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Mitu väikest  
on kokku suur
Eesti kirjastustel ei ole just tihti  
põhjust kuuluda välismaistesse liitu-
desse, võrgustikesse ja muudesse 
ühendustesse. On ju nad valdavalt  
pühendunud eestikeelse kirjasõna  
levitamisele ja kui mõned erandid  
välja arvata, siis selles tegevuses  
kellegagi väljaspool Eestit jõude ühen-
dada polegi praktiliselt võimalik. 

Veidi teistsugune on aga akadeemi-
liste pürgimustega kirjastuste elu. 
Moodustub ju akadeemilise kirjandu-
se lugejaskond teistel alustel ja suur 
osa akadeemilistest tekstidest on 
mõeldud vastava eriala spetsialistide-
le ja üliõpilastele täiesti sõltumatult 
nende aadressist, rahvuslikust kuulu-
vusest või keelekogukonnast. Samuti 
teavad need, kes teadustööga kokku 
puutunud, et teaduspublikatsioonid 
jagatakse Eesti Teadusinfosüsteemis 
kategooriatesse, mille hierarhia mää-
ramisel on muuhulgas otsustav tegur 
ka teksti avaldanud kirjastus. Eesti 
akadeemilisi kirjastusi pole aga ETIS-e 
ametlikult tunnustatud 400 teadus- 
kirjastuse nimekirjas mitte ühtki. 

Seepärast ongi TLÜ Kirjastusel 
põhjust rõõmustada – pooleaastase 

taotlusprotsessi eduka läbimise järel 
võeti meid täieõigusliku liikmena vas-
tu Euroopa Ülikoolikirjastuste Liitu. 

Tegemist on organisatsiooniga, mis 
koondab rahvusvahelistele akadeemi-
listele standarditele vastavaid ülikooli-
de või uurimisasutuste all tegutsevaid 
kirjastusi. Liitu kuulumise eeldus on 
kirjastuse selgelt määratletud kirjasta-
mispoliitika, kolleegiumitele tuginev 
eelretsenseerimissüsteem ning vähe-
malt osaliselt ka rahvusvaheline levi  
ja ingliskeelsele lugejale ligipääsetav 
veebileht ja kataloog. Et vajalikele  
kriteeriumitele vastata, pidi meie  
noor kirjastus tegema päris palju  
jõupingutusi.

Loomulikult ei asenda liitudesse 
kuulumine sisulist tegevust ja formaal-
sete kriteeriumitega rinda pistes ei to-
hi silmist lasta oma olemasolu tegelik-
ku mõtet. Kuid on selge, et ühendades 
jõud mõttekaaslastega üle Euroopa, 
oleme oma edaspidises tegevuses  
jälle sammukese võrra tugevamad.  
Ja ühel päeval saab ehk Eesti õpetlane 
vabalt valida, kas avaldab oma  
uurimistöö Eestis või välismaal, sest 
„punkte”, millega akadeemilist elu 
edasi elada, an-
navad võimalu-
sed võrdselt. 

neid toredaid inimesi, kelle pühendu-
museta oleks ettevõtmine sellistes mas-
taapides ja sellisel tasemel olnud mõel-
damatu. Eelkõige olgu tänatud prog-
rammi meeskond, inimesed, kes tegid 
oma tööd sügava ja nakatava entusias-
mi ning professionaalsusega: Piret Sa-
luri, Britta Koržets, Kaidi Urmet, Ilvi 
Liive, Kerti Tergem, Jürgen Rooste ja 
Asta Trummel. Aga samuti meie avali-
ke suhete korraldaja Soomes Tuula 
Isoniemi. „Raketi” inimesed eesotsas 
Asko Künnapiga. Meie soome kollee-
gid: Hannu Oittinen, Tuija Kokko, Pet-
teri Aarnos, Jouko Vanhanen, Grete 
Ahtola, Jenni Kaven jpt.

Piret Saluri: Kirjandus peab lugejale 
käe ulatama. Ka niisugusel lähedasel 
maal nagu Soome. Arvan, et selles saa-
tis meid edu. Meil oli publikut. Lisaks 
tuntud Eesti sõpradele oli meid kuula-
mas ka palju n-ö reasoomlasi ning on 
arvata, et nende huvi püsib. 

Meie programm sai lõpuks õige tõ-
hus. Seminarid täiendasid esitlusi ja 
messiboks andis veel lisagi. Kokku sai 
ühtepõimunud tervik ja niisugust koos-
lust võiks silmas pidada ka tulevikus. 
Asja õnnestumisele aitas muidugi kaa-
sa ka töö avalikkusega, mis algas roh-
kem kui pool aastat enne messi. See on 
võimas vahend, kuid vajab pro-
fessionaalset kätt.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2011

Helsingi raamatumess, kus Eesti 
oli peakülaline, on täna mööda-
nik. Samas on kõik veel värs-

kelt meeles. Küsisime töörühma prog-
rammi eest vastutajatelt, milliseid küsi-
musi ja mõtteid Helsingi mess kergitas.

Jürgen Rooste: Nina-vastu-klaasi-pers-
pektiiv pole mingi suurem asi vaate-
punkt, teatavas mõttes kõige odavamad 
kohad, eks...

Aga mida ma enese ümber nägin: 
kõik pingutasid, tormasid, rabelesid, 
püüdsid, olid vahel rõõmsad, vahel õn-
netud, vähel närvis ja ärevil, vahel isegi 
õnnelikud. S.t puht emotsionaalselt: 
kõik olid hingega asja juures. Ja sel ju-
hul kannab too puuke alati vilju. Het-
kekski ei tekkinud tunnet, et soome 
meedia pidev tähelepanu oleks midagi 
imelikku, et pääle autori esinemist tek-
kinud autogrammi (ja enne raamatuos-
tu-)saba oleks midagi kohatut või kum-
malist. Paar-kolm väiksema osalejate 
arvuga esinemist olid eesti autoritel pi-
gem erandid, langesid kokku päeva lõ-
pu või mõne suurema sündmusega. 
Tööpäev algas vara ja lõppes videvikus, 
ilus, nii nagu peabki.

Liisa Ojaveer: Raamatumess oli vägev. 
Kummardus kirjanikele, messi toim-
konnale ja kõigile, kes kaasa lõid. Nii 
mastaapse asja kokkuõmblemine ei ole 

kommentaar uudised

Novembri teises pooles 
ilmub kirjastuselt Täna-
päev Gerda Kordemetsa 
ja Anne Tuulingu koosta-
tud raamat „Sulev  
Nõmmik: „Kui näeme, siis  
teretame!””. Raamatus ju-
tustatakse kuulsa lavastaja ja 
rahva poolt armastatud koomiku 
elust ja töödest, tutvustatakse 
ka vähetuntud juhtumisi.  
Mahukas raamat sisaldab  
haruldast fotomaterjali. 
Vt lk 2
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Järelmõtteid  
Helsingi messile

Heli Allik
Tallinna Ülikooli  

Kirjastus 
peatoimetaja

teps mitte kerge töö. Eesti sai sellega 
hakkama ja väga hästi sai. Pilgeni täis 
saalid, suur meediahuvi ja eelkõige to-
hutu hulk rõõmsaid inimesi. Olen õn-
nelik ka muusikamessi üle, ülihea asu-
kohaga rõõmsavärvilises boksis käis 
neil päevil palju noori ning reede õhtul 
kütsid Mari Kalkun, Iiris ja Ewert@The 
Two Dragons Siltaneni klubi kuumaks.

Igatahes, kui mõtlen eelmiste aastate 
messidele, siis ei mäleta, et ükski pea-
külaline nii vingelt oleks esinenud. Va-
ravalgest hilisööni. Sellest räägitakse 
veel kaua.

Ilvi Liive: Helsingis oli suur eesti kirjan-
duspidu ära ja nüüd on justkui natuke 
tühi tunne. Nagu ikka pärast suurt pi-
du. Pikk koostöötamise aeg koos suu-
repärase meeskonnaga on seljataha 
jäänud. Soome raamatusõbrad on kuul-
nud ja näinud ka neid eesti kirjanikke, 
kellest nad varem ei teadnud ja oska-
vad nüüd ehk natuke paremini eesti 
kaasaegses kirjanduses orienteeruda. 
Kuid must boks, see eesti kirjanduse 
maamärk võikski jääda vaikselt, aga 
kindlalt mööda raamatumesse rända-
ma ja oma sisust kuulutama. Kuhu järg-
misena? 

Jan Kaus: Kasutan Helsingi raamatu-
messi Eesti programmi vastutava juhi-
na võimalust, et tänada südamest kõiki 

Sulev Nõmmiku  
elulugu

Raamat musta  
mure humoristilt 
Kirjastuselt Koolibri ilmus äsja Eestis 
lugejatega kohtunud Katja Kettu raa-
mat „Keevitaja”. Raamatu raamistik 
on Estonia hukk 28. septembril 
1994. Kettu ei keskendu õuduste öö 
kirjeldusele, vaid arendab kildudest 
pildi, kus Estonia ja selle saatus põi-
muvad Soome inimeste keeruka iga-
päevaeluga ja teevad neist ootama-
tult saatusekaaslased.

Hiljutistel raamatumessidel Frank-
furdis ja Helsingis müüdi edukalt ju-
ba Kettu järgmise romaani „Kätilö” 
tõlkeõigusi.

Katja Kettut on nimetatud musta 
mure humoristiks. Kettu ütleb enda 
kohta: „Mulle on öeldud, et keel, mi-
da kasutan, on sünge. Minu arvates 
see ei ole sünge, pigem on see elav, 
taltsutamatu, lihalik ja isegi naljakas. 
Sünged on teemad, sest mida tõsi-
sem on teema, seda rohkem on  
lugejal vaja naerda.” 

Ilmub „Balti  
riikide ajalugu”
Detsembri alguses ilmub kirjastuselt 
Varrak Tartu ülikooli Balti poliitika 
professori Andres Kasekampi raamat 
„Balti riikide ajalugu”. Raamat, mis 
originaalis ilmus inglise keeles  
(Palgrave Macmillan, 2010), jälgib 
kõigi kolme Balti riigi ajalugu alates 
Põhjala ristisõdadest Euroopa vii-
maste paganate vastu ja Leedu kerki-
misest keskaja Euroopa üheks võim-
samaks riigiks kuni nende liitmiseni 
Venemaa keisririigiga ja modernse 
rahvusliku identiteedi tekkeni.  
Uusimatele teadustöödele tuginedes 
pöörab Andres Kasekamp erilist 
tähelepanu tormilisele kahekümnen-
dale sajandile, mille jooksul Balti  
riigid saavutasid iseseisvuse, kuid 
pidid ka taluma nii Nõukogude Liidu 
kui ka Natsi-Saksamaa okupatsiooni. 

Traditsiooniline 
jõulumüük Rahvus-
raamatukogus
06.-10. detsember toimub Rahvus-
raamatukogus iga-aastane raamatu-
te jõulumüük! Olete oodatud!

Asko Künnapi kujundatud Eesti „Must Boks” oli esmakordselt kasutusel 2007. aastal, mil Eesti oli peakülaline Göteborgi  
raamatumessil. Kui kasutada Ilvi Liive sõnu, on sellest saanud kui eesti kirjanduse maamärk, mis võiks edaspidi jäädagi mööda 
raamatumesse rändama.                            foto Jüri J. Dubov
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tundubki tolle olukorra kirjeldamiseks 
ainuvõimalik, sest dokumentaalne raa-
mat oleks ehk liig ängistav või kuiv ja 
täielik fiktsioon, olgu see kas või tõene, 
ei mõjuks enam usutavalt kellelegi, kes 
pole ses supis ise rohkem või vähem 
ujunud. Aga paljud tänased lugejad ju-
ba enam ei ole.

meile tänaseks muidugi teada, ent seda 
võluvam on vaadata kõigele toimunule 
jälle seestpoolt, osaleda ülivilkas Nõuko-
gude teadus- ja kultuurielus, millest vii-
mane on ehk sel hetkel ajaloos ülimalt 
skisofreeniline – kultuuriväärtusi luuak-
se mühinal ning riikliku plaani alusel ai-
na kasvavas tempos, ent see ja teine kul-
tuuritegelane sureb ikkagi vangilaagris 
või saadetakse riigist välja. On „izdat” ja 
„samizdat” nii kirjanduse kui ka muusi-
ka vallas ja nii edasi. Ja loomulikult pro-
paganda, mis areneb enneolematus 
tempos ja laiutab uskumatutes mõõtme-
tes enam-vähem kõikjal.

Tuleb tunnistada, et autori valitud do-
kumentalistlik-ilukirjanduslik vorm 
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„Ballett ajas mind sirgeks, film 
õpetas sekundite väärtust hin-
dama, estraad inimestega suht-

lema,” võtab oma mitmekülgse kogemu-
se kokku eesti lavastaja ja humorist Sulev 
Nõmmik (1931–1992), kelle elulooraama-
tus maalivad autorid Gerda Kordemets ja 
Anne Tuuling temast värvilise ja elusa 
portree, kus lastakse paista ka neil tahku-
del, mis muidu prožektorite valgusvihust 
kõrvale jäid. 

Gerda Kordemetsa küsitleb Mari 
Karlson.

Tundub, et Sulev Nõmmikut teavad kõik 
läbi ja lõhki. Kas selle raamatu kirjuta-
mise ajal ilmnes mõni nüanss või fakt, 
mis sind üllatas? vaimustas? või pani 
millelegi teise pilguga vaatama?

Üllatas taas, kui paljudele tänastele 
noortele Nõmmiku nimi ja looming mi-
dagi tähendab. Ennekõike muidugi läbi 
filmide. Viimane vaimustav avastus raa-
matusse ei jõudnudki: Eesti Filmimuu-
seumi 2012. aasta kalender on saanud 
pealkirjaks „Siin me oleme! Eesti film 
100”. See on ju parim tõend, et Nõmmik 
ja tema filmid on jätkuvalt eesti filmi-
maastikul olulised, filmitegijaile tähen-
duslikud.

Mõnevõrra üllatav oli ka leida, et 
rahva poolt üliarmastatud koomik ja 
kuulus muusikalilavastaja oli eraelus 
pigem sissepoole pööratud. Võiks öel-
da, et kõik pidasid ennast Sulev Nõm-
miku tuttavateks. Aga sõpru oli tal vä-
ga vähe.

Nõmmik tundus olevat avatud inimene, 
samas räägivad tema kolleegid, et ta 
hoidis küllalt suurt distantsi. Kas Sulev 
Nõmmik andis ennast hästi raamatuks 
vormida või punnis vastu ka?

Punnis vastu, ja kõvasti! Vahepeal ko-
guni nii hullusti, et hakkas tunduma: ta 
ei tahagi endast mingit raamatut. Aga 
ühel hetkel tundus äkki, et ta vist on 
meiega leppinud ...

Tegelikult ei julge ma tänaseni öel-
da, et Nõmmik endale lõplikult ligi las-
kis, et ta lubas endaga teha, mis me 
tahtsime. Aga mulle sai selgeks, et ko-
gu Sulevi edevuse juures poleks prae-
guse kollase ajakirjanduse janu tuntud 
inimeste eraelu detailide järele olnud 
talle meeltmööda. Seetõttu olen teatud 
mõttes isegi rahul teadmisega, et kõi-
ki saladusi ei õnnestunud meil lahti 
muukida. Kuigi – huvi oli. Kui juba 
asud tuhnima minevikus, ei saa sa olla 
avastamise hasardist puutumata. Ei ol-
nud ka meie. Ja üht-teist, mida seni 
Nõmmikust ei teatud, toob see raamat 
päevavalgele ka. Ma loodan väga, et 

me oleme olnud selles osas hellad ja 
diskreetsed.

Kas sul on Sulev Nõmmikust ka isiklik-
ke mälestusi?

Väga vähe. See oli mu põhiline kaht-
lus ja hirm – ma ju ei tundnud Nõmmi-
kut tegelikult. See on ühtpidi halb, sest 
kirjutada on palju raskem. Aga teistpidi 
– nagu ma nüüd tean – hea ka. Sest 
meie Anne Tuulinguga ei kandnud en-
daga kaasas ei kammitsevat isiklikku 
(sõbra)suhet ega ka teadjama kaastee-
lise eelarvamusi.

Ja lõpuks on mul ka oma väike õigus-
tus, miks just mina selle raamatu kirju-
tasin: meil Nõmmikuga on mõlemal 
juured tugevalt Hiiumaa mullas, ehkki 
me mõlemad (Nõmmiku sõnu laena-
tes) oleme „oma kodumaa reetnud”. 
Aga meie armas Hiiumaa on selles raa-
matus olemas.

Milline periood Nõmmiku elus tundub 
sulle endale nii huvitav, et sa oleksid 
ise tahtnud tema kolleeg või assistent 
olla?

Nõmmiku loometees on üks periood 
väga selgelt välja joonistunud, mille 
osaline – ükskõik millises rollis – taht-
nuks olla igaüks. Need olid aastad 
1968–1973, ja ilmselt ka mõned enne 
ning pärast seda. Siis valmisid järjest fil-

Sulev Nõmmik:
„Kui näeme,  
siis teretame!”
Gerda Kordemets,  
Anne Tuuling
336 lk, kõva köide

Punane küllus
Francis Spufford
tõlkinud  
Andrus Maran
392 lk, kõva köide

Ärimees
Mihkel Tiks
296 lk, kõva köide
Üheksakümnendatel 
aastatel, mis kogu seni-
se elu pea peale pööra-
vad, saab elumehest ärimees. Seni-
tundmatus olelusvõitluses leiab pea-
tegelane kogemata kuldvõtmekese, 
mis avab talle ukse kapitalistliku hea-
oluühiskonna hüvede juurde. Kuid 
edu ja armastus panevad pea pöörita-
ma, perekond puruneb ning otsustav 
katse kindlustatud mehena rahusa-
damasse jõuda ei taha õnnestuda. 
Rantjeepõli toob kaasa uued problee-
mid, igatsetud maaelu idüllist pole 
jälgegi. „Ärimees” on järg raamatute-
le „Mängumees” ja „Elumees”.

Imaago
Ljudmila Ulitskaja
tõlkinud Jüri Ojamaa
sari „Punane raamat”
576 lk, kõva köide
„Imaago” on laiahaar-
deline portree inimestest, nende eri-
nevatest iseloomudest ja saatustest 
ajaloo tõmbetuultes. Raamatu pea- 
tegelased on kolm lähedast sõpra: 
muusik, fotograaf ja luuletaja. Ajali-
seks raamiks on Jossif Stalini ja  
Joseph Brodsky surmade vaheline  
periood. See on tõeline põlvkonna- 
romaan, kus on palju tegelasi, suh-
teid, sündmusi ja kõike seda, millest 
kokku koosnebki elu. Ljudmila  
Ulitskaja (snd 1943) raamatutest on 
eesti keeles varem ilmunud „Lõbus 
matus”, „Kukotski juhtum” ning  
„Medeia ja tema lapsed”.

35 päeva:  
revolutsiooni  
tunnistaja
Béla Lipták
tõlkinud Hedda Maurer
196 lk, kõva köide
Ungari 1956. aasta revolutsioonis 
osalenud Béla Lipták meenutab raa-
matus neid oktoobri- ja novembripäe-
vi, mil ungarlased lootsid ülestõusuks 
ühinedes pääseda Nõukogude Liidu 
haardest ja taastada täielikult oma 
sõltumatus. Tegu ei ole kronoloogili-
se ajalooraamatuga, vaid väga vahetu 
ja isikliku mälestusteraamatuga, kus 
kirjeldatakse toonast entusiasmi,  
lootuse ja lootusetuse kiiret vaheldu-
mist, ülestõusu anatoomiat ja erine-
vaid inimsaatusi.

Kui teed nii,  
nagu mina tahan
Henrik Fexeus
tõlkinud  
Allar Sooneste
288 lk, kõva köide
Inimesi ja ettevõtteid, kes sind mõju-
tada tahavad, pole kunagi olnud nii 
palju kui praegu, ja mõjutamisvõtted 
on järjest rafineeritumad. Raamatus 
„Kui teed nii, nagu mina tahan” kirjel-
dab Henrik Fexeus, kuidas käib sinu 
aju pärast peetav sõda ja õpetab, kui-
das mitte alluda mõjutamiskatsetele.

Kaubamaja
Avo Kull
280 lk, kõva köide
Romaan viib meid taas-
iseseisvunud Eesti ma-
janduse ärkamisaega. 
Meeleheitliku pühendumusega aren-
davad teose tegelased uut kaubama-
ja. Avastame, milleni viib ahnus ja kui 
ehmatavalt lühike võib olla tee kurite-
geliku raha ja parteikassa vahel. Näe-
me, kas täitub kurjategija soov lõpe-
tada hundielu ja uuesti inimeseks 
saada. 

Uduvere vanamees oo sii!
ilmunud

Mihkel Mõisnik

Kas see on romaan? Või ulme? 
Defineerimise küsimus, sest 
raamat jutustab küll tõsiloo, ent 

teeb seda ilukirjanduslikus vormis. 
Kuidas ka määratleda, kõneleb see 20. 
sajandi keskpaigast, mil veel usuti, et 
Nõukogude riiklik majandusmudel 
võibki tegelikult vabaturu üle trumbata 
ning tekitada maailma, milles eksistee-
rivad rikkad kommunistid ning neid 
kadestavad kapitalistid. Täpsemalt kõ-
neleb see tolle idee viimasest ja kõige 
nutikamast versioonist, küberneetili-
selt juhitud plaanimajandusest, selle lä-

Tööstus! Progress! Küllus!
bikukkumise käigust ja põhjustest.

„Punane küllus” räägib aegadest, mil 
vähemalt kusagil usuti, et peagi, üsna 
peagi lööb Moskva säraga üle isegi 
Manhattani ja iga tehasest väljuv Žiguli 
on parem kui Porsche. See on lugu 
teadlastest, kes andsid oma parima, et 
see unelm tõeks saaks. See on ideede 
komöödia ja romaan ideede hinnast.

Raamatu lehekülgedel luuakse taas 
Nõukogude Liit selle teadlaste ja poliiti-
kute, töömeeste ja brigadiride, unistaja-
te ja küünikutega. Nõukogude Liit, kus 
keset 1950. aastate tormilist kasvu valit-
seb üleüldine optimism ja usk, et suur 
majanduseksperiment võibki õnnestu-
da. Millise hinnaga see mull loodi, on 

mid „Mehed ei nuta” ja „Noor pensio-
när” ning ilmselt Eesti pikima elueaga 
teatrilavastus „Pipi Pikksukk”. Aga ka 
meistrile endale enim loomerõõmu ja 
-rahuldust pakkunud muusikal „Mees 
La Manchast”. 

Nõmmiku selle ajajärgu töö on sel 
määral kullafond, et raiunuks ta igave-
seks eesti filmi- ja teatrilukku ka siis, kui 
ta rohkem poleks üldse midagi teinud.”

Oma pika kirjutamis- ja lavastamis- 
kogemuse (samuti ka raamatute koos-
tamise kogemuse) juures kirjutasid  
sa oma esimese raamatu. Kas see oli 
ka kuidagi eriline?

See oli suur Õpetus. Nagu vist iga asi, 
mida elus esimest korda tehakse. Teise 
inimese elu on püha – seda ei saa ega 
tohi minna „katsuma” muu töö kõrvalt 
ja riivamisi. Ja kui sa ise sellest aru ei 
saa, siis sulle näidatakse, kuidas peab. 
Aastasena mõeldud kirjutamistöö kuju-
nes kaheaastaseks ja sedagi mitte üksi, 
vaid Anne Tuulinguga koos.

Niisuguse mahuga töö puhul (raamat 
on üle 300 lk) tuleb osata olulist ja eba-
olulist täpselt eristada ning teha seda 
juba algusest peale. Pea peab olema 
klaar, mõte selge, ja idee sõnastatud – 
ei tohi ennast uputada materjali alla. 

Kogu sellest arhiivist, mis Nõmmiku 
raamatu jaoks esimese tööaasta jooksul 

Kärna Ärni oli tegelikult noor mees. Sulev Nõmmik tegi raadioeetris Kärna Ärnit esimest korda 29. septembril 1974.   foto raamatust

kokku sai kogutud, võiks kirjutada veel 
kaks raamatut. Iseküsimus, kas sel on 
mõtet, sest olulisim Nõmmikust sai 
siiski öeldud nende kaante vahel.

Suurim rõõm on aga, et Sulevi abi-
kaasa Aili ja tütar Tiia-Mai aitasid pä-
rast pikki vaikimise aastaid seda raa-
matut teha – andsid otsekui oma õnnis-
tuse –, ning lõpuks ka käsikirjale oma 
heakskiidu. Siis teadsin, et sel tegemi-
sel on olnud mõte ja tähendus.

Mis osa on raamatu valmimises Anne 
Tuulingul?
Anne tuli mulle appi, kui ma olin lootuse-
tult mattunud Nõmmiku arhiivi ja muu 
kogutud materjali alla, suutmata seda 
enam kuidagi organiseerida. Anne võttis 
oma pikaajalise toimetajakogemusega 
tüütu korrastamisetöö enda peale, aitas 
luua ühtse kontseptsiooni ning juhtis tä-
helepanu sellele, mis raamatust veel 
puudus ja millest tuleks loobu-
da.



Kuigi Vello Viisimaa ei saanud teene-
lise kunstniku aunimetust ja Meie  
Matsi auhinna pidi vastu võtma Teesi 
Viisimaa, sest Vello puhkas juba Metsa-
kalmistul, kinkis elu talle vastu naerata-
des parima: armastava pere ja publiku 
armastuse.

tu kadumise põhjustas mõni armas tut-
tav, keda ma koolipäevist saadik polnud 
näinud, ja ta ei teadnud, kas kapata mul-
le järele või jätkata tualetile vastavat 
väärikamat laskumist. Arvan, et ta tuli 
siiski veidi kiirendatult ning leidnud 
teelt mu kinga, jõudis ta minuni het-
keks, kui ma kõrvarõngaste kõlkudes 
kõhuli direktori looži barjääril lamasin, 
millele ma (jumal tänatud!) suutsin sel-
les kiirlaskumises viskuda.”

Naeratades kingitud
Vello Viisimaa kinkis oma sära ja soo-
just pillavalt. Väino Puura imestab, et ta 
ei näinud Vellot kunagi ei pahas tujus 
ega isegi väsinuna mitte.

ilmunud

Vello Viisimaa. 
Lauldes vihmas
Teesi Viisimaa
224 lk
kõva köide

Ameerika mässaja  
Clint Eastwoodi elu
Marc Eliot
tõlkinud Lauri Saaber
350 lk
kõva köide
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Mari Karlson

Vello Viisimaad (1928–1991) jät-
kus kõikjale: ta oli Estonia draa-
ma- ja operetinäitleja, inspitsient, 

kupletist, esines estraadil ja reklaamfil-
mides ning oli Sulev Nõmmiku määrat-
luse järgi Eestimaa ainuke „operetinäit-
leja-loomakasvataja”. Tema kolleegid, 
kellega koos estraadikavades publikut 
naerutati, mäletavad mitut Viisimaa nal-
ja, mis nüüd on „ilma peale rändama läi-
nud” ja elavad nagu kõnekäänud oma 
elu, tegelik autor ununemas.

Et ei ununeks ...
Kui Vello Viisimaa abikaasa, Estonia 
baleriin Teesi Viisimaa Vello albumeid 
korrastama hakkas, selgus, et paljugi 
on sealt puudu ja mõndagi hakkab mee-
lest minema. Just sellepärast sündis 
see raamat – et ei ununeks.

„Pean oma kohuseks ja võlaks Vello 
ees rääkida temast mitte ainult kui ope-
reti- ja estraadinäitlejast, vaid eelkõige 
kui väga huvitavast, soojast inimesest, 
kes 20 aastat tagasi oli tuntud ja teretul-
nud igas Eestimaa nurgas ja kes oli poi-
sipõlvest peale, ligi 50 aastat, tugevate 
sidemetega Estonia teatri külge seotud.

Temale mõeldes meenub arvukate la-
vakujude, talle ainuomase elegantse ma-
neeri ja mitte kunagi vääratava maitse 
kõrval tema särav huumor, mida ta pil-
las otsekui küllusesarvest, puistates üle 
kõik, kes temaga kokku puutusid,” kir-
jutab Teesi Viisimaa raamatu proloogis.

Kolleegid – Sirje ja Väino Puura,  
Katrin Karisma, Väino Aren, Arne 
Mikk ja paljud teised – jagavad selles 
raamatus oma mälestusi, milles refrää-
nina korduvad soojad toonid: Vello Vii-
simaa erakordne huumorimeel, mis ku-
nagi ei läinud teravaks; tema hoolimine 
teistest inimestest; tema hämmastav 
mälu, musikaalsus ja „poolabsoluutne 
kuulmine” (Viive Ernesaksa väljend). 

Vello Viisimaa armastanud ise öelda: 
„On kahesuguseid inimesi: ühed, kes 
laulavad vihma käes, ja teised, kes saa-
vad lihtsalt märjaks!”

See on raamat mehest, kes ei saanud 
kunagi „lihtsalt märjaks”.

Raamat armastusest
Viini opereti, tolmuste eesriiete, kont-
serdireiside ja lavaproovide kõrval rul-
lub lehekülgi pöörates lahti ühe imelise 

Vello Viisimaast,  
soojuse ja armastusega

Clint Eastwood kuulub õigusega 
Hollywoodi populaarseimate ja 
ajas vastupidavaimate tähtede 

hulka. Ta on teinud filme üle viieküm-
ne aasta: mõttetutest ja unustatud pisi-
osadest Universali stuudio statistina 
kuni näitlemiseni paljudes Oscari-ka-
liibriga menukites, mille juures oli ta nii 
produtsent kui ka lavastaja ning mis pi-
gem varem kui hiljem jõudsid Ameeri-
ka armastatuimate filmide sekka.

Karjääri alguses osales Clint 
Eastwood seitse ja pool aastat telesarjas 
„Rawhide” ning tema Rowdy Yates 
muutus üheks 1950ndate lõpu ja 
1960ndate alguse populaarsemaks tele-
kauboiks. Kui „Rawhide” kaheksanda 

Kuulus kõikjal, kus filme näidatakse
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hooajaga otsa lõppes, oli temast saanud 
rahvusvaheline filmistaar tänu ülesas-
tumisele kolmes tohutult menukas spa-
getivesternis, mis vändati ja esilinastu-
sid Euroopas. Kui need filmid viimaks 
Ameerika ekraanidele jõudsid, tegid 
need temast ka Ühendriikides kinotä-
he. Järgmise veerandsajandi jooksul 
mängis Eastwood mitmes tosinas õn-
nestunud filmis, mis tõid talle kuulsuse 
kõikjal, kus filme näidati. Ta oli päris 
kindlasti rahvalemmik, ent sellal pidas 
Hollywoodi eliit tema filme liiga žanri-
keskseks, et neid Oscari vääriliseks 
hinnata.

1992. aastal produtseeris ja lavastas 
Clint Eastwood „Armutu” (Unforgiven), 

Tavalised  
hambahaldjad
Reeli Reinaus
160 lk, kõva köide
Hambahaldjad Krõõt, 
Lucinda ja Rudolf alles 
õpivad oma ametit, ja sugugi mitte 
alati ei lähe see ladusalt, vaid üle ki-
vide ja kändude. Muuhulgas tuleb 
neil hakkama saada võlumise, üks-
sarvikute kasvatamise, hambaröövli 
ja nii mõnegi kurjakuulutava võluole-
vusega. Kõige rohkem teeb neile aga 
muret, kuidas panna lapsi uskuma, et 
nad on päriselt olemas – et nad pole 
väljamõeldud muinasjututegelased, 
vaid täiesti tavalised hambahaldjad.

Tont ja manna- 
puder. Naljakad 
lastejutud
Markus Saksatamm
144 lk, kõva köide
Selle raamatu enam kui 
30 loos seikleb poiste ja tüdrukute 
kõrval ka hoopis kummalisi tegelasi. 
Näiteks leiab siit verivorsti, kes tahab 
hakata jõuluingliks või siis sproti, kes 
peab end kuulsaks politseikoeraks. 
Rääkimata karust, kes läheb panka 
kroone eurodeks vahetama ja seast, 
kes proovib ära ministriameti. Markus 
Saksatamm on varem avaldanud raa-
matud „Võlur Sinku-Vinku ja nõiat-
rall”, „Külaline Okidoki planeedilt” 
ning „Ruubert, lohe ja laevapoisid”.

Nõianeiu  
Nöbinina
Kristiina Kass
96 lk, kõva köide
Kordustrükk Kristiina 
Kassi populaarsest 
lasteraamatust, millest aasta lõpus 
jõuab ETV ekraanile telesari. Nõianeiu 
Nöbinina on pesuehtne nõid. Aga ta 
pole mingi kuri nõiamoor, vaid armas 
saja-aastane nõiaplika, keda teised 
nõiad võõristavad. Nöbinina lõpetab 
nõiakooli ning laia ilma minnes valib 
ta endale elukohaks perekond Puravi-
ke suvila, muidugi viimastelt luba kü-
simata. Kui sinna jõuavad ka Puravi-
kud ise, on nende üllatus suur – nõia-
ga koos elades juba igav ei hakka. 

Printsess Luluu  
ja härra Kere
Piret Raud
208 lk, kõva köide
Kui printsess Luluu esi-
mest korda härra Keret 
kohtab, küsib ta: „Kas sa oled kum-
mitus?” „Rumalus!” vastab too. 
„Kummitusi pole olemas. Mina olen 
luukere. Lihast ja luust luukere. Või 
õigemini ainult luust. Sõbrad kutsu-
vad mind lihtsalt härra Kereks.” Ent 
miks elab salapärane luukere print-
sessi lossis? Ja millist saladust ta 
hoiab puust nikerdatud laekas? 
Raamat pälvis 2008. aastal Eesti  
Kultuurkapitali preemia aasta parima 
lasteraamatu eest ja 2009. aasta  
kevadel Eesti Lastekaitse Liidu „Hea 
raamatu” tiitli. 

Tagasitee
Erich Maria Remarque
tõlkinud Tiina Aro
288 lk, kõva köide
1918. aasta lõpp:  
käputäis sõdureid pöör-
dub läänerindelt tagasi koju. Kuid 
kangelastest saavad kerjused, keda 
pole enam kellelegi tarvis, kes kohta-
vad kunagise sõjavaimustuse asemel 
veel vaid alandust ja vaenulikkust. 
See on klassikateose „Läänerindel 
muutuseta” järg. See teema pole  
kaotanud oma aktuaalsust tänagi.

milles ise ka peaosa mängis, vesterni, 
mis sõna tõsises mõttes pani punkti 
kõigile vesternidele. Selle tootis tema 
enda produktsioonifirma Malpaso. „Ar-
mutu” võitis neli Oscarit, sealhulgas 
kaks Eastwoodile (parima režissööri ja 
parima filmi kategoorias), ning ühtäkki 
oli ta Oscarite suhtes omandanud kuld-
se puudutuse: Akadeemia pidas kas au-
hinna või nominatsiooni vääriliseks 
peaaegu kõiki tema järgmise viieteist-
kümne aasta filme, mille hulka kuulu-
vad „Miljoni dollari tüdruk” (Million 
Dollar Baby, 2004), „Saladuste jõgi” 
(Mystic River, 2003), „Meie isade lipud” 
(Flags of Our Fathers, 2006), „Kirjad 
Iwo Jimalt” (Letters from Iwo Jima, 

2006) ning „Vahetus” (Changeling, 
2008).

Ja Eastwoodi karjäär ei ole veel kau-
geltki läbi ning rõõmustavat vaatamist 
on temalt loodetavasti põhjust  
oodata veel mõnda aega.

Teesi ja Vello Viisimaa 1958. aastal. foto raamatust

armastuse ja armsa perekonna lugu. 
Padja alla peidetud šokolaaditahvlike, 
pühendusluuletused, üllatuskingitu-
sed. Ja ootamised: Teesi Vellot teatri 
valvelauas. Vello Teesit pärast etendust 
tühjas saalis orelit mängides. Teesi Vel-
lot aknal. Vello Teesit bussipeatuses. 
Ikka selleks, et koos edasi minna.

Muidugi, kui lugeja on jõudnud pei-
detud šokolaaditahvli ja öise orelimän-
guni, on ta juba mitu korda kogu süda-
mest naeru lagistanud. Teisiti ei saaks-
ki olla perekonna puhul, kes isegi täna-
val viisipäraselt kõndida ei mõista!

„Meie peres oli üks isevärki rituaal,” 
meenutab Vello tütar Piret Viisimaa. 
„Tänaval käies luges keegi meist kol-
mest ootamatult „üks-kaks-kolm!”, mil-
le peale tuli kõigil korraga teha väike 
lõbus hüpe ja laulda „... aga pojad jäivad 
järele!” Isale meeldis seda kalpsamist 
muidugi kõige rahvarohkemas kohas 
algatada.”

Usun, et Teesi Viisimaal on elu lõbu-
sate seikade märkamiseks sama hea 
pilk kui tema abikaasalgi oli. Temal, kui 
endiselt baleriinil on muidugi oma suhe 
kõikvõimalikesse kukkumistesse, (pea-
aegu) ilma milleta ei möödunud ka Vel-
lo Viisimaa 60. aasta juubeli tähistami-
ne Linnahallis. 

„Meil olid kohad direktori loožis. Hak-
kasime Piretiga selles päratus amfi- 
teatris otse nagu taevalakast alla lasku-
ma. Mulle tundus, et kõikide pilgud on 
meile suunatud ja tekib vaikus, kui me 
sealt keskelt ja kõrgelt nagu kaks taeva-
isa saadikut tema aujärjelt alla astume, 
et rahva sekka sõnumit tuua.

Juba mõne astme järel tundsin, kui-
das vasaku jala kingakonts iga astumi-
sega naksudes mingi ääre taha kinni 
jääb. Veel mõninga sammu järel hakkas 
kingarihm kanna taga viltu kiskuma, 
selle ärahoidmiseks püüdsin oma keha 
tasakaalustada, kaldusin ettepoole ja 
sekundi murdosa vältel oli mul valida: 
kas prantsatada astmetele külili või ka-
sutada tekkinud kehakallakust saadud 
hoogu kenaks galopiks trepist alla.  
Eelistasin viimast ja nii ma Pireti kõr-
valt minema kappasingi, tehes seda esi-
algu väikeste ülejala hüpetega (balletis 
pas de chat), mis järjest hoogu võttes ja 
inertsi seadusi järgides muutus kiireks 
tuhisemiseks trepist alla, pea kaugel 
ees nagu julgel kilpkonnal ja jalad kit-
sas seelikus järele sibamas.

Igatahes arvas Piret, et minu ootama-



Varrak4 4 (57)  26. mai 2011

www.varrak.ee

Varrak4
www.varrak.ee

7 (60)  17. november 2011

raha skandaal ja ülemaailmne majan-
duskriis, mille märksõnadeks Eestis 
said paljude unistuste (loodetavasti aju-
tine) purunemine ja euro. Kõik need 
sündmused muutsid Eestit, ja muutsid 
ka mind kui presidenti. 

Nende sündmuste ajal ja järel tajusin 
ehk teravaimalt avalikku ootust ja mi-
nule suunatud pilke. Adusin justkui tel-
limust, et president ütleks välja, mis on 
juhtunud, mis õige ja mis vale, ja kuidas 
edasi minna. Selgeltnägija võimeid 
omamata üritasin alati reageerida mul-
le teada oleva info ja parima äranägemi-
se järgi, ikka uskudes, et iga keeruline 
olukord kätkeb endas õppetundi edasi-
seks, ning soovis, et ei kaoks pealehak-
kamise julgus, rahva usk iseendasse, 
Eestisse ja tulevikku. Loodan ka nüüd, 
et meie peamine ühine õppetund seis-
neb teadmises, et Eesti saab alati hak-
kama. See polegi nii väheoluline, eriti 
teades, kui palju vajavad teised riigid ja 
rahvad just sel alal järeleaitamistunde.

Tugeva eneseusu kõrval soovin, et 
õpiksime oma saavutusi ja eneseusku 
mitte häbenema. Kui vaatan tagasi kõi-
gile nendele välismaa poliitikutele ja rii-
kidele, kes kahekümne aasta vältel 
Eestit õpetasid, ning kui näen nüüd 
võõrapelgu neissamades riikides koos 
suutmatusega enesele võetud kohustu-
si täita, siis tahaksin väga, et me enese-
tunne sõltuks edaspidi palju vähem sel-
lest, mida “nemad meist arvavad”. 

Just sellega ongi seotud üks mu kõ-
nesid ja esseesid pidevalt läbiv seisu-
koht: on aeg lõpetada üleolev suhtumi-
ne Euroopa Liidu niinimetet uutesse rii-
kidesse. See pole kerge, eriti põhjusel, 
et paljud 1990ndail Kesk- ja Ida-Euroo-
pa riikide tulevikuga tegelenud inimes-
test on jätkuvalt võimul või ametis. Aga 
nad võiksid vähemalt üritada.

Ma ei söanda arvata, kas ja kui palju 
selle kogumiku tekstidest täitsid neid 
eesmärke, mida riigipea kõnedelt ooda-
takse: seletada Eestit, sõnastada küsi-
musi, kutsuda kaasa mõtlema, tekitada 
emotsioone ja arutelu ning lõppkokku-
võttes nihutada ühiskonna vaimseid ja 
eetilisi tasakaalupunkte. Selle hinnan-
gu saavad anda kuulajad ja lugejad, pii-
sava ajalise distantsi korral ka ühiskon-

nateadlased ning päris kauges tulevi-
kus ehk ka ajaloolased. 

Küll aga veendusin üsna pea pärast 
presidendiametisse astumist, et avalik-
kuse ees välja öeldud või avaldatud sõ-
nad kaaluvad varasemast palju rohkem. 
Seda ka juhul, kui öeldut oli päris raske 
iseloomustada sõnaga “terav” või “otse-
kohene”. Ühtäkki ei tundunudki mulle 
enam üle tähtsustatuna kellegi vara-
sem tõdemus, et presidendi suu läbi 
kõneleb Eesti riik. Nagu iga kirjutaja ja 
kõneleja teab või vähemalt aimab, ka-
handab kellegi teise, olgu isiku või suu-
rema inimkoosluse nimel kõnelemine 
oluliselt sõna- ja mõttevabadust. Nii tu-
levad otseütlemiste asemele kujundid 
ja mõistaandmised, terav kriitika või et-
teheide leiab koha ridade vahel. 

Teisalt soovisin ja soovin jätkuvalt 
näidata teistsugust stiili, arutleda ning 
rääkida asjast, mitte alandada või solva-
ta inimest, kellel võib olla on teistsugu-
ne arvamus.  Loodan, et kui president 
näitab oma suhtumisega  eeskuju ega 
“pane ära”, siis kosutab see Eesti poliiti-
lise väitluse kultuuri ning teiste arvel 
edvistamisest  saab aja jooksul infor-
meeritud osapoolte diskussioon. 

Täna neid tekste üle lugedes saanuks 
mõnd asja teisiti ja täpsemini öelda ning 
mõne asja ka enda teada jätta. Aga omas 
ajas ja kohas, sageli aja surve all, said 
need mõtted ja seisukohad just sellised, 
nagu siit raamatust lugeda võib. Tagant-
järele ilustamine, kohendamine või täius-
tamine poleks lihtsalt aus. Need mõtted 
olid mõeldud kõlama kindlal hetkel, siis, 
kui kuulaja oli end selleks häälestanud, 
siis kui Eesti neid sõnu ehk ootas. Loo-
dan, et need kõnetekstid ja artiklid kuva-
vad toonaseid tunded ka aastaid hiljem 
lugejate meeltesse.

/…/

August Tamme 
päevaraamat
August Tamm
illustreerinud ja 
kujundanud  
Urmas Viik
308 lk
kõva köide
August Tamme päevik ilmus välja pä-
rast Augusti lese surma, olles aastaid 
olnud varjul tema kõige isiklikemate 
asjade hulgas. August Tamm oli me-
remees ja filmioperaator, kelle tege-
vuse tõelise sisu avastamine seisab 
loodetavasti alles ees. Päevaraama-
tus on juttu elust laevadel, seilami-
sest maailmamerel, jõudmisest sün-
nimaale, eluolust ja õpingutest New 
Yorgis ja osalemisest Kaug-Põhja eks-
peditsioonidel. Teksti looritab igat-
suslik ja sentimentaalne õnnepüüd-
lus, ilmestavad nõukogude avastus-
retkede mõistatuslikud „valged 
laigud” ja kõike seda kaunistavad 
päevikupidaja sulejoonised. 

Vene veri
Kai Aareleid
200 lk
kõva köide
„Vene veri” on omapära-
ne fragmentaarium elust 
lähimineviku Peterburis ja samas 21. 
sajandi eesti naise kiri kolmveerand 
sajandit tagasi elanud venelannast 
vaaremale. Loo minategelane satub 
mitmeks aastaks maale, mis ei kuulu 
kaugeltki tema lemmikute hulka, ja 
seisab seal ootamatult silmitsi iseen-
da perekonnalooga, mille on seni ee-
listanud maha vaikida. „Vene veri” on 
lugu kohanemisest, mäletamisest ja 
unustamisest, aga ennekõike sellest, 
et veri tõmbab lõppude lõpuks ikka 
vere poole – kui ainult teaks, mis või 
kus see veri on.

Tagurpidi valed
Lea Jaanimaa
200 lk
kõva köide
Edukas ja kaunis Sand-
ra on viimase aasta ela-
nud erakuna tillukeses Kalamaja 
korteris – talle näib, et nii suudab ta 
paremini toime tulla oma valusa sa-
ladusega. Üksinduse leevendami-
seks otsustab ta otsida endale inter-
netist meessõbra, kellega meili teel 
suhelda. Töötu Ida-Virumaa mehe 
Karli ja Tallinna kinnisvaramaakleri 
Sandra vahel arenebki netitutvus. 
Nende kirjavahetuse edenedes teeb 
elu uskumatuid pöördeid nii virtu-
aalses kui ka reaalses maailmas 
ning oma saatuse eest ei pääse 
kumbki.

Ilusad
Scott Westerfeld
tõlkinud Kret Kaasik
360 lk 
pehme köide
Scott Westerfeld on 
Ameerika ulmekirjanik, 
üks tänapäeva populaarsemaid noor-
teraamatute autoreid. Tema noorte-
sarja esimene raamat „Inetud”  
(Varrak 2011) jutustas maailmast,  
kus kõik kuueteistkümneseks saavad 
noored opereeritakse välimuselt 
täiuslikuks. „Ilusad” algabki sellega, 
et Tally on nüüd ilus ning tema elu 
koosneb üksnes lõbutsemisest. Oota-
matud asjaolud tuletavad aga Tallyle 
meelde tema endist elu londonlaste 
seas. Ta hakkab kavandama põgene-
mist Uus-Londonisse, aga kõik ei lähe 
nii nagu planeeritud…

Ilmunud Ilmunud

Toomas Hendrik Ilves  
saatesõnast raamatule „Suurem Eesti”

/…/

Presidendiamet pole kuulunud 
kindlasti nende unistuste või töö-
de hulka, mille poole oleksin sihi-

kindlalt ja energiat säästmata pürginud. 
Selgelt välja näidatud ja öeldud kire 
puudumist on mulle ka ette heidetud, ja 
koos sellega järeldatud, justkui teeksin 
seda tööd vastumeelselt või puuduliku 
pühendumisega. Seesugused arvamu-
sed panevad mind õlgu kehitama nagu 
ikka siis, kui tuvastan enda kohta antud 
hinnanguist kiuslikke eelarvamusi ja 
väheseid teadmisi. 

Küll aga vastab tõele, et olen 9. ok-
toobril 2006 antud presidendivande jä-
rel üritanud teadlikult viia Eesti riigipea 
avalikku rollijoonist vastavusse nende 
volituste ja võimupiiridega, mille meile 
väga hea põhiseaduse kirjutanud riigi-
mehed ja -naised presidendile ette nä-
gid. Olen püüdnud teha kõik endast 
oleneva, et harjutaks riigipeale põhisea-
duses ette nähtud rolliga ja saadaks 
lahti kujutelmast, mida kehastavad va-
navanematelt kuuldud jutud Konstan-
tin Pätsist. Sellest tulenevalt ja peami-
selt olen pidanud tähtsaks, et Eesti 
ühiskond vabaneks arusaamast, just-
kui oleks meie praegune riigikorraldus 
ja edu üksnes okupatsioonieelse idülli 
kehv koopia. 

Kindlasti on ka teistsuguseid arva-
musi, kuid minu meelest ei ole Eesti 
president rahva isa, kantslist  manitsev 
koolipapa ega kõrge kuninglik olend, 
kelle saabumise puhul tuleks võtta val-
velseisang, puhuda fanfaare ja rullida 
lahti punane vaip.

/…/
Keegi tark on täheldanud, et elu al-

gab alles siis, kui varem valmis tehtud 
plaan muutub. Sellest tõdemusest läh-
tudes mahtus mu esimesse presidendi-
aega päris palju “elu”. 

Mulle endale, aga ilmsesti kogu Ees-
ti riigile ja ühiskonnale defineerivad vii-
mast viit aastat eelkõige massirahutu-
sed Tallinna südames, Vene-Gruusia 
sõda, Keskerakonna esimehe Kremli-

Tagasivaatavalt 
esimesele viiele 

Jõulud kodus
Irina Tammis ja  
Pille Petersoo
208 lk
kõva köide
Aastaringis on üks eri-
line püha, mida suurem osa meist vä-
ga ootab – jõulud. Jõuluajal ehime 
oma kodud, valmistame erilisi rooga-
sid ja meisterdame kingitusi. Muidugi 
võib kõik vajaliku osta ka poest, kuid 
vaevalt söandab keegi vastu vaielda 
tõsiasjale, et just isetehtud kinkidel ja 
toitudel on sees see õige hing. See 
kaunis raamat ongi täis eestimaiseid 
käsitööprojekte ning häid jõuluret-
septe. Suurepärane kingitus nii enda-
le kui sõpradele, et muuta saabuvad 
jõulud veelgi erilisemaks, kui need 
seni on olnud. 

Ta ujub siiski...
Lembit Uustulnd
illustreerinud  
Anne Pikkov
192 lk
kõva köide
Tallinki laevakapten ja kirjanik – mit-
me haarava mereromaani autor Lem-
bit Uustulnd on sedapuhku kirjuta-
nud loo lastele. Raamat on pooldoku-
mentaalne – jutustus sellest, kuidas 
Uustulndi tütrepojad Mats ja Tõnn va-
naisaga reisi Rootsi kaasa tegid, mida 
nad laevas nägid ja millistest sünd-
mustest osa said. Kõige selle käigus 
saame tuttavaks reisilaevaga, ameti-
meeste ja nende töödega, käime kü-
las Rootsi kuningal ning imetleme 
muuseumis kuulsat sõjalaeva „Vasa”. 
Paeluvalt ja hea huumoriga kirjutatud 
raamat aitab lastele selgitada mere-
sõidu võlu, näitab laevaelu oma kire-
vates värvides ning avardab meie 
teadmisi sellest valdkonnast. 

Mida on lapsel  
kasvamiseks  
vaja?
Jari Sinkkonen 
tõlkinud Toomas Tallo
216 lk
kõva köide
Soome tunnustatud lastepsühhiaatri 
uus raamat võtab kokku autori  
kümnete aastate töökogemuse  
psühhiaatri, lapsevanema ja lektori-
na.  Milles avaldub lapse stress ja ag-
ressiivsus ning mil moel sellest üle 
saada? Kuidas areneb lapse enese-
hinnang ning kuidas seda mõjutavad  
häbitunne ja eneseimetlus? Kas on  
õige seada piire või last karistada? 
Missugust osa lapse arengus etenda-
vad mängud, muusika ja loovus?  
Mida annavad lapsele muinasjutud? 
Neile küsimustele vastates on autori 
vaatluse all peamiselt lapse esimesed 
eluaastad, mille tähtsus lapse  
arengule on ülioluline.  

Mis ja kuidas?
tõlkinud Helje Heinoja
192 lk
kõva köide
Kas saate hakkama 
lennuki maandamise-
ga? Aga korraliku veepommi tegemi-
sega? Ja on teil aimu levitatsioonist? 
Väidate, et see kõik on teile tundma-
tu? Pole viga – käesolev raamat on 
kõigi teadmishimuliste laste jaoks 
justkui loodud!  See on põnev teos, 
täis illustreeritud juhtnööre, kuidas 
kõike loetletut ja veel paljut muudki 
teha. Trikke, nippe ja tarkusi igaks pä-
evaks ning hulganisti vahvaid asju, 
mida ka igavuse peletamiseks ette 
võtta ja uurida. 

Suurem Eesti. 
Valik presidendi-
kõnesid ja  
-kirjutisi  
2006–2011
Toomas Hendrik Ilves 
376 lk, kõva köide

Toomas Hendrik Ilves.                                 foto toomas volmer



damisega, ent inimlikult, vooruste ja 
nõrkustega, põlgamata piinlikke mo-
mente, kartmata naerukohti – täpselt 
nõnda, nagu tasub meenutada üht tore-
dat inglise härrasmeest, kes muutis 
maailma ajalugu.

ja kvaliteet, aga puudu jääb hing. Nen-
de tarbijad ei pruugigi teada, et lisaks 
kõige populaarsematele on olemas ka 
erilised, nauditavad ja isikupärased joo-
gid, mille juurde käivad iidsed legendid 
ja kombed. 

deeritakse. Churchill oli maalikunst-
nik, kes saavutas harrastaja kohta mär-
kimisväärse taseme. Lõppude lõpuks 
oli ta usin müüriladuja, kes ehitas kodu-
maja ümber kiviaedu ning kuulus uh-
kusega Müüritööliste ametiühingusse. 

Adolf Hitler ja Jossif Stalin mõjuvad 
Churchilli kõrval verejanuliste tõusiku-
tena. President Roosevelt, kes sai 
Churchilliga päris kenasti läbi, oli ela-
valoomulise Winstoniga võrreldes liht-
salt üks tuim tükk. Äsja eesti keeles il-
munud biograafia autor Roy Jenkins ni-
metab Churchilli „suurimaks inimole-
vuseks, kes on kunagi Downing Street 
10 elanud” ning olles selle põneva, kaa-
sahaarava ning õpetliku raamatu mõnu-
ga läbi lugenud, peab hinnanguga 
nõustuma.

Stiilne, vaimukas  
ning tõsine uurimus 
„Churchill” on stiilne, vaimukas ning 
tõsine uurimus, mis rikastab ajaloohu-
vilise raamaturiiulit ning maailmapilti. 
Kuna Churchilli elu oli põimunud Briti 
parlamentarismi ja valitsussüsteemiga, 
kujuneb teosest teatud mõttes demo-
kraatia ja valitsemiskunsti käsiraamat, 
mida võiks soovitada kõigile, kes taha-
vad end poliitikas proovile panna. Jen-
kins serveerib elegantselt materjali-
massiivi, mille läbinärimiseks võiks ku-
luda aastaid, esitusviis on selge, täpne 
ning nauditav. Jutustamise kunst, mis 
kaasaegses ilukirjanduses degradeeru-
nud, on üle kolinud ajalookirjandusse 
ning „Churchill” kujutab selle kirjan-
dusžanri parimat näidet.

Põhjust, miks autor jõuab tegelasele 
harvanähtavalt lähedale, võib lisaks an-
dekusele ja muudele vajalikele oma-
dustele näha tema taustas. Roy Jenkins 
(11.11.1920–5.01.2003) oli tubli ajaloo-
lane, kelle sulest pärinevad ka Balfouri, 
Asquithi, Baldwini, Gladstone`i, Roose-
velti ja Trumani elulood. Churchilli bio-
graafiale punkti pannes oli Jenkins 
81-aastane, niisiis on meie ees raamat, 
kus kohtuvad tarkus, küpsus ja elu-
jõud. Kõrgeauline lord Jenkins oli üht-
lasi tegevpoliitik, kes kuulus Alamkot-
ta, pidas ministriameteid ja lõpetas kar-
jääri Euroopa komisjoni presidendina. 

Jenkins istus 16 aastat parlamendis 
koos Churchilliga – ehkki vastasparteis 
– ning tundis suurmeest isiklikult. Ta üt-
leb: „Ma ei arva, et biograafia kirjutami-
ne nõuab inimese isiklikku tundmist või 
et sellest tingimata kasu on”. Siiski lu-
bab teema valdamine ette võtta inglasli-
kult humoorikaid ekskursse, mis selgi-
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Churchill ja tema sigar

tavad sageli tähelepanuta jäävaid nüans-
se, nagu näiteks alkoholi mõju hääletus-
tulemustele Alamkojas vms.

Jenkinsil oli huumorimeelt, ta pidas 
oluliseks näidata Churchilli karakteri 
koomilisi tahke: „Ma olen üha enam 
veendunud, et suurmeestel on tugevad 
koomilised küljed. See on kindlasti tõsi 
Churchilli puhul ja kui tuua näiteid mu-
jalt, siis ka kindral de Gaulle`i puhul, 
kelles oli kaks kolmandikku suurt polii-
tikut ja üks kolmandik naljakat kuju.” 

Kui suur protsent naljakat kuju oli 
Churchillis, jääb lugeja otsustada. Tao-
list osutust ei kohta ajaloolaste teksti-
des just sageli ja seda väärtuslikum see 
on. Jenkins kujutab Churchilli lugupi-

Mart Juur 
Postimees

Teine maailmasõda oli titaanide 
heitlus. See sõda näitas, kui 
tähtsat rolli mängib ajaloos 

konkreetne inimene. On hämmastav 
kokkusattumus, et suurriikide eesot-
sas seisid säärased väljapaistvad isiksu-
sed nagu Stalin, Hitler, Churchill ja 
Roosevelt. Kui liidrite iseloomud, ilma-
vaated ja motiivid oleks olnud teistsu-
gused, läinuks ajalugu teisiti.

Üks mees selles planeetide paraadis 
eristub teistest eredalt. Ilma Churchilli 
visaduse, vapruse ja alistamatu vaimu-
ta oleks 1940. aasta juunis terve Euroo-
pa jäänud natside meelevalda. Chur-
chilli juhtimisel marssis Inglismaa 
maailmasõtta ning keeras lõpuks koos 
liitlastega füüreri kaela kahekorra. See 
oli raske, halastamatu, ohvriterohke 
võitlus, millest Briti impeerium väljus 
katkutud sulgede ja murtud küüniste-
ga. Churchilli panust Teises maailma-
sõjas on võimatu mõõta, täiesti teeni-
tult peetakse teda üheks kõigi aegade 
suurimaks riigimeheks.

Nobelist, maalikunstnik  
ja müüriladuja
Kuid Winston Churchill polnud pelgalt 
sõjapealik. Aastad 1939–1945 moodusta-
vad tema pikal ja põneval eluteel vaid 
ühe, ehkki kuulsusrikkalt särava peatüki. 
Churchill alustas oma karjääri 19. sajandi 
viimasel kümnendil ohvitseri ja sõjakirja-
saatjana, sukeldus peagi poliitikasse, 
millest sai tema tõeline kutsumus. 
Churchill tegi parteipoliitikat, ilmutades 
hämmastavat kohanemisvõimet, oli 
Alamkoja liige 1900. aastast kuni surma-
ni, pidas kaks korda peaministri ametit, 
täitis tähtsaid ülesandeid Esimeses maa-
ilmasõjas jne. Rääkides Suurbritannia 
ajaloost 20. sajandil, räägime ka Chur-
chillist ja tema lahutamatust sigarist.

Kuid seegi pole veel kõik. Churchill 
on ainus Briti peaminister, kes saanud 
Nobeli kirjanduspreemia. Churchilli 
loominguline pärand on hiiglaslik, seal 
leidub romaane, memuaare, publitsisti-
kat ja ajalookäsitlusi, tuntumad neist 
kuueköiteline „Teine maailmasõda” ja 
neljaköiteline „Inglise keelt kõnelevate 
rahvaste ajalugu”. Kirjanduslikku tege-
vusse suhtus Churchill professionaalse 
tõsidusega, honorarid olid tema peami-
ne sissetulekuallikas. 

Churchill oli väljapaistev kõnemees, 
keda tsiteeritakse, viidatakse ja paro-

Sir Winston Churchill saabumas Downing Streetile septembris 1939. 
foto topham/scanpix

ilmunud
Lahing Soome  
pärast  
1939–1940
Gordon F. Sander
tõlkinud Olavi Teppan
480 lk, kõva köide
Nõukogude Liidu ees-
märk oli 1939. aasta novembris alus-
tatud lahingutega mõne päeva jook-
sul Soome vallutada. Sellegipoolest 
alustasid väiksearvulised ja kehvasti 
varustatud Soome väed mitmekord-
selt tugevama Punaarmee vastu  
kaitsesõda. Kui detsembris võitlus 
Soome pärast alles kestis, oli kogu 
maailma juba haaranud poolehoid ja 
imetlus põhjamaa väikerahva vastu. 
Milles peitus eduka Talvesõja sala-
dus? Kes üldse olid need järeleand-
matud soomlased? Vaadeldes selle 
sõja erinevaid aspekte, püüab Amee-
rika ajaloolane Gordon F. Sander kaa-
sahaaravas loos nendele küsimustele 
vastust leida.
 
Rock. Kõik on 
seotud. Rock’n’-
rolli ajaloo  
teedekaart
Bruno MacDonald
tõlkinud Andrus Maran
288 lk, pehme köide
See rikkalikult fotodega illustreeritud 
raamat toob lugejani rockmuusika 
suurkujude elulood, põnevad ajaloo-
seigad ja lavatagused saladused. 
Saame teada, kuidas arenesid ja saa-
vutasid kuulsuse tuntuimad artistid 
alates Elvis Presleyst ja The Rolling 
Stonesist kuni Red Hot Chili Peppersi 
ning Coldplayni, kaardistatud on ka 
võtmetähtsusega plaadifirmad, pro-
dutsendid, klubid ja festivalid koos 
neile kuulsust toonud artistidega. 
Igale tõelisele muusikafännile pakub 
naudingut uurida lemmikbändi aren-
gut, koosseise, õnnelikke juhuseid ja 
maha magatud võimalusi – kui tahate 
teada saada, kuidas kulges teie lem-
mikbändide teekond, siis on see raa-
mat just teile! 

Täielik  
joogaraamat  
piltidega
Svaami  
Višnudevananda
tõlkinud Vilja Kiisler
360 lk, pehme köide
Svaami Višnudevananda on 20. sa-
jandi tuntumaid joogisid. „Täielik joo-
garaamat piltidega” on tema tuntuim, 
bestselleriks kujunenud autoriteetne 
teos, mida on avaldatud paljudes 
keeltes. Šivananda jooga koosneb 
viiest põhipunktist: asendid, hingami-
ne, lõdvestus, toitumine ja meditat-
sioon – kõik need teemad leiavad raa-
matus ka põhjalikku käsitlemist. Raa-
mat sobib nii neile, kes joogaga alles 
alustavad, kui ka neile, kelle elu see 
on pikkade aastate vältel õnneliku-
maks teinud. 

Sinu keha kui 
hinge peegel
Inna Segal
tõlkinud Kaja Riikoja
312 lk, kõva köide
Valu või haigus on 
signaal ebakõladele 
hinge tasandil. Sinu 
mõtted, tunded ja energiad toidavad  
haigust või tervisehäiret. Kui teadvus-
tada, millised on takistused ja piiran-
gud, võib alustada nendest vabane-
misega. See raamat annab lugejale 
võimaluse keha saadetud sõnumeid 
mõista ja pakub hulga praktilisi har-
jutusi, mis aitavad tuua ellu suuremat 
kergust, vabadust ja rõõmu. 

Churchill
Roy Jenkins
tõlkinud Rein Turu
874 lk
kõva köide

Ehe rõõm.  
Konjakid,  
armanjakid,  
grapad ja muud 
brändid
Toomas Tiivel
336 lk, kõva köide

Toomas Tiivel

Alkoholil on pikk ja värvikas aja-
lugu. Ka brändil ehk põletatud 
viinal, mille erakordselt naudita-

vast mitmekesisusest kõneleb siinne 
raamat. Nagu muid jooke, nii on ka 
brändit kujundanud paikkondlikud, 
usulised ja kultuurilised eripärad. Iga-
üks võib leida midagi oma maitsele, 
sõltuvalt tujust, tervisest, seltskonnast 
ja veel mitmest asjaolust. 

See raamat on mõeldud nii algajale 
joogisõbrale kui ka juba kogenumale 
konjaki, armanjaki, grapa ja teiste brän-
dide tundjale, et anda lisainfot selle 
kohta, mis parajasti klaasis või avamist 

Naudi tavad ja isikupärased joogid 
ootavas pudelis on või mida otsida ta-
sub, mida ja kuidas kusagil mujal maail-
mas juuakse. Jooke on tutvustatud vas-
tavates peatükkides tähestiku järjekor-
ras, valikul on arvestatud nende oluli-
sust, erilisust, kvaliteeti, kättesaada-
vust ja populaarsust nii Eestis kui ka 
naabermaades. 

Maitse ja aroom,  
aga ka kultuur ja tavad
Loodan, et see raamat avardab meie 
maailmapilti läbi joogikultuuri. Eri 
brändid ei ole ainult maitse ja aroom, 
vaid ka osake vastava maa loodusest, 
kliimast, ajaloost, kultuurist, tehnoloo-
giast ja tavadest. Olen ise alati lähtunud 
hoiakust, et kui keegi kusagil maailmas 

midagi hoole ja armastusega teeb, siis 
see toit või jook on väärt, et seda proo-
vida. Parim on jooke muidugi nautida 
sealsamas, kus seda on enne tehtud ja 
tehakse ka praegu. Kohalik on parim 
koha peal! Arvan, et viski on parim ja 
ehedaim Šoti- või Iirimaal, konjak, marc 
ja armanjakk Prantsusmaal, grapa Itaa-
lias, tekiila Mehhikos, arrak Sri Lankas 
ning rumm Kariibi mere saartel. 

Kohalike jookide kõrval on alkoholi-
maailmas suur hulk üleilmseid ja ano-
nüümseid, peamiselt massitarbekau-
baks mõeldud jooke. Paljud tunnusta-
tud joogimargid on pahatihti ilma aja-
loota ning tuntuks saanud vaid eduka 
reklaamikampaania toel. Selliseid too-
teid iseloomustab suur kogus, puhtus 
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Romaani keel on kirev, omalaadne ja 
mahlakas. Kettu mängib Peräpohjola 
murdega ja kasutab omaloodud sõnu. 
Tema keelekasutust on nimetatud tu-
medaks, ise leiab Kettu, et „Ei ole see 
keel nii tume midagi, pigem on ta elav, 
metsik, lihalik ja minu arvates isegi nal-
jakas. Teemad on tumedad, sest mida 
raskem teema, seda enam on lugejal 
vaja naerda.”

Raamatu üks väärtuslikumaid ja mit-
mekihilisemaid osi on küllap Lapimaal 
aset leidvad peatükid, kohalike olude 
kirjeldused ja Mirka sõnavõtud. Tema 
pilgu läbi rulluvad lahti pimeneva põh-
jala kolkaküla äng ja lootusetus, väike-
se ühiskonna kitsarinnalisus ning hirm 
ja hukkamõist nende vastu, kes normi-
dest välja poole jäävad. 

Kõik on asendatavad
Osalt on Katja Kettu „Keevitaja” ka 
ühiskonnakriitiline romaan. Estonia 
uppumist on võrreldud 1990-ndate al-
guse majanduslangusega Soomes. 
Kamsu vallandatakse dokist, sest keegi 
peab ju minema, et teised võiksid jääda. 
Nii nagu laeva uppumine, jäävad ka ma-
janduskriisi põhjused tavalise inimese 
jaoks mõistetamatuiks. Või nagu ütleb 
Somero: „Põserasva ja kõõluseid küh-
veldati dokkides merre, tugevaid töö-
mehi, sest neid polnud enam tarvis. /---
/ Soomlane asendatakse rootslasega, 
eestlane poolakaga. Nõrgemad teab 
mis arvutisüsteemiga, keeleoskuse ja 
praktiliste teadmistega sekretäridega. 
Kõik on asendatavad.” 

Raamatu lõpp kaldub ehk liigselt vä-
givalda ja kirjanikul ei õnnestu huvita-
vat lugu päris vääriliselt kroonida, kuid 
lugejat köita Kettu kahtlemata oskab. 

„Keevitajas” segunevad minevik ja 
olevik, dramaatiline narratiiv ja aktuaal-
ne ühiskonnakriitika, kuivõrd majan-
duse langused ja tõusud on aktuaalne 
teema ka tänasel päeval. Ja tänagi sün-
nivad kuskil uued Niila Kamsud ja Mir-
ka Auttid, jälle sirutub käsi kirve või 
pudeli järele ning lõplik küsimus kõlab: 
kes on süüdi, ja milles?

dab Šahrazad igal ööl endale eluaega 
juurde. Sõna on timuka mõõgast tuge-
vam.

ilmunud

Tuhat ja  
üks ööd
Idamaade  
rahvapärimus
tõlkinud Ly Seppel, 
Andres Ehin
216 lk, kõva köide

Õhtujutud
Juhan Saar
illustreerinud  
Jutta Maisaar
60 lk, kõva köide
Valik õpetliku sisuga 
unejutte lastele. Juttude ainestik on 
pärit erinevate rahvaste muinasjuttu-
dest. Sisaldab ka populaarset unelau-
lu „Mina ei taha veel magama jääda“ 
koos noodiga. Raamatu esmatrükk on 
ilmunud 1966. aastal.

Nohik
Klaus-Peter Wolf
tõlkinud Kert Semm
200 lk
„Nohik” viib lugeja 
Kölni, kus vihmasel sü-
gishommikul kukub koolimaja libe-
dalt katuselt alla 13-aastane Kai Lich-
te. Edasi kulgeb lugu nagu tempokas 
krimiseriaalis: vahetuvad tegevuspai-
gad ja võtteplaanid, avanevad tege-
laste loomuomadused ja tegutsemis-
motiivid ning järk-järgult lähenetakse 
ootamatule lahendusele. Loo peate-
gelased on Kai klassikaaslased, kaks 
tüdrukut ja kaks poissi, kes omal käel 
mõistatusele lahendust otsides puu-
tuvad kokku maailmaga, kus polegi 
nii õdus ja turvaline, kui kodus ja 
sõprade seas kujunenud pilt eeldab.

Leidliku  
lõpuga lood
tõlkinud Riina Turi
48 lk, kõva köide
Neli erinevas vanu-
ses lastele koostatud 
jutukogumikku. Nel-
ja-aastastele mõeldud illustreeritud 
lood on humoorikad ja õpetlikud. Kol-
meaastastele lastele kirjutatud lugu-
des on juttu kõigest ümbritsevast: 
mängud ja kodused toimetused, sõb-
rad ja pere, õppimine ja töötegemine. 
Kaheaastastele ettelugemiseks mõel-
dud raamatus leidub lõbusaid ja 
õpetlikke lugusid sellest, kuidas val-
latud ja uudishimulikud loomalapsed 
avastavad maailma. Üheaastastele 
mõeldud sõnamänguline jutukogu-
mik viib lapsed maailma, mis on neile 
ühtaegu nii koduselt tuttav kui ka põ-
nevalt uudne.

15 minutit.  
Kaloripõletus-
treening
Efua Baker
tõlkinud Elo Kiivet
128 lk, kõva köide 
+DVD
Raamatus on neli suurepärast  treenin-
gukava – poksi-, aeroobika-, jooksu- ja 
tantsutreening. Selgitavad fotod näita-
vad kõik samm-sammult ette. Pakuta-
vad harjutused on jõukohased algaja-
tele, kuid sobivad ka edasijõutele.  
Kaasasoleva DVD pealt saab kuulata 
eestikeelseid juhiseid ja näha raamatu 
kõiki nelja treeningukava.

Ajavaim.  
Alasti lõunasöök
William Burroughs
tõlkinud Olavi Teppan
320 lk, kõva köide
Omal ajal skandaali te-
kitanud romaan koosneb reast oma-
vahel lõdvalt seotud vinjettidest, mil-
les naljaga vürtsitatult leiavad käsitle-
mist teemad nagu narkomaania ja 
homoseksualism. Teos on mõjutanud 
20. sajandi teise poole maailmakir-
jandust ja popkultuuri. Tõlke aluseks 
on algupärandi juubeliväljaanne 
(2009), mille redigeeritud tekstile on 
lisatud käsikirjast välja jäetud lõigud 
ning ulatuslik kommentaarium.

Kadri Jaanits

Rovaniemist pärit Katja Kettu on 
üks kaasaja omapärasemaid noori 
soome kirjanikke. Ta on õppinud 

Tampere ülikoolis kirjandust ja Turu 
Kunstiakadeemias Priit Pärna käe all 
animatsiooni. Eelkõige on tähelepanu 
äratanud tema rikas sõnavara ja isikupä-
rane keelekasutus, aga ka oskus käsitle-
da süngeid teemasid musta huumoriga.

Kettu teine ja ainsana eesti keeles il-
munud romaan „Keevitaja” viib lugeja 
tagasi 1994. aasta sügisesse, mil Lääne-
merel uppus reisilaev Estonia. Nelja ini-
mese silme läbi hakkab hargnema lu-
gu, mis ei proovi niivõrd kirjeldada 
kohtutavaid sündmusi ega paljastada 
vandenõuteooriaid, vaid pigem vaadel-
da inimesi ja nende saatusi juhuslikku-
se ja ettemääratuse maailmas. 

Keevitaja süükoorem
Kettu tegelased on lihtsad inimesed, 
keda ühiskond pole hellitanud. Niila ja 
Mirka on õigupoolest kogu oma elu si-
hitult triivinud ning nüüd vallandab 
traagiline õnnetus paisu tagant hävitus-
liku lõpu poole suunduva põhjustest ja 
tagajärgedest koosneva sündmusteja-
da. Endist viisi pole enam võimalik eda-
si elada. Niilat kihutab tagant süütunne, 
Mirkat soov seada jalule õiglus.

Niila Kamsu lahkus kunagi Lapist, ta 
oleks tahtnud saada luuletajaks, aga ei 
osanud ja nii leidis ta tööd keevitajana 
ning osales saatuse tahtel Estonia kuri-
kuulsa vöörivisiiri keevitamisel. Aas-
taid hiljem hakkab teda vaevama süü-
tunne, millega seguneb pikka aega ma-
ha surutud teadmine, et omal ajal jäi 
kodukülla maha lapseootel tüdruk. Pä-
rast töölt vallandamist ja abielusuhete 
lõplikku umbejooksmist otsustab mees 
pöörduda tagasi põhja, kuid selgub, et 
aeg on sealgi vahepeal edasi läinud ja 
mõtteis hellitatud minevikku pole tege-
likkuses enam olemas.

Põhja-Soome kolkaküla trööstitus 
olevikus on aga Mirka, Niila tütar, kes 
pole oma isa kunagi näinud, kelle ema 
on tuhmuva mõistusega invaliid ja vend 
teadmata kadunud. Kui Mirkani jõuab 
uudis laeva uppumisest, on ta kindel, et 
koos sellega läks põhja ka vend Ahku. 
Lapimaa värviline sügis on möödas, 
ees ootab hall armetus ja Mirkas küp-
seb tõdemus, et keegi peab vastutama. 
Peab vastutama nii kadunud venna, 
kustuva ema kui tema enda tühja jooks-

va elu eest ning Mirka otsustab Niila 
üles otsida, et sundida teda oma tegude 
eest maksma.

Niila naine Kaisu ei ole oma õde am-
mu näinud, nüüd too helistab – temagi 
mees ja poeg olid laeval. Kaisu tunneb, 
et teda on petetud, on ju nii ebaõiglane, 
et just siis, kui inimene võiks olla õnne-
lik, kui on uus maja ja köögimööbel, 
just siis juhtub midagi nii kohutavat. Ja 
mees magab külalistetoas diivanil. Kai-
su osaks jääb olla toeks leinavale õele, 
nii on tema ehk ainuke, kes traagiliste 
sündmuste käigus läbi taasloodud lähe-
duse midagi võidab. 

Kettu tegelased otsivad samavõrd nii 
kättemaksu ja õiglust kui leppimist ja 
andestust, sest „Kõige hullem pole mit-
te see, et oled süüdi, vaid see, et ei jää 
kunagi vahele.” Teatud mõttes on nad 
Estonia ohvrite saatusekaaslased – 
elus, aga vaimselt ometi surnud. Eran-
diks on teravapilguline konstaabel So-
mero, kes suudab kindlalt kahe jalaga 

Rovaniemis sündinud Katja Kettu on üks kaasaja omapärasemaid noori soome  
kirjanikke.                         foto autor

Ajakirjade KirjastusKoolibri6
www.koolibri.ee

7 (60)  17. november 2011

Palju rohkem kui ainult raamat

Keevitaja
Katja Kettu 
tõlkinud  
Kadri Jaanits
224 lk, kõva köide

Põhjala tumedad teemad 
läbi musta huumori

maas seista. Tema kommentaarid aita-
vad ühtlasi siduda sündmusi omavahel 
tervikuks ning on kõlapinnaks ülejää-
nud tegelaste psühholoogilisele tõmbu-
misele ja tõukumisele, mis muudab nad 
üha kiireneva vääramatusega sama tra-
göödia osalisteks.

Kirev keel
Kettu jutustamislaad ei ole katkematu. 
1994. aasta septembrist detsembrini 
antakse vaheldumisi sõna neljale jutus-
tajale, kes kogevad toimuvat igaüks 
isemoodi. Kõigi nelja ajalise jaotuse ees 
korduvad laeva uppumisega seotud 
luupainajalikud unenäod. Realismi lõ-
huvad ka palavikulised fantaasiapildid. 
Oluline struktuurielement on kordus, 
mis otsekui loitsuna manab esile ja rõ-
hutab teose põhiteemat. Mõnikord tun-
dub, et sellega on liiale mindud, kui 
Niila soiub oma süütunde vaigistami-
seks ehk paar korda ülearu „Mingi 
praakdetail. See polnud minu süü.” 

Raamatu eessõna põhjal

„Tuhat üks ööd” on rohkem kui 
raamat. See on terve meretäis 
jutte, aastasadade kestel ko-

gutud varaait, kuhu on talletatud pari-
maid muinaslugusid ja pärimusi maail-
ma eri paikadest. Kogu keskaja jooksul 
lugesid araablased „Tuhande ühe öö” 
lugusid või kuulasid, kuidas jutuvestjad 
neid turgudel pajatasid. Kuulajate hul-
gas oli karavanidega pikkadelt rännu-
teedelt tulnud rahvast, oma kraami 
müüvaid kaupmehi, aga ka juhuslikke 

möödakäijaid. Nende sumin oli muinas-
lugudele taustaks. 

Keerulise sünniloo tõttu pole „Tu-
handel ühel ööl” ühte kindlat kuju. 
Neid jutukogusid on ikka jälle täienda-
tud või ümber tehtud ning sellest on 
välja jäetud säärast ainestikku, mis lu-
gejale enam korda ei lähe. 

Jutud on väga eriilmelised. Enim tun-
tud on üleloomulikke nähtusi käsitle-
vad muinaslood, kus kannude või lam-
pide sisse kätketud vaimud kas aitavad 
juttude kangelasi või hoopis ründavad 
neid. Siin on ka romantilisi armulugu-
sid, loomamuinasjutte, lugusid vapra-

test mõõgameestest ja petistest, nalja-
lugusid – ühesõnaga kõike, mis inimes-
tel läbi aastasadade meelt lahutas.

„Tuhande ühe öö” lugusid ümbritseb 
raamjutustus, mis mahutab endasse 
kõik teised lood. See raamjutustus on 
põnev ja kaasakiskuv. Julm naistevihka-
jast haldjas võtab igal õhtul endale uue 
naise ja hukkab tolle hommikul. Vesiiri-
tütar Šahrazad otsustab säärasele loo-
muvastasele teguviisile lõpu teha, paja-
tades talle lugusid, mis jäävad alati poo-
leli, kui hommik koidab – siis ei malda 
haldjas kaunist jutuvestjat hukata enne, 
kui pole juttu lõpuni kuulanud. Nii või-



beeti, näidud püsisid sedavõrd ilusad ja 
stabiilsed. 

Mina usun, et inimene on see, mida 
ta sööb. See tarkus pärineb juba Hippo-
krateselt, kes ütles, et iga toiduaine, mi-
da inimene sööb, mõjutab tema keha ja 
muudab seda mingil moel ning nendest 
muutustest sõltub kogu tema elu – on 
ta siis terve, haige või paranemas. 

Tagasi numbrite juurde – meie väike-
sest rahvast on ca 130 000 inimest värs-
kelt ilmunud kokaraamatu sihtgrupp. 
Kiirustage, kui soovite oma tervist hoida. 
Ükskõik, kas teid kannustab selleks hä-
davajadus või tark soov terve olla – , sest 
raamatu trükiarv on minule teadaolevalt 
tuhat korda väiksem kui sihtgrupp. 

Aitäh autorile südamega tehtud töö 
eest! 

data ja kaitsta. Otsingud viivad hirmu-
äratavate avastusteni. Samal ajal palub 
Viggo abi Yi leidmisel ka minister Ca-
rin Brask. Kuid millised on tema motii-
vid, kui selgub, et naise abikaasa on te-
gelikult Yi armuke?

Kuhu läks see 
väike armas 
tüdruk
Åsa Lantz
tõlkinud Maiu Elken 
575 lk, kõva köide
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ilmunud

dokumentaali autor, vihjab võikalt ava-
meelses autobiograafilises filmis mine-
viku šokeerivatele kuritegudele ja lu-
bab järgmistes osades süüdlased pal-
jastada. Film vapustab üldsust. Sarja 
esilinastuse õhtul sureb kummalistel 
asjaoludel seriaali produtsent Ingmar ja 
Yi ise kaob jäljetult. Mis temaga juhtus? 
Kas sarja järgmine osa jõuab eetrisse ja 
keda seal kõiges juhtunus süüdistatak-
se? Kes püüab naist hävitada, et varjata 
möödaniku õudusi? 

Kogu selle segaduse keskel saab Yi 
sõber, äsja suurt läbikukkumist koge-
nud draamakirjanik Viggo Sjöstrom, 
naiselt salapärase meili palvega hoolit-
seda hukkunud Ingmari poja Eriku 
eest. Viggo asub Yid otsima, et naist ai-

Mis saab, kui tüdruk läheb peitu
teos ilmus Rootsis alles aasta eest, on 
seda tõlgitud juba seitsmesse keelde.

Tundlikult ja täpselt kujutab Lantz 
oma tegelasi tänases multikultuurses 
ühiskonnas – ning see pilt on ühtaegu 
haarav ja raputav. Probleemide ega krii-
side eest ei päästa kedagi ei rass ega 
rahvus, ühiskondlik kuuluvus ega sek-
suaalne sättumus, ammugi siis veel 
probleemide ees silmade sulgemine. 

Lantz toob lugejani hämmastavad 
ühiskonnakriitilised lood ning ütleb, et 
tema jutustatu on alati tõsi – kusagil 
maailmas.

Teos saab hoo sisse juba esimestel le-
hekülgedel, kui Göteborgi rahumeelse 
elu lööb segamini noore hiinlanna tele-
dokumentaali esimene osa. Yi Young, 

Hingekirjad.
Eesti käsitöö 
kuldraamat
koostanud Ele Praks
308 lk, pehme köide
Eesti käsitöö kuldraa-
matusse on kogutud parimad rahvus-
likud käsitööd, mis lasevad esiemade 
näputöötraditsioonidel täies rikkalik-
kuses kesta. Kaunid fotod koos auto-
rite kommentaaridega annavad üle-
vaate Eesti pärimuse hetkeseisust. 
Kogumikus on 102 tööd 57 autorilt. 
51 tööd on varustatud põhjalike tege-
misõpetustega. Kaasas ka lõikeleht. 

Talvetoidud
Lia Virkus, Pille Enden
312 lk , kõva köide 
Uuest meeleolukast tal-
vetoitude raamatust 
leiate 180 retsepti oma 
sügistalvisesse menüüsse ning ideid 
kõikideks talvisteks tähtpäevadeks. 
Saate teada, kuidas teha piparkoogi-
maja ja meisterdada söödavaid kingi-
tusi jõuluvana kingikotti. Raamatust 
ei puudu ka glögi jt kuumade jookide 
valmistamisõpetused.

Käsitööpäevik.
Mustreid ja  
meeleolusid
Eveli Kaur
192 lk, kõva köide
Selle raamatu imeliste fotodega  
lehekülgedel jutustab autor oma pere 
Noarootsi kolimisest, harjumisest 
maaelu rütmidega ja põlvest põlve 
kantud peretraditsioonidest. Kuid põ-
hirõhk on siiski käsitöödel. Leiad siit 
ideid 32 eseme tegemiseks – prakti-
lised, igapäevaelus vajalikud kudu-
mid, heegeldused, ehted ja õmblus-
tööd koos põhjalike juhenditega. 

Jõulud
Koostaja Anu Jõesaar
196 lk, kõva köide
Kaunis ja praktiline 
käsiraamat ajakirjade 
Kodukiri ning Pere ja 
Kodu autoritelt aitab kogu perel aasta 
lõpus jõuludele häälestuda. Raamat 
pakub tööjuhiste, jooniste ja mustri-
tega varustatud ideid kodu ja aia kau-
nistamiseks ning mitmesuguses teh-
nikas kuuseehete ja jõulukaartide 
valmistamiseks. Jõukohaseid jõulu-
meisterdusi on suurtele ja väikestele. 

Silvi Vrait. Saatus
Dagmar Reinolt,  
Silvi Vrait
220 lk, kõva köide
Oma elulooraamatus 
„Saatus” räägib laulja ja 
õpetaja Silvi Vrait avameelselt ja sü-
gavuti oma sihtidest ja saavutustest, 
unistustest ja pettumustest, hoiaku-
test ja eelarvamustest, kõrghetkedest 
ja katsumustest. Seda nii läbi muusi-
ku-, ema- kui ka armastava naise sil-
made. Raamatut iseloomustab ausus 
iseenda vastu ja positiivne eluhoiak. 

Sada sokikirja
Virve Avik
144 lk, kõva köide
Oma kätega kootud  
sokipaaris on killuke 
kuduja südamesoojust, lisaks muster, 
mis valitud just tulevast sokikandjat 
silmas pidades. Mustrite autor on  
Saaremaalt pärit Virve Avik, kes tegi 
käsitööd terve oma pika elu.  Tänaseks 
on Virve meie hulgast lahkunud, tema 
mustrid aga elavad edasi.

Lauri Kulpsoo kaunid pildid veenavad lugejat, et tervist hoidvad toidud on ka äärmiselt isuäratavad. Piltidel on peedi- toorjuustu-
kook ja suhkruvaba kattega kohupiima-banaanikook.          foto raamatust

Kristi Peegel 
MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi  
Ühingu juhataja 

Esimene Eesti oma autori koka-
raamat diabeetikutele jagab sa-
mas hädavajalikke teadmisi kõi-

gile, kes tahavad aru saada, mida suhu-
pandud pala tervisega teeb. 

Toidust ja söömisest räägitakse juba 
nii palju, et see hakkab lausa tüütavaks 
muutuma. Kuid miskipärast on laste 
sünnipäevalaual endiselt aukohal kar-
tulikrõpsud, kommid ja kihisevad suhk-
rujoogid, söögikohtade lastemenüüs 
aga enamasti friikartulid ja viinerid. 
Rääkimata täiskasvanutest, kes pugi-
vad lastele eeskuju andes tihti valima-
tult kõike, mis kätte juhtub. Seega ei 
ole enamik meist siiski veel jõudnud 
tervisliku toitumise tähtsuse sisulise 
mõistmiseni.

Tean omast käest, et see teema võib 
tuttavaks saada suure ja valusa katsu-
muse kaudu. Ka mina ise hakkasin toi-
dule teise pilguga vaatama alles siis, kui 
minu laps sai I tüübi diabeedi diagnoosi. 

Täna tean, et iga inimene on see, mi-
da ta sööb. Tean ka seda, et diabeedi 
kontrolli all hoidmiseks ei piisa üksi in-
suliinist ega tihedast veresuhkru mõõt-
misest. Isegi glükoosi pidevast moni-
tooringust veresuhkru ohjamiseks jääb 
väheseks, kui diabeetik (aga ka terve 
inimene) ei jälgi IGA PALA, mida ta su-
hu pistab. Tean, et see väide võib ärri-
tada mõnda lugejat, sh mõningaid  
diabeetikuid ja nende lähedasi, sest 
moodsas maailmas on ju kõigile justkui 
kõik lubatud. Kuid jään endale kind-
laks – mitte kellelegi, kes oma tervisest 
hoolib, ei ole lubatud KÕIK. 

Maire Vesingi „Tervise hoidmise toi-
dud“ on esimene eesti oma autori ko-
karaamat diabeetikutele ja kõigile teis-
tele, kes oskavad hinnata tervislikku 
toitu. Selles raamatus ei ole mitte ainult 
heade ja tervist hoidvate toitude ret-
septid. Koka eriala õpetajana töötav  
autor on koos arsti ja toitumisnõustaja 
Kristel Ehala-Aleksejeviga võtnud sü-
dameasjaks selgitada lugejale lihtsalt ja 
arusaadavalt lisaks süsivesikute jt aine-
te mõjule ka toidu glükeemilise indeksi 
olemust. Need on hädavajalikud tead-
mised kõigile, kes tahavad aru saada, 
mida suhupandud pala tervisega teeb. 

Diabeediga lähedalt tuttav
Pean vajalikuks tunnustada ka seda, et 
raamat ei valminud soovist kirjutada 

Tervise hoidmine on diabeetiku elu-
kvaliteedi vundament. 

Ülejäänud 53 000 ja võib-olla neile li-
saks veel 70 000 inimest põevad II tüübi 
diabeeti, mida nimetatakse ka vööüm-
bermõõdu- ja elustiilihaiguseks. Seda 
tüüpi suhkurtõve peamised tekkepõhju-
sed on vale toitumine ja vähene liikumi-
ne. II tüübi diabeetikud saavad oma hai-
gust kontrolli all hoida eelkõige dieedi-
ga, teadlikult süües ja piisavalt liikudes.

Maire toidud teevad imet
Minu enda diabeeti põdeval lapsel oli 
sel suvel võimalus süüa kolm pikka 
päeva Maire Vesingi retseptide järgi 
valmistatud toite. Moodsa diabeetiku-
elu varustuse hulka kuulub glükoosi-
(veresuhkru-)monitooringu seade, 
millelt on ööpäev läbi pidevalt näha di-
abeetiku veresuhkru tase. Ilma liialda-
mata kinnitan, et nii häid veresuhkru-
näite nii pika perioodi jooksul mina 
oma lapse glükoosimonitoril enne neid 
kolme päeva näinud ei olnud. Maire 
sööke süües ja lapse veresuhkru taset 
jälgides tabasin end korduvalt unista-
mas, et äkki sellel lapsel ei olegi dia-

Tervise  
hoidmise toidud
Maire Vesing
144 lk
kõva köide

Sa oled see, mida sööd

Kadi Lehtmets 
toimetaja

Skandinaavia krimikirjandusmaail-
mas on seni ilma teinud peamiselt 
mehed. Näib aga, et mitte sugugi 

vähem teravaid elamusi suudavad pak-
kuda ka vaheda silma ja sulega naiskir-
janikud. Vähemalt Åsa Lantz. 

Göteborgis elav kena blond daam on 
1966. aastal sündinud, väga hinnatud 
Rootsi romaani- ja draamakirjanik ning 
vabakutseline toimetaja. „Kuhu läks 
see väike armas tüdruk” on tema kol-
mas romaan, mis ühtlasi juhatab sisse 
psühholoogiliste põnevike sarja „Loo-
mise triloogia”. Vaatamata sellele, et 

üks järjekordne kokaraamat sadade 
teiste seas, sest tean, et see sündis au-
tori sisemisest vajadusest aidata neid, 
kelle tervis väga vajab hoidmist. Et au-
toril endal on suhkruhaige laps, teab ta 
väga lähedalt, mis on diabeet ja milline 
on toidu mõju diabeedi ohjamisel. 

Juhtides Eesti Laste ja Noorte Dia-
beedi Ühingut olen paratamatult kursis 
nii diabeedilaste kui ka täiskasvanud di-
abeetikute tervise ja toitumisharjumus-
tega. Eestis põeb diabeeti kokku pea 60 
000 inimest! Ja see on diagnoositud pat-
sientide hulk. Lisaks arvatakse, et II 
tüübi diabeeti, mis on otseselt seotud 
vale toitumise ja vähese liikumisega, 
põeb enesele teadmata veel kuni 70 000 
täiskasvanut. 

I tüüpi suhkruhaigeid on Eestis ligi 
7000. Nendest umbes 700 on lapsed ja 
noored vanuses 0-19 eluaastat ning vaid 
neljal igast kümnest noorest suhkru-
haigest on diabeedi kompensatsioon 
hea. I tüübi diabeetik ei ole saanud ise 
oma tervise käekäiku mõjutada, sest 
see on autoimmuunhaigus, mis laastab 
tervist ettearvamatult. Küll aga saavad 
nad hoida oma tervist targalt süües. 

ilmumas
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dist, ubadest, pastinaagist ja nõgesest, 
porgandi- ja õunakoogid.

Linnarahvas läheb uuest nn linnaret-
septist toidutegemiseks indu saades 
kõigepealt poodi, et otsida kokku vaja-
lik, mõnikord väga eksootiline kraam. 
Maarahvale seab piirid kohalik küla-
pood, kus valik on mõnikord vägagi 
napp. Mis peamine – enamasti asub 
pood ju kaugel. Nii et maatoit sünnib 
sellest, mida parajasti aias, metsas, 
sahvris või külmikus on, naabrimehelt 
saab või keldrisse-sügavkülma tallele 
on pandud. „Ma ei hakka ju iga väikese 
asja pärast poodi minema, pealegi kao-
vad poed siin kandis järjest ära,” kuul-
sin alatihti. „Ikka mõtlen läbi, mis ko-
dus on ja mida sellest teha.”

Enamasti on siinsetes retseptides te-
gemist kõige tavalisemate asjadega: 
kartul, porgand, kapsas, sibul, munad, 
kohupiim. Neid saab koduselt peenra-
maalt või keldrist, enamasti on külas 
(või vähemalt naaberkülas) kellelgi 
veel lehm, kanad, paremal juhul ka 
sead ja lambad. Keegi kasvatab vilja ja 
teeb sellest jahu. Metsas on marjad ja 
seened, kala ostetakse tuttavalt kalame-
helt.

Milliste probleemidega tuli silmitsi 
seista?

Seesama Taanis-käik viis mind kok-
ku muuseumitöötajaga, kes usaldas 
mulle taanikeelse mälestusteraamatu, 
mille oli kirjutanud kindraliproua  
Astrid Ibsen – huvitav ja oluline raamat, 
sest Torma käis vahel proua juures ko-
dus (koos oma hilisema kolleegi Oskar 
Öpikuga). Mina olin aga sunnitud raa-
matut tõlkima Google’i tõlketeenuse 
abiga ja see oli tõesti vaevaline üritus.

Raske oli ka otsustada, kuhu riiki 
oleks kõige arukam materjali leidmi-
seks sõita. Kaalusin kord Kanadasse 
sõitmist, et Endel Arujat küsitleda, aga 
siis ta suri. Raske oli ka diplomaatide 
käekirju dešifreerida. Tormal on küll 
loetav käekiri, ent Kaarel Pusta kirju 
ma vahel lausa veerisin.

Kas töö käigus tuli ilmsiks midagi 
ootamatut või üllatavat?

Pidasin uurimise ajal „avastuste” 
kohta lausa arvet, sest üllatusi oli arvu-
kalt. Alates Torma nimemuutusest 
1940. aastal (ta oli varem Schmidt) te-
ma 1970. aastal koostatud testamendini 
välja.

Esimene Eesti  
kokaraamat. 
Valik retsepte  
aastast 1781
Loone Ots,  
Marko Kulver
256 lk, kõva köide
See on mugandus rootsi virtina Kajsa 
Wargi mahukast teosest, mis ilmus eesti 
keeles 1781. aastal. Raamat kummutab 
müüdi eesti köögist kui karaski, käki ja 
verivorsti maailmast: kõik mõisakokad, 
kes valmistasid toite Wargi järgi, pidid 
olema profid, kes kasutasid vilunult 
austreid ja mürkleid, oskasid glaseerida 
liha ning valmistada vasika aju tosinal 
hõrgul moel. Veel hiljuti uudiseks peetud 
créme brûlée kõrval on raamatus palju 
hõrke desserte, mida tundis juba päris-
orine kokarahvas. 

Heade mõtete  
tegijad
Tiit Lääne
128 lk, pehme köide
On inimesi, kelle ümber 
toimub kogu aeg mida-
gi. Nad ei mõista istuda 
normaalsete inimeste kombel paigal. 
Nad toimetavad, sehkendavad, korralda-
vad, paluvad abi, kutsuvad teisigi kaasa 
ja saavad lõppkokkuvõttes hakkama vä-
ga paljuga. Nende mõte lausa lendab. 
Nad on võimelised käima välja täiesti 
hullumeelseid ideid, mida hakata ellu vii-
ma. Just siis on nad kõige tülikamad, sest 
tavalised inimesed tahaksid teha kõike 
nii, nagu tavaliselt on tehtud, ja mitte mi-
dagi muuta. Nemad aga ei lase rahulikult 
elada, muudkui ajavad oma joru. 

Heidi Vihma

Sellesse kokaraamatusse on 
koondatud retseptid, mille 
järgi Eesti kodudes on süüa 

tehtud minevikus ja valmistatakse 
ka nüüd. See on omamoodi Eesti 
kulinaarse rahvapärandi kogu, mis 
ei sisalda profikokkade või toidutoi-
metajate fantaasiaid, vaid retsepte, 
mille järgi Eesti kodudes tõepoolest 
süüa tehakse ja mis on kasutusel 
tegelikus elus. Ja tehakse ju ikka 
seda, mis maitseb, millega ollakse 
harjunud. 

Retseptide ja toitude autorid on 
maanaised ja -mehed, kes oskavad 
meie kodusest toorainest teha 
maitsvaid ja leidlikke roogasid, mil-
lele ei kulu liiga palju aega ega raha. 
Kellel hing maa küljes kinni, see 
jääb ka linnas maainimeseks, nii et 
elukoht autorite valimisel piire ei 
seadnud. Põlist Eesti kööki me ei 
otsinud, minevikku taga ei ajanud, 
kuigi – nagu võin kuudepikkuse 
köögist kööki käimise järel kinnita-
da: Eesti kodude toidutraditsiooni-
de juured on sügaval. 

Toit tuleb aiast, põllult  
ja laudast, mõnikord ka 
külapoest
Oleme üle Eesti kokku kogunud li-
gi sada n-ö oma pere retsepti, nii 
argiseid kui ka pidulikke. Nende 
hulgas leidub niisuguseid, mille 
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venelanna, kes tookord hoolitses 
Londonis tsaar Nikolai II õe Ksenia 
eest, teadis, et Torma elab samas lin-
nas, ja oli oma kirjale lisanud koopia 
1918. aasta kevadel kirjutatud taani-
keelsest kirjast, millel puudus allkiri. 
Olen ülimalt rahul, et lahendasin selle 
mõistatuse, käisin ära Taanis, tolles  
sõjavangide laagris, kus Torma oli 
1917–1918 ja kus Maslennikova oli 
med-õeks. Too ammune kiri oli neile 
kahele meenutuseks tollastest sünd-
mustest, ent avas minu jaoks terve uue 
maailma. Ma ei olnud varem mõelnud 
sõjavangide olukorrale Esimeses ilma-
sõjas ja sellele, et neutraalsust säilitada 
tahtes ehitas Taani vene sõjavangide 
jaoks tuliuue, korraliku laagri.  
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Sõjaeelse Eesti Vabariigi viimase 
Inglismaa-suursaadiku August 
Torma elutööks sai hoida alal 

Eesti iseseisvuse ideed läbi kolme aas-
takümne. Ta jäi oma ametipostile ka 
siis, kui ta sinna määranud riik lakkas 
de facto  eksisteerimast. Pärast 1940. 
aastat oli Torma ainus Eesti esindaja 
maailmas, kel oli alles nii diplomaa-
distaatus kui ka saatkond. Kuni oma 
surmani Londonis 1971. aastal oli Tor-
ma paljuski omaaegse EV kehastus – ta 
oli tolle Eesti „viimane saadik”.

„August Torma – sõdur, saadik, sala-
agent” on kirjutatud doktoritöö põhjal, 
mille Tiina Tamman kaitses 2010. aas-
tal Glasgow’ Ülikoolis.

Tiina Tamman, miks valisite teemaks 
just August Torma ja tema elusaatuse?

Inglismaal elades oli see kõige loogi-
lisem valik, sest see ühendab Eestit ja 
Inglismaad – Torma elas Londonis pea 
poole oma elust. Ka tundsin, et saatus 
on selle diplomaadi suhtes olnud eba-
õiglane, sest lisaks muudele katsumus-
tele suri ta 20 aastat enne Eesti taasise-
seisvumist ja on seega tänases Eestis 
sama hästi kui unustatud.

Milline osa uurimistööst oli teile  
endale kõige huvitavam? 

Kõige huvitavam oli vast geograafia – 
püüd aru saada, kes oli kus mis ajal ja 
mis tähtsust võisid mängida tutvused. 
Kaua aega piinas mind kellegi Vera 
Maslennikova 1958. aastal kirjutatud ki-
ri Tormale, mis oli minu jaoks täieli-
kuks mõistatuseks. Tähendab, et see 

reisimise, turismi ja vaba aja veetmise 
erialade riiklikust õppekavast. Õppijai-
le lisaks leiavad siit palju vajalikku 
sihtkohaarendajad  ning teised  avali-
ku, era- ja mittetulundussektori esinda-
jad, kes oma töös puutuvad kokku 
sündmuste, sh koosolekute korralda-
misega.

Turismi saksa keel
Helgi Andresson,  
Külli Toots
208 lk, pehme köide
Õpik on mõeldud turis-
mialaste teadmiste 
omandamiseks ning ai-
tab süvendada eneseväljendusoskust 
suhtlemisel saksa keelt kõnelevate turis-
tidega. Kuigi õpik on mõeldud turismiha-
riduse omandajatele kõrg- ja kutsehari-
duses, sobib see ka keeleõppe mitme-
kesistamiseks gümnaasiumis. Turismi 
valdkonnas juba töötavatel inimestel  
on võimalik oma kutsealast keeleoskust 
täiendada.

Võrumaa mõisad  
ja mõisnikud
Alo Särg
104 lk, kõva köide
Rikkalikult illustreeritud 
ülevaade kõikide teada-
olevate praeguse Võru-
maa territooriumil asuvate rüütlimõisate 
ajaloost ja tänapäevast alates nende es-
mamainimisest. Raamatus räägitakse ka 
Võrumaa mõisatega seotud tuntumatest 
baltisaksa aadlikest. Lisaks rüütlimõisa-
te register kihelkonniti ja isikunimede  
register.

Keskkonna-
kaitse.  
Jäätmekäitlus
Vello Keppart
80 lk, pehme köide
Õpikus antakse üle-
vaade erinevate jäät-
mete sorteerimisest, jäätmetega seo-
tud ohtudest, jäätmekäitlusest ja 
jäätmehooldusest. Tutvustatakse ka 
vastavaid eeskirju ja jäätmekäitluse-
ga seotud õigusakte. Õpik on hea kä-
siraamat ka juba jäätmekäitluse alal 
töötavale spetsialistile.

Kulinaaria 
Sirje Rekkor jt
352 lk, pehme köide
Oluliselt täiendatud 
ja kaasajastatud nel-
jas trükk, lisatud on 
üheksa uut peatükki. 
Õpiku koostamisel on aluseks võetud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kuli-
naaria aineprogrammid kokkade, 
kokk-pagarite ja kokk-kondiitrite eri-
aladele. Käsiraamat on abiks ka tee-
nindus- ja hotellialal õppijatele ning 
vastavate erialade täiend- ja ümber-
õppijatele kulinaariaalaste teadmiste 
täiustamisel.

Sündmus-  
ja koosoleku-
korraldus
Heli Müristaja,  
Kai Tarmula
136 lk, pehme köide
Õpiku koostamisel on lähtutud ma-
jutuse ja toitlustuse erialade ning 
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Setost saarteni. 
Eesti perede 
lemmikretseptid
Heidi Vihma
256 lk, kõva köide

Omaaegse Eesti viimane saadik

Tiina Tamman Londoni lähistelt. 
foto erakogust

emad ja vanaemad on kunagi vihikusse 
kirja pannud ja mida nende järeltulijad 
siiani valmistavad, ent on ka leidlikke 
roogasid, mis küll toetuvad põlisele toi-
dutraditsioonile, kuid kannavad uue aja 
vaimu ja on veidike isemoodi tehtud.

Oma koht on nii vanaema seeneha-
pendamisõpetusel kui ka noore pere-
naise kergel koogil. Saab teada, kuidas 
kuivatatakse kala ja mis sellest pärast 
tehakse, kuidas valmistada piimast 
määrdejuustu ning küpsetada kodus 
leiba. On eriti mahlaka seaprae ja peki-
ga hapukapsaste retsept, on haugi-, 
köögivilja- ja kartulikotletid, supid pee-

Aja jälg kivis.  
Itaalia
Helgi Erilaid
208 lk, pehme köide
See on ajaloo- ja kunsti-
rännak imeilusasse Itaa-
liasse. Alustame Igave-
sest Linnast, jätkame rännakuid  
laguuni saartele rajatud Veneetsias. 
Maailma kunstipealinnaks kutsutud  
Firenze lugematutest aaretest valime 
seekord Santa Maria del Fiore katedraa-
li, Signoria väljaku ja legendaarse Uffizi 
galerii. Peatume Milanos, kus väikese 
Santa Maria delle Grazie kloostri refek-
tooriumi seinal on maailma kõige kurve-
ma saatusega maal – Leonardo da Vinci 
„Püha õhtusöömaaeg”.

Me olime  
Eesti sõdurid
Karl Orav
350 lk, kõva köide
See raamat keskendub 
viie eesti ohvitseri sõja-
mälestustele, kes lõpe-
tasid Tallinna sõjakooli 
vahetult enne Eesti demokraatliku valit-
suse likvideerimist venelaste poolt 
1940. aastal ja sellele järgnenud nuku-
valitsuse paikapanekut. Eesti sõjaväela-
sed sunniti ühinema Nõukogude armee-
ga. Selles raamatus kirjapandud lood 
leidsid aset ülimalt keerulisel ajal. Nen-
de ohvitseride poolt päriselus läbielatu 
tundub uskumatum kui paljudes välja-
mõeldud sündmustel põhinevates ilukir-
jandusteostes kujutatu. Nad ise uskusid, 
et neid juhtis saatus. Ja saatus oli see, 
mis lasi neil ellu jääda.

Raamat sisaldab retsepte, mille järgi 
Eesti kodudes tõepoolest süüa tehakse 
ja mis on kasutusel tegelikus elus.

August Torma –  
sõdur, saadik,  
salaagent
Tiina Tamman
392 lk, kõva köide


