
Egle Merbach,
vabakutseline ajakirjanik

Teadmata, mida oma eluga
pärast põhikooli lõppu teha,
astus Brigitta Allemann (18)
ühel varakevadisel päeval
sisse Räpina Aianduskooli
uksest. Pärast avatud uste
päeval meisterdatud lillesea-
det tundus neiu, et floristika
võib olla tema tee.

Tänaseks on Brigitta Alle-
mann tol saatuslikul ke-
vadpäeval silma jäänud
erialal jõudnud lõpukursu-
sele, ehtinud lilledega juba
kolme pulma, harjutanud
kätt välismaal ja käinud
edukalt võistlemas kutse-
meistrivõistlustel Noor
Meister, kuhu Räpina
Aianduskool neiu ka täna-
vu kooli esindama saadab.

Seda, et tütarlaps floris-
tika ja ametikooli kasuks
otsustas, pole tal kunagi
kahetseda tulnud. «Kui
noor ei jõua otsusele, mida
pärast põhikooli või güm-
naasiumi teha, annab kut-
sekool hea võimaluse
omandada eriala. Võib-olla
avastad just õppides enda
jaoks sobiva elukutse,»
räägib Allemann omast ko-
gemusest. «Mina olen  vali-
kuga väga rahul ja armas-
tan seda, mida teen.»

Eeskujudeks
erialaõpetajad
Kooliski on Allemanni
lemmikained just erialased
ained. «Meil on lilleseades
kolm erinevat õpetajat
ning nad on omavahel ära
jaganud, mida keegi õpe-
tab. Minu suurimad eesku-
jud ongi erialaõpetajad,»
kõneleb neiu, sära silmis.
Iseäranis on tema lemmi-
kud äsja tunniplaani lisan-
dunud uued suunad lille-
seades, kus ta saab seadete
loomisel katsetada uuen-
duslikke võtteid, näiteks
kombineerida nartsisse
koos lillesibulatega.

Floristika juures armas-
tab noor lilleseadja enim
selle ameti vaheldusrik-
kust. «Kõik tehtud tööd
erinevad eelnevatest mil-

Vaheldusrikas amet lillede lummuses
viib teist aastat kutsevõistlustele

legi poolest. Iga seade on
ainulaadne ja kordumatu,
isegi kui ainult lilled va-
hetuvad,» kinnitab Bri-
gitta Allemann.

Kui siia lisada veel erine-
vad kompositsioonid ja
tehnikad, on neiu sõnutsi
võimalik luua midagi
täiesti kordumatut. Just
seetõttu armastab Alle-
mann eriliselt pulmate-
maatikat, kuna kõik pul-
mad on eri stiilis. «Kas on
plaanis rahvuslik või vin-
tage pulm, mõlemaid tee-
masid saab mitut moodi
lahendada, kasutades eri-
nevaid lilli, vaase ja muid
materjale,» kõneleb noor
lilleseadja. Kolme pulma
lilledega ehtides tegi ta
koostööd emaga, kes samu-
ti floristiks õpib ning siis
tuli neil vastutada nii
pruudikimpude, autokau-
nistuste kui ka lauaseadete
eest.

Praktikale lõunanaabrite
juurde
Julgust vastutusrikkaid
töid vastu võtta on Alle-

mann  kogunud kolmel
praktikal. Kõige õpetlikum
ja meeldejäävam neist oli
esimene, mille ta sooritas
Riias lillepoes Karkade.
«Üle-eelmisel suvel pak-
kus kooli projektijuht mul-
le seal praktikakohta. Esi-
mesed korrad vastasin
eitavalt, kuna poes sooviti
vähemalt vene keele algta-
set, ent mina polnud kuna-
gi vene keelt õppinudki,»
meenutab Allemann  oma
suurimat hirmu - keele-
probleemi.

Kui selgus, et tema prak-
tikakaaslaseks saab koo-
liõde, kelle koduseks kee-
leks on vene keel, otsustas
tütarlaps pakkumise siiski
vastu võtta. Natuke pabe-
rimäärimist, motivatsioo-
nikiri paberile ja oligi
minek.

«Praktika Riias andis
mulle juurde hulgaliselt
enesekindlust. Huvitav oli
näha, milline on erinevate
rahvaste floristika ja mis-
sugune on välismaal lille-
poe klientuur,» meenutab

Allemann kogemust hea
sõnaga. Tagantjärgi mõel-
des ei tekitanud ka omava-
heline suhtlus probleeme -
kuigi poes osati inglise
keelt vaid pisut, saadi ju-
tud räägitud. «Kui paku-
takse praktikakohta välis-
maal, tasub sellest kinni
haarata,» on neiu kindel.

Teist aastat
kutsevõistlustele
Veel on Allemann käinud
praktikal Tallinnas poes
Priit Press ja Lilled ning
Paides OÜ Fatseedera lille-
kaupluses. «Igal poel on
mõnes asjas kujunenud
välja oma nipp, kuid olen
siiani koolis õpitut edukalt
lillepoodides praktiseeri-
des kasutada saanud. Iga
kord tunnen end aina ene-
sekindlamalt,» kinnitab
neiu, kellel on viimane õp-
pepraktika maikuus ees.

Enne seda ootab Alle-
manni aga veel üks suur
proovikivi - Noor Meister
2015  kutsemeistrivõistlu-
sed, kuhu neiu teist aastat
Räpina Aianduskooli au
kõrgel hoidma sõidab.
Mullusel võistlusel jäi te-
mast ja ta kooliõest koos-
nev võistkond floristikas
teiseks.

Kui eelmisel aastal tuli
noortel floristidel võistlu-
sel meisterdada dekoratiiv-
ne pärg, spiraalkimp ja
kaelaehe, siis tänavu võis-
teldakse dekoratiivse spi-
raalkimbu tegemises, oma
vartega ümara pruudikim-
bu kokkuseadmises ning
tilgakujulise matusekimbu
loomises. Et Allemann ise
peab spiraal- ja pruudikim-
pe oma tugevuseks, on
ðansid head.

«Annan endast parima -
võistleme ja näeme, kuidas
läheb,» sõnab neiu rahu-
likult. Juhuse hooleks ta
võistlusedu ei jäta - enne
võistlust on treening-
päevad.

SA Innove foto
Brigitta Allemann ja võistluskaaslane Jane Sidron eelmise aasta Noore Meistri võistlustel.

Tallinnas võtab reedel ja laupäeval mõõtu
üle 300 noore meistri
Lisaks võistlusele ootab erialaseid väljakutseid armastav
neiu lootusrikkalt suve - talle meeldib aiast ja põldudelt
korjatud lilledest erinevaid kimpe teha ning suvi pakub
paremaid võimalusi ka teise suure hobi, ratsutamisega,
tegelemiseks. Tulevikus mõtleb Allemann haridustee jätka-
misele kõrgkoolis või isegi oma lillepoe avamisele.

Seniks aga, kuni selgub, milliseid tippe noor florist tulevi-
kus veel vallutama hakkab, saab tütarlapsele kaasa elada
6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, kus
üle 300 noore meistri võtavad mõõtu 25 erialal. Floristika
erialal astuvad tänavu võistlustulle kaheksa lootustandvat
noort floristi, aednikku või maastikuehitajat.

KonkurssKonkurss


