2016. aasta Tulevikutalendid Tallinna Teletornis toimunud tunnustusüritusel.

TEADUSTALENT 2016
Knuth Helekivi (16, Tartu Tamme Gümnaasium)
Robootikahuviline, edukas füüsika- ja robootikavõistlustel osaleja
Tehnoloogiaklassis õppiva Knuthi teadussaavutuste hulka kuuluvad näiteks füüsikavõistluse esikoht,
teadussaate “Rakett69” kolmas koht ning jalgpallirobot Robotexi võistlustelt.
Tulevikutalendi võit on aidanud Knuthil ammuse unistuse teoks teha ja saada oma ostsilloskoobi
omanikuks. See aparaat on tähtis selleks, et Knuth saab oma elektroonikaseadmeid paremini edasi
arendada. Noor teadushuviline Knuth on täna asunud konstrueerima helikopterit ja tegeleb multirootorite
(droonide) ehitamisega.
Marc Ander Etti (16, Tartu Jaan Poska Gümnaasium)
Matemaatikahuviline ning mootorsõidukite ja nende varuosadest valmistatud disainielementide arendaja
Marc Anderi kirg on tegeleda mootorite ja mootorsõidukitega. Ta on meisterdanud mitmeid LEDvalgussüsteeme ja isegi plokksüsteemiga ammu. Lisaks mootori-huvile on teadustalent Marc Ander osav
matemaatikas ja saavutanud auhinnalise koha matemaatikaolümpiaadil.
Marc Ander tõdeb, et Tulevikutalendi võit on mõjunud talle väga positiivselt, andes palju enesekindlust ja
tahtejõudu end valitud alal edasi areneda. Stipendium andis talle võimaluse saada oma auto, mida ehitada
ja tundma õppida. Marc Anderi sõnul on ta tänu uuele võimalus teinud olulise hüppe enesearengus.
Konstantin Dukatš (15, Narva Keeltelütseum)
Füüsika- ja matemaatikahuviline, edukas olümpiaadidel osaleja
Konstantin on füüsika- ja matemaatikahuviline, kes on saavutanud säravaid tulemusi olümpiaadidelt. 5.
koht vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil andis aga Konstantinile võimaluse osaleda rahvusvahelisel
mainekal loodusteaduste olümpiaadil, mis leidis aset pärast Tulevikutalendi tunnustamisüritust
Indoneesias. Sealt naases ta Eestit esindades pronksmedaliga. Konstantin on ka edukas maletaja. Ta
rakendab võidetud stipendiumit, et osaleda teistelgi rahvusvahelistel mõõduvõttudel.

KULTUURITALENT 2016
Laureen Laar (16, Oslo National Academy of Arts)
Baleriin
Tartumaalt pärit baleriin Laureen õpib esimese eestlasena Oslo balletikooli Oslo National Academy of Arts.
Laureeni suurimad saavutused on 2016. aasta kevadel esimese eestlasena Põhja- ja Baltimaade
balletikonkursil võidetud esikoht ja sügisel oma vanuseklassis rahvusvahelisel balletikonkursil
Prantsusmaal, Grasse’s, kolmas koht.
Laureeni sõnul andis Tulevikutalendi võit talle juurde palju kindlustunnet ja sihikindlust, et jätkata hoolega
tööd, mis võimaldab tal ühel päeval tantsida unistuste lavadel. Võidetud stipendium oli Laureeni ande
arengul suureks abiks, võimaldades tal suvekoolis osavõtmist ja juurde võtta lisatrenne.
Tanel-Eiko Novikov (16, Tallinna Muusikakeskkool)
Löökpillide mängija
Tallinna Muusikakeskkoolis õppiv Tanel-Eiko mängib marimbat, vibrafoni ja ksülofoni ning unistab saada
löökpillisolistiks. Tal on juba täna mitmeid suurepäraseid saavutusi teel oma unistuste poole. Näiteks on ta
saavutanud edu erinevatel rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel nii Baltimaades, USA-s, Tšehhis kui
ka Itaalias.
Tanel-Eiko sõnul on Tulevikutalendi konkursil osalemine võimaldanud tal julgemalt unistada ja seada
suuremaid eesmärke. Tulevikutalendi stipendium aitas Tanel-Eikol soetada professionaalsemad marimba
pulgad. Tänu sellele osales ta 2016. aasta lõpus edukalt löökpillimängijate konkursil Peterburis, kus
saavutas esikoha.
Mikko Leo Selg (16, Hugo Treffneri Gümnaasium)
Fotograaf
Mikko Leo on tegelenud fotograafiaga juba 8 aastat. Tema töö tulemusi on hinnanud kõrgelt mitmed
ettevõtted, kellega noor fotograaf on koostööd teinud. Lisaks kümnetele koostööprojektidele ja mitmele
isikunäitusele on Mikko Leo tööd jõudnud 9 fotokonkursil parimate hulka ja pälvinud tunnustusi.
Mikko Leo usub Tulevikutalendi tiitel on muutnud tema eneseusu ja sihikindluse veelgi vankumatuks. Tänu
tunnustusele on tal kindlam tunne edasi minna, kuna sai kinnitust, et tema looming läheb teistele korda.
Stipendiumi abil sai Mikko Leo soetada arvuti, millega töötades saab ta võtta ette enam arenemisvõimalusi
pakkuvaid projekte.
SPORDITALENT 2016
Johannes Erm (18, Tallinna Reaalkool)
Kümnevõistleja
Johannes on särav kümnevõistleja, kes saavutas 2016. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel
pronksmedali ning Eesti täiskasvanute meistrivõistlusel hõbemedali. Tema tulemused on juba täna kohati
tugevamadki kui nii mõnelgi maailma tippsportlasel tema vanuses. 2016. aastal püstitas Johannes
kergejõustiku talvistel Eesti karikavõistlustel uue Eesti juunioride rekordi.
Tulevikutalendi stipendium on Johannesele suureks abimeheks uute silmapaistvate tulemuste
saavutamisel.
Carol Plakk (14, Audentese Erakool)
Tennisist
Carol on suutnud tõestada end tubli tennisistina ja toonud esikohti nii kodumaistelt kui rahvusvahelistelt
tennisevõistlustelt. Kaheksa aastat tennisega tegelenud Caroli saavutuste hulka kuuluvad nii Narva Cup ja
Pajujahi Cup kui ka Itaalia Pavia ning Estonian Junior Open, drug Sanchez-Casal Youth Cup Hispaanias.
Samuti kõrgema kategooria finalisti kohad nii Portugali Maia Cupil kui ka Eesti täiskasvanute United Motors
Cupil. Suureks saavutuseks on Euroopa Mastersil kaheksa parima hulka pääsemine.
Caroli jaoks on Tulevikutalendi tiitli võit oluline tunnustus sportlike saavutuste kõrval, mis andis uue annuse
motivatsiooni. Stipendiumit kasutab noor tennisist rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks, kus Eestit
eeskujulikult esindada.

Markus Pajur (16, Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal)
Maantee- ja maastikurattasõitja
Markus on maantee- ja maastikurattasõitja, kes on sõitnud ratast umbes 7 aastat. Markuse unistus on
saada profisportlaseks, et oma annet sel alal maksimaalselt realiseerida. Sihikindlal Markusel on ette
näidata juba kuus Eesti meistritiitlit ja mitmeid teisigi olulisi võite erinevatelt võistlustelt.
Markuse sõnul on Tulevikutalendi tunnustus teda palju motiveerinud veelgi kõvemini treenima. Sellega on
kaasnenud tubli areng unistuste poole pürgimisel. Stipendiumit kasutas noorsportlane Hispaania
treeninglaagris osalemiseks, et saavutada võimalikult kõrge tulemus eelseisval Paris-Roubaix Juniors
võistlusel.
ETTEVÕTLIKKUSTALENT 2016
Johanna Maria Tõugu (18, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
Keskkonnaaktivist ja noor ettevõtja
Johanna Maria on noor keskkonnaaktivist. Ta tegutseb Pärnu pakendivabas poes Paljas Pala, mille abil
propageerib keskkonnahoidu ning on ühtlasi seotud rahvusvahelise maailmarahu eest võitleva ühinguga
CISV. Johanna Maria sõnul andis Tulevikutalendi tiitel talle suure toetava tõuke edasisteks sammudeks,
andes juurde nii enesekindlust kui ka ambitsiooni pürgida veelgi kaugele.
Johanna on kindel, et tänu Tulevikutalendi auhinnale on tema elus juhtunud juba väga palju häid asju.
Stipendiumi abil käis Johanna oma maailmapilti avardaval reisil USA-s, mis andis talle innustust otsida
veelgi pingsamalt uusi lahendusi keskkonna hoidmiseks.
Jürgen Jürgenson (19, Hugo Treffneri Gümnaasium)
Õpilasfirma aktivist ja noor ettevõtja
Ettevõtliku ellusuhtumisega Jürgeni käe all on tema loodud õpilasfirmast kasvanud rahvusvaheline
idufirma. Jürgen on paistnud silma nii Tartu Ettevõtlusnädalal, õpilasfirmade laatadel, äri- ja projektiideede
konkurssidel kui ka “Ajujahi” parimate seas. Ei ole ühtegi päeva, kus Jürgen kasvõi natukene kätt
ettevõtlusse ei pistaks.
Tulevikutalendi konkursil osalemine andis noormehele uusi põnevaid tutvusi teiste talentidega. Ühtlasi
hindab Jürgen tunnustusega kaasnenud tugevat kindlustunnet, mis annab kinnitust, et tegutseb õigel alal.
Stipendiumi investeeris Jürgen enda arendamisse ja osales digiturunduse kursusel, millel õpitud juba oma
äri eduks ellu rakendab.
Markus Erik Torpel (14, Merivälja Kool)
Programmeerimisõpetuse edendaja ja organiseerija
Markus Erik tunneb suurt huvi programmeerimise vastu ja on juhtinud oma koolis programmeerimisklubi.
Aktiivne noormees on panustanud klubi pidevasse arendamisse ja kokku toonud võimalikult palju huvilisi.
Markus Erik on õnnelik, et osales Tulevikutalendi konkursil. Ta usub, et tiitlivõit on muutnud teda palju
julgemaks ja eneseusk on tugevalt kasvanud. Pärast konkursil osalemist on noorele talendile avanenud
palju uusi võimalusi, mis on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Näiteks tegutseb ta täna hoopis
Hollandis uue kosmoseprojektiga ja plaanib piloodiks õppida. Võidetud stipendiumist veerandiku annetas
Markus oma programmeerimisklubile Hack Clubi, ülejäänud osa panustas aktiivne noormees uude ise
ehitatud arvutisse.

