
Meie koolijuht ja õpetaja Jana Trink. 

Emotsionaalne ja väljendusrikas, suhtleja ja vaikija, ideedest pakatav ja endasse 

tõmbunud, rahutu ja pühendunud, avatud ja salapärane, andekas ja inspireeriv, hooliv 

ja edasipürgiv. Temas on kaksikutele omaselt kaks isiksust korraga ning sa ei või 

kunagi teada, kummaga sa parajasti kohtud. Temaga pole kunagi igav ja ta on juhiks 

sündinud. 

Jana ema Maie: „TÜTRUKUT PLAKSUTAVAT, POISID KÜKITAVAT - nii kirjutas 

4aastane Jana oma vihikusse. Ta võis mängida tundide viisi õpetajat, sättis oma 

õpilasi, kelleks olid puust tähtedega klotsid, kord ritta, kord paarikaupa laulma, 

tantsima. Võis juba siis arvata, kes temast kord saama peab.“ 

Jana on Tartu tüdruk. Oma kooliteed alustas ta inglise keele eriklassis Miina Härma 

nim. Tartu 2. Keskkoolis ja samal ajal läks õppima ka Tartu Lastemuusikakooli 

klaverit. Mõlemad koolid on mõjutanud tema tulevikku. Jana unistuseks oli saada 

muusika või inglise keele õpetajaks. Konservatooriumisse sisse saamine otsustas 

esmase valiku – tulevik on seotud muusikaga. Kuid suurelt unistajana ei jätnud ta ka 

inglise keelt unarusse, täiendades keeleoskust Tartu Ülikoolis. Täitus ka teine soov. 

Konservatooriumis õppimise aeg oli põnev. Tekkisid uued sõbrad ja seal kohtus ta ka 

lavakas õppiva tulevase näitleja Elmar Tringiga. Noored armusid ja 1981 aasta 

septembris peeti maha pulmapidu. Kuna abikaasa tuli tööle Pärnu Endla teatrisse, sai 

Tartu tüdrukust Janast pärnakas. Sündisid pojad Mihkel ja Juhan ning nüüd on Jana 

juba kolmekordne vanaema. 

 

 

Jana koos Elmariga oma kodutrepil 



 

Noore ja initsiatiivika naise käe all sai 30 aastat tagasi alguse Pärnu linnas tegutsev 

huvikool. Algusaastatel kandis kool Noorte Perspektiivseltsi "Juku ja Juhan" nime. 

Nüüd kannab huvikool nime Jana Trink Erakool. Alustati inglise keelega nii lastele kui 

ka täiskasvanutele, millele hiljem lisandusid laulu- ja muusikaringid. Kuigi kool on 

olude sunnil vahetanud mitmeid kordi asukohta, ei ole see vähendanud õppijate arvu. 

Nii vanad kui ka uued huvilised on kooli alati üles leidnud.  

Jana Trink on enda ümber koondanud inimesed, kes nakatuvad ideedest muuta maailm 

meie ümber targemaks, paremaks ja rõõmsamaks. Viis, kuidas ta motiveerib inimesi, 

paneb nad tegutsema. Oluline Jana puhul on see, et ta innustab olema mitte teistest 

parem, vaid olla iga päev ise endast parem. 

30 aastat omanimelist huvikooli juhtinud Jana Trink on inspireeriv ja pühendunud juht 

ja  laulupedagoog, kes suudab oma innovaatiliste ideedega nakatada nii suuri kui ka 

väikeseid laulusõpru ning kelle tundides on asjalik töömeeleolu, samas valitseb seal 

rõõmus, vaba ja sundimatu õhkkond. 

 

 

 

                                          Laululastega Koidula Muuseumi aias 

Jana laulustuudiosse võivad tulla kõik, kel huvi laulmise vastu. Tema mõte on, et 

kvaliteetne huviharidus peab kättesaadav olema igale soovijale. Jana on tõestanud, 

et muusikaline võimekus pole ainult kaasasündinud omadus, vaid seda on võimalik 

erinevate meetoditega arendada. Ta pooldab väga rühmatunde, sest enamik 

muusikalisi tegevusi ongi rühmategevus, kus areneb välja oskus kuulata ja kuulda, 



tekib eneseväljendusjulgus ning võime väärtustada enda ja teiste esinemisi.                                                                                                           

Edasijõudnutele annab Jana solistitunde, kus toimub personaalne lähenemine 

lauluõppele, tagades noortele võimaluse oma huvide ja annetega süvitsi tegeleda. 

Õpetaja Janal on oma õpilastega tekkinud väga lähedane ja usalduslik suhe, mis 

omakorda motiveerib noortel end täiendama ja edasi õppima.  

Õpetaja Jana võtab noori kui võrdväärseid partnereid, kelle soovidega arvestab, 

samas annab neile võimalusi avastada iseennast, teha valikuid, eksida ja leida uusi 

lahendusi. Jana Trink on õpetaja, kelle tundi õpilased ootavad. Tal on õpilasi, kes 

tema laulutundidega suureks on kasvanud ja kelle lapsed omakorda nüüd tema 

juures muusikamaailma avastavad. 

 

 

Õpilane Ester alustas ise Jana koolis laulmist ja on toonud siia ka oma poja Everti.  

 

Õpetaja Jana õpilasted on osalenud nii kohalikel kui ka vabariiklikel 

laulukonkurssidel: Pärnu linna ja maakonna lauluvõistlus Sügisulg, EMLS 

korraldatud poistelaulu võistlus, konkurss „Kaunim metsalaul“, vabariiklik 

laulukonkurss „Solistica“ Saaremaal, rahvusvaheline pop/jazz konkurss-festival 

kooridele ja duettidele Valgas, „Laulukarusell“ ja „Tähtede lava“ televisioonis jne. 

Jana õpilased astusid solistidena üles ka Rasmus Puuri ja Doris Kareva kantaadi 

“Unes nägin ma Eestimaad” maailma esiettekandel, mis toimus Eesti Vabariigi 

100. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel.  



Jana Trink on Erahuvikoolide Ümarlaua asutajaliige ja aastaid osalenud ning 

teinud seal erinevaid ettepanekuid huvihariduse edukamaks muutmiseks.  

Ta on andnud oma panuse ka linna kultuuriellu. See on imeline, kuidas Janal on 

oskus õpetada, korraldada ja kaasa mõtlema panna erinevas vanuses  inimesi. 

Paljud tema eestvedamisel korraldatud üritused on muutunud Pärnu linnas 

traditsioonilisteks, mida igal aastal oodatakse.  Tema algatatud vabariigi aastapäeva 

kontserdid ja muusikakohvikud on läbivalt traditsioone järgivad ja Eesti ajalugu 

ning kultuuriinimesi tutvustavad. 

 

 

 

2003 aastal oli Jana Pärnu Aasta Naine                                                                          

2008 sai ta Pärnu Teenetemärgi elukestva hariduse propageerimise  ja pakkumise eest 

Aastast 2009 on Jana taktikepi all laulnud naiskoor Põllepaelad ja 2013 aastast loodi 

teatritrupp Jankel, mis sai oma nime Jana lapsepõlve hüüdnime järgi.                           

2017 aastal anti talle Wendre haridus- ja kultuuripreemia aastatepikkuse tulemusliku 

töö eest laste ja noorte loomingulisuse arendamisel. 

Tema suurim väärtus on see, et oma ande, ideede ja energiaga on ta jäänud 

väikelinna patrioodiks ning tõeliseks maa soolaks, hoolides oma kodulinna 

inimestest. 

 

2021 aasta on Jana Tringil juubeliaasta. Tema loodud kool tähistab 30 

tegutsemisaastat, Jana enda elus lööb ette poole suurem arv ja septembris saab tal 

40 aastat abielus oldud. Palju õnne! 

Jana on meie õpetaja. 

 

 

 


