalse reporterite meeskonna, et kajastada piirkondlikke
sündmusi. Tulevikutalendi stipendiumi soovib Anton kulutada seadmetele, mis lihtsustaksid tema tööd.

