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H
elistas sõber ja kutsus suvel Hispaanias-
se. Miks suvel, lähme sügisel, pakkusin. 
Sügisel ei saa, mul on puhkus suvel, vas-

tati. 
Ja siis jõudis mulle kohale, kus viga on – ini-

mesed planeerivad omale puhkuse aega, kui 
kõige parem on viibida Eestis, ning siis planee-
rivad samasse aega mingi kauge reisi paika, kus 
ülekuumeneval planeedil nii lahe olla ei ole. In-
dia on praegu kuiv urgas, Austraaliasse ennus-
tatakse igavest kõrbe, Lapimaal saabub lumi 
igal aastal nädalaid hiljem ja Hispaanias on 
kuumalained igapäevased. Eestis on kõik aina 
kenam ja rohelisem, suvilate hinnad tõusevad, 
samal ajal kui Lasnamäe langusesse pöörab. 
Globaalne soojenemine on näha igal pool, nau-
tigem siis ometi siin, kus saab, kodumaal! 

Näiteks jaanipäeval tuleks kodus olla, vähe-
malt kodumaal. Võidupüha ja lipu sünnipäev on 
olulised, kuid iidne tublide paganate pidu, suvi-
ne pööripäev, ei peaks saama välismaal tähis-
tatud. Tõsi, eks igas riigis peetakse sellest lugu, 
kuid heaoluühiskonna lapsed ei pruugi mõista 
meie tavasid üle lõkete karata või siis üldse mi-
dagi söegrillist suuremat süüdata. Ja kui pole 
lõket, põlislaant, mereranda, heinaküüni ning 
sumedat suveööd, siis kuidas meie rahvas tu-
leval aastal oma iibenäitajad märtsis taas posi-
tiivseks lükkab?

Et mitte koduse suve ja vahvate sündmus-
te nautimist segada, läheb 
kuuks ajaks puhkama ka Vi-
sioon, kohtumiseni augus-
tis! Ja nüüd kõik sõnajalaõit 
otsima, äkki juba õitseb?!



Millega võiks tipneda 
ühe eesti ärimehe 
edulugu? Tuglase 
novellipreemia võit-
misega. 

Tekst Christel Karits 
Fotod Meeli Küttim

V
õtame fotograaf Meeliga Senso 
kohvikus viimase värskelt 
pressitud apelsinimahla ja 
tormame, mantlihõlmad 

laiali, uksest välja taksot haara-
ma. Kell on 15 minuti pärast 
pool kümme. Olümpia hotelli 
eest Toompuiesteele peaks hea 
õnne korral jõudma loetud mi-
nutitega. 

Tõuseme liftiga büroohoo-
ne kuuendale korrusele. Klaas-
ukse avab blond viimistletud 
välimusega noor naine. Hetkeks 
on olemine kui õhumullis. On 
hall, aga mitte värvitu, on vaikne, 
aga mitte tühi.

Hiljuti oma teise novellikogu 
“Nägu, mis jäi üle” ilmutanud investor 
Armin Kõomägi ei lase end oodata ega tee 
märkust, et mõne minuti varem kohale 
jõudsime.

“Kas ma olen kirjanik – ei. Kas ma olen 
ärimees – ei,” ütleb ta meile nahkdiivanil 
istet pakkudes. Akvaariumis ujub kala 
ja lehvitab oma kuldpunast saba, aknast 
paistab rohelusse mattuv Stenbocki maja.   

“Inimesi ei ole õige tembeldada. Me 
pole täna need, kes eile.” Teen märkuse, et 
seda lauset olen kusagil varem kuulnud.

“Olen investor, esindan oma tööaja 
vältel enda varandust,” on Kõomägi ühes 
varajasemas intervjuus Eesti Ekspressile 
lahti mõtestanud oma ametit, tuleb mulle 
meelde. Nüüd lisab ta tagasihoidlikult, et 
on aktiivsest tööst veidi eemaldunud. Ei 
mõtle enam, kui palju peab teenima. 

“Võib-olla olen ma ulmes. Et jätame 
tarbimise ja hakkame maailma paranda-
ma,” arutleb ta.

Äripartner Guido Sammelselg on va-
rem Äripäevale tõdenud, et sõpruskond 
Indrek Prants, Sven Mansberg ja Armin 
Kõomägi on tublid ja ettevõtlikud poi-
sid. “Tulid 90ndate alguses minu juurde 
Dunkrisse tööle, siis asutasid Smarteni. 
Säästumarket oli fantastiline projekt. Neil 
on väga hästi läinud, aga nad on selleks ka 
kõvasti vaeva näinud.”

Nüüd on mehed sellisel järjel, et või-
vad asju rõõmuga teha, ei pea mõtlema 
tagajärjele, vaid naudivad lihtsalt protses-
si ilu. Pole enam erilist hirmu, kui mõni 
asi nurja läheb. “Sest vahel lähevad asjad 

Visioon vabadusest

Armin Kõomägi ütleb, 
et ehk on ta ulmes, kui 
mõtleb vähem tarbida 
ja seeasemel maailma 
parandada.
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huvitavalt perse.” See Kõomäe tsitaat ku-
nagisest intervjuust Eesti Ekspressile on 
saamas klassikaks.

“Et kunagi võiks hakata kirjutama – 
ei,” tunnistab Armin Kõomägi, et sellist 
ambitsiooni pole tal olnud. Loomepisik 
on aga algusest peale hinges. “Tegime 
sõpradega bändi, filme, sõjaväes oli lahe 
seltskond, kes igavusest luuletas, nii nagu 
meeste seltskonnas ikka.”

Oma kirjandusliku tegevuse põhju-
seks toob Kõomägi, et kirjutamine on pa-
rem kui kassavoogude uurimine. “Praegu 
on aega iseendas tuhnida – seda kirjuta-
mine ju on,” avab ta.

Tunnustatud novellisti tee (Kõomägi 
pälvis oma novelliga “Anonüümsed lo-
gistikud” 2006. aastal Friedebert Tuglase 
novelliauhinna ja on nüüd ühes nimekir-
jas selliste mõttehiiglastega nagu näiteks 
Jaan Kross, Arvo Valton, Mati Unt, Juhan 
Peegel, Betti Alver, Mihkel Mutt, Jaan 
Kruusvall ja Andrus Kivirähk) sai alguse, 
nagu paljud asjad elus, juhusest. Seiklemi-
sest Delfi naistelehel, kus oli väljakuuluta-
tud romantikalugude võistlus.        

“Ei suutnud ühtki lugu lõpuni uurida. 
Kirjutasin siis neile oma versiooni,” mee-
nutab Kõomägi. Tema hääl on rahulik. 
Sametiselt intelligentne toon ei laseks us-
kuda, et see esimene novell “Romantika” 
on pehmelt öeldes päris ropp. Nagu kriiti-
kute hinnangul kogu esikteos “Amatöör-
gi”. Uue raamatuga peaks aga kõik olema 
tipp-topp. 

Sama romantikalugu äratas konkur-
sikorraldajate tähelepanu. “Nad naersid. 
Sealt sain mingi tõuke,” muigab investo-
rist eneses tuhnija. Ta katsetas enda jaoks 
veel paari asjaga. Kui viis-kuus lugu val-
mis sai, mõtles, mida oma varjatud hobi-
ga peale hakata. Kas nendel võiks olla ka 
muud väljundit? Kuni jõudis kirjastajani.    

“Tahaks võtta kirjutamiseks rohkem 
aega küll. Üks uus asi on alustatud. Proo-

�

�





vin mitte kiirustada. See on minu puudus 
ja eelis, et kipun kiirustama. Uut asja 
püüan teha paar aastat, pausidega,” avab 
Kõomägi. Praegu kirjutab ta kuskil pool 
päeva nädalas. Neli-viis tundi. Õhtul voo-
dis, sülearvuti süles. Kodus, siis kui keegi 
ei sega. Pimedas. Ei mingit hanesulge ega 
põlevat küünalt ja täiskritseldatud lehed 
ei lenda, nii et prügikast täis. Vaja on ai-
nult sülearvutit. 

“Ei teagi, kust mõte tuleb. See uus lugu 
on nüüd pikem. Üks lugu ja üks raamat,” 
ei võta Kõomägi romaani mõistet suhu. 
“Mõte hakkas tööle sellisest tillukesest 
seigast nagu üks pisike anekdoot. Täna 
pole sellest anekdoodist midagi alles. Ja 
mul polegi täit aimu, kuhu see lugu välja 
jõuab. See on mäng.” 

Kriitikud aga leidsid, et seni ärime-
hena tuntud Armin Kõomägi on päris 
kirjutaja inimene. Paljud tabasid, et ta 
on autor, kes miksib teiste kirjanike stiile 
kokku. Nagu DJ. “Tegelikult pole ma seda 
teinud, aga kui nii ütlevad, siis olen ma 
avatud kriitikale,” on Kõomägi rahul.

Kõomägi uus, alles sündiv lugu rää-
gib viiest üsna erinevast inimesest. Kaks 

naist, kolm meest. Erinev keskkond, eri-
nev vanus. “Läbiv teema, miks inimesed 
nii rahutud on. Isegi siis, kui kõik on ole-
mas. Aga see võib muutuda,” avab ta.

Kõomägi ei häbene tunnistada, et on 
ise ka rahutu. “Ei teagi, mis rahutuks teeb. 
Igapäeva detailid ei tee. Olen rahutu kesk-
konna pärast, inimkonna negatiivsete 
omaduste tõttu. Inimese seest on midagi 
puudu. Ühtsus ja sallivusskeem. Nor-
maalne on turumajandus, mis üles ehi-
tatud konkurentsile. See on koostöö vas-
tassõna. Kogu power kulub võistlemisele. 
See on lühinägelik. Tahaks kaua elada ja 
näha, kuhu oleme 300 aasta pärast välja 
jõudnud,” arutleb ta.

“Magan muidugi rahulikult. Aga kirju 
ja meedia suunatud elu lõpeb järsu sõitmi-
sega vastu puud. Kiirus kasvab. Sa ei vaa-
ta kurvi, vaid eesaknal olevast telekast 
DVD-filmi.”

Investorist mõttemängija ütleb, et 
maailmale oleks kasulik, kui inimesed 
saaks rohkem pehmete väärtustega tegel-
da, kuid näiteks pesumasinat on ka vaja. 

Armin Kõomägi hobi on talle kõvasti 
sisse toonud. (Ma ei pea silmas 10 000 

krooni, mis kaasnes Tuglase preemiaga.) 
“Ta on mu elu rikastanud. Viinud kokku 
uute inimestega, aidanud ka endas roh-
kem arusaamisele jõuda. Kirjutamine 
on ju üpris analüüsiv tegevus,” ütleb ta. 
Kõomägi ei laota teiste ette oma hinge, 
sest on üsna kinnine. Rohkem üritab väl-
jamõeldud tegelasi avada. Tegeleb pigem 
situatsiooni kui sisemaailmaga. Nii, et lu-
gudes on pigem mulje peegeldus. “Võin ju 
proovida kirjutada nii, nagu nägin. Selles 
mõttes avan jah ennast.”

Poolteist tundi kui ulmet saab läbi. 
Veel lühike mõttevahetus koridori seinal 
rippuvatest Laurentiuse kunstitöödest 
ning sellest, et loo peategelase portree on 
sõber Indrek Prantsu maalitud ja kihlveo 
võit (kui Prants oleks võitnud, pidanuks 
Kõomägi temast luuletuse tegema ja see 
olnuks kole), ning laskumegi liftiga tagasi 
alla. Kiirustades, pead laiali otsas, jääme 
uste vahele kinni. Enne, kui abikäe leia-
me, jõuan mõelda, kui hea oleks kirjutada 
nädalas vaid viis tundi. Ja kui hea oleks, 
kui ei kardaks, et asi võib nihu minna. 
Aga aeg tiksub ja silme ees terendab karm 
tähtaeg.    

�

Indrek 
Prants, 
investorist 
sõber

“I
lmselt tegeleb Armin 
oma loomeprotsessiga 
mujal kui kontorisein-
te vahel, kuid kontori 

õhkkond on meil ka hea, selline 
loomingulisust toetav. 
Eks juhtume ka üheskoos vaba 
aega veetma. Viimasel ajal on 
kaugemad reisid ühised. On olnud 
ka ühiseid n-ö loomingulisi puhan-
guid. Osalesime näiteks üheskoos 
filmi tegemises. (Film “Tühirand“ 
tunnistati läinud aasta Eesti pa-
rimaks – toim.) Tagantjärele võib 
küll end juustest üles sikutada, et 
valik läks täppi. Varsti linastuva 
“Sügisballiga“ on ootused vähe-
masti sama kõrged. 
Mida Armini kirjanikuks hakka-
misest arvata? Nooh, mis siin 
ikka. Tuglase preemia saamisega 
püstitas vist kiirusrekordi. Praegu 
pean Arminit ikka veel kirjutavaks 
ärimeheks. Kui viie aasta pärast 
küsida, mine tea. Enda loomingu-
lise tegevuse kohta pean tunnis-
tama, et viimasel ajal on märgata 
laiskust. Maalimiseks on  eeldu-
sed olemas – mõtted ja vahendid. 
Peab end tagant sundima. 
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O
tepää oli juba muinasajal väga 
tähtis piirkondlik keskus. Ote-
pää linnus oli samuti kui Tartu 
üks Ugandi maakonna paremi-

ni kindlustatud linnuseid. 
12. sajandil võitlesid otepäälased ve-

nelastega ning järgmisel aastasajal saks-
lastega. Keskaegse Tartu piiskopiriigi va-
litseja Hermann I ajal rajati muinasaegse 
linnuse kohale Otepää piiskopilinnus. 
Hoone kirde osas oli värav, põhjaküljel 
tõenäoliselt peaingel Miikaeli kabel, kõr-
gendiku alumist ja ülemist osa ümbritses 
tellismüür. 1396. aastal hävitasid Otepää 
linnuse tõenäoliselt Liivi orduriigi väed.

Otepää kirik
Pärast Liivi sõda, Rootsi–Poola sõda ning 
Põhjasõda saabus pikem rahuaeg. Tasa-
pisi hakkas eestlaste arv kasvama ning 
senised keskaegsed kirikud jäid suurtele 
inimhulkadele väikesteks. Nii ehitati ka 
aastail 1889–1890 Otepää Maarja kirik 
arhitekt Reinhold Guleke projekti järgi 
ümber. Kirik sai neogooti välimuse, torn 
oli varasemast ajast juba neobarokne ning 
seinad maakividest.

Jakob Hurt Otepääl
1872. aastal korraldasid kohalikud vast 
ametisse pühitsetud Otepää kirikuõpe-
tajale Jakob Hurdale piduliku vastuvõtu. 
Otepää kirikumõis jäi Jakob Hurda ja 
tema pere koduks 1880. aastani. Lisaks 
pastoritööle oli Jakob Hurt veel Eesti Kir-
jameeste Seltsi ja Eesti Aleksandrikooli 
asutamise peakomitee president. Otepääl 
valmistas ta ette rahvaluule kogumise 
suurplaani ja asus seda täitma. Hurt oli 
heatahtlik mees, mistõttu Otepää kiriku-
mõisa majandamisest said rohkem kasu 
rentnikud kui tema ise. Jakob Hurda nai-
ne Eugenia Hurt oli aga kohalike inimeste 
arvates jahe ja uhke, kuna ta ei tahtnud 
lihtrahvaga läbi käia ning olevat hoidnud 

koguni oma meest tuhvli all. Otepäälas-
test erinevalt pidasid Jakob Hurda sõb-
rad Eugeniat aktiivseks, elurõõmsaks ja 
külalislahkeks inimeseks. 1873. aastal 
sündis neil tütar Hildegard ja 1874 poeg 
Rudolf. Jakob Hurta külastas palju ini-
mesi, nagu näiteks Tartu gümnasistid, 
eesti üliõpilased, rahvaluulekogujad ning 
eesti rahvusliku liikumise suurürituste 
korraldajad. 1880. aastal lahkus Jakob 
Hurt perega Otepäält ning nad asusid 
elama Peterburgi. 

Eesti lipu sünd

Pärast Jakob Hurda lahkumist sai Ote-
pää uueks kirikuõpetajaks Tartu ülikooli 
lõpetanud teoloog Burchard Sperrlingk, 
kes 1870ndail osales aktiivselt Tartu 
üliõpilaselus. 1881. aastal sündis Tar-
tus eesti üliõpilastel mõte valida endale 
oma värvid. Tollel ajal liikusid üliõpilased 
enamasti ringi värvimütsi ja värvipaela-
ga ning polnud midagi imestada, kui ka 
eestlased tahtsid teistega võrdväärsed 
olla. Aleksander Mohrfeldti järgi tuli vär-
vide valikul arvestada mitmeid asjaolusid. 
Nad pidid kajastama eesti rahva iseloomu 
ja aateid, olema mõjustatud rahvariietest, 
peegeldama isamaa loodust ja ilma ning 
omavahel ka kokku sobituma. Üliõpila-
sed arutasid seda küsimust palju ja mit-
mekülgselt. Rõhutati: oleme eestlased, 
tahame eestlasteks jääda, tahame elada 
ja töötada eesti rahva huvides, et pää-
seda pimedusest valgusse. Pärast pikka 
kaalumist otsustati valida sinimustvalge 
värvi kombinatsioon. Sinine on eesti tae-
vas, must on meie muld ja valge kaskede 
koor. Aga üliõpilaste algatus ei leidnud 
võimukandjate toetust. Korporatsiooni 
asutamise katse ebaõnnestus. Uueks üli-
õpilaste mõtteks sai üliõpilaste teadus-
liku seltsi asutamine. Seekord suhtuti 

Otepää ja Eesti lipp
Otepää asub Valgamaa kirdeosas. 
Linna nimi tähendab karu pead, 
mida võime näha ka Otepää lipul 

ja vapil. Otepääl on tähtis roll 
Eesti lipu sünniloos. 

Tekst Heiki Haljasorg – ajaloolane
Fotod Meeli Küttim, Eesti lipumuuseum Otepääl

 Eesti Üliõpilaste Seltsi tekkel, värvilint ja lips.

�

Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed Tartus 1939. aastal. 
Pannoo keskmises osas on kujutatud EÜSi lipu õnnistamist 1884. aastal 

kirikuõpetaja Rudolf Kallase poolt.
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Otepää kirik sai 
1890. aastal neo-
gooti välimuse, 
barokne torn oli 
kirikul olemas juba 
varasemast ajast. 

1934. aastal avati 
sinimustvalge lipu 
mälestustahv-
lid Otepää kiriku 
seinal. Need tahvlid 
purustati kommu-
nistide käsul 1950. 
aastal, taastati 
1989. aastal.

1884. aastal 
õnnistatud EÜS-i 
originaalne sini-
mustvalge lipp 
Otepää kirikus 
2004. aastal.
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sellesse hästi ning 1883. aastal kinnitas 
Tartu ülikooli rektor Eduard Georg von 
Wahl Eesti Üliõpilaste Seltsi põhi kirja. 
1884. aastal arutasid kord söögilaua 
ääres Karl August Hermann ja Aleksan-
der Mohrfeldt, et Eesti Üliõpilaste Seltsil 
peab ka lipp olema. Proua Pauline Her-
mann haaras mõttest kinni ja hüüdis jutu 
lõpuks: “Mina muretsen seltsile lipu!” 
Koos eesti neidude abiga sai ilus siidi-
riidest sinimustvalge lipp peagi valmis. 
Kaunis lipp ei jäänud seltsi vilistlastele 
teadmata. Eesti Üli õpilaste Seltsi vilistla-
ne Burchard Sperrlingk kutsus seltsi liik-
meid Otepääle lippu pühitsema.

Sinimustvalge õnnistamine
1884. aastal alustati sõitu Tartu postijaa-
mast teekonda Otepääle. Lisaks kuuele 
vilistlasele olid kaasas üliõpilased: Eesti 
Üliõpilaste Seltsi esimees Peeter Hel-
lat, sekretär Villem Reiman, vanamees 
Christoph Beermann ja laulujuhataja 
Aleksander Mohrfeldt. Otepää kirikuõpe-
taja Burchard Sperrlingk ootas kohapeal. 

Otepää kirikla saalis pühitseti lipp. 
Kõnet pidasid doktor Heinrich Rosenthal, 
kirikuõpetajad Burchard Sperrlingk ja Ru-
dolf Kallas. Sinimustvalget lippu hoidis 
käes Christoph Beermann. Pärast lipu 
pühitsemist kujunes järgmiseks peasünd-
museks seltsivendade sõit Pühajärvele 
– lehviva sinimustvalge lipuga suurel 
vankril. Supeldi järves, mis öeldakse tek-
kinud Linda pisaraist, ja roniti mäele, kus 
muistsel ajal oli Kalevipoeg hobusel ratsu-
tanud. 

1934. aastal ehk 50 aastat hiljem avati 
sinimustvalge lipu mälestustahvlid Ote-
pää kiriku seinal. Need tahvlid purustati 
kommunistide käsul 1950. aastal ja taas-
tati 1989. aastal.                                     

�

Jakob Hurda mälestussammas. 

EÜSi liikmed Eesti lipu 123. aasta-
päeva tähistamas Otepää pastoraadi  
ees, kus 4. juunil 1884 (ukj) õnnistati 
EÜSi sinimustvalge lipp.

Pärast lipu pühitsemist sõideti Pühajärvele ja supeldi 
järves, mis öeldakse tekkinud Linda pisaraist.
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Torupilli algupära kohta on 
ajaloolastel mitmeid ver-
sioone, kuid varaseimad 
jäljed ulatuvad juba iidsete 
sumeriteni. Sealtkaudu 
jõudis aastasadade jooksul 
selle imetabase riistapuu 
ränd muistsete roomlas-
teni, kust omakorda ger-
maani hõimude abil nii Briti 
saarteni, Skandinaaviasse 
ja sedakaudu ka Lääne-
mere lahkele rannale.

Tekst Alo Ergma 
Fotod Meeli Küttim

E
esti aladel levis oma ajastu moe-
röögatus kiiresti ja nii on teada 
juba 14.–15. sajandisse dateeritud 
märkmeid eestlaste hämmasta-

vast torupillilembusest. Ilma selle pillita ei 
möödunud ühtegi pulma-, peie- ega muud 
pidu. Räägitakse ka Lembitu vapra väe ees-
otsas marssinud torupillimeestest, kuid 
tõestus selle legendi paikapidavuse kohta 
jääb meil tõenäoliselt saamata.

Torupilli tüüpe on maailmas palju, ala-
tes hülgemaost meisterdatud Läänemaa 
mallist, lõpetades esindusliku Šoti highland 
pipe’iga. Kõiki neid seob iseloomulik kõla, 
mis saavutatakse erineva arvu meloodiale 
kaasa jörisevate burdoonide ehk torude ja 
vilede hääle abil. Eesti torupillil on tavali-
selt neid torusid üks kuni kolm, kuid tõe-
listel siniverelistel Šoti ja Iiri paraadinstru-
mentidel märgatavalt rohkem.

Muistsetel aegadel sai torupillimängu 
õppida vaid meistri kõrvalt n-ö sellipõlve 
pidades, kuid tänapäeval saab seda õilsat 
kunsti ka Eestimaa pinnal päris ametlikult 
omandada. Viljandi kultuuriakadeemias ni-
melt.

Eestimaa pinnal on võrsunud ka lausa 
mängijate-meistrite dünastiaid, kellest kõi-
ge tuntum tänapäeval on ehk Taulide pere-
kond. Vanaisa Johannes ja isa Ants on aas-
taid eesti torupillimängu hea käekäigu eest 
seisnud ning poeg Andrus on nende jälgedes 
sammumas. Ka tütardele Anule ja Triinule 
pole seesinane pillimäng võõraks jäänud.

Lõpetuseks võib rõõmuga tõdeda, et 
vahe peal ehk pisut varjus olnud torupilli-
mängu kunst jälle õitsele on puhkemas ja 
selle vägeva pilli vägi Eestimaa pealt mitte 
kadumas pole.                                                     

…suise pööripäeva paiku kogunesivad 
kõikse rahwas lõkketulede ümber ja toru-
pillimehed puhusivad kui pöörased ja metsa 
vilus tehti kõigsugu vigurisi ja muid tem-
pusid, millest sulg kirjutamast tõrgub…

Christian Kelch – “Liivimaa 
kroonika”, AD 1695

Imetabane 
torupill
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Torupillimängu on 
Eestimaal alati au 
sees peetud.

Salong KAMINAKODA
Kohila tn 2a
11314 Tallinn
Tel 655 6654
Faks 655 6653

Salong KAMINAKODA (Pärnu)
Tallinna mnt 56
80034 Pärnu
Tel/faks 447 2302



Andres Abro toru-
pill kõlab ühtviisi 
vägevasti nii stepi-
avarustes kui ka 
pilvelõhkuja katu-
sel. Mees ja pill on 
ühte jalga käinud 
juba 20 aastat.  



Taulide torupillidünastia noorim meister sai pilli-
mängu maitse suhu juba viieaastaselt, kui tal 
endal veel pikkust pillist suurt rohkem polnud. 

Tekst Alo Ergma 
Foto Meeli Küttim

E
dasine oli juba asjade loomulik käik, et isa kõrvalt ka ise pilli-
ehitamises esimesed sammud tehtud said. Esmased katsetused 
läksid küll rohkem pudrunuiadeks ja küünlajalgadeks, kuid ajapik-
ku sai käsi kindlamaks. Kodust kaugemal pilliehitust õppimas pole 

olnud vajadust käia, sest kindla käega meister – isa – kohe kodutalus võtta 
oli. Ja nagu vanasõna targasti ütleb – eks töö õpetab!

Viljandis jagatava torupillialase kõrghariduse üle on vaid hea meel ja loo-
detavasti tagab see ka selle õilsa kunsti jätkumise Eestimaal – nii ütles meis-
ter ja siinkirjutaja on selles temaga täieliselt ühel meelel. 

Andrus Taul – 
torupillimeister ja mängija

Taulide torupillidünastia noorim meister Andrus tegi 
esimesed pillihääled juba viieaastaselt.

Eesti torupill on 
välimuselt kasi-
nam oma ßoti ja iiri 
velledest, kuid väge 
temas on rohkesti!

Pärnu mnt .  139c,  11317 Tal l inn,  Eston ia
Tel :  +372 6515618  |   emai l :  luxor@onl ine.ee  |   www. luxor.ee

     and to think
it all BEGAN
     with a SHADE of lipstick

IMAGE:  THE JACQUES GARCIA COLLECTION  



Mitte kaugel õilsast Invernessi 
linnast elas Ian. Ümberkaudu 
rahvas pidas teda pisut imeli-

kuks. Põllupidamisega tema ennast ei 
vaevanud ja kariloomadki oleksid tema 
majapidamises kiire otsa leidnud, kuna 
peremehel oli selles ilmas ainult üks 
siht, soov ja hool – tema kallis torupill.

Koidust ehani võis tema pillihäält 
kuulda nii oja veerel kui ka mäekünkal 
ja sagedasti oli ka südaööl Iani hütist 
kuulda lõbusaid trillerdusi.

Ühel kenal õhtul, kui päike oli äsja 
mäe taha veerenud, istus Ian koos oma 
kalli pilliga kivil ja igatsev viis veeres 
kurblikult üle nõmme.

Vaevalt oli loojuva päikese viimane 
kiir silmapiiri taha kadunud, kui nagu 
nõiaväel kivi ümber süttisid laternad ja 
kuulda oli vihast pobinat – härjapõlv-
lased! Nonde peamees astus otsemaid 
ette ja süüdistas Ianit kurjal keelel 
nende öise tantsuplatsi rüvetamises ja 
lubas karistuseks tema maise teekonna 

otsemaid lõpetada, kui Ian mitte pole 
nõus neile tantsu saateks hommikuni 
mängima. Hirmuhigi otsa ees, oli Ian 
kohemaid nõus ja nii algaski metsik 
pillerkaar, sest härjapõlvlased teadu-
poolest on kibedad vennikesed tantsu-
jalga keerutama ning väsimust nemad 
ei tunne. Üha kiiremini kihutasid Iani 
näpud pillil ja üha metsikumalt kargle-
sid väikesed mehikesed nõmmemurul. 
Ikka kiiremale hoole innustas neid Iani 
torupill! Juba hakkas taevakaare serv 
uue päeva ootuses punetama, kui vii-
maks härjapõlvlased lõõtsutades mu-
rule langesid – otsas oli nende jaks. 

“Suur on Sinu pilli vägi ja võim 
– tänutäheks ei pea Sa elu lõpuni enam 
puudust kannatama!” ütles väikese 
rahva peamees ja silmapilkselt ilmus 
kivile kott kulda. 

Ian ei lasknud seda endale kaks 
korda öelda, vaid haaras pilli ühte ning 
kullakoti teise ja kiirustas tagasi vaata-
mata kodu poole.  

Iidse pilli vägi

Íotlane ja torupill – kes neid 
suudaks lahuta…
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E-kirju kirjutate? 
E-arveid maksate? 
E-valimistel osale-
site? Aga kuidas on 
e-spordiga?

K
es nüüd veel kahtleb, kas jutt on 
ikka spordist, siis teadke – hiire 
ja arvutiklahvidega strateegili-
selt mõtestatud ülikiire mani-

puleerimine on vägagi sportlik tegevus. 
Kui proovida võrrelda e-sporti n-ö eelmi-
se põlvkonna spordiliikidega, meenutab 
see kõige rohkem ehk malet. 

Saksamaa Elektroonilise Spordi Liiga 
korraldatavale arvutimängude profiseeria 
võistlusele Berliini vanas postijaamas ehk 
Postbahnhofis ei juhata huvitaval kombel 
mitte ükski silt ega reklaam. Võistluskoha 
ümber on salapäraselt vaikne, ainus, mis 
võimalikule üritusele viitab, on sissepää-
sude juurde püstitatud metallkoridorid. 
Nagu selgub, suuremad massid on juba 
sisse lastud. Ilma suurema kärata libis-
tab end uksest sisse üksikuid noori kutte, 
trendikates tossudes-teksades-T-särkides 
ja popilt turris tukkadega. Algamas on 
Intel Friday Night Game, käimasoleva hoo-
aja arvutimängude profi liiga kaheksas 
mänguvoor. Etteruttavalt võib öelda, et 
õhtu jooksul mängitakse läbi kolm män-
gu: Warcraft 3, Counter-Strike ja FIFA. Et 
tegemist on tõsise ürituse ja mitte pelgalt 

mängufännide kokkutulekuga, viitab 
kopsakas auhinnasumma, 165 000 eurot. 
Omavahel võistlevad Saksa maa parimad 
profimeeskonnad. 

Pealtvaataja saab sissepääsu juures 
pärast kaheeurose pileti lunastamist käe 
peale templi, on sunnitud näitama turva-
töötajale ette oma koti sisu ja leppima 
selles olevate pudelite viskamisega prü-
gikasti. Edasi on roheline tee hämarasse 
hiiglaslikku ruumi, mille tagumises otsas 
helendab lava nelja suure plasmaekraani-
ga. Rahvast on saalis ehk umbes 400 rin-
gis, aga inimesi tuleb järjest juurde ja õhtu 
lõppedes, kell üks öösel, on saalis korral-
dajate hinnangul üle 1400 inimese. 

Kuigi õhtu alles kogub hoogu, on õhk-
kond juba sportlikult ärev. Elektroonili-
ne taustamuusika tekitab parajalt valju 
mürafooni, pilgud on suunatud ruumi 

tagumisse otsa lavale, kus käib mängijate 
tutvustamine. Kohe järgneb ka esimene 
mäng – FIFA 2007, vastamisi on “hero” 
ja “deto” ehk Daniel Schellhase ja Kai 
Wollin. Tuntud nimed neile, kes online-
arvutimängude profiseeria tulemustega 
kursis.

Tempo, millega sündmused ükstei-
sele järgnevad, on muljet avaldav. Kiirus 
on selline, et tundub, nagu juhiks kee-
gi lava tagant toimuvat hiireklikkidega. 
Mäng, selle järel laval spetsialistide kom-
mentaar, kohe otsa kiire publikumäng ja 
auhindade loosimine, T-särkide ja kõrva-
klappide loopimine hüsteeriliselt karjuva 
publiku hulka. Kulminatsiooniks tulevad 
üksteise järel lavale e-sportlased, anna-
vad intervjuusid ja jagavad autogramme. 
Ja kohe läheb mäng jälle edasi. 

Publik näeb ekraanidelt suures plaanis 

lava taga olevaid mängijaid. Näitamata ei 
jää ükski kõrvalpilk ega kulmu kergitus. 
Kiirelt vahetub pilt ekraanidel mänguväl-
jal toimuvale, laval istuva kommentaatori 
tekstis pole mitme tunni jooksul ei ühtegi 
koma ega punkti, küll aga hulgaliselt as-
jassepühendamatule arusaamatut teksti, 
nagu GG (good game), fast expansion (tea-
tud taktika mängu algul), go-d tegema 
(ründama), eco (majandus). Toimuvat 
filmivad pidevalt telekaamerad, otseüle-
kanne toimuvast kantakse üle võrgutele-
visiooni GIGA 2.

Tegemist on selgelt noorteürituse-
ga. Suurem osa seltskonnast on aastates 
18–23, 35aastasena tunnen end tulevik-
ku äraeksinud vanurina. Samas – e-spor-
di kauge, nagu ma olen, ei sega see siiski 
mängu nautimast. Kui släng enam-vähem 
selge, on kommentaatorist mängu jälgimi-
sel kõvasti abi. Jalgpallurid arvutiekraa-
nil liigutavad end vägagi ehtsalt, hetkeks 
unustan, et tegemist pole Bundesliiga 
mänguritega, vaid e-kujudega, keda lii-
gutavad kaks lava taga istuvat Saksamaa 
parimat e-jalgpallurit. 

Mind huvitab, milline näeb välja saks-
laste tippklassi e-sportlane? Lava taga on 
ruumid, kus võistkonnad end järgmiseks 
mänguks valmis panevad. Saksa parim 
meeskond mängus Counter-Strike on prae-
gu mouz.wasap.com. Viieliikmeline mouz 
istub parajasti ühes ruumis koos arvutite 
taga ja lõpetab soojendust. Mängijad on 
noored, 19–25 ja lükkavad ümber võimali-
kud eelarvamused kidurast musklivabast 
emotsionaalselt kängunud arvutifriigist. 
Vale puha. Vähemalt profiliiga mängija 

E-SPORT
on uue põlvkonna sport

Tekst Katri Soe, Berliin

Fotod ESL, Turtle Entertainment
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Käimasoleva hooaja arvutimängude profiliiga Intel Friday Night Game’i kaheksandat mänguvooru Berliini vanas 
postijaamas oli vaatamas üle 1400 inimese.

Pilgud on suunatud ruumi tagumisse ossa lavale, kus käib mängijate tut-
vustamine. Tempo, millega sündmused kulgevad, on muljet avaldav.
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on sportliku välimusega, keskendunud 
pilguga, sõbralik ja kiire suhtleja. Chris-
tian blizzard Chmieli tervituseks ulatatud 
“hiirekäsi” on kuum ja pehme nagu vaha. 
23aastane Berliini majandustudeng on 
mänginud arvutimänge kokku seitse aas-
tat, neist viimased viis professionaalina. 
Preemiasummad, mida ta teenib, on üsna 
arvestatavad. Juba ainult ühe  mängu võit 
toob taskusse 200 eurot, lisaks kopsakad 
sponsortasud. 

Päevas keskmiselt 4–6 tundi treeniv 
blizzard kavatseb profina mängida 25. elu-
aastani, sealt edasi polevat enam mõtet 
– vanus tuleb peale ja ei suuda enam piisa-

E- ehk elektrooniline sport 
kujutab endast võistluslikku 
arvutiga mängitavat mees-

konnamängu. Tegemist on omaette 
spordiliigiga, mis nõuab mängijalt 
head käe-silma koordinatsiooni ja 
reaktsioonikiirust, aga ka taktika-
list mõtlemist.

Alguse sai e-sport 90ndate kes-
kel, kui hakati pidama LAN-turniire 
ehk võrgupidusid. Kuni 3000 arvuti-
mängijat tuli oma arvutitega suurtes 
hallides kokku, et nädalavahetuse 
jooksul välja selgitada, kes on min-
gis arvutimängus parim. Nüüdseks 

on tekkinud professionaalsed män-
guliigad, kus klannid ehk meeskon-
nad omavahel ühes kindlas mängus 
võistlevad. 

Kõige eesrindlikumad e-spordi 
riigid on Hiina ja Korea, neis on tun-
nistatud e-sport ametlikuks spordi-
liigiks. Ametlik staatus on e-spordil 
ka Venemaal ja Rootsis.

Saksamaal sai e-sport hoo sisse 
aastal 2000, kui käputäis arvuti-
mängureid asutas firma Turtle 
Entertainment ja lõi professionaalse 
mänguliiga Electronic Sports League 
ehk Elektroonilise Spordi Liiga. 

Sellesse kuulub praegu üle 650 000 
liikme, ESL on esindatud kokku 25 
Euroopa riigis. 

ESLi raames mängitakse 80 eri 
mängu. Liigas on kolm taset: alga-
jad, amatöörid ja profid. Profimängi-
jad astuvad hooaja jooksul üles riigi 
eri paigus. 

Profiliiga auhinnarahad ulatu-
vad 300 000 euroni aastas. See, et 
e-spordiürituste reklaame tänavalt, 
trükipressist ega televisioonist leia, 
on taotluslik. 

Reklaam on suunatud kindlale 
sihtgrupile internetis. 

Mis on e-sport?

Õhtu jooksul m
ängitakse kolm mängu: 

Warcraft 3, Counter-Strike ja FIFA.

�



Tüüpiline e-sportlane Saksamaal on 
meessoost, vallaline, elab koos va-
nematega, on keskmiselt 19 aastat 

vana ja käib kord kuus kinos märuleid 
vaatamas. Enamasti teeb ta aktiivselt 
ka elektroonikavaba sporti. Õpilasi on 
e-sportlaste seas 43 protsenti, kõrg- või 
kutsekoolis õpib 23 protsenti ja töötab 15 
protsenti.

Profisportlane treenib keskmiselt 2–4 
tundi, enne võistlusi kuni 8 tundi päevas.

Peamised spordivahendid – hiir ja kla-
viatuur – on igal e-sportlasel isiklikud. Sak-
samaal on vaieldud e-spordiürituste rohke 
korraldamise mõju üle noorsoole. Kaalu-
tud on koguni nende ärakeelamist, kuna 
arvutimängud võivad tekitada sõltuvust 
ja õhutada agressiivsust. Arvuti mängurite 
pooldajad jällegi ütlevad, et need paranda-
vad noorte arvutitundmist, soodustavad 
suhtlemist ja meeskonnatöö oskust. Alla 
16aastasi võistlustele siiski ei lubata. 

Tüüpiline e-sportlane

Profisportlane treenib keskmi-

selt 2–4 tundi, enne võistlusi kuni 

kaheksa tundi päevas.

valt kiire olla. Tempo, mis mängides võist-
lustel üles kruvitakse, on muljet avaldav 
– parimad Euroopa mängijad teevad mi-
nutis 500 mõtestatud hiireklikki, Aasia 
tippude rekord ulatub koguni 600 hiire-
klikini. 

Kui algab Counter-Strike, pole saalis 
publikut vaadates kahtlust, et tegu on 
spordivõistlusega. 

Emotsioonid on laes, iga õnnestunud 
löögi või vastulöögi juures rahvas oigab ja 
karjub, vehib kätega ja haarab meeleheitel 
peast. Kell on kaugelt üle kesköö ja ma 
olen vist küll ainus, kes saalist enne män-
gu lõppu lahkuda raatsib.  

Et tegemist on 
tõsise ürituse 
ja mitte paljalt 
mängufännide 
kokkutuleku-
ga, sellele vii-
tab kopsakas 
auhinnasum-
ma – 165 000 
eurot. 
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Hülged satuvad meie 
ajakirjandusse pea-
miselt kahel põhjusel: 
kui nad on väidetavalt 
midagi halba teinud 
või kui nad veebruaris 
poegima hakkavad. 

Tekst ja fotod Jaanus Järva 

E
simesel puhul on tegemist kaluri-
te hädaldamisega, et just hülged 
lõhuvad kalavõrke ning ei lase 
meestel igapäevast leiba teenida. 

Teisel puhul aga tuleb päevakorrale hül-
jeste kasulikkus looduse mitmekesisuse 
seisukohalt ja vajadus neid kaitsta. Tõsi, 
arusaam, et hülgeid tuleks ikka pigem 
kaitsta kui hävitada, on jäänud dominee-
rima ning kalurid on oma hädaldamise 
järgmiseks ohvriks võtnud kormoranid. 

Meie vetes elab kaks hülgeliiki: hall-
hüljes ja viiger. Kunagi loivasid siin ka 
randalid, kuid praeguseks võib neid kõi-
ge lähemal leida Rootsi lõunarannikul ja 
Taani vetes. Hallhülged aga armastavad 
endiselt meie vesikonda.

Hallhüljes on üsna suur loom, kelle 
isased isendid võivad kaaluda kuni 300 
kilo. Nende leviala koosneb kolmest osast. 
Üks hõlmab Atlandi ookeani loodeosa 
Ameerika ranniku lähedal ja Gröönimaa 
piirkonnas. Teine haarab Atlandi ookeani 
kirdeosa, Briti saarte, Skandinaavia pool-
saare, Murmanski ja Teravmägede ümbru-
se. Kolmas ning kõige väiksem leviala on 
aga Läänemeres. Kõige suurem hallhüljes-
te populatsioon elab Suurbritannias, mis 
hõlmab tervelt poole kogu maailma hall-
hüljestest, ning 90% nendest elab oma-
korda Šotimaal. 

Hallhülged on üsna paikse eluviisiga 
ning ei võta ette suuri rännakuid. Samuti 
eelistavad nad poegida samas piirkonnas, 

Oivalised loivalised
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mistõttu on just nende alade kaitsmine 
liigi säilimise seisukohast oluline. Sigi-
mistingimused erinevad neil olenevalt 
elupiirkonnast. Meil ja teistel Läänemere 
aladel elavad hallhülged poegivad ena-
masti veebruaris-märtsis jääle. Suurbri-
tannias näiteks aga poegitakse novemb-
ris-detsembris rannikul ja väiksematel 
saartel. 

Poegimisalade eripärast tingituna 
ongi hallhüljeste populatsioonis üsna 
suuri kõikumisi. Kuna meie vetes elavad 
hülged vajavad järelkasvu ilmaletoomi-
seks jääd, piisab paarist jäävabast talvest, 
mille tulemusena võib arvukus üsna pal-
ju langeda. Kui pidada tõeseks väidet, et 
maakera kliima järjest soojeneb, siis pole-
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Hallhüljes 
on üsna suur 
loom, kelle 
isased isen-
did võivad 
kaaluda kuni 
300 kilo.
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gi kaugel need ajad, mil meil elavad hall-
hülged peavad oma pillid kokku pakkima 
ning teistesse piirkondadesse elama mi-
nema või siis uute tingimustega kohane-
ma ning poegimisalasid ja -aega muutma. 

Näiteks rippus Šotimaal hallhüljeste 
saatus juuksekarva otsas, sest eelmise 
sajandi esimeseks kümneks oli nende ar-
vukus kahanenud alla 1000 isendi, seda 
peamiselt inimese käe läbi. Kui nad 1914. 
aastal kaitse alla võeti, kasvas hallhüljeste 
arvukus kiiresti. Sellele aitas kaasa ka ini-
meste väljaränne mõnedelt saartelt ras-
kete elutingimuste tõttu. Mingulay saar 
Hebriidide saarestikus Lääne-Šotimaal 
oli üks selliseid. Nii tekkis äkki palju häid 
ja häirimatuid poegimispaiku hallhül-
jestele. Tänapäeval võib talvel Mingulay 
randadel lugeda ligi 1000 täiskasvanud 
hallhüljest, kuigi paljud neist seal ei poegi. 
Külluslik kalavaru ja suhteline häirimatus 
on põhjustanud selle, et igal aastal sün-
nib Suurbritannias ligi 38 000 hülgepoe-
ga. Šotimaa vetes elab nüüdseks juba üle 
100 000 hallhülge.

Kuna Šotimaal elab hallhülgeid suhte-
liselt palju, on see ka parim piirkond nen-
de nägemiseks ja pildistamiseks. Nagu 

mainitud, poegivad sealtkandi hallhülged 
rannikul ja väiksematel saartel – eelkõige 
selletõttu, et sealsed veed ei jäätu. Ühel 
seesugusel rannal Šotimaa kaguosas mul 
õnnestuski hallhülgeid jälgida ning pil-
distada. 

Selles piirkonnas oli paarikilomeet-
risel lõigul ligi kümmekond lesilat, kus 
hülged olid ka poeginud. Vaatamata ar-
vatavate pildistamispaikade rohkusele 
tuli kõne alla vaid kaks, sest teistele pol-
nud võimalik ilma kaljuronimisoskuste ja 
-vahenditeta läheneda. Kuna rannasoppe, 
kus hülged viibisid, ümbritsesid kohati 
ligi 40 meetri kõrgused kaljud, kulus esi-
mese pildistuspäeva pärastlõuna otsingu-
tele. Ülalt kaljult oli hästi näha, millistes 
rannasoppides hülgepojad viibisid, sest 
tumedate kivide taustal jäid valged hülge-
hakatised hästi silma. 

Põhiline, millega seal tegeleti, oli ma-
gamine ja imetamine: kui emad olid vees 
toitumas, siis pojad peamiselt magasid, 
kui aga hülgemammad veest kaldale roni-
sid, muutusid mõnusalt peesitavad valged 
karvasardellid kiirelt roomavateks tõuku-
deks. Kui õige imeja leitud, lasi ema end 
mugavalt siledatele rannakividele külili 

�
ning näljane sardell lasi rammusal piimal 
oma kõhtu voolata. Hülgepiim on lehma-
piimast ligi 20 korda rammusam, mistõt-
tu saab kümnekilosest hülgehakatisest 
paari nädalaga ligi 60 kilogrammi kaaluv 
juntsu. Lesilas oli eri vanuses poegi: mõni 
oli titekarva peaaegu maha ajanud, kuid 
paar hülgehakatist olid vaid nädala vanu-
sed. 

Aeg-ajalt võis näha ka suurt isahüljest 
vee ja maa piiril lösutamas. Tema oli selle 
kaheksapealise haaremi omanik. Laine oli 
kohati päris suur, mistõttu mattus isand 
valgesse vahtu. Paaril korral jäi mulje, 
nagu oleks ta hiiglaslikus õllevaadis.

Kui imetamise aeg sai läbi, kadusid 
emad lainevahu sisse ning sealt merre ka-
lale. Vahepeal polnud rannas ühtegi täis-
kasvanut ning pojad sisustasid seda aega 
väga kasulikult – magades. Samas polnud 
harvad juhused, kus eri vanuses pojad 
omavahel suhtlesid. Üks suhtluspaar oli 
mulle üsna lähedal. Noorem roomas vei-
di vanemale lähedale, mõlemad keerasid 
end külili, panid ninad kokku ning tegid 
inisevaid häälitsusi. Selline tegevus kor-
dus mitmeid kordi. Huvitav, et vanem ei 
pannud noorema suhteliselt pealetükki-

vat suhtlusvajadust sugugi pahaks, vaid 
läks tema mänguga kaasa. Mõne minuti 
pärast aga väsis mängulust ning mõlemad 
keerasid end selili, et leiba luusse lasta. 
Pojad olid üsna uudishimulikud, vaikselt 
kivi najal istuja saapaid tuli nii mõnigi  
huviline nuusutama.

Konflikt hallhüljeste ja inimese va-
hel on tekkinud vähenevate kalavarude 
tõttu. Eriti suur probleem paistab olevat 
Euroopa traallaevade omanikel, kelle väi-
dete järgi on just hülged kalavarude vähe-
nemise taga, sest suur arvukus tähendab 
ka suuremat toiduvajadust. Tõepoolest, 
rohkem hülgeid söövad rohkem kalu, kuid 
kas tööstusliku kalapüügi probleem on 
just hülged või on probleemi allikas hoo-
pis kalapüügis endas? Ilmselt on hallhül-
jes lihtsalt patuoinas, sest tõeline põhjus 
on hoopis ülepüük. Vastuseks nendele 
süüdistustele vähendas Euroopa Liit hoo-
pis kalapüügikvoote, mitte hallhüljeste 
arvukust. 

Hoolimata sellest, milline on selles 
küsimuses tõde, lisandub hallhüljes pikka 
nimekirja neist imetajatest ja lindudest, 
kelle arvukus on tänu kaitsemeetmete ra-
kendamisele oluliselt tõusnud. 

Kuna Šotimaal elab hallhülgeid suhteliselt palju, on see parim piirkond, kus neid näha ja pildistada saab. 

Ema heitis siledatele rannakividele mugavalt külili ning näljane hülgepoeg lasi rammusal piimal oma kõhtu voolata. 



Kaunid köögid osana eluruumist, kujundatud liialdusteta ning tehniliselt täiuslikult varustatud.
Toidu valmistamine sellises köögis on samas ka võimalus nauditavalt aega veeta. 
Kui soovite omandada köögi, mis on kujundatud täielikus kooskõlas Teie maitse ja vajadustega,
siis külastage meie salongi uut väljapanekut. Lisainformatsioon www.bulthaup.com    
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Ajatu aeg 

Kariibi merel
Kruiisilaeval oled ümbritsetud elegantse 

disaini ja mööbliga, naudid gurmeeroogi ja koged 
valgete kinnastega teenindust. 

Tekst ja pildid Madis Eelmaa 

Laeva Constellationi à la carte-restoran.

Buffet’-õhtusöök seab reisijad suure valiku ette.



V
alged ookeanikaunitarid laiuta-
vad laevasilla kõrval kui kiiska-
vad jäämäed. Sadamakai pais-
tab lauajupina korrusmajade 

vahel. Eemal hingab sinine hoomamatu 
kõiksus – ookean.

Kauem magajad loivavad laevadelt vää-
rikalt kaldale ümbrust uudistama, agara-
mad on juba tagasiteel alusele, mõlemad 
käed odava luksuskaubaga koormatud. 

See on tavaline hommik Kariibi mere 
sadamas, kus peatuvad suurimad kruiisi-
laevad, olgu siis Arubal, San Juanis või 
Grenadal.

Reisisime tähekogu järgi nimetatud 
Constellationiga, maailma suurimate ja 
luksuslikemate hulka kuuluva kruiisilae-
vaga. See on viimase kümnendi  mereteh-
nika tipp, esimene tsiviilalus, millel pole 
diiselmootoreid. Nende asemel on loodust 
säästvad, väga vaiksed ja suhteliselt mi-
niatuursed gaasiturbiinmootorid.

Kruiisilaev on ujuv linn, mis mõel-
dud vaid selleks, et rahvas, kes sinna pi-
leti jaksab lunastada, naudiks luksust ja 
lustiks täie rinnaga ning kulutaks raha 
mõõdutundetult. Viru hotelli kõrgune 
Constellation võtab peale kaks tuhat rei-
sijat, pooled kajutid on verandaga. Tee-
nindavat rahvast on tuhat hinge.

Trepil ulatab valges kindas käsi tervi-
senapsiks pokaali ja smokingis boy saadab 
reisija kajutisse, kus elavad lilled ja mere-
tuules lehviv rõdukardin ootavad uut pe-
remeest. Lauakeselt leiab kilo kirjandust 
laevast, üritustest, ekskursioonidest. 
Näib, et siia ei tulda puhkama.

Teeme esimese tutvumisringi. Küm-
me kiirlifti tormavad pidevalt täiskoor-
musel. Esimesena – aga vist nii ongi asjad 
siin laevas sätitud – jõuab reisija kasiinos-
se. Veel tuksub lainer sadamas, krupjeed 
sätivad mängulaudu korda, masinad on 
ooteasendis. Rahvas uudistab, uurib lae-
va, veab ninaga tundmatuid lõhnu.

Väljumiseni jääb mõni tund. Tuurita-
me kaameratega Puerto Ricos San Juanis, 
mis on võluv armas linnake. Siia jõudis 
Kolumbus oma teisel reisil 1493. Maja-
del on puhtad värvid, rõdudel lillepottide 
kuhilad, kõikjal saastav tuvide vägi. Vana 
merekindluse müüride tornid on puretud 
ja murenenud, aga ikka veel sõjakad.

Kindlusevalli ja loksuva ookeani vahelt 
leiame vana mererahva iidse kalmistu. 
Valged ristideread ja inglikujud, marmor-
plaadid haudadel, kõik piinlikult puhtaks 
küüritud, nagu oleks vahtkond tekimad-
ruseid seepide, harjade ja lappidega siit 
äsja haihtunud. Peab ikka üks linn oma 

sõjarahvast hoolima, jättes kauneima me-
repiiriga platsi neile rahumajaks!

Laeva jõuame koos kaduva päevaga, 
kohe annab lainer otsad, pikalt puhub lae-
vavile. Kõik ülemised tekid on uudistajate 
päralt, loojangut jäädvustavad sajad kaa-
merad. Kuigi on reisi algus, viib loojang 
ja suure valge laeva lahkumine meeled 
hajevile. Loojang lõppeb ja kohe on terves  
laevas pidu. Ülal päevitus- ja basseini-
tekkidel paneb afrobänd saundi põhja. Ei 
mingit soojendust, hoobilt on latiinonais-
te puusad täistuuridel.

Õhtustame kõige luksulikumas söögi-
kohas, mis matkib eelmise sajandi Prant-
suse auriku gurmeerestorani. Vanalt lae-
valt on siia toodud hulgaliselt nostalgiat: 
mitmeid meremaale ja seinapaneelid, 
lauanõud ja kamin. Teenindus on ülim, 
tunnetus viib meid sajanditagusele aadli-
eliidile külla. Ka köök on kui teater – roo-
gade valmistamist võid jälgida läbi klaasi. 

Veinikaardil on valida mõnesaja margi va-
hel. Laudade vahel hõljub hääletult smo-
kingis fotograaf.

Õhtu lõpetame klubis blondeeritud 
neegri tunderikaste bluuside ja maheda-
te napsidega. Inglise klubi uhkuseks on 
parim Prantsuse konjak, raske Hispaania 
nahkmööbel ja Itaalia meistri skulptuur 
– kuldkollasest alabastrist lõvi. Laeval on 
kunsti kõikjal, pea igas klubis või fuajees 
on skulptuur, seintel maalid ja graafika.

Iga reisil on suur kunstioksjon, kus 
müüakse maha paarkümmend pilti. Päev 
enne oksjonit tutvustab hispaanlasest 
kunstitundja pakkumisele tulevaid taie-
seid. Loeng on võrratu näide kunsti veidi 
tundva fantastilise müügimehe tööst. Iga-
tahes on suur osa publikust nagu puuga 
pähe saanud ja ostab järgmise päeva oks-
jonil hulgaliselt jama kaupa (seda minu 
meelest need mõttetud Vabadussamba 
pildid on) kalli hinnaga. Tõeliselt head 

Kontrast pisikeste 
majadega: 300meetrine 
kruiisilaev Constellation 
Kariibi mere sadamas.
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Puhkajad väikepaadil 
teel Hollandile kuuluvale 

Aruba saarele.

asjad on vist rohkem peibutiseks – ega 
turist tulnud miljoneid kulutama. Oksjon 
meeldis ja vääris nautimist kui hea mäng, 
mäng piltide ja rahaga.

Constellationi meelelahutuskohtadest 
väärikaim on Celebrity Theater: suur ja 
avar kahe rõduga saal laiade pingiridade 
vahedega. Vaatemänguliselt fantastiline 
oli Broadway Gala, see nauditav  lavastus 
Broadway-hittidest kaunistaks iga lava. 
Väljapeetud oli ooperigala, samuti vääris 
kuulamist merepäeva lustakas muusikali-
ne reis ümber maailma.

Vaimutoidu kõrval on kruiisilaeva ihu-
toidu võimalused ülekaalukalt suuremad. 
Ma ei tea, kas osa sööjaid ja söögitegijaid 
kunagi ka magas. Udupeente ja maitsva-
te roogade asemel nosisid ameeriklased 
aga burgereid ja kallasid sisse ohtra jää-
ga koolat. Nende teadmised kulinaariast 
mõnikord lausa hämmastasid – lauakaas-
lane üritas mulle kaks õhtut pähe tam-
pida, et pitsa, nuudlid ja pelmeenid on 
newyorklaste leiutis.

Constellation pakub ka taevaseid tun-
deid – sealne AquaSPA on paradiis veest, 
lõhnadest, lilledest ja sooladest. Lisaks 
jooga ja meditatsioon. Rituaalidelgi on õil-
sad nimed: Egiptuse piima ja ingveri tse-
remoonia, Tahiti lillede rõõm, Aasia kivi 
tseremoonia, Hawaii kuue käe teraapia…

Kahe nädala sisse mahtus palju uhkeid 
üritusi, lõputult muusikat, kõike saatmas 
toiduorgia. Laineri tekkidel hõljusid õhu-
listes rüüdes õhetavad daamid, saatjad 
valges smokingus. Ööd lembelaeval jäid 
kaameraisse kui meenutamist väärt het-
ked igavikust.                                           

Haitil pakutakse 
kruiisi turistidele igal 
õhtul  suurejoonelist 

etendust.

4,9%

Supersoodne 
reisijärelmaks

Tahad puhkusereisile minna, aga vaba raha 
kulus mujale? Pangalaenu või liisinguga ei 
taha tegeleda? Pole probleemi! Just sinu 
jaoks on Estravelil olemas populaarne 
järelmaksuvõimalus Kuldkrediit.
Kuldkrediidi vormistamine on mugav, üks väike ankeet interneti kaudu. 
Kuldkrediit on lisaks ka soodsam kui traditsiooniline liising või väikelaen, 
ostuintress* ainult 4.9% ja esmane sissemaks vaid 10%. Aga Kuldkrediiti 
ei saa mitte kõik soovijad, vaid sul peab olema Estraveli Kuldkaart ning 
varasem ostuajalugu Estravelis. Veel on tingimuseks rahvusvahelise krediit-
kaardi** (Visa, Eurocard vms) olemasolu. Nii et kui sinul veel pole isiklikku 
krediitkaarti, siis telli see endale kohe oma pangast. Estraveli rohkeid soo-
dustusi andva Kuldkaardi saad tellida koos Kuldkrediidi vormistamisega. 
Sest mitte ainult reisimine, vaid ka reisiostmine peab olema stressivaba.

Vaata lähemalt www.estravel.ee või saada e-mail aadressile: 
kuldkrediit@estravel.ee.

*) nn kauba kallinemine üheaastase maksegraafiku korral.

**) Maestro, Cirrus ja Electron logoga kaardid ei ole krediitkaardid
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Kui Lukelt kaasatoodud juustud õhtul kodus 
veini kõrvale välja otsin, ei usu keegi, et need 
kohalikust külameiereist pärit olla võiksid. 
Tekst Heidi Vihma, fotod Meeli Küttim

Talumeierei  
    hallitusjuustud

Luke Karm ja Breti 
Blue Tartumaa Luke 
Farmimeiereist.



N
ii Breti Blue kui ka noore Breti 
Brie ääred valguvad toasoojas 
pisut laiali, läbi kerge soolaku-
se ja hallitusjuustule omase te-

ravuse tunneb ilusat puhast lehmapiima 
maitset.  

Tartumaal Luke Farmimeiereis halli-
tusjuuste tegevalt Aigar Bretilt on tihti-
peale küsitud, et mitut sorti juustu nad 
õieti teevad. “Ainult kahte tahaksime 
teha,” on vastus, “aga juust on elus asi ja 
alati ei tule kõik välja, nii nagu plaanitud.” 
Ometi on pärast aastatepikkust katseta-
mist ja õppimist juustutegemise kunst nii 
palju selgeks saanud, et juustude kvaliteet 
enam ei kõigu. 

Paneme sinised haiglasussid jalga, 
kitlid selga ning peseme käed puhtaks, 
alles siis lubatakse meid juustukeldrisse. 
Alguses käime valge hallituse keldris, kus 
valmib Breti Brie, seejärel ootame, kuni 
spetsiaalsed lambid hävitavad vaheruu-
mis valge hallituse keldri põgenikud, ja 
seepeale lubatakse meid ka sinise hallitu-
se keldrisse, Breti Blue ruumidesse. Halli-
tusseened on vägagi elus ja valmis kiiresti 
valesse kohta levima. Kui valge hallitus 
satuks sinise keldrisse, oleks jama sama 
palju, kui lihakarja pull oleks piimakarja 
lehmade sekka saanud, toob Aigar Brett 
juustuteole võrdluse loomakasvatusest.  

Brettide juustutootmisele pandi algus 
2001. aasta sügisel, kui isa Vello Breti talu-
õuel sai valmis korraliku jahutusruumiga 
tootmishoone. Alles seejärel hakati mõt-
lema, mida õieti peaks tootma hakkama. 
Mõeldi jogurtitele, sulatatud juustudele. 
Siis aga sattus Aigar Brett põllumajandus-
ülikooli õppepäevale, kus räägiti hallitus-
juustude tootmisest – see tundus olevat 
erakordselt perspektiivikas. 

2004. aasta novembris saadi juustu-
tööstusele ametlik tunnustus. “Oleks ette 
teadnud, et algus nii raskelt läheb, poleks 
vist küll julgenud seda ette võtta,” meenu-
tab Aigar. 

Lukel tehakse juustu kahel-kolmel 
päeval nädalas. Tavalisel päeval võetakse 
ette tonn piima, piim tuleb põhiliselt oma 
talu karjalt. Tonnist piimast saab ligi sada 
viiskümmend kilo juustu. Alguses piim 
pastöriseeritakse, siis jahutatakse juure-
tise jaoks sobivale temperatuurile. 

Bretid on välja mõelnud erilise sead-
me, milles sissetulev külm piim jahutab 
kuumaksaetud piima kohe maha, nii et 
lisaenergiat läheb vaja märksa vähem kui 
tavapärastes agregaatides. Kui piimal pa-
ras kraad käes, lisatakse juuretis, mõne 
aja pärast juustulaap ja hallitus. Hallitust 
saab kas pudelist või pakist. Hallitussee-
ni on kiiremaid ja aeglasemaid, erinevate 

seente kasutamisega saab juustu valmi-
mist nõudlusele sobivamaks sättida. 

Järgmine oluline etapp on juustu-
massi lõikamine – see vormib juustutera 
parajasse suurusesse, siis järgneb juustu 
nõrutamine. Kui piimast on saanud tih-
ke juustukamakas, läheb see soolavanni 
ja siis juba keldrisse hallitama. Kuu kuni 
poolteise pärast on hallitus piisavalt tih-
keks kasvanud, valgehallitusjuustud on 
justkui lumevatiga kaetud, sinised halli-
tanud kamakad näevad tõeliselt riknenud 
välja. Sinihallitusjuustudele tehakse va-
hepeal auke, et hapnik ligi pääseks, hapni-
kuga koos saavad ka hallitusseened juustu 
sisse “tööle” minna. 

Luke juustumeister on kolmeküm-
neaastase staažiga Koidu Hütter, kelle 
kogemused on pärit kuulsast Nõo juustu-
tööstusest. Juustumeistril käivad abiks 
mõned kohalikud inimesed. Kaks naist pa-
kivad parajasti sinihallitusjuustu. Uurin, 
kas neile endale Luke hallitanud juustud 
meeldivad. Meeldivad, kinnitavad naised. 
Sinine eriti, aga ka valge ja kõige parem on 
see koos viinamarjadega. 

Peale sinise ja valge hallitusjuustu 
tutvustab Aigar Brett veel Luke Karmi, 
Luke leibjuustu ja Pikantset juustu. Karm, 
mis on nii karm, et kehvema juustusööja 
eemale peletab, oli algselt tegelikult töö-

õnnetus: sinine hallitus ja Pikantset juus-
tu tootvad seened läksid mõlemad korra-
ga juustu kallale, pealegi ei leitud juustule 
õigel ajal turgu, nii et see läks vanaks. 

Imetleme parajasti farmi karja järel-
kasvu – kenad väikesed mustavalgekirjud 
vasikad töötavad farmi ümbruses muru-
niitjatena, kui Aigar Breti noorem vend 
hiigelpika limusiiniga taluõuele keerab. 
Mõlemad Brettide perepojad on kiiksu-
ga – üks näeb aastaid vaeva hallitanud 
juustude tootmisega, teine tahab Tartu-
maal limusiinidega taksot sõitma haka-
ta. Isa Vello Brett paistab mõlema poja 
hullude ettevõtmistega rahul olevat ja on 
ka põhjust – juustutööstur Aigar Brett 
tunneb end pärast kuueaastast hoovõttu 
päris kindlana ja loodab juustuprojektiga 
kunagi isegi kasumisse jõuda.  

Sinised hallita-
nud kamakad 

näevad tõeliselt 
riknenud välja. 



Kui istud S-klassi Mer-
cedesesse või BMW 
seitsmendasse seerias-
se, on tunne nagu kal-
lis restoranis, Maserati 
Quattroportega oleksid 
aga nagu varietees – süüa 
ja juua saab samuti, 
kuid tulevärki ja elamust 
on rohkem. 

Tekst ja fotod Ardo Kalda – Äripäev

auto nagu varietee
Maserati

Ü
ks on kindel, Quattroporte 
eristub oma tegumoelt kõi-
gist konkurentidest nagu öö ja 
päev. Sakslased ja ka Lexus üri-

tavad diskreetseks jääda, kuid Maserati 
puhul jääb vaid üle ohata – itaallased. 

Quattroporte puhul on ka Maserati 
enda jaoks elustatud midagi, mida oli väga 
vaja. Selleks on koostöö Pininfarina disai-
neritega, kes andsid autole välimuse. Kui 
see firma autot disainib, on teada, et see 
on kindla peale minek. 

Öeldakse küll, et välimus on maitse 
asi, kuid ei tule ette ühtegi Pininfarina 
tehtud autot, kus nad oleks põhjalikult 
puusse sõitnud ning mõne õudusfilmi so-
biva tegelase valmis vorpinud. 

Ouattroporte esiots on väheke küsi-
tava väärtusega, kuid sinna on tahetud 
lisada väikest ajaloo hõngu. Nimelt on üri-
tatud imiteerida selle auto iluvõret, mille 
disainimisel Pininfarina viimati abiks oli. 

Auto välimus on tervik, mida lammu-

tada pole võimalik. Kui juba tootja enda 
piirkonnas Modenas sõites vaatavad seda 
autot ilmselt tuhandeid kordi näinud 
itaallased sellele järele, siis peab selles 
olema midagi, millele Saksa ja Jaapani di-
sainerid siiani pihta pole saanud. 

Tundubki, et itaallaste põhiline ees-
märk autode disainimisel on anda edasi 
emotsioone. Disain tundub olevat selle 
rahvuse kinnisidee, isegi nende liiklus-
politsei vormid on parimate moeloojate 
kätetöö. 

Arvatavasti seal maal külarätseppa 
ei olegi. Kui oli, on tal tänaseks Milanos 
oma moemaja. Kui praktiline on toode, 
see Itaalias arvatavasti ei loe. 

Nii on ka autode puhul. Maserati jääb 
nii mõnegi vidina puudumise tõttu oma 
konkurentidele alla, kuid arvatavasti pole 
see oluline, sest Quattroportet sa nii ehk 
naa praktilisuse pärast ei osta. 

Autos sees on kõik vastupidi luksus-
autodele. Lexust ostes viib müügimees 

�
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Maserati Quattroporte 
Automatic
Mootor: 4,2 V8 
Võimsus: 400 hj
Kiirendus 0–100 km/h: 5,6 s
Tippkiirus: 269 km/h
Hind: alates 1 753 546 kr

Allikas: Modena Motors SIA

nr 6  •  2007

Kas Saaremaale 
või Saksamaale?

Eripakkumisi vaata 
www.autopartner.ee ja 
www.mercantile.ee/montblanc

S
A 

puor
G elitnacre

M :ajüü
migluh aj ajootelaa

M

Autopartner Laagri Pärnu mnt 549, Laagri, 679 1111 Autopartner Vesse Peterburi tee 44, Tallinn, 620 1166 
Autopartner Mustamäe Mustamäe tee 50, Tallinn, 651 7240 Autopartner Pärnu Ehitajate tee 10, Pärnu, 447 7245 
Autopartner Tartu Ringtee 79, Tartu, 737 7800 Autopartner Tartu (Turu Auto) Turu tn 30, Tartu, 7367357 
Autopartner Põltsamaa (Rail Auto) Lossi tn 5, Põltsamaa, 7762635 Autopartner Paide (Colosal)Tööstuse 36, Paide, 3851058 
Autopartner Paide (Järva TÜ teenindus) Tööstuse 36, Paide, 3851058 Autopartner Rakvere Tallinna tn 49, Rakvere, 322 3771 
Autopartner Rakvere (Linnuse AK) Linnuse 7, Rakvere, 3240044 Autopartner Viljandi (Ants Viljandi) Toome 15, Viljandi, 4345630 
Autopartner Põlva (Dekastop) Kase 4, Põlva, 55680169

Samuti saadaval autoesindustest ja hästivarustatud varuosakauplustest kõikjal Eestis



mingil hetkel jutu ikka sellele, et vaadake, 
ees on jah see ja see, aga tagaistujatel on 
see asi hoopis vägevam. Maserati on aga 
tehtud nii, et tagumistel peabki igav ole-
ma. Laps joonistaks ilmselt juhi peatoele 
koomikseid. Juhikoht on aga igati vägev, 
temal igav ei hakka. 

Nii võib kindlalt väita, et see on auto 
neile, kes ei taha olla tagaistmel ja vaa-
data välja küljeaknast, sest palgatud juhi 
soge varjab vaadet. 

Kui pea kõikidel luksusautodel on tä-
naseks mingi suur arvutihiiretaoline ese, 
millega ekraanil toimetada ja kaks tundi 
enne sõitma asumist endale sobiv seadis-
tus valida, siis Maseratil seda pole. 

Milleks? Käigukang on nagu kang 
ikka, lappa see endale meeldivasse asen-
disse ja anna tuld. Praktilisusega ei hiil-
ga ka tagaistujate ruum. Tõsi, seda pole 
just vähe, kuid kindlasti mitte ka palju. 
Kui juht juhtub pikemat kasvu olema, on 
tema taga väga raske olla. 

Üks autofirma itaalia-ingliskeelsete 
esindajate lemmikteemasid terve päeva 
jooksul oli, et see ongi sõitja auto ja see-
pärast on autol sama hästi kui perfektne 
kaalujaotus ja suurepärane juhitavus. 

Sõnaga “suurepärane” tahaks küll 
alustada ühe asja iseloomustamist – moo-
tor. 

See on Maserati naabruses asuva Fer-
rari-nimelise firma toodang ja miski ei 
jäta kahtlust, et sinna on ohtralt Marlboro 
punast võidusõiduverd sisse tilgutatud. 

Oh, kuidas V8 mootor võib oma hää-
lega autoinimesel südame härdaks teha...! 
Testil osalenud Leedu naisajakirjanik vaa-
tas mind üsna juhmi näoga, kui palusin 
tal mõned paugud gaasi anda ja ise vesiste 
silmadega auto taga seisin. 

Kui Ameerika V8 löriseb madalal hää-
lel nagu Barry White, siis Ferrari sama 
kombinatsiooniga mootor kiljub nagu Axl 
Rose. Mõlemad on ilusad kuulata, kuid 
viimase lava-show on märksa tulevärgi-
rikkam. 

�

Ei mingit lennu-
keskust, juhi 
töökoht on väga 
tavaline ja ilma 
NASA abita loo-
dud. 

Puidust roo-
lil on nuppe 
täpselt nii 
palju, kui 
vaja, ehk 
vähe. 

Auto tagaosale kinnituvat märki näevad pea kõik, sest 
Maserati näitabki kaasliiklejatele põhiliselt tagaosa. 

Viimane kui koht autos on täis tembeldatud Maserati kirjasid ja märke, mis 
pole paha, sest disainielementidena töötavad need suurepäraselt.
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See mootor mitte ainult ei kilju ilusti, 
vaid liigutab ka massiivset keret kiiresti. 
Väljalaske karjudes tõmbab kiirendus ige-
med paljaks. Aga tunne ja hääl on sellised, 
mis sunnivad veel ja veel paremat pedaali 
tallama. 

Kurvis hoiab auto end teel kinni, nagu 
oleks rehvid mõne superliimiga koos. 
Liialt lolliks ka ei tasu minna, sest igal as-
jal on oma piir ja tegemist on siiski suure 
luksusautoga. Autole on lisandunud ka au-
tomaatkäigukast, mida ka proovida saime 
ja mis toimib. On ka paremaid automaate 
olemas, kuid oma töö teeb ta ära. See ai-
tab vähemalt autot edukamalt Ameerikas 
müüa, kus ühe käega peab kogu aeg saama 
ju burgerit ja friikartuleid näppida. 

See pole aga üldse oluline, tähtis ja itaal-
laslik on see emotsioon, mis sulle autost 
jääb. Nemad ei hooli sellest, kas taga istmel 
on kitsas või kas pagasiruum on väike, ne-
mad hoolivad sellest, et sulle jääks sellest 
autost tempel mällu igaveseks. 

See on nagu Itaalia restoranis käi-
mine, toit on sama hea kui mujalgi, kuid 
kelner vehib kaks korda rohkem kätega ja 
räägib valjul häälel – see jääb meelde ning 
sa lähed sinna tagasi.  

�

Massiivsed ja suured väljalaskeavad karjuvad igal hetkel, kes on nende isa – Ferrari.  
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Suvi toob lisaks soojale 
rannailmale ka palju pi-
dulikke sündmusi, kuhu 
igapäevase kontoripintsa-
ku või ülikonnaga minna 
ei sobi. Pulmad, koolilõpu-
peod ning glamuursemad 
vastuvõtud sunnivad mu-
gavusele kalduvaid mehi 
pidurõivastele mõtlema. 

Tekst Christel Karits
Fotod Baltika 

B
altmani brändijuhi ja peadisaineri Tarvo Jaansoo ar-
vates muudab ülikonna pidulikuks just materjali valik. 
Kergelt läiklevad kangad, olgu selleks vill viskoosi, 
mohääri või siidiga, annavad tunnistust pidulikust 

ülikonnast ning on selle suve vaieldamatud lemmikud. 

Suvest õhkub džentelmenlikkust 
Värvidest rääkides on Jaansoo hinnangul kindel suvevalik 
kreemjas, beež või helehall ülikond, kuid alati sobib ka must, 
mille pidulikkust saab suvel rõhutada erksavärvilise lipsu ning 
aksessuaaridega. Neile, kes kannavad ülikonda harva ja soovi-
vad, et see oleks moekas ka järgmisel hooajal, soovitab Jaansoo 
halli või musta koloriiti. Hall halliga ja must mustaga ehk ühe-
värviline ülikond, sama tooni kitsam lips ja valge särk on moes 
ka eesseisval sügisel. 

Baltmani suviste pidulike toodete võtmesõna on tänapäeva-
ne “moodne” klassika, mis väljendub kergelt taljesse töödeldud 
kahe lõhikuga pintsakutes, kitsama ja sirge siluetiga pükstes ja 
mansetinööbikinnitustega triiksärkides. Kuid Tarvo Jaansoo 
kinnitusel ei ole ka meestemoes enam nii rangeid reegleid – kõik 
oleneb ikkagi sündmusest, selle pidulikkusest, kellaajast, kohast 
ning kandjast endast.

“Miks mitte minna päevasel ajal toimuvale ülikooli lõpuaktu-
sele halli peenetriibulise linase ülikonnaga, linasele nii omased 
kerged kortsud lisavad sellele vaid hooletut elegantsi,” lisab Jaan-
soo (foto 4).

Särk ei nõua sel suvel lipsu
Pidulike särkide valikus on sel hooajal fookuses valged, kva-
liteetsest puuvillast särgid. Üks hooaja moemärksõna, mis ka 
Baltmani särkidel silma torkab, on põnevad detailid – nöörvol-
did, tikandid, peidetud kinnised ning pärlnööbid kraekannal. 

Kõik see annab soovi korral võimaluse loobuda lipsust ja jätta 
ülemise nööbi (või nööbid) avatuks, mis lisab meesterahvale tubli 
annuse šikki hooletust. 

Triiksärkide seast soovitab Jaansoo eelistada mansetinööbi-
kinnitusega särke, sest mansetinööbid on jätkuvalt moes (foto 
1), olgu need siis erikujulised, värviliste kividega või ehtsate 
Swarovski kristallidega kaunistatud.

Aksessuaarid aktsenti lisamas
Ülikonna teeb sel suvel eriliseks mitte ekstravagantsus tegu-
moes, vaid pigem efektne ja värske kooslus kogu komplekti näol. 
Ülikonna materjal ja tegumood, särk ning muud aksessuaarid: 

Suvisele peole šikis ülikonnas

Ülikonna materjal ja tegumood, särk ning muud 
aksessuaarid peaksid moodustama ühtse terviku.

�
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lips või kaelaside, rihm ja kingad ning ise-
gi kell moodustagu ühtne tervik.

Jaansoo soovitab suvisesse garderoo-
bi õrna läikega siidlipsu, mis ei tohiks 
olla argipäevaselt triibuline, vaid hoopis 
mõne peene ornamendi või lillemustriga 
(foto 2). 

Kui pidulikule sündmusele minnakse 
koos kaaslasega, siis on oluline, et mehe ja 
naise riietus moodustaks omavahel kauni 
terviku. “Daami kleidimaterjalist valmis-
tatud lips ja rätik rinnataskus on parim 
võimalus,” toob Jaansoo hea näite. Seda 
muidugi juhul, kui kangas seda lubab ja 
kui on olemas rätsep, kes lipsu ka valmis 
õmbleb.

Lisaks rõivastele tuleks tähelepanu 
pöörata jalavarjude ja püksirihmade vali-
kule, sest siingi peaks ürituse iseloomuga 
sammu pidama. Hea valik kreemja või 
beeži ülikonna juurde on beežid, tume-
pruunid või valged kingad ning kvaliteet-
ne, nahast, sama tooni ja elegantse pand-
laga püksirihm (foto 5). Halli või musta 
ülikonna puhul sobivad nii valged kui ka 
mustad kingad ning samas toonis rihm.

Lõpetuseks lisab Baltmani peadisai-
ner, et meestel tasuks õige valiku tegemi-
sel teha kõigepealt enesele selgeks, milli-
se üritusega on tegemist ja milline tahaks 
ülikonnakandja seal välja näha. Alati 
võiks ennast kurssi viia partneri planee-
ritava rõivakomplektiga. Kindlasti tasuks 
meestel ka enam usaldada klienditeenin-
dajate ja moenõustajate soovitusi, sest 
nemad on läbinud parimad etiketikooli-
tused, on kursis hooajatrendidega ning 
leiavad sobiva ning hästiistuva mudeli 
poodlemisest vaevatud mehest oluliselt 
kergema vaevaga! 

Kreemja või beeži ülikonna juurde soovitab Baltman beeže, tumepruune või valgeid 
kingi ning samas toonis elegantse pandlaga püksirihma.

Suvise ülikonna juurde 
sobib õrna läike ning 
peene ornamendi või 
lillemustriga siidlips.

Baltmani peadisainer 
soovitab suveks eelistada 
mansetinööbikinnitusega 

triiksärke. Erikujulised 
ning värviliste kividega 

kaunistatud mansetinöö-
bid on selle suve trend.

�
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Mida suvel selga panna, 
pole just kõige suurem 
probleem, sest suvi 
annab meile parima või-
maluse näidata ennast. 
Just nimelt ennast. Su-
vel ei pea me mattuma 
nende paljude rõivaele-
mentide alla, tänu mil-
lele poleks meid ennast 
nagu olemaski.  

S
aabunud on aeg, kus saame 
rõhku panna aksessuaaridele 
– neile väikestele abimeeste-
le, mis annavad meie väljanä-

gemisele viimase puudutuse.
See viimane touch on väga vajalik 

outlook’i ja imago loomiseks, sest pisi-
kesed lisad võivad rääkida meist palju. 

Olgu need siis kellad, ehted, käeko-
tid, prillid. Nendeta oleks nagu midagi 
puudu.

Paljudele moeloojatele on lisandid 
kujunenud uueks väljundiks, sest enne 
seoti nende nimesid peamiselt vaid 
rõivaste ja jalatsitega. Nüüd on suur-
nimed nagu Gucci, D&G, Vivienne 
Westwood jt disainimas kalliskividest 
ehteid, käekelli, prille ning andmas 
oma panust, et meil oleks soovi korral 
võimalik soetada endale lemmikdisai-
neri loomingut peast jalatallani, jät-
mata välja ühtegi elementi oma täna-
päeva outfit’is.

Kui soovime, saame ka oma väik-
seid silmarõõme riietada superstaari-
de-moedisainerite loomingusse ning 
pean tunnistama, et nende suurkujude 
disainitud lasterõivad on ikka väga ilu-
sad.

Õnneks on see aeg, kui millegi ilu-
sa, eripärase ja kalli järele pidi välis-
maale sõitma, möödas ning meilegi on 
juurde tulnud ning tulemas uusi poode 
ja väikseid boutique’e.

Mõned vihjed Tallinnast: eksklu-
siivehted ja -kellad Boutique Caprice 
(Tornimäe 5), Boutique Carrousell 
(Vivienne Westwood, Roosikrantsi 
8) ja väikestele võsukestele Juunior 
Fashion (Paadi 14a). 

Doris 
Valge kleit 3290 kr ja seelik 3190 kr Oceano by 
La Perla (Luxton Boutique), valge särk Exetera 
1970 kr (Stuudio Domenica), kingad Cavalli 
4300 kr (Roosikrantsi Kingastuudio), kaelaehe 
sfäärkrooniga, hõbe 4650 kr, kaelaehe pika keti 
otsas 1400 kr, tsirkoonidega kaelaehe 2700 kr 
– kõik Vivienne Westwood (Boutique Carrousel), 
Vivienne Westwood pärliga kõrvarõngad Orb. 
Pärlid ja teemantid 31 200 kr, naistekäekell 
Gucci 12 600 kr, Trilliance’i sõrmus Tahiti pärli ja 
teemantidega, pärl 15,6 mm 35 400 kr, H.Sterni 
sõrmus Highlight Stars mäekristalli (25,46 ct) ja 
teemantiga 35 000 kr (Boutique Caprice)

Victoria 
Valge kleit D&G 4346 kr ( Juunior Fashion); TAG 
Heueri käekell Formula 1, teemanteid 120 tk, 
0,75 ct, 33 600 kr (Boutique Caprice); valged 
rihmikud Cavalli 2700 kr (Roosikrantsi Kinga-
stuudio), neoonkepiga suur kuri karu Team 
Nihilist  – hinnatu (Team Nihilist)

Jälgi kella –

Tekst ja stiil: Beatrice  
Fotod: Meeli Küttim

Meik ja soeng: Anu Konze (Draamateater)
Modellid: Doris ja Victoria (Beatrice MASS Modelnet)

Täname: Tallinna Trammipark

SUVI on lühike
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Doris 
Must broderiiäärisega kleit Oceano 3290 kr, pitsiga sokid 490 kr (Luxton Boutique), 
mustvalge särk Anglomania Vivienne Westwood 2300 kr (Boutique Carrousel), Richmondi 
tossud 4900 kr (Roosikrantsi Kingastuudio), käekott Team Nihilist (Team Nihilist) 

Doris 
triibuline viltuse kraega särk Red Label Vivienne Westwood 2800 kr, must nahkvöö Vivienne 
Westwood 2500 kr, (Boutique Carrousel), teksaseelik DKNY 2259 kr (Stuudio Domenica), 
m/v mustriga püksid Anna Club by La Perla 3390 kr (Luxton Boutique),  kuldsed tossud 4900 
kr ja käekott Richmond 4900 kr (Roosikrantsi Kingastuudio), Kolberi käekell Finesse 5300 kr, 
Nanise käekett Olga 28 000 kr, Nanise kaelaehe Olga 54 800 kr, (Boutique Caprice)

Viktoria – 
teksakleit D&G 4572 kr, valge boolero D&G 1500 kr, kingad D&G 2378 kr 
( Juunior Fashion), triibulised sukkpüksid Po. P 125 kr (stilisti omad), 
Nanise kaelakee Papete’ valgest kullast teemantidega 
59 000 kr (Boutique Caprice)
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SaloCenter
Tallinn, Narva mnt 9

Kihlasõrmused 
Abielusõrmused

Palju erinevaid mudeleid.
Valmistatud käsitööna.
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Doris 
Must pitsiline öösärk La Perla 4790 kr, 
La Perla päikeseprillid 3600 kr (Luxton 
Boutique), valge miniseelik Cotton Club 
1685 kr (Stuudio Domenica), sukahoidja 
Swarovski kristallidega I. D. Sarrieri 1390 kr 
(Intimo), valged põlvikud (stilisti omad), La 
Perla sokid pitsist kaunistusega  
490 kr (Luxton Boutique), kuldsed rihmikud 
Richmond 4900kr, valge nahast käekott 
13 900 kr (Roosikrantsi Kingastuudio), 
H. Sterni kõrvarõngad Spring, mäekristal-
lidega 51 700 kr, H. Stern kaelakee DVF 
– Temptation Rocks (ametüst, tsitriin, pärlid, 
prasoliit, suitsukvarts, roosakvarts) 
31 390 kr, Trilliance’i kokteilsõrmus suit-
sukvartsiga (21,1 ct) 19 200 kr (Boutique 
Caprice), käepael Vivienne Westwood 
(Boutique Carrousel)



Tahan seda!

Feel the differenceUus FordMondeo

Keskmine kütusekulu 5,7–9,3 l/100 km
heitmed CO2 151–222 g/km

TALLINN Järve Pärnu mnt. 232 tel. 671 0060 infoauto@infoauto.ee  TALLINN Kadaka Kadaka tee 84 tel. 677 6060 kadaka@ford.ee 
TARTU Turu 1 tel. 737 1890 tartu@infoauto.ee  PÄRNU Tallinna mnt. 89a tel. 447 2777 parnu@infoauto.eewww.infoauto.ee



Doris 
I.D. Sarriere korsett 3450 kr 
(Intimo), valge seelik Red Label 
Vivienne Westwood 5300 kr, 
Insect rihm 1300 kr, Insect 
käekott 7300 kr, väike valgest 
nahast peenraha rahakott 1600 
kr – kõik Vivienne Westwood 
(Boutique Carrousel), H. Stern 
kõrvarõngad Cobbelstones. 
Prasoliit, pärlid, teemantid 
57 235 kr, H.Stern kaelakee DVF 
– Temptation Rocks (ametüst, 
tsitriin, pärlid, prasoliit, suitsu-
kvarts, roosakvarts) 31390 kr, 
Trilliance sõrmus Tahiti pärli ja 
teemantidega, pärl 15,6 mm 
35 400 kr, Kolber käekell Finesse 
5300 kr (Boutique Caprice), 
karud ja muud metsloomad Team 
Nihilist (Team Nihilist)

Doris 
Swarovski kristallidega rinnahoidja I. 
D. Sarrieri 2230 kr (Intimo), valge jakk 
Anglomania Vivienne Westwood 7490 kr, 
põlvpüksid Red Label Vivienne Westwood 
3800 kr, müts V. W. (Boutique Carrousel), 
Nanis kaelakee Papete. Kuld ja teemantid 62 
400 kr, H. Stern käevõru Golden Stones 66 
500 kr, sõrmus 20 300 kr (Boutique Caprice)

 54





 56

Terve siga säriseb suurel 
plaadil, kuhu see grillah-
just äsja on tõstetud. Siga 
on juba lahti lõigatud ja 
näljaste pilkudega vaatab 
kogunenud külarahvas 
grillimeistri suunas, oota-
mas hetke, kui saab vaju-
tada hambad mahlasesse 
lihalõiku.

V
aid kahe tunni tee kaugusel 
Londonist, kus loodus künk-
lik ja lammastega karjamaid 
ääristavad hekid, tähistatakse 

nende jaoks selle aastatuhande tähtsai-
mat sündmust – taasavatakse kirik, mis 
algselt ehitati 1227. aastal. Investeeri-
mispankur, kes on oma uueks elukohaks 
valinud Londoni siginast-saginast eemal 
oleva tillukese küla, selgitab mulle, et siga 
grilliti eriti vana inglise kombe kohaselt.

Palju noorem on aga Chrysler HEMI 
supervõimsate mootorite ajalugu. Kui 
siiani sõitsid HEMI mootorite jõul rin-
gi kiired autod, siis võimsusest, mis ligi 

Kogu küla grillipidu
kuueliitrisel V8 mootoril, piisab ka vägeva 
grillahju tarbeks. Sellest grillahjust oleks 
võimsam vaid ahi, millel reaktiivmootor 
lennukilt.

Lennukimootor aga oleks grillipeole 
liig mis liig. Kes siis tahaks tuhaks põle-
nud liha? Kui tulekahju peaks siiski tek-
kima, võib haarata maailma ühe väiksei-
ma tulekustuti – kui liha enam päästa ei 
kannata, siis päästad suuremast kahjust 
vähemalt ümberkaudse. 

Väike PinQy kustuti on siiski nii väi-
ke, et lennukimootori tekitatud tulekahju 
see ei kustutaks.

Tulekustutist pole kasu ka siis, kui lee-

gid suus pannud põlema Dave’s Gourmet’ 
reguleeritav grillikaste. Lihtsam on kee-
rata korgist ja kastmesegu muutub ma-
hedamaks. Tulekahju suus hinnatakse 
Scoville’i skaalal. Tabasco-kastme tera-
vusastme number on vaid 2500. Dave’s 
Gourmet’ kõige teravama kastme hinne 
on aga 51 000 Scoville’i.

Grillahjude tootja George Foreman 
teab ent teisigi saladusi, kuidas lihast 
tõeline maitseelamus valmistada. Selle 
asemel, et kasutada teravaid kastmeid, 
on nemad teinud teravmeelse lisaseadme 
maailma populaarseimale MP3-mängi-
jale. iGrill on grillahi, millele saad külge 

Maailma võimsaim grillahi
Chrysleri eriti võimsad HEMI mootorid on kuulsust kogunud alates 1951. 
aastast. Pildil: maailma võimsaim, 5,7-liitrise V8 mootoriga grillahi. 

Lähemalt: gizmag.com

Kõige väiksem 
tulekustuti
PinQy on väike, stiilne 
ja kustutab kiirelt 
väiksed tulekahjud. 14 
cm kõrgune PinQy on 
isegi nii stiilne, et seda 
hoiaks igaks juhuks ka 
grillahju kõrval.

Lähemalt: pinqy.com

Grillahi linnainimesele
Bruce grillahi sobib linnainimese grilli-
peole. Rõdu külge kinnitub ahi samamoo-
di nagu lillepott.

Lähemalt: henrik-drecker.de

Grilliput
Kokkupakitult 
mahub maailma 
kõige väiksem 
grillahi tas-
kusse, on vaid 
29 cm pikk ja 2 
cm lai. Lahtipa-
kituna mahuvad 
sinna parajasti 
lihatükid endale 
ja sõpradele.

Lähemalt: 
iwantoneofthose.com
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Puhkuste kuumem pe-
riood on algamas ja hing 
ootab esialgu rauget, kuid 
lõpu poole seiklustega 
kaunistatud suve. Kind-
lasti saab pidutseda, sest 
juuli on abiellumiste kuu. 

Tekst Kristjan Port 
Illustratsioon Tiina Ubar Sauter

I
nimesed on rõõmsad ja registreerivad 
sel kuul kõige vähem abielulahutusi. 
Huvitav, kas talv on vaja üle elada ja 
suvi vabaks saada, aga millegipärast 

paigutub enamik lahutusi kevadesse. 
Mõnel õnnestub siiski ka suvi käest las-
ta, sest suur hulk lahutusi antakse sisse 
suve lõppedes. Võib-olla on selline aru-
telu ekslik, aga nendes asjades paistavad 
ikka välja ajatud mustrid ning rööbastes 
mõttemallid.

“Kaasaegsest abielulahutusest”, “Puh-
kuseflirt”, “Kui ma oleksin mees”,  “Mur-
tud lubadused” ja muud toalised peal-
kirjad oleks nagu silma hakanud mõnest 
värskest naistelehest. Paraku on need 
pärit üle saja aasta vanusest väljaandest, 
peagi 125. sünnipäeva pidavast ameerika 
naisteajakirjast The Ladies Home Journal. 
Põhjus, miks sattusin seda lugema, asub 
aga hoopiski muus. 

Nimelt kirjeldatakse 1900. aasta ühes 
numbris elu saja aasta pärast ehk täna. 

Muu hulgas saab sealt teada, et täna elaks 
tüüpiline ameeriklane vähemalt 50aasta-
seks, võrreldes toona harjumuspärasema 
35selt peetavate matustega. Tervise eest 
seisavad paremad ravimid ja regulaarne 
kehaline treening. Kõikides linnades on 
avalikud treeningsaalid. Kehaliste tree-
ningutega alustatakse juba sõimes ning 
need on kohustuslikud koolis ja ülikoo-
liski. Mees või naine, kes ei jaksa järjest 
kõndida kümmet miili, loetakse nõrguke-
seks.

Inimesed elavad äärelinnas, kust töö-
le jõutakse mõne minutiga, makstes reisi 
eest penni. Ja üleüldse, autod on oluliselt 
odavamad hobustest. Hea tahtmise juu-
res võib harval juhul kohata mõnda ho-
burakendit – hobused on välja suremas. 
Kärbsed ja sääsed on aga sama hästi kui 
ekstermineeritud koos prussakatega. 
Karta pole vaja ka ühtegi rotti ega hiirt, 
sest neidki enam pole. Metsloomasid võib 
kohata vaid loomaaias. Toiduks muudeta-
vad loomad on kaotanud sarved ja areta-
mise tulemusel ei suuda karjatajast kiire-
mini joosta. 

Suured tehased ostavad hästi odavalt 
ülisuurtes kogustes toiduaineid ja paku-
vad elektrilistes laboratooriumites loodud 
valmistoitu odavamalt kui kodus küp-
setades. Nendes toidulaborites töötavad 
igasugused elektriseadmed, nagu näiteks 
elektrimootoriga kohviveskid, munava-
hustajad, kartuli pudrumasinad, sidruni-
mahlapressid, kemikaalidega mikroobe 
tapvad nõudepesumasinad jne. Ise toidu 
valmistamine on märk ekstravagant-
susest. Toit jõuab tehasest koju mööda 
spetsiaalseid torusid ja kui söömaaeg on 

Puhkuse ootel
läbi, saadetakse mustad nõud tehasesse 
tagasi.

Kui peaks midagi poest vaja olema, 
saate ka selle toru kaudu kätte. Vaesema-
tele tuuakse ostud koju autoga. Jõuludeks 
söövad toonaste ennustajate lapse-lapse-
lapsed õunasuuruseid maasikaid. Oluli-
selt suuremad on ka kõik ülejäänud maits-
vad marjad. Ning mis eriti tähtis, nad on 
ilma seemneteta! Roosidki saavad olema 
kapsapea suurused ja värvidevalikusse on 
lisandunud must, sinine ning roheline. 
Sellest ilust võib rääkida traadita telefoni 
abil kas või keset ookeani seilavale kalli-
male. Seilata pole vaja kuigi kaua, sest üle 
Atlandi pääseb tänu kiirlaevadele kõigest 
paari päevaga ja siis võib juba ennast ko-
dustele näidata läbi kaugvaatamise apa-
raadi. Tänu spetsiaalsete ekraanidega 
traadi abil omavahel kokku ühendatud 
kaameratele saavad ameeriklased vaadata 
Euroopa kuningate kroonimisi ja Idamaa-
des toimuvaid sõdu. Kodus istudes saab 
kuulata uhkeid ooperietendusi nii hea 
heliga, nagu istuks ise teatris. Avalikesse 
teatritesse pääseb, kui lunastada odav pi-
let. Kuulsate muusikute ja näitlejate eest 
maksavad riik ning filantroobid. Riik ta-
gab kõigile ka tasuta kõrghariduse, kooli-
des on olulisel kohal kombeõpetus ja ko-
dundus. Ignoreerides roose ja maasikaid, 
paistab toonane ennustus koos mõne 
mööndusega üllatavalt tõetruuna. 

Pange tähele, enamik neist optimis-
mist kantud visioonidest kõnelevad soo-
vist vähendada tööd ja vaeva ning suuren-
dada meelehead. Umbes nagu inimesel, 
kes unistab puhkusest. Õnneks pole seda 
vaja sada aastat oodata. 
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