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20 aastat tagasi tegi noor 
ja ettevõtlik võimlemis-
piiga tänuväärse otsuse 
luua Tartus omanimeline 
võimlemisklubi “Janika”.

Eesti oli just taasiseseisvunud 
kui Janika Mölder, kes selleks 
ajaks oli võitnud Nõukogude 
Liidu iluvõimlemiskoondise-
ga mitmeid nimekaid tiitleid, 
sealhulgas pärjatud maailma-
meistriks, soovis oma kogemusi 
edasi anda kodus. Alguses 10-st 
tüdrukukesest koosnenud tree-
ninggrupist on tänaseks välja 
kasvanud rahvusvaheliselt tun-
nustatud võimlemiskool, mille 
kasvandikud on läbi aastate 
saavutanud tiitlivõistlustel kõr-
geid kohti nii Eestis kui mujal 
maailmas. 

Rohkem kui 12 aastat taga-
si alustasid klubis treeninguid 
3-5 aastased tüdrukud, kelle 
treeneriks sai Janika Mölderi 
üks esimesi treenereid Mai-
re Kamarik. Alguses tegelesid 
tüdrukud ainult individuaalse 
iluvõimlemisega, kuid mõned 
aastad hiljem hakati para-
leelselt ka grupina koos võist-
lema rühmvõimlemises, mis 
oli alates 1999 aastast klubis 
treeningkavasse võetud kui 
uus populaarne suund võimle-
mismaailmas. Tüdrukutest sai 
võimlemisrühm nimega “Jani-
ka Sunshine”.

Aastad läksid ja üha tugeva-
maks läksid treeningud. Esime-
sed rahvusvaheliste võistluste 
kogemused saadi koduses Tar-
tus, kus Janika Mölder hakkas 
korraldama rahvusvahelist 
võimlemisvõistlust “Miss Va-
lentine”. Siis oldi veel lasteklas-
sis ja nende suureks eeskujuks 
oli Janika meistriklassi rühm, 
mille liikmed alustasid kunagi 
klubi esimeste kasvandikena ja 
kes võitsid aastal 2007 rühm-
võimlemise meistriklassis MM-l 
kuldse medali.

Tänaseks on “Janika Sun-
shine” jõudnud ise meistriklas-
si ja on omakorda suur eekuju 

noorematele klubi liikmetele. 
Rühma kuuluvad kümme neiut 
vanuses 15-17 ja nad on täna 
Eesti ainuke meistriklassi 
rühmvõimlemise esindusvõist-
kond rahvusvahelistel tiitli-
võistlustel. 

Tüdrukute peatreeneriks on 
Kristiina Noor, kes on ise kas-
vanud Maire Kamariku käe all 
ja võttis eelmisel hooajal Maire 
palvel üle rühma peatreeneri 
rolli. Kristiina on noor ja an-
dekas treener ning koreograaf, 
kelle koostatud võistluskavad 
Eesti erinevatele rühmvõimle-
mise rühmadele on toonud palju 
medalisära. Kristiina loomingu-
ga võistles “Janika Sunshine” 
2011 aastal juuniorite maailma-
meistrivõistlustel ja saavutas 
3. koha ning MK-sarjas võideti 
kokkuvõttes 2. koht.

Eelmine hooaeg oli “Janika 
Sunshine”`le esimene hooaeg 
meistriklassis. Olles debütanti-
dena uues vanuseklassis kõge 
nooremad, tehti endale meeldiv 
üllatus, sest lõpptulemusena 
oldi edukamad kui oodata julge-

ti. Maailmakarika kokkuvõttes 
saavutati 3. koht ning maail-
mameistrivõistlustelt toodi koju 
Venemaa kahe naiskonna ja 
Bulgaaria Rahvuskoondise järel 
4. koht 28 konkurendi hulgas. 

Ees ootab uus hooaeg, kus 
olulisemad stardid toimuvad 
maailmakarika sarja 4 etapil 
ning maailmameistrivõistlustel 
Soome Vabariigis. Uuel hooajal 
soovitakse koostööd jätkata 
soomlasest koregraaf Antton 
Lainega, kes on maailmas kõr-
gelt tunnustatud võistluska-
vade koostaja. Antton hindab 
“Janika Sunshine”`i tüdrukuid 
ja nende töökust väga kõrgelt. 
“Need tüdrukud on väga ande-
kad ning lisaks on rühmal väga 
hea sisekliima, mis on koos töö-
tamisel oluline,” kiidab Antton, 
kes on koostööd teinud väga 
paljude rühmadega maailmas. 
Ja tüdrukud ei taha Anttonit, 
treenereid ega pöidlahoidjaid 
alt vedada. Treenitakse 6 kor-
da nädalas 2-3 tundi korraga ja 
samal ajal ei jäeta ka õppetööd 
unarusse. Raske on, aga usk 

Päikesetüdrukud kodu-Eestist Tartust
iseendasse ja ühisesse eesmär-
ki viib Eesti päikesetüdrukuid 
edasi valitud sihi poole. Alga-
val hooajal soovitakse jõuda 
kindlasti maailma parima kuue 
võimlemisrühma hulka ja miks 
mitte püüda kohta pjedestaalil. 
Soovime neile vastupidavust ja 
pöidlad pihku!

Siinjuures kutsume kõiki 
huvilisi rühmale kaasa elama, 
sest enamustest rahvusvahelis-
test võistlustest tehakse otse-
ülekanne internetis ja vastava 
informatsiooni leiab kodulehe-
küljelt vkjanika.ee.

VK “Janika Sunshine” 
stardid rahvusvahelistel võist-
lustel 2012/13 hooajal: 1. MK 
etapp Itaalias (Cesenatico) 15.-
17.11.12; 2. MK etapp Ungaris 
(Budapest) 25.-27.01.13; 3. MK 
etapp Bulgaarias (Sofia) 05.-
07.04.13; 4. MK etapp Hispaa-
nias (Barcelona) 03.-05.05.13; 
Maailmameistrivõistlus Soomes 
(Lahti) 06.-09.06.13.

Osalemine rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel tähendab kül-
lalt suurt eelarvet ja hoolimata 
heade toetajate olemasolule, 
jäävad enamus kulud lasteva-
nemate kanda, sest ka klubil 
pole võimalik katta kõiki rah-
vusvahelisest võistluskalend-
rist tulenevaid kulusid. Toe-

tajate otsimine on kujunenud 
pidevaks protsessiks, sest mida 
kõrgemale küünivad tüdrukute 
tulemused, seda suuremad on 
paraku ka kulutused võistlus-
tel osalemiseks. Suursponsorit 
rühmal ei ole ja toetused kuju-
nevad enamasti ühekordsetest 
summadest heade inimeste ja 
firmade poolt. Siiani on rühma 
suuremateks partneriteks ol-
nud EG Võrguteenus, Tallink, 
Olerex, Tartu linn, Eesti Kul-
tuurkapital.

Uued toetajad on alati tere-
tulnud ja oleme tänulikud kõi-
gile, kes peavad võimalikuks 
noori andekaid tüdrukuid teo-
tada nende edasisel sportlasteel 
Eesti esindamisel rahvusvaheli-
sel areenil.

Võimlemisklubi
Janika Tartu

Swedbank 221025977557
IBAN EE791010102001526002 
SWIFT EEUHEE2X
Selgituseks: VKJanika Sunshi-
ne toetuseks

Ps. VK Janika on tulumak-
susoodustusega MTÜ.

Rohkem infot leiab rühma 
kohta nende kodulehelt: http://
vkjanikasunshine.jimdo.com/

ANU PAGEL

Kristjan Lootus on olnud 
kogu suve, alates 2. juu-
nist, seotud Diggiloo tur-
neega mööda Rootsit. Vii-
mane etendus Stockholmis 
on tänaseks toimunud.

Kas nüüd on pinge lan-
gus?

– Suvi on möödunud kiiresti. 
Oleme esinenud suvetuuriga 21 
korda. See on olnud superlahe 
kolm kuud ning pigem kahju, et 
see varsti lõpule jõuab. Pinget 

tegelikult olnud ei olegi! Meil 
on väga meeldiv ja suurepärane 
koosseis, kes saab omavahel väga 
hästi läbi. Olin juba eelnevalt 
kuulnud, et Diggiloo tuuril on 
nagu perekonna tunne ja läbisaa-
mine kus kõik hoiavad kokku ja 
aitavad üksteist. Nüüd olen seda 
kogenud, et see vastab ju tõele. 

– Samuti oleme tuuriga läbi 
käinud uskumatult kauneid koh-
ti üle terve Rootsi. Mul polnud 
õrna aimugi, et nii kauneid paiku 
leidub. Show on samuti mõnus ja 
nauding esineda – nii et mõiste-
tavalt pole erilist pinget olnudki!

Millised olid sinu ülesan-
ded tuuril?

– Igal esinemisel oli ühel 
inimesel võimalik võita tantsu-
tund minuga, kus ma väikese 
kursuse andsin. Samas oli sel 
inimesel võimalik minuga ka 
hiljem show sees suurel laval 
tantsida kogu publiku ees. 

– Lisaks oli mul võimalik ka 
kaks korda õhtu jooksul ekspe-
rimenteerida ja kogu 6000-8000 
suuruse publik paari minuti 
jooksul ühiselt tantsima panna. 
Põnev on see, et nad ei tea ju 
varem, mis liigutused või kom-
binatsioonid neid ees ootasid. 
Lahe on näha kuidas paari mi-
nutiga kogu publik ühises tem-
pos ja liigutustega tantsib!

– Loomulikult osalesin ka 
suures shows, kus laval oleku 
aega oli meeldivalt väga palju ja 
piisavalt tantsunumbreid. Meil 
oli ka Jessica Anderssoniga oma 
eraldi soolonumber, kus meil oli 
jälle võimalus koos tantsida!

Kuidas Diggiloo tuuri 
kordaminekut hindad?

– See oli tuuri 10-aastane 
juubel ja arvan, et see oli väga 
edukas ja hea show. Paljud, kes 
seda ka varasematel aastatel on 
näinud, mainivad, et see oli pa-

rem kui varem. Publiku reakt-
siooni ja meedia järelkaja nähes 
võib öelda, et on läinud suure-
päraselt ja olen super rahul kor-
daminekuga!

Millised on sinu plaanid 
sügishooajaks?

– Hetkel on mitmed plaanid 
ja läbirääkimised, kuid kahjuks 
kindlalt veel öelda ei saa. Loo-
mulikult on palju tantsukursusi 
ja eratantsutunde ning oktoobris 
sõidame koos minu professionaal-
se tantsupartneriga isegi Hispaa-
niasse Mallorcasse tantsutunde 
andma. See on koostöö Rootsi Ter-
visereisidega (Hälsoresor). Samu-
ti on plaanis ka Jõuluturnee.

– Kuid kõige parem on see, 
et ilmselt jätkub ka rohkem 
aega pere ja minu kahe armsa 
tütre (1 a ja 3,5 a) jaoks. Ootan 
põnevusega mis saabuval sügi-
sel ja aasta lõpul pakkuda on!

TIINA PINTSAAR

Diggiloo turnee möödas, uued avastused ootamas

KRISTJAN LOOTUS koos 
Jessica Anderssoniga.
(Foto: erakogu)

EESTI parimad rühmvõimlejad preemiareisil Stockholmis.

VÕIMLEMISGRUPP 
“Janika Sunshine” 
graatsilises lõpuasendis. 
(Fotod: erakogu)


