
Meie õpilane Mirelle-Liis Jõerand. 
 

„Mirelle-Liis on ääretult musikaalne laps,“ ütleb klaveriõpetaja Mall Pöial, kui paluda tal 

Mirelle-Liisi iseloomustada. Võib ainult nõustuda. Muusika nagu voolaks tüdruku sees- tema 

hääles, tema miimikas, tema liigutustes.  

Tüdrukutirts oli 4-aastane, kui ta vanavanaema soovil Jana Trink Erakooli laulma toodi. 

Vanemad olid sellisest soovist veidi üllatunud, sest peres polnud nende meelest erilise laulu- 

ja muusikaandega inimesi, aga memme tungiv tahe jäi peale. Tema väike lapselapselaps pidi 

tegelema muusikaga. Nii alustaski Mirelle-Liis 2011. aastal lauluõpinguid Jana Trink Erakooli 

laulustuudios. 9-aastaselt lisandus klaveri õppimine ja 2020. aasta sügisest solistiõpe.  

 

Sügisulg 2012 

Kui mudilane laulmisega alustas, ei osanud ta veel lugeda. Tunni lõpus anti aga kaasa 

laululehed, kus peal laulusõnad ja need pidi kindlasti selgeks saama. Mõnede üksikute 

tähtedega, mis tuttavad olid, ei saanud ju sõnu õppida. „Emme, mis siin kirjas on? Loe mulle 

ette!“ palus tüdrukutirts. Ja eks emme lugeski. Peagi tüdines hakkaja piiga teiste abist, õppis 

lugemise selgeks ja rohkem ta abi enam ei vajanud. Laulusõnad jäävad talle tõesti nagu 

möödaminnes pähe. Seda lihtsam on õpetajal tegeleda õpilase häälega ja seda kujundada. 

Aga häält Mirelle-Liisil on. Ema meenutab, kuidas pisike tüdruk Endla suurel laval peaaegu 

ära kadus, aga kui laulma hakkas, ei suutnud ta  ära imestada, kus kohast see hääl küll välja 

tuleb. 

Tubli laululapsena on Mirelle-Liis end aastate jooksul proovile pannud erinevatel 

konkurssidel (Sügisulg Pärnus, Lauluragin Valgas) ja nendel ka auhinnalisi kohti saavutanud. 



Aga enim on meeles aasta 2014, kui ta osales Tallinnas Laulukarussellil. Päev oli imederohke- 

nii palju kaameraid, lauljaid, tuntud ja tundmatuid nägusid. Ja siis lõpuks salvestus. Kindlasti 

andis see motivatsiooni edaspidiseks.                                                                                                                                                     

Mirelle-Liisi enda lemmikud on kooli korraldatud iga-aastased emadepäeva muusikakohvikud 

Strand SPA & Konverentsihotellis, suurejoonelised vabariigi aastapäeva kontserdid teatris 

Endla ja Pärnu Kontserdimajas ning 20. augusti taasiseseisvumispäeva esinemised vabas 

õhus. Need on rahvarohked, suure publikuga üritused, kus esineb terve kool ning see annab 

noorele lauljale esinemiskogemuse. Alati arutletakse hiljem, mis läks hästi ja mida saab 

järgmisel korral veel paremini teha. Laulu õppimine ja hästi esitamine on pidev protsess. 

Mirelle-Liisi ema: „Hea, et vanavanemad lapse laulma tõid. Selline õppimine arendab väikese 

lapse loovat meelt ja esinemisjulgust. Kui võrrelda Jana Trink Erakoolis õppinud last lapsega, 

kes pole analoogses koolis käinud, siis esimesed on tunduvalt avatumad, hakkajamad ja 

julgemad. Kui Mirelle-Liis lasteaia lõpupeol “Tähestiku Rocki“ laulis, imestati, kus küll nii 

vahvad laululapsed tulevad. Oleks pidanud vist vastama, et Jana Trink Erakoolist. Ilma siin 

koolis õppimata ei oleks Mirelle-Liisist kasvanud selline tubli muusikalembene noor neiu, kes 

ta täna on.“ 

Mirelle-Liis: „Ma olen siin õppinud sihikindlust ja tean, et soovitud tulemused ei tule ilma 

raske töö ja vaevata.“ 

Kindlasti on Mirelle-Liis leidnud endale huvikoolis toredad sõbrad ja mõttekaaslased, 

kogenud palju muusikaelamusi ja esinenud erinevatel lavadel. Aitäh memmele, et ta Mirelle-

Liisi laulma tõi. 

Mirelle-Liisi õpetajad huvikoolis on  Jana Trink (solistiõpe), Tõiv Tiits (laulustuudio) ja Mall 

Pöial (klaveriõpe). 

 

Kontserdimaja 2019 


