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Vaade mägedele 

MERLE- Kamari- Azerbaidzaan 

Minu teekond Aserbaidžaani jõudmiseks algas märtsi lõpus, kui sain telefonikõne AKÜ 

tegevjuhilt. Nimelt olin kandideerinud aasta alguses GLEN programmi. Vene keele kehva oskuse 

tõttu olin märkinud Aserbaidžaani enda teise valikuna. Too hetk ei osutunud ma valituks, aga 

kuna Marek, kes oli valitud Aserbaidžaani projekti sai võimaluse minna Malawisse, mis oli ta 

esialgne soov, siis võeti minuga ühendust. Muidugi ütlesin ma jah. Sarnase loo oli varasemalt läbi 

elanud mu õde, Monika, kes viibib nüüd GLEN programmi raames Indias. Vanemate esimene 

reaktsioon sellele oli sügav ohe ja nentimine, et miks teie küll ei või kunagi EI öelda. Aga nad on 

harjunud sellega, et me õega kuskil maailma peal seiklemas oleme, nii et eks tuli ka nüüd meie 

valikutega leppida. 

Aserbaidžaani jõudmine ei läinud aga sugugi nii ladusalt, kui oleks soovinud. Nimelt on 

Aserbaidžaan alles hiljuti muutnud viisareegleid. Lühiajalist viisat on endiselt lihtne saada, aga 

pikemaks jääda soovijad peavad selleks saama kõigepealt Aserbaidžaani välisministeeriumi 

heakskiidu, mille peab hankima siinne vastuvõttev organisatsioon/võõrustaja. See ei ole aga 

sugugi kiire ja üheselt mõistetav protsess – eriti kuna see on kõigi jaoks uus. Seega minu esialgne 

plaan juuli lõpus Gruusiasse lennata, seal nädala jagu reisida ning augusti algusest enda 

praktikale asuda läks täielikult vett vedama. Viisa sain lõpuks kätte alles 17. augustil ning 

Gruusiasse lendasin 19. augustil. 5 päeva ennem ärasõitu arvasin, et suundun kohe Shekisse 

(erinevates kirjapiltides ka Shaki või Shäki). Mitmete juhuste kokkulangemise tõttu (loe meie 

organisatsioon ei olnud meile veel eluaset leidnud ja enamus kollektiivist oli puhkusel) soodustas 



 

 

Ilyas (vastuvõtva organisatsiooni tegevjuht) Davidi mõtet ikka Gruusias mõned päevad reisida, 

mille üle mul oli ainult hea meel. 

Nii ma siis asusin täielikult ilma igasuguse plaanita Gruusias seiklema. Mu tandem partner, 

David, otsustas pärast ühte ööd Tbilisis külastada teisi GLEN vabatahtlikke Lagodekhi 

rahvuspargis Aserbaidžaani piiri lähedal. Mina tahtsin aga rohkem Gruusiat näha. Suundusin 

külla GLEN-i vabatahtlikele Borjomi rahvuspargis ja hiljem Svaneti piirkonda Suur-Kaukasuses. 

Kokkuvõttes oli see nädal täis vene keele purssimist, sõbralikke inimesi, head toitu, matkamist, 

peadpööritavaid marshrutka sõite (sealhulgas marshrutka katusel teel Mestiasse eks ikka selleks, 

et paremaid pilte saada), hingematvaid vaateid aga ka vähem meeldivaid kogemusi nagu 

toidumürgitus ja purjus grusiini mees, kes üritas külalistemajas sõna otseses mõttes mu aknast 

sisse ronida, kui ma enda toa ust ei avanud (tal oli küll hommikul selle pärast väga piinlik aga see 

ei vähendanud kuidagi mu solvumist antud käitumise üle). 

Sõit Shekisse oli omaette ooper. Mestiast suundusin väikelennukiga Tbilisisse. Pileti hinnad on 

väga odavad (65 larit ehk umbes 30 eurot), kuna Gruusia valitsus subsideerib 2/3 sõidu hinnast. 

Kuigi sõit on siiski poole kallim kui marshrutkaga siis on umbes 8 tunnine ajavõit seda väärt – 

rääkimata vaatest, mis lennukist avaneb (vaata pilt üleval). Edasi suundusin marshrutkaga 

Lagodekhisse (7 larit), kus minuga ühines David ja võtsime takso Gruusia-Aserbaidžaani piirile 

(käisime kokku välja 8 larit, mis oli ilmselgelt liiga palju). Gruusiast saatis meid ära silt – 

AZERBAIJANI BORDER, GOOD LUCK! Ja õnne oli meil vaja, sest see kuidas me õhtul 80 

kilomeetrit läbime, et Shekisse jõuda oli täiesti ebaselge. Azerbaijani piiril on õnneks jalamehed 

teretulnud ja erinevalt Gruusia tõredatest piirivalvuritest olid Azerbaidžaani piirivalvurid väga 

lõbusas tujus – eriti lõbusaks muutusid nad mu perekonna nime lugedes. 

Märksõna, mis kõige paremini kirjeldab minu siiamaani Aserbaidžaanis veedetud aega on 

külalislahkus. See väljendub näiteks väikestes žestides bussis, kus inimesed hoolitsevad selle 

eest, et minul kui välismaalasel (ehk külalisel) kõik hästi oleks, et mul mugav oleks ja et ma ikka 

õige koha ülesse leiaks. See tuleb väga kasuks minule, kes ei ole veel ümbritsevaga tuttav ja keelt 

ei räägi. 

Kui me sõpradega teed jooma lähme, siis ei õnnestu ei mul ega Davidil kuidagi enda eest tasuda, 

kuigi me käime pidevalt peale, et meil võimaldataks enda osa arvest maksta. (Kõrvalmärkus: 

Shekis on isegi teemaju, kuhu naised on teretulnud aga neid peab teadma ning kui mõned üksikud 

turistidele mõeldud kohad välja arvata, siis ei ole ilmselt aktsepteeritav sinna ilma meesterahvast 

saatjata minek). 

Minu eest ei ole tasunud aga ainult sõbrad. Ringi liikudes tuleb ikka ette, et inimesed kellega ma 

bussis paar  sõna vahetan või kellelt ma midagi küsin tasuvad minu eest bussipileti. Minu jaoks 

kõige üllatavam juhtum oli kui ma esimest korda turul (bazar) käisin. Kellaaeg oli juba hiline ja 

enamik müüjaid oli lahkunud. Leidsin siiski ühe nurgataguse, kus oli võimalik juurvilju osta. 

Kuna müüjanna vene keelt ei rääkinud siis aitas kõrvalleti onu mul vajaliku kraami välja valida. 

Küsisin talt ka kas mõni buss Kombinati (siidivabrik) läheb. Selgus, et ta ise elab samuti 

sealkandis ja kuna kliente enam ei olnud siis me jalutasime koos sinna. Meie mõlema vene keele 

oskus oli nagu ta on aga saime täitsa asjaliku jutuajamise maha peetud. Teepeal ostis ta mulle 



 

 

veel tomateid, kurke, mahla ja muud kraami, mida ta leidis, et mul kindlasti vaja läheb kuigi ma 

üritasin keelduda ning rõhutas, et kui mul millegagi abi vaja on siis ma võin alati teda turu pealt 

samast kohast leida. Muidugi ei olnud mul sugugi hea tunne kõiki neid asju vastu võtta, kuna ma 

tean, et inimeste palgad ja pensionid on väiksed (õpetajad teenivad umbes 200 eurot kuus näiteks) 

ning toiduainete hinnad ei erine oluliselt hindadest Eestis ning on mõnikord isegi kõrgemad. 

Võõrustamisel on siin üldse omaette reeglid. Käisin septembri esimesel nädalavahetusel Ganjas 

teistel GLEN vabatahtlikel külas. Ganja on Aserbaidžaani suuruselt kolmas linn (umbes sama 

suur kui Tallinn) ning tänavapildis on seda kindlasti näha. Erinevalt Shekist on seal ringi liikumas 

tunduvalt rohkem erinevas vanuses noori inimesi ning märgata on ka veidi alternatiivsemat 

riietumisstiili (aga mitte midagi drastiliselt erinevat siiski). GLEN vabatahtlikud elavad siin kõik 

kohalike perekondade juures, kes räägivad kas inglise või vene keelt. Nende kaudu õnnestus 

natuke kuulda seletusi teatud käitumisreeglite kohta. Esialgu pidi minuga ka David kaasa tulema, 

aga kahjuks ei olnud ta enesetunne endiselt kõige parem. Kuna Ganjas olevad vabatahtlikud on 

kõik tüdrukud siis oli meil aga reisi plaanides paras pähkel mõelda, kuhu David ööseks jääda 

saab, sest ei ole aktsepteeritav, et tüdrukud meesterahvast võõrustavad. Õnneks kolis Lucie just 

uue perekonna juurde, kus tal on „vahetusvend“, nii et see lahendas meie jaoks probleemi. Mina 

jäin Blanca ja tema aseri perekonna kostile. Kuna seal perekonnas on ainult tütred, siis oodatakse 

ka Blancalt, et ta ennem pimedat kodus oleks. Seega õhtul pargis istumine ja tee/õlle joomine jäi 

meie jaoks ära. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENALDO_ Kamari- Brüssel 

Kuna ma polnud kunagi eriti süvenenud oma Eestist lahkumise põhjuste üle, on nüüd mul hea 

võimalus selle üle "valjult" mõtiskleda. 

Sellise otsuse taga on ilmselt harva ainult üks tegur voi põhjus. See on enamuses seotud erinevate 

asjade kokkulangemisega . Enamuses olukordades on ilmselt seal inimfaktor ja perspektiivi 

faktor. Juhina olen ma kogu aeg olnud arvamusel, et inimesed peaksid iga 5-8 aasta tagant kas 

valdkonda voi töökohta vahetama. Selle aja jooksul on institutsioonile antud oma parim ja väga 

palju uut ja värsket enam peale ei tule. Töö hakkab kujunema rutiiniks.  

7 aasta jooksul Rahandusministeeriumis sai üles ehitatud tugevm eeskond ja effektiivne 

struktuurifondide rakendamise mehhanism.  Uus periood sai oma hea alguse ja mõte oli aasta 

pärast alustada töökoha vahetamisega – ega huvitavad töökohad avalikus sektoris seened ole et 

lähed ja nopid. Olles asekantsler pole ka edasise liikumise variandid just arvukad – sama koht 

teises ministeeriumis, vabanev kantsleri koht voi sihtasutuses juhatuse liige.  Esimese variandi 

juures on jälle üsna oluline kes on ülemus (kantsler) – tema isiksus määrab töökesskkonna, 

meetodid ja vastutuse ulatuse.  A.Nooda ja M.Priske (nendega mu "veregrupp" ja stiil klappisid 

väga hasti)  juhtitavates ministeeriumites asekantslerid just tihti ei vahetu. Ega sel ajal kantsleri 

vahetust polnud ka ette näha. Nii et põhiliseks perspektiiviks jai mõni struktuurivahendeid 

rakendav sihtasutus. 

Tandem Kallas/Järvan suutsid luua rahandusministeeriumis hästi toimiva meeskonna ja see andis 

igapäevasele tööle vaga hea boonuse juurde. Järgnevad ministrid hoidsid ka meeskonna vaimu 

üleval. Naga ministeeriumites ikka, kõige olulisema muutuse toob kantsleri vahetus. Uus stiil, 

uued põhimõtted, uued töömeetodid. Meeskonnatöö jäi põhiliselt formaalseks loosungiks - 

paraktiline elu kujunest teiseks. Mul ei tekkinud küll otsest konflikti aga ma ei saanud ka 

nõustuda ja jagada uusi põhimotteid ning väärtusi. Kuna üks tema põhimõte oli et ta ei paindu 

(alluvad peavad seda tegema), siis hakkasid lahkumise mõtted tekkima oodatust varem.  

Ühel päevad meie partner Brusselis helistas ja ütles et avati avalik konkurss üksuse juhataja 

kohale. Tegu küll kuni 6 aastase lepinguga, aga see võiks mulle huvi pakkuda ning neil oleks hea 

meel kui ma kandideeriksin. Vajaliku profiiliga inimesi tol korral just eriti palju polnud. Siin oli 

muidugi oluline, mis on vajalik profiil. Tegu oli vastloodud Bulgaaria üksusega. Bulgaaria oli tol 

korral kõige nõrgem lüli struktuurifondide rakendamisel. Peale komplitseeritud sisepoliitilise 

situatsiooni tegi asja veel raskemaks väga nõrk administratiivne suutlikkus (ka palju eelnevat 

kodutööd oli jäänud tegemata) ning kõige korrumpeerunuma EL liikmesriigi oreool. Seega oli 

vaja tugevat tehnilist teadmist et vajadusel neile ka nõu anda, head suhtlemisoskust erinevat tüüpi 



 

 

partneritega asju ajada (ja ka reaalselt protsesse mõjutada) ning tugevat selgroogu 

korruptsiooniga tegelemisel. 

Kuna väljakutse tundus ahvatlev ning oli vajadus liikuda kuhugi varem kui planeeritud, saigi 

taotlus saadetud. Sel hetkel ma siiski seda tõsise variandina ei võtnud, asusin ka sihtasutuste 

variante lähemalt uurima. Paraku lähemas perspektiivis miskit silmapiiril ei paistnud ei 

asekantslerite ega sihtasutuste rindel.  

Peale esimest intervjuud tekkis aga tunne, et tegelikkuses võib see variant üsna kiiresti 

reaalsuseks saada. Lõpusirge tuligi ülikiire – tööle taheti nii kiiresti kui võimalik. Nii jäigi asjade 

pakkimiseks ja elamise otsimiseks ülivahe aega ning ka pere pidi esialgu maha jääma. 

Töö Regios osutus oodatust isegi huvitavamaks (paraku ka väljakutsetesuuremaks). Kuna tegu oli 

uue üksusega, siis oli mul võimalus osa töötajatest ise valida ja meeskonda koostada. Praeguseks 

on kogu mu vana meeskond sealt üksusest lahkunud aga me saame üks kuni kaks korda aastas 

kokku et meenutada vanu aegu ja kuulata uusi kogemusi. Ka minu direktor J.M Seyler osutus mu 

tõise karjääri parimaks ülemuseks – meil olid ühised arusaamad, väärtused ja töömeetodid, mis 

tagasid väga hea üksteisemõistmise ning vastastikuse usalduse. 

Peale minu direktori lahkumist tekkis ka mul tunne, et võiks lepingu aasta varem lõpetada ning 

tagasi Eestisse minna. Edastasin oma mõtte mõnele vanale kolleegile. Aga kuna minu 

tagasituleku vastu huvi puudus, siis jäigi lõplik otsus jääda Euroopa Komisjoni, mis oli ilmselt ka 

kõige õigem otsus. 

Kui püüda teha mingeid üldistusi, siis võiksid olla need järgmised: 

 Ülemus ja asutuse tippjuhtkond on tavaliselt üks tugevamatest faktoritest. Eesti avalikust 

sektorist (aga ka era)  võib juba arvukalt selliseid näiteid. 

 Ka juhus mängib olulist rolli – kuskil peab samal ajal lahkumise mõtetega avanema ka 

atraktiivne võimalus.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONIKA- Kamari- INDIA 

 

Rong on Indias seigeldes peamine liiklusvahend 

Sellest on möödas 8 kuud kui mu viimane reis Indias lõppes. Juhuste kokkusattumisel või saatuse 

tahtel (ehk siis plaanipärase tegevuse tulemusel :) ) olen jälle siin. 

Viimane kord veetsin Indias 8 kuud. Jah, täpselt, 8 kuud. Inimestel tekib ikka küsimus, et mida 

ma siin küll nii kaua tegin?  Vastuseid on palju ning enamik neist tekitavad veel küsimusi, seega 

piirdun siin lühikese vastusega: elasin, reisisin, puhkasin. Ja nagu ikka, õppisin nende tegevuste 

käigus nii mõndagi enda ja maailma kohta. 

Kui ma koju tagasi jõudsin, mainis mu õde mulle GLEN programmi ja praktikavõimalust Indias. 

Kuna süda ihkas Indiasse tagasi, siis mõtlesin, et miks mitte proovida. Selgus, et ma ei osutunud  

valituks. 

Aga, siiski, siiski … 

Ühel õhtul sain ootamatu kõne. Õnneks või kahjuks inimene, kes India praktika jaoks välja valiti 

ei saanud lõpuks GLENi programmis osaleda ning see võimalus avanes minu jaoks. Peale kõne 

lõppemist hüppasin oma ootamatut õnne mitte uskuda suutes mööda tuba ringi (jah, pean 

tunnistama, et mu emotsionaalsed reaktsioonid ei ole alati kooskõlas ei mu ealt ega rahvuselt 

tüüpiliselt oodatavatega). 



 

 

Seega seekord  on mu India reisi eesmärgiks lisaks India turismimajanduse toetamisele ka 

vabatahtlik töö. Mu praktikaperiood algab alles 6. augustil, seega paar esimest nädalat veedan 

siiski reisides. 

Kodus olles tundus India nii meeletult kauge. Teine maailm, mis oma lõhnade, vürtside ja 

värvikirevusega eksisteeris vaid mu mälestustes ja unistustes. Tegelikult võttis Tallinnast 

Delhisse jõudmine vaid 9 tundi ja saabudes ei olnud sugugi sellist tunnet, et nüüd on mingi uus 

suur seiklus alanud.  Ilmselt esimestel nädalatelt ma seda tunnet ei saagi oodata,  kuna Indias 

reisimine on oma iseärasustest hoolimata mulle juba väga tavapärane ja tuttav. 

  

Indias töötamine saab aga uus kogemus olema, mida ootan kerge ärevusega.  Sellest saan aga 

lähemalt kirjutada alles siis, kui õige aeg on kätte jõudnud. 

Delhis elab erinevate hinnangute kohaselt 11 kuni 15 miljonit inimest. Siia on viimaste 

aastakümnete jooksul raha teenima ja paremat elu otsima tulnud miljoneid inimesi. Osad neist 

elavad kallites majades, kus on lahkelt ruumi nii neile, nende perele, teenijatele kui 

majavalvuritele; teised peavad kogu oma pere mahutama kättesaadavatest materjalidest kokku 

klopsitud uberikesse. Delhis paiknevad heaolu ja puudus tihti kõrvaltänavatel. 

ETASHA peakontor asub piirkonnas, kus elavad peamiselt Delhi jõukamad perekonnad, mis loob 

väga tugeva kontrasti piirkondadega, kus nende treeningkeskused asuvad ja nende õpilased 

elavad. Need asuvad slummialadel, kus ruumi napib ning rohelistest parkidest ja majavalvuritest 

võib vaid unistada (mitte, et ma viimaseid kuidagi oluliseks peaks). Peamine probleem antud 

piirkondades on infrastruktuuri puudulikus – inimestel pole pidevat juurdepääsu ei veele ega 

elektrile.  

Mina elan kontorist poole tunnise jalutuskäigu kaugusel. Ümbrus on siin suhteliselt kena. Iga 

korterikompleksi juures paistavad silma väikesed pargid, kus inimesed jalutavad oma paksude 

koertega. Ma pole kuskil mujal nii palju ülekaalulisi koeri näinud kui siin. Lisaks paistavad silma 

korterikompleksi väravatel vahti pidavad turvamehed (üldse tuleb Indias liikudes ära harjuda 

pidevate turvakontrollidega ning inimeste poolete hoiatustega, et see ja teine asi pole ohutu). 

Sellises piirkonnas elamine tähendab aga paraku ka seda, et elu on kallis võrreldes paljude teiste 

kohtadega Indias, eriti üür. Hetkel pean enda toa eest välja käima 180 eurot. Kahjuks ei 

õnnestunud meie organisatsioonil 3 kuuks parema hinnaga kohta leida.  

Gheeta, naisterahvas, kelle korteris elame, on 62 aastane ning väga huvitava elukäigu ja 

iseloomuga. Ta on mööda maailma reisinud oma abikaasaga, kes oli laeva kapten. Töötanud 

stjuardessina ning PR valdkonnas. Oma 30ndates tegi ta julge sammu ja lahutas oma abikaasast 

(sellel ajal oli see Indias väga tavapäratu) ning kasvatas oma poja üksi üles. Kui ta poeg 

Kanadasse õppima ja elama  läks, suundus ka tema sinna. Peale mõnda aastat kasvas igatsus India 

järgi siiski nii suureks, et ta naasis Delhisse. Tema näol oleme Tjašaga saanud nii ema, kes meile 



 

 

aeg-ajalt ülimaitsvaid rooge valmistab ja meie eest hoolitseb, kui sõbranna, kellega õhtuti koos 

istuda ja maailma asju arutada. 

 

Siiamaani oleme lõviosa oma ajast veetnud peakontoris tööd tehes (mille eest oleme tänulikud, 

kuna augustikuumuses on kontori õhukonditsioneerid meie suurimad sõbrad),  aga loodetavasti 

saame tulevikus rohkem aega veeta keskustes õpilaste ja nende kogukonnaga suheldes, kuna üks 

meile määratud ülesanne on ka keskuste imago loomine koostöös õpilaste, keskuste töötajate ja 

üldisema kogukonnaga. Seega tulevikus kirjutan kindlasti neist rohkem.  

Tööga seoses on juba kaks suurt üllatust esile kerkinud. Esimene pauk tuli hommikul, kui olin 

äsja Hampi rongilt maha astunud. Katja (EVS vabatahtlik) teatas mulle, et Silviu ei saabugi 

augustis Indiasse, vaid hoopis septembris alguses. Kuu aja pärast! MIDA!! Teine ootamatu uudis 

see nädal tuli Ianilt. Ian on ETASHA algusaastatest saadik olnud vastutav kommunikatsiooni 

valdkonna üle ja plaanipäraselt on tema see inimene, kes meid juhendab. Tuleb välja, et tema 

lahkub ETASHAst septembri keskel, seega ilmselt peame meie tema tööülesanded paariks kuuks 

üle võtma. 



 

 

 

Indiapärases riietuses 

Kui väikelinna tüdruk hakkab armastama suurlinna elu. 

 

Esimesed kaks nädalat Delhis olin pidevalt väsinud ja tüdinud. Väsinud kuumusest (see august 

oli 20 aasta jooksul üks kuumemaid) ja tüdinud pidevalt kontoris istumisest ja asjaolust, et kõik 

võtab meeletult kaua aega. Ainuüksi sim kaardi ja interneti saamine võttis igasuguse bürokraatia 

tõttu terve nädala. Liiklusummikutest ma isegi ei hakka rääkima. Õhtul koju jõudes unistasin vaid 

külmast duššist (mis unistuseks jägi, kuna kraanist tuli vaid sooja vett) ja voodist. Tahtsin 

mägedesse, aga vihmade ja üleujutuste tõttu soovitati meil hiljem minna. Gheeta naeris meie 

pidevate mõtete üle suurlinnast mõneks ajaks põgeneda, kuna olime siin olnud vaid nädalakese.  

Ühel neljapäeval otsustasime Tjašaga siiski bussireisi ette võtta ja nädalavahetuseks Manalisse 

minna. Manali on linn Kullu orus, mis on kuulus õunte, vaadete ja seiklusspordi poolest.  

Bussireisid Indias on väga omapärased :) Bussid ise on väga mugavad (mitte kohalikud bussid 

muidugi) ja enamasti õhukonditsioneeriga, mille nad lükkavad täisvõimsusele. Magamine on 



 

 

siiski raskendatud, kuna terve tee mängivad ka täisvõimsusel muusika või hindi filmid. Lubatud 

12 tunni asemel võttis reis 15 tundi, kuna hetkel on valminud õunad ja liiklus teedel on tihe. 

Tundub, et Kullu piirkond varustab õuntega tervet Indiat.  

See 15 tundi oli seda siiski väärt. Hommikul silmi avades avastasin end lookleval mägiteel, mille 

vaated panid mind laialt naeratama. See naeratus püsis mu näol terve nädalavahetuse (tegelikult 

isegi praeguseni). Meie ööbimiskoht asus jõe ja väikese õunaaia kõrval. Koha omanik oli üks 

jutukas tüüp ja väga posiivse ellusuhtumisega, Kui ütlesin talle, et sa pead kindlasti õnnelik 

olema selle üle, et elad nii ilusas kohas, vastas ta: `Sometimes I am happy and sometimes I am 

MORE happy!` See lause on saanud mulle väikeseks mantraks :)  

 

 

Käisime mägedes jalutamas, tegin väikse karastava supluse mägiojas, ronisime puude otsa ja 

lendasime nagu linnud.  

Peale sellist nädalavahetus võiks arvata, et tahan veel enam Delhist ära saada. Õnneks pole see 

nii. Ausalt öelda on Delhi mulle üha enam meeldima hakanud. Meie töökollektiiv on lihtsalt 

suurepärane: teeme pidevalt nalja, lõunatame koos ja vahel käime koos õhtuti Delhit avastamas. 

Samuti on nad väga pühendunud oma tööle ja eesmärkidele, mida soovivad saavutada. Eelmine 

laupäev kui istusin kollektiivi koosolekul ja kuulasin nende lugusid, muresid, eesmärke ja rõõme, 

tekkis mul üha neam tunne, et tahaksin Delhisse tagasi tulla ja pikemat aega nendega koos 

töötada.  

Lisaks olen leidnud võimaluse teha palju asju, mida armastan. Hommikuti käin jooksmas (mille 

tõttu pean küll kell 5 ärkama) ja joogas, ning peale tööd ronimas. Ronimissein on paraku päris 

kaugel minu töö ja elukohast ja sinna kohale saamine võtab kuskil tunnikese. Kuna takso või 

rikshaga igapäevaselt sinna saamine läheks liiga kulukaks pean kasutama busse. See polegi nii 

hull. Vahel on nad küll ülerahvastatud, aga inimesed on sõbralikud ja abivalmis ning mulle 

meeldivad väikesed toredad jutuajamised, millesse pidevalt satun. 

 

 



 

 

 

 

Carmeni lugu Kamari- Soome 

 

 

Minu nimi on Carmen. Elasin Eestis Jõgevamaal Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas. Olen 

Kamari Haridusseltsi liige 2000. aastast saadik. 

Praeguseks olen elanud ja töötanud Soomes ligi neli aastat. Põltsamaal kadus minu töökoht ära 

ning olin sunnitud uut otsima. Siis kutsusidki mind Soomes elavad sõbrad enda juurde elama ning 

pakkusid ka töökohta. Soomes on nii, et kui pole elukohta, siis ei võta keegi Sind tööle. Elukohta 

aga ei saa endale enne, kui pole töökohta. Nokk kinni, saba lahti. Üldse on väga palju asjaajamist, 

et saada korda kõik Soomes elamiseks vajalikud dokumendid. Kõik toimub siin, Eestiga 

võrreldes, väga aeglaselt. Nende infotehnoloogia ei ole üldse nii arenenud, kui on Eestis. Selleks, 

et saada korda oma sotsiaalkindlustus, peab saatma suure paki pabereid, mis sisaldab töölepingut, 

palgalehti, politsei poolt antud töö ja elamisluba jne. Kuigi nad näevad seda ka arvutist on neil 



 

 

vaja kõike paberkandjal. Möödus kolm kuud enne kui sain Soome poolse sotsiaalkindlustuse. Siis 

alles sain hakata endale korterit taotlema, senikaua elasin sõprade juures. Tänu neile sain Soome 

bürokraatiamasinast läbi, sest ise ma ju keelt ei osanud.  

Korterit on võimalik üürida, kas eraisikult või siis firmalt. Eraisikult üürides, tuleb ette maksta 

kolme kuu üür, mis on kahjuks nii suur, et seda raha on päris raske kokku saada. Firmad SATO ja 

VVO üürivad korteri välja 250eurose tagatisrahaga. Mina üürisin oma praeguse korteri VVOlt. 

Üürihinnad on krõbedad ja sõltuvad korteri asukohast. Üürihinna sees on elamispind, küte ja vesi. 

Elektri eest tuleb eraldi maksta. 

Mul õnnestus üürida kahetoaline sauna ja suure rõduga korter Espoos Soukkas. Korter asus 

looduskaunis kohas, pargi ja mere läheduses. Kõrge üürihinna ca 1000 eurot kuus, elasime seal 

kahekesi ühe tuttavaga. Eelmisel suvel õnnestus mõne kilomeetri kaugusel leida uus elukoht, kus 

on üür palju väiksem. Nüüd on mul oma kodu Kirkkonummil Masalas. Elan kahekorruselises 

ridaelamus, kus minu käsutuses on kaks tuba, köök ja vannituba. Maja taga on terrass ja väike 

maatükk, kus kasvatan lilli ja enda tarbeks supirohelist. Ridaelamus on ka saun ja pesumaja. Olen 

oma elukohaga väga rahul, sest töökoha kontor asub lähedal ja sõbradki elavad 5-6 kilomeetri 

kaugusel. Töötan kodude koristajana. See on vaheldusrikas, kuid väga vastutusrikas töö. 

Inimesed usaldavad oma kodu võtmed täiesti võõraste inimeste kätte ning Sina pead siis seda 

usaldust väärima. Töötame koos paarilisega ning meie kasutuses on töövahendite 

komplekteeritud auto, kus on tolmuimeja, erinevad harjad-lapid ja puhastamis-desinfitseerimis 

vahendid. Alguses oli raske, sest ei osanud soome keelt. Nüüdseks olen seda omal käel õppinud 

ning klientidega suheldes praktiseerinud. Võin öelda, et saan päris hästi hakkama. Oma eluga 

olen kohanenud ning pean Soomet oma koduks.  Sellele on kaasa aidanud ka minu Põltsamaa 

aegsed sõbrad, kes enamuses on Soome elama asunud. Saame tihti üksteise juures kokku, 

tähistame koos sünnipäevi, käime õhtuti jalutamas, metsas seenel, kalal,  mereääres puhkamas, 

bowlingut mängimas, baaris ja kontsertidel.  

Möödunud suvel veetsime palju puhkepäevi järvel kalastades. Kalu elab järvedes palju ja ükski 

kord ei tulnud me saagita koju. Ühel päeval koos sõprade ja tütrega paadiga järvel olles jäi suur 

kala Kristini õnge otsa, haarasime kahva, et kala paati tõmmata, kuid meid tabas ebaõnn. Kala 

rabeles lahti ja ujus koos landiga minema. Õhtu eel jäi aga Carina õnge otsa jälle suur kala. Nüüd 

olime ettevaatlikumad ja meil õnnestus ligi ühe meetri pikkune ca 8 kilo raskune haug kätte 



 

 

saada. Kala paati sikutades röökisime kõik täiest kõrist, sest kala lõuad tundusid nii 

hirmuäratavad. Siis selgus ka, et see oli hommikune plehkupannud kala, sest Kristini lant rippus 

tal suunurgas. Kala marineerisin purki aga peast valmistas üks asjatundja trofee. Igapäevaselt 

soomlastega läbi ei käi, kuna neil ei ole väga kombeks üldse üksteisel külas käia ja eks nad 

võtavad ka väga raskelt võõraid inimesi ja veel vähem võõramaalasi omaks. Naabritega mingil 

määral saab suhelda, kuid ikkagi vähe.  

Mille järgi igatsen? Kindlasti suurim igatsus on oma pere järgi. Minu 19.aastane tütar on Eestis ja 

elab vanaema juures. Sellel aastal lõpetab gümnaasiumi ja on otsustanud ikkagi kodumaale jääda. 

Tütar käib peaaegu igal koolivaheajal külas ja suviti on enamus ajast minu juures. Ka tema on 

juba mitmel aastal saanud, siin koos minuga tööd teha ja oma raha teenida. Meie pere on muidugi 

väga ühtehoidev ja see ongi minu kõige suurem igatsus. Alati koju minnes on ärevus hinges ja 

jällenägemisrõõm suur. Suur abi on muidugi tänapäeva võimalustest, Skype ja loomulikult 

telefon. Igal hetkel, kui tekib soov, on võimalik, võtta telefon ja helistada. Näiteks, igal 

pühapäeval helistan oma emale ja lobiseme kogu oma nädalast ja tegemistest pikalt. Kõned 

venivad tihti tunniseks.  

Praegu nagu ei oskagi veel oma kindlaid plaane edasise kohta öelda. Hetkel olen oma siinse elu, 

töö ja teenistusega väga rahul. Ise arvan, et kunagi tahaks kindlasti tagasi kodumaale naasta, kuid 

millal ja kas üldse, on hetkel raske öelda. Laps vajab koolitamist ja siinse palgaga on seda ikkagi 

palju lihtsam teha. 

Aimi Käsik (Nahk)Juula küla  

Juula küla elanik aastani 1997. 

Elu viis mind kodukohast eemale seoses abikaasa tööga. Abikaasa töötab lennujuhina ja kuna 

tema töökoht asus Tallinnas, siis tuli ka mul talle järgneda. Nii istusingi ma pärast Tartu 

Õpetajate Seminari lõpetamist Eestimaa kaardi ees, otsides Tallinna lähiümbruses olevaid 

piirkondi, et leida endale sobivat kooli, kuhu tööle asuda. Tol ajal olin kindlalt veendunud, et 

Tallinnas elama ja töötama ma ei hakka. Valik langes Viimsi vallale ja minu õnneks oli sealses 

keskkoolis tarvis ka klassiõpetajat. Kindlasti mängis rolli uue elukoha valikul mere lähedus- on 

vaja kohta, kus „patareisid laadimas käia“. Nii kolisingi 1997 aastal väikesest Juula külast suurde 

Viimsi valda Haabneeme alevikku.  



 

 

Väikeses külas kõik elanikud tundsid kõiki, siis peale kolimist leidsin end kohast, kus inimesed 

olid üksteisele võõrad. Valla territooriumil elas nii palju inimesi, et kõiki tunda on lihtsalt 

võimatu. Alguses oli see „tundmatuna“ elamine üsna võõras, kuid hetkel ma isegi naudin seda. 

Aastate jooksul on valla keskuses teinud läbi tohutu arengu ja on lausa võrreldav mõne väiksema 

Eesti linnaga. Üleminek Tallinnast Viimsi vallaks toimub nii sujuvalt, et arugi ei saa: kortermajad 

ja neljarealised sõiduteed jätkuvad sujuvalt ka valla territooriumil, kerkivad uued 

kaubanduskeskused. 

Mul on õnnestunud ka pisut reisida. Olen käinud Hispaania erinevates piirkondades, Portugalis, 

Kreekas, Prantsusmaal ja Ameerikat on ka külastatud. Lühikest aega on proovitud elu ka 

Saksamaal. Kuskil pole aga olnud nii hea, kui ikka oma kodumaal omas kodus. Tore on vahel ära 

käia, aga veel parem on jälle tagasi olla.  

Tänaseks päevaks olen ma Viimsis elanud 18 aastat ja võin julgelt öelda, et olen oma valikuga 

rahul. Kui aga „patareid“ on ikka  väga tühjad, siis sõidan neid laadima kodukülla. 

Sünnikoht: Vaiatu küla Torma vald 

Uus elukoht: Saksamaa Düsseldorfi lähedal asuv väikelinn Willich. 

 

Esialgselt oli plaanis lahkuda Eestist ainult aastaks, tehes tööd lapsehoidjana ja öppida saksa keelt 

ning pisut Euroopas ringi reisida.  Peale esimest  aastat kavatsesin Eestisse tagasi tulla. Oleksin 

kindlasti ka sellest plaanist kinni pidanud kui ma poleks tutvunud oma tolleaegse söbra, tänase 

abikaasaga. Seega vöib öelda, et mu abikaasa on süüdi selles, et ma elan seal, kus me momendil 

elame.  

Kohanemine uue keskkonnaga oli mul vöib-olla just sellepärast lihtsam, et ma tulin Saksamaale 

möttega, et see on vaid üks lühike etapp mu elust ja seega üritasin asju, mis mind segasid, vötta 



 

 

kui mööduvaid nähtusi ja lasta ennast neist mitte häirida. Näiteks tuua vöiks selle, et haritlastest 

lastevanemad, kelle juures ma lapsehoidjaks olin, teietasid mind ja mina loomulikult neid ka. 

Juba esimesest päevast alates tundsin, et kui see teietamine jätkub, ei suuda ma end nende juures 

kunagi koduselt tunda ning nii ka juhtus. Kuid ma ei lasknud ennast sellest eriti häirida ning 

enamasti peale tööpäeva lõppu õppisin keeltekoolis või harrastasin rattasõitu, et tutvuda 

ümberkaudsete linnadega. Pean maainima, et see perekond kolis neli kuud pärast minu 

Saksamaale saabumist ühest Saksamaa otsast teise ja mina muidugi koos nedega. Selle tõttu pidin 

ma uues kohas jälle nullist alustama, kuna kõik mu keeltekooli tuttavad jäid 600 km kaugusele.  

Umbes paari nädala möödumist uues elukohas, sain ühel tänavapeol tuttavaks oma tänase 

asikaasaga. Ta küsis minu käest, et kas ma tahaksin temaga mootorrattaga sõitma minna ning 

otseloomulikult olin ma sellega nõus! Olin sellisest mootrorattaga kihutamisest sisemas juba 

ammu unistanud. Nii see läkski, me söitsime koos tuhandeid kilomeetreid ja ei tutvunud mitte 

ainult lähikonnas asuvate linnadega, vaid söitsime ka köik naaberriigid läbi.  Muidugi kuna mul 

oli ka siis veel kindel plaan Eestisse tagasi pöörduda, vötsin ka seda suhet kui väikest afääri, mis 

poole aasta möödumist niikuinii löppeb. Eks see olekski nii löppenud kui mu mees ei oleks nii 

järjekindel olnud. Pärast aastat Saksamaal naasesin Eestisse, aga kuna mul ei olnud siin ei tööd ja 

puudus ka vöimalus edasi öppima minna, siis otsustasin kolme kuu möödumisel, taas Saksamaale 

oma söbrale külla minna. Tollel ajal oli võimalik viisaga ainult kolmeks kuuks riiki siseneda. Nii 

kolme kuu kaupa käisin ma mitu korda Saksamaa ja Eesti vahet, kuni ükskord otsustasime, et 

vöiksime ikka abielluda. Mu tolleaegne söber andis siis ka lubaduse, et ta teeb köik temast 

söltuva, et ma ennast Saksamaal hästi tunneksin ning püüab köik mu soovid juba simadest 

lugeda. Pärast 15-aastast abielu tuleb talle teist poolt ta lubadusest aeg-ajalt meelde tuletada . 

Kuna selleks ajaks olin juba siinse elu-oluga suhteliselt harjunud, oli tunduvalt lihtsam elukohta 

vahetada.   

 Pärast Saksamaale kolimist soovisin minna ülikooli, aga kuna meie keskkooli tunnistusega tol 

ajal veel ülikooli ei pääsenud, pidin käima aasta kolledžis. Seal tekkis juba oma söprusringkond 

ning keel oli selleks ajaks ka juba korralikult suus, seega oli sisseelamine üldiselt lihtne. 

Integratsiooni vöti on teatavasti keele omandamine.  

Esimesel aastal pärast oma mehe juurde kolimist juhtus üks lõbus kultuuride erinevusest tulenev 

vahejuhtum. Vahetult ennem jõule helises uksekell ja pärast ukse avamist, seisis seal üks vööras 

mees, kes ennast kui kohaliku prügiveo firma esindajat tutvustas ja mulle häid jõule soovis. Ma 

olin väga üllatunud ja mõtlesin veel, et kui viisakad need sakslased ikka on, vöörad inimesed 

käivad ukselt-uksele ja soovivad häid jöule. Mina soovisin loomulikult häid jöule vastu ja 

tömbasin ukse kinni ning läksin rahuliku südamega tuppa tagasi. Õhtul kui seda oma mehele 

rääkisin, oleks ta peaaegu naerukrambid saanud. Tegelikult korjas see prügimees omale ja oma 

töökaaslastele raha. Kuna ma polnud tolle päevani midagi sellest tavast kuulnud ja see mees ka ei 

öelnud mulle, miks ta tegelikult mulle häid jöule soovis, siis ma töesti arvasin, et nad käivad 

ukselt uksele ja soovivadki köigile inimestele häid jöule.  

Sakslaste üks häid omadusi on see, et nad on täpsed ja nad on valdavalt väga viisakad, samas 

eestlasi pean ma jällegi palju külalislahkemateks. 

Nimelt üks mu elus olnud vahejuhtum, mida ma kindlasti oma elu löpuni ei unusta, oli see kui 

läksime kunagi ette teatamata oma ämmale ja äiale külla. Oli juba öhtu ja olime olnud külas 



 

 

umbes pool tundi, kui mu ämm ütles, et nad hakkavad nüüd sööma ja kuna ta ei ole meiega 

arvestanud, siis tal ei ole meile ka midagi pakkuda. Siinjuures peab lisama, et Saksamaal on väga 

levinud toidu koju tellmine ja mu ämm ei elanud kuskil väikses maakohas, kus seda vöimalust ei 

ole, vaid suurlinnas. Ma olin täiesti keeletu kui ta kattiski laua ainult kahele inimesele. Ültesin 

siis oma abikaasale, et tahan koju minna. Ta oli mu peale veel pahane, et ma nii pirtsutan. Kuid 

peale seda, kui ta oli paar korda Eestis käinud, ütles ta mulle kunagi, et ta saab nüüd aru küll, 

miks ma tol öhtul koju tahtsin minna.  

 Kuid üks asi, mis mulle Eestis töesti ei meeldi, on madal teeninduskulutuur ning üksköiksus 

klientide suhtes ja seda  nii kauplustes kui ka söögikohtades. See on ka üks pöhjusi, miks me 

Eestis harva kuskile välja sööma lähme. Varemalt ma mõtlesin, et see on veel vene aja pärand, 

aga nüüd aastate möödudes, hakkan selles aina enam kahtlema. Kuid ma ei ole veel lootust 

kaotanud, et teenindus siiski kunagi paremaks muutub.   

Puudust tunnen Saksamaal muidugi oma eesti söpradest ja sugulastest ning mönedest 

toiduainetest, mida seal kahjuks ei müüda. Önneks on vöimalik enamus neid toite ka paki teel 

saata ja nii ma tellingi tihti Eestist pakke. 

Oleme aastate jooksul ehitanud omale Eestisse väikese suvekodu, mida on vöimalik pärast 

möningate muudatuste tegemist ka aastaringselt kasutada. Kuna mu abikaasale Eestis väga 

meeldib ja ta on ka eesti keele ära öppinud (muidugi seda keeleoskust on vöimalik veel 

täiendada), siis ei ole välistatud, et tuleme tõesti kunagi Eestisse alaliselt elama.. Selles suhtes on 

mul abikaasga väga vedanud, ta on täielik eesti estofiil ja ta on meeleldi Eestis. Just paar päeva 

tagasi ta ütles mulle, et ta istub meelsamini eestis söpradega lökke ääres kui päevitab Egiptuses 5 

tärini hotellis (nimelt oli tal seal komandeering koos kuue päeva puhkusega). Tean väga palju 

teisi eestist pärit naisterahvaid, kelle mehed on küll Eestis käinud kuid nad ei tule hea meelega 

Eestisse tagasi vaid veedavad oma puhkused kuskil mujal.  

  

 
 
Kallid mootorattad 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Sigrid Külaots- Kamari  
Asukoht välismaal: Collingwood, Ontario provints, Kanada 
 

 
 

Minu Kanada pere 

 



 

 

Kanadasse läksin 2011. aastal novembris ning seoses AuPair’i programmiga. Mõte minna 

välismaale oli uusi kogemusi koguda ning keelt õppida. Asukoha valik tulenes valikutest AuPair 

programmis. Pakkumise sain e-mailile, et Kanadas elab välis Eesti perekond, kes sooviks Eesti 

neiut endale perekonda. Samas aitaks lastega ning majapidamises. Valituks osutusin kuna olen 

treener. Ka perekond on ka väga sportlik. Pereema oli tipptasemel sportlane sõudmises ning nii 

pereema kui ka pereisa mäesuusatamise instruktorid. Hobikorras tegeles perekond ka 

rattaspordiga. Perele kuulub kaks Kanada suurimast kiirtoidu ketist A&W restorani. Kanadas 

elasin kaks aastat ning nüüdseks olen tagasi naasnud, et lõpetada õpingud ülikoolis. Uue 

keskkonnaga kohanesin mõne nädalaga.  Uudne süsteem oli minu jaoks, et esimesel päeval läksin 

lapsi kooli bussipeale viima koos pereisaga kuna tema peab tutvustama mind kooli bussijuhile. 

Rangelt oli keelatud võõrastel laste läheduses viibida. Keelatud on ka alla 14 aastasel lapsel üksi 

kodus olla. Kui aga üks lapsevanematest otsustab Ameerikasse või kuhugi mujale riigist välja 

minna lapsega, kes on alla 16 eluaasta peab olema piiripunktis esitada kirjalik luba puuduolevalt 

lapsevanemalt. Juhtum oli naabrinaisel, kes läks oma kahe lapsega külla mehele Jaapanisse (mees 

oli töö asjus kaks kuud Jaapanis). Unustas ära load ning piiripunktis helistasid ametnikud isale 

Jaapanisse, et tema kinnitus saada. Perekond oli suurepärane ning võimaldasid mul tegeleda 

erinevate hobidega. Esimesel suvel mängisin kohalikus naiste liigas jalgpalli ning teisel suvel 

tegelesin sõudmisega draakoni paadis. Draakoni paat koosneb 20 sõudjast pluss ees trummar ning 

taga tüürimees. Talvel aga tegelesin murdmaasuusatamise treeningute juhendamisega ning läbi 

kahe talve mäesuusatamisega. Perekond on väga sportlik ning kõigest kümmekond kilomeetri 

kaugusel asub mäesuusakeskus. Igal nädalavahetusel ning talve- kui ka kevad vaheaja veetsime 

mäesuusatades. Meeldis kõige rohkem perekonna lahkus ja sõbralikkus. Võeti mind kui pere 

liiget, mitte kui lapsehoidjat. Samamoodi naabruskonna ühtsus. Meie naabruskonnas elab umbes 

200 inimest (väiksel territooriumil) ning kõik hoidsid kokku ja aitasid üksteist. Omavahel jagati 

telefoni numbrid ning naabruskonna toimuv info levis kiirelt. Kindlasti meeldis ka pere lahkus 

mind viia reisidele. Reisisime nii Kanadas kui ka Ameerikas. Kuna mina selle kahe aasta jooksul 

täiesti Kanadastusin otseselt, millegist puudust ei tundnud. Muidugi oli suur miinus kahe riigi 

vaheline kaugus. Ikka tuli ette igatsust perekonna järgi. Söögi poolest kõige suuremat puudust 

tundsin kohukestest. Naljakas juhtum juhtus mul kui läksin postkontorist Eestist saabubud 

saadetise järgi. Sealne süsteem on pakk tuuakse koju, kuid kui keegi uksele ei vasta jäetakse ukse 

lingi külge teade saabubud pakist. Saabus mulle pakike ning kahjuks sellisel ajal kui mind kodus 

ei olnud. Märkmel oli kirjas minu nimi ja Kanada aadress. Läksin postkontorisse pakile järgi ning 

pakki kätte ei saanud. Kahjuks ei olnud mul esitada mitte ühtegi dokumenti, kus mul oleks kirjas 

aadressi. (Sealsetel juhilubadel on kirjas ka kodune aadress). Seega sõitsin koju tagasi, et 

pereemalt küsida volitus ja tema dokumendi andmed paki kättesaamiseks. 

 
 

 

 



 

 

 

Ottowas parlamendi maja ees. Iga hommikune paraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Merle Aru, pärit olen Jõgeva alevikust.  

Hetkeseisuga elan Jordaania pealinnas Ammanis ja seda juba 8 aastat. Siia sattusin elama tänu 

sellele, et tulin aastal 2006 Lähis-Idasse reisima. Sellel reisil oli üks minu võõrustajatest 

Jordaanias minu tulevane abikaasa ning seetõttu olen siia ka paikseks jäänud.  

 

Kevad Jordaanias 

Loomulikult peame plaani Eestisse tagasi minna, kuid samas peab ütlema, et siia elama asumine 

oli mulle formaalselt väga lihtne, abikaasana antakse sulle kohe elamisluba ning 5 a möödudes 

taotlemise korral ka pass. Eestisse elama minek minu abikaasale nii lihtne olema ei saaks, 

seetõttu oleme siia pidama jäänud.  

Tagasi muidugi igatsen ikka. Kui nüüd natukenegi püüda võrrelda Eestit ja Jordaaniat nii 

linnulennult, siis peab ütlema, et sarnasusi küll ei leia. Kõik on ikka kardinaalselt teistsugune ja 

teinekord lausa pea peale keeratud. Alustades liikluskultuurist ja lõpetades sellega, et keegi sul 

poes asjad kotti pakib ja need autosse aitab viia . Kultuurist ja mentaliteedist ja muust rääkimata. 

Kõik on absoluutselt erinev.  Alguses võtab muidugi jupp aega, et aru saada, kuidas asjad 

toimivad ja mismoodi tuleks asju ajada, sest eesti moodi siin reeglina ei saa üldse. Väga 

üldsõnaliselt öeldes on siin rohkem laialivalguvust, kannatust peab rohkem olema .  See käib nii 

kokkulepete, kellaaegade, tööeetika ja kõiksugu lubaduste suhtes.  

 



 

 

Teinekord on see päris häiriv loomulikult, aga tuleb siis osata ise ka asju rahulikumalt võtta ja 

mitte nii sõna-sõnalt. Sellega seoses võib küll kindlalt öelda, et tunnen puudust eestlaste 

sõnapidamisoskusest ja kokkulepetest kinnipidamisest. See on ikka täitsa väärtus omaette kohe, 

kui oled sellega harjunud. Samamoodi tunnen puudust inimeste ja toimingute efektiivsusest. Kui 

Eestis minna nt. autolube vahetama, siis on võimalik ajada asi korda vaid ühe ametnikuga, siin 

aga tuleb julgelt pea 10 inimesega enne kokku puutuda, kui sa oma load saad. Meelehärmi tekitab 

ka see, et see süsteem ei kipu paranema ka. Eestis on igal aastal mingid uuendused ja 

tõhustatakse süsteeme, siin käib ikka kõik vana rada pidi. Kui Eestis on tõeline e-riik, siis siin on 

paberimajandus ikka au sees ning järjekordades ootamine ametiasutustes nagu muistsel ajal 

Eestis. Eestlased on selles suhtes väga uuendusmeelsed ja progresiivsed ning see säästab tohutult 

aega ja närve ja teeb elu palju lihtsamaks . 

 

Vürtspoodnik 

Veel tunnen vahest puudust ka eesti toidu järgi, et see ei ole enam nii tuntav kui esimesel aastal. 

Nüüd olen musta leivata absoluutselt harjunud ning ei igatse seda enam taga. Vahest harva hea 

meelega muidugi võtaks 

ilma läbi kuni Eestisse küllatulekuni. Üldiselt peab kiitma eesti piima-, liha-, ja konditiitritooteid 

ning muidugi Kalevi komme!!! Need on tõeliselt head võrreldes siinpakutavaga. Iga tavaline 

koduperenaine Eestis suudab vähemalt ühe nii hea koogi teha, et see on parem siinsetes 

koogiärides pakutavatest. Nad lihtsalt ei ole maitsvad. Ei midagi ligilähedastki ühe tõeliselt hea 

eesti kohviku koogile. Kõige parema koogi saab siinmaal ise kodus tehes .  

Üldises söögitegemises on nad aga eestlastega võrreldes kõvemad käed, ma arvan. 

Koduperenaistel on lihtsalt lõpmata aega tunde ja tunde köögis veeta ja head ja paremat kokku 

keeta. Meil on söök palju vähem aega nõudvam ja lihtsam ka koostisainete poolest. Vürtsides ei 

ole eestlased enam-jaolt nii kodus kui siin ollakse. Siin on vastukaaluks meie kartulile ja sealihale 

esirinnas riis ning lamba- ja kanaliha.  



 

 

 

Beduiin 

ndusvalmid ja 

väga suhtlusaltid. Seda eelkõige muidugi mehed, kellega enam-jaolt teenindussfääris kokku 

puututakse. Nii poes, restoranis kui bensiinijaamas. Olen seda omal nahal ka päris isiklikult tunda 

saanud. Nimelt, kui mul auto linnast väljas katki läks, ei jõudnud ma veel autost välja saada ega 

muretsema hakatagi ega ammugi veel hääletama hakata, kui juba üks mees kinni pidas ja mulle 

appi tuli. Eestis ma muidugi ei kujuta ette, kui kaua peaks tee ääres ootama, et sulle keegi appi 

tuleb . Ja seda enam veel kui naisel on auto katki, no siis ei ole küsimustki, et sa pead kedagi 

paluma. Loomulikult mitte. Samuti ka meeste puhul, ikka minnakse kohe appi. Eestlased võiksid 

selles suhtes julgemad olla ja mitte kaaskodanikke karta. Siin on ka täiesti tavaline nt. tänaval 

kaasliiklejatelt suuna küsimine. Lased aga autoakna alla ja küsid, kuidas kuhugi saab. Keegi ei 

võõrista ega pöörita silmi, võidakse isegi sind kohale sõidutada ise ees minnes, kui seletamine 

liiga keeruliseks ostutub. Sellised väiksed näited rahvaste eripäradest. Või tullakse teile poes 

juurde ja küsitakse: “Vabandust, kas see on teie laps? Küll ta on ikka ilus!” Selliste siin tavaliste 

asjadega peab eestlane ikka harjuma. Poemüüjad võivad teie lapsi musitada ja katsuda ja ka selles 

suhtes pea

osaliseks ei ole seal niimoodi kunagi saanud. Siinsetele inimestele lapsed väga meeldivad ja seda 

näidatakse ka kohe välja.  

 



 

 

Kultuuriliselt ei ole väga suuri shokke ette tulnud, tuleb lihtsalt järgida teatud reegleid, et mitte 

teiste arvamustega pahuksisse minna. Käitumisnormid saab aja jooksul selgeks. Nagu näiteks 

tänaval või mujal avalikult mitte süüa ja juua teiste silme all, kui on ramadani kuu käimas. Sel 

ajal paastuvad paljud päikesetõusust kuni -loojanguni ja on ilma söömata, joomata, 

suitsetamisetagi. Sel ajal justkui paastud teistega, kui väljas käid ja juua tahaks 40-kraadises 

kuumuses, kuid ei saa, sest see ei oleks mõeldav. Isegi oma auto privaatsuses söömise pärast 

noomis mind politsei kord ramadani ajal. Kellegi silma all ma ei söönud, aga kinni mind peeti ja 

tõreleda sain ka. Täitsa kummaline tundus see küll igatahes.  

Muidu on Jordaania siiski suhteliselt leebe riik, võrreldes kasvõi naabri Saudi Araabiaga, kus 

naised ei tohi autot juhtida ning kus nad alles 2015. aastal said valimisõiguse kohalikel valimistel. 

Sellisest tagurlikkusest siin õnneks rääkida ei saa. Rahu on samuti siiani õnneks püsinud, ehkki 

viimasel ajal on hoiatatud ISISe eest siingi ning on tõhustatud turvakontrolli nt suurtes 

kaubamajades. Otsitakse autosid läbi ja vaadatakse käekoti sisu, ent suureks hirmuks ei ole 

õnneks põhjust.  

 

Kui aga lõppkokkuvõttes valida, kus oleks parem elada, siis päris mitmes mõttes on see minu 

jaoks ikkagi E

maa on ikka midagi muud. Aastaaegade vaheldumine Eestis iseenesest on juba tore ja see et 

päike paistab Jordaanias kuid järjest, on minu jaoks küll vahest igav. Tahaks ikka vihma ka.  

Nii et kodu-eestlased, olge õnnelikud, et te elate ülerahvastamata puhtal ja looduskaunil maal, 

kus asju aetakse efektiivselt ja püüeldakse alati paremuse poole ning kokkulepped ja kellaajad on 

ga hästi võrrelduna paljude paljude teiste 

riikidega. See on järeleproovitud. 

 

Heli- Lustivere- Rootsi 


