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Tiit Riisalo

Kristjan-Erik Suurväli

Reisimine

on

vabadus. Piiramatu vabadus.

Rannet, Vladimir ja Aimee Beekmann, Jaan

Villu Zirnask

Olgu,

on

mõned erandid.

Kross ja Ellen

Keeletoimetaja: Killu Paldrok
Kujundaja: Timo Tamm

Esiteks: Krister Kivi ja Francis Chichesteri

Kaardid:

jaoks

Regio

Niit ning mõned teised, kes

välismaale pääsesid, olid lugupeetud kirjani-

on reisimine üks vaev

ja

piin.

Aga

an-

kud, kes kirjutasid ka mõned selgepiirilised
reisikirjad.

Trükk: Uniprint

name neile andeks, sest nad

vaevadest väga

Teiseks: Lii

OÜ Matkaajakiri

võõras keskkonnas

Toompuiestee 37,10133 Tallinn

igavene sisekaemus. Aga
deks,

ilmub 6 korda aastas.

Go Reisiajakiri

on

autorikaitse objekt.

Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu ja keelekasutuse

sest

oma

vaimukalt.

Väljaandja

Go Reisiajakiri

kirjutavad

On siiski juba varasemas eesti kirjanduses

Undi ja James Joyce’i jaoks

olnud tegelasi, kes on asja häguseks

liikumine ja elamine üks
anname

nende sisemine ilm

on

neile

ajanud.

on

Karl Rumor ja Friedebert Tuglas

näiteks.

Või siis Lennart Meri, kes kirjutas

„normaal-

an-

huvitav.

sed” reisikirjad Kamtšatkalt,

Kesk-Aasiast,

Siberist ja siis äkki „suurest paugust, tuulest
Kolmandaks: Peeter Sauteri ja Bill

jaoks

on

Brysoni

ja

muinasluulest”.

reisimine üks pullitegemine. Aga

Tänapäeval

eest.
anname

on

asi muidugi päris sassis.

neile andeks, sest pulli saab nende

reisidel tõesti kõvasti.

Sel aastal olime taas

Järgmine ajakiri ilmub augustis 2018.
Tõnu

suures

kimbatuses.

Õnnepalu raamatuga „Valede

kata-

Neljandaks: William Dalrymple’i ja Johannes
Semperi jaoks

on reisimine

üks

kultuuritöö.

loog. Inglise aed”. Inglise aias räägitakse
Briti kuningriigi

KAANEFOTO:
PEETER KUUS

Aga

olemusest, igapäevaelu

anname neile andeks, sest hea, kui

nähetest (valimised), probleemidest (im-

keegi kerglase meelelahutuse kõrval ka selle
töö ära

teeb.

migrandid). Omal moel annab Õnnepalu
võtmeid, kuidas võõrast kultuuri avastada.

Kokkuvõttes ikkagi

–

reisimine

on

vabadus.

Ühest küljest

on

see

Oma igapäevasest keskkonnast eemalolek

Inglismaa”, teisalt

annab

Võib-olla

suurema

vabaduse kirjutada

oma

nagu

on see

Õnnepalu „Minu

veel palju muud.

liiga palju muud, üldinimlikku. Nii

vaevadest ja piinadest, vaadata iseendasse,

jätsime Õnnepalu eelmise aasta parimaid

teha ohjeldamatult pulli ja õppida

reisiraamatuid valides vaatluse alt välja. Õn-

tundma

kaugeid kultuure. Seega vabadus peab

neks oli häid raamatuid veel. Sel korral said

olema ka reisikirjanduse üks olulisemaid

pärjatud Berit Renseri „Minu Indoneesia”

märksõnu.

ja Hendrik Relve „Kiviaja puudutus”. Palju

Nõukaajal olid asjad palju selgemad. Vaba-

õnne laureaatidele ja head lugemist kõigile!

dus oli tunnetatud paratamatus ja reisimine

oli vabadus valitutele. Kirjanikud Egon

Tiit Pruuli
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UUDISED

KROONIKA
Mais lahkus meie seast kaks suurt seiklejat

In memoriam ILMAR PRIIMETS

(29. november 1935

–

9. mai 2018)

Ilmar Priimets, mägironijate

seas

tun-

tud kui „Primka”, alustas alpinismiga
1960. aastal. Teda peab pidama

Eesti

läbi aegade edukamaks alpinistiks,

Eesti alpinistid

kuigi ise

teevad EV 100 auks

ta

oma

ennast nii ei

tagasihoidlikkuses

näinud. Ilmar seadis

dast ettepoole mehed, kes

kangemate

on

kummarduse

en-

käinud

numbritega marsruuti-

del või tõusnud üle 8000-meetriste

Lähiajal stardivad vägagi ambitsioo-

mägede tippudesse. Loomulikult ei ole

nikate

see

ainsa eestlasena

on

päeva.

ta 1983. aastal

jõudnud Kõrgõzstani ja Hiina piiril Pik

4.

Pobeda ehk Džengiši (7439 meetrit)

tipule. Ilmar töötas 1978.–1985.
suvedel

aasta

spordiühingu

mäestikus (Muztagh’ ahelikus

(26. juuli 1938

ja nimetada üks mäetipp „EV 100”.

–

23. mai 2018)

Vello Park on koos Ilmar Priimetsaga

nijakarjääri lõppu oli

roninud Lenini

noorematele nõu ja jõuga abiks.

inimesest

In memoriam VELLO PARK

esimees. Ka pärast aktiivse mägirohea meelega

planeeri-

puutumata mäetipule Ida-Karakorami

„Kalev” alpinismisektsiooni juhatuse

ta

on

millega soovitakse teha esmatõuse
vähemalt kolmele seni

helises alpilaagris. Ta osales aktiivselt

1973–1985 vabariikliku

juulist kuni 9. augustini

tud ekspeditsioon „Karakoram 2018”,

instruktorina Pamiiri rahvusva-

Eesti alpinismielu korraldamises, olles

mitu

Tõusudega

soovitakse tähistada EV 100. aasta-

üle 7000-meetrise mäe tippu, kusjuures

tipuvõtmiseesmärkidega

Eesti alpinistide gruppi.

tõsi! Priimets tõusis kokku 14 korda

Indias)

Tipud asuvad Hiina ja Pakistani piiri

tipule ja käinud Tallinna

läheduses. „Just piiride läheduse
tõttu

on

India Ida-Karakoramis olnud

tipu ekspeditsioonil, tippu jõuti küll eri

pidi. Kohe alpinistikarjääri
1959. aastal oli ta Tartu Ülikooli
alpiklubi „Firn” üks asutajaid. Hiljem sai
marsruute

alguses

1961–1968 ja

2009.

auliige aastast

on

keelde järk-järgult lõdvendatud,”

ütles grupijuht Kristjan-Erik Suurväli.

Gruppi kuuluvad veel Priit Joosu,

temast klubi teine president aastatel

Park ronis nii kõrgele

mägironimine keelatud, kuid nüüd

Vello

Meelis Luukas, Sven Oja, Lauri Ehren-

preis, Lauri

kui ka kangelt,

Stern

ja Priit Simson.

näiteks 5B marsruuti mööda Ailama

(4547 meetrit) tipule, selle tõusuga tuli

alpinismis. Samuti
alpinismiinstruktorina.

ta Georgia meistriks

Juubelimatk Estonia

tegutses ta

mäe

tippu

„Vello Parki suhtumine nii mägedesse
kui ka inimestesse oli meile,

noorema-

tele, suureks eeskujuks,” mäletab Enn

Augustis üritavad

Käiss, kes on temaga koos 7 kilomeetri

kõrgusele

tõusnud.

Estonia mäe tipule (6211

misele oli Vello Park ka polaaruurija,

Õieti

on

alpinis-

Kõrgõzstani-Tadžikistani piiril

Lisaks aktiivsele alpinismiga tegele-

meremees.

12 Eesti

ti Raivo Plumeri juhtimisel tõusta

ta ainus

„Tõus Estonia tippu

eestlane,
suur

kes tervelt neli korda

on

väljakutse,

aga

on

asuva

meetrit).

mägironijatele

Eesti Vabarii-

Antarktikas

gi 100. sünnipäeva puhul võtame
talvitunud. (1972–1974).

Viimasel talviselle taas vastu. Viimati käisid

tumisel Vostoki jaamas juhtus tuleõnnetus, mille kohta Vello

on

Eesti

mägironijad Estonia tipus 28 aastat

andnud ka

intervjuu Go Reisiajakirja 2012.

tagasi,” ütles ekspeditsiooni juht
aasta

Raivo Plumer.

veebruari numbrisse.
Estonia tipp on seni ainus
Meeste elud olid värvikad ja lood, mida rääkida, võiks olla väga pikad. Täname teid!
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•

kandev kõrge mäetipp

Eesti nime

maailmas.

•

www.salva24.ee

10%
soodsam!

SALVA REISIKINDLUSTUS
asendamatu kaaslane

Tutvu

tingimustega

www.salva.ee või küsi lisa meie

igal

reisil

spetsialistilt.

MATKAVARUSTUS

FOT: SHUTEROCK

Millist
vahendit
valida
veematkaks?

TEKST:
Indrek Anepaio

Argo Mere

Spetsialistid teavad rääkida, et täispumbatavate
süstade, kajakkide ja kanuudega ei ole mõtet matkale minna, rääkimata veemaratonile minekust,
sest nendega pidavat võrreldes kõvade süstade

Milliseid ujuvvahendeid
mõõtsime?
Võrdlustesti võtsime neli veesõiduvahendit.

või kanuudega mitu korda rohkem

vaeva

nägema.
1.

MATKaSPORT otsustas väite vettpidavust testida

ja mõõta, kui palju peab ühe või teise ujuvvahendiga pingutama selleks, et sõita samal kiirusel.

Tavaline ühekohaline süst. Kerge,

liugleb

hästi ja käib ka väga

vees

hästi ümber.

2.

Klassikaline

kahe-kolme

ka-

inimese

nuu, mida saab rentida enamiku

vee-

matkakorraldajate käest. Ilmselgelt
oli

Kuidas mõõta paadi veetakistust?
Me otseselt ei
aga

mõõtnud

vee

takistust,

mõõtsime ujuvvahendile

jõudu. Kasutasime

oma

mõjuvat

tagasihoidlikus

mõjuvat jõudu mõõtsime täiesti

ei hakanud järve peal võidu sõudma.

juhul ei olnud

Valisime ühe looduskauni ja kiirevooluli-

Meie primitiivsetes katsetes mõõdetud

paati. Jõe vool mõjutas kõiki sõidukeid
ühe ja

sama

jõuga.
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=

see

kõige raskem.

Täispumbatav Sevylor Ottawa
Sõiduk

tavalise vedrukaaluga. Kaal näitas meile

da ka jõuks (1 N

koha Vääna jõel. Lasime jõel sikutada

3.

on

süst.

loodud kahele suurele ja

ühele väiksele sõitjale. Kiirelt täis-

kilogramme. Kilogrammid võib taanda-

katses kiiruse allikana jõe voolu, mitte

se

8

Paadile

see sõiduvahend

pumbatav. Seljakotti pakituna mahub

~100 g), aga antud

hõlpsalt

meie jaoks oluline.
4.

auto

pagasisse.

Täispumbatav Sevylori FishHunteri

tulemuste täpsus oli piisav, et leida

kalamehe kummipaat ühele. Väike,

suhtarvud.

kerge

−

hea üksi

vee

peal

aega veeta.

MATKAVARUSTUS

Nagu

arvata

võis, siis kõige vähem mõjutas

vesi ühekohalist süsta. Ehk selleks, et kõigi

Vee jõu mõõtmise tulemused

ujuvvahenditega hoida

kiirust (antud

sama

juhul siis jõevooluga võrreldavat kiirust),
peab ühekohalise süstaga tegema kõige
Üks

mees

paadis

Kaks meest

Ühekohaline süst

2 kg

X

Kanuu

3 kg

5 kg

Täispuhutav süst

4

7

paadis

vähem tööd. Jõgi sikutas süsta 2 kg (ehk
siis

20 N)

ca

suuruse

Kanuule mõjus 50%

jõuga.
jõud ja täis-

suurem

pumbatavale paadile mõjus juba 100%
kg

6 kg

Kummipaat

kg
X

suurem

jõud (4 kg). Kalamehe kummipaa-

dile mõjuv jõud oli võrreldes ühekohalise

süstaga 200%

(6 kg).

suurem

Kahekesi kanuus olles näitas kaal 5 kg ja

Üks

Ühekohaline

mees

paadis

Kaks meest paadis

0

X

50 %

150 %

Täispuhutav süst

100 %

250%

Kummipaat

200 %

X

süst

7

täispumbatava süstaga

kg.

Antud juhul

peab täispumbatava paadiga sõitmisel
kahekesi rakendama ainult 40% suuremat

Kanuu

jõudu.

Kus

ja millega sõita?

Müüti meil kummutada ei õnnestunud,
Märkus: Meie katse ei pretendeeri absoluutsele tõele. Oleme teadlikud,
et

järgmisel korral ei ole need katsed samadel tingimustel korraldatavad.

Me ei teadnud

jõe voolu kiirust, ei kaalunud paate

ega

osalejaid. Samuti

ei olnud meie mõõtevahend sertifitseeritud jne. Meile piisas antud mõõ-

tetulemustest,
erinevustest.

et saada

laias laastus aimu

ujuvvahendite veetakistuste

ehkki oleks tahtnud. Täispumbatava paadi
veetakistus

on

või süstadega

võrreldes kõvade kanuude
suurem.

Täispumbatava süstaga ei soovita minna
Võhandu maratonile või

kumisele.
mitte

Türi-Tori kiirlas-

Endaga võib ju võidu sõita, aga

teistega.

Eri tüüpi paatidega võib minna matkale.

Igaüks kulgeb

omas

tempos ja võit ei ole

eesmärk. Suurematel jõgedel ja veekogudel
on

kõvad paadid eelistatumad. Samas

on

Eesti väiksematel ja rohkem risustatud (loe:

puud

on

langenud jõele ja koprad teevad

tamme) jõgedel kergemaid paate lihtsam
üle takistuste tõsta.

Täispumbatavas paadis

on

mõnus puhata.

Lased selja maha ja vajud pehmesse paati
nagu madratsile.

Kõvakattega kanuu

on

pikutamiseks kõva ja valus ning süstas ei
saagi pikali heita.
Täispumbatavat paati

on

lihtne

da pakituna seljakotis auto
võtab riiulis vähe

ruumi.

ladustamiseks peab
vaba

pinda.

Kanuu

leidma

transporti-

pagasis.
5–6

Kodus

või süsta
meetrit

Hea, kui saab vähemalt lae alla

riputada.
Enne

ujuvvahendi soetamist

dale teadvustada

oma

on

mõistlik

en-

vajadusi. Kui võidu

ei sõida, tahad mõnusalt puhata ja soovid,
et
on

su

hobi ei võtaks kodus palju ruumi, siis

täispumbatav ujuvvahend igati mõistlik

lahendus.

•
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PÕHJA-KOREA

Sõpruse sild Põhja-Korea
Sinŭiju ja Hiina Dandongi
linnade vahel, vaadatuna
idakaldalt

Põhja-Koreast.

Põhjakorealased peavad
arvamusi avaldamata
kaasa elama Hiina silmaga
nähtavale arengule Yalu

vastaskaldal.

TEKST: Erki Loigom

FOTOD:

LAIVI

KIVI,

ERKI

LOIGOM

Piireteta piir

Põhja-Korea ja
Hiina vahel

10
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PÕHJA-KOREA

poolsaare asjatundja Erki

Korea

Loigom kirjeldab põnevat piiriala Põhja-Korea ja Hiina vahel,
külaskäiku Põhja-Korea piirilinna

Sinŭijusse ja kahe riigi vahelisi suhteid. Lugu illustreerivad julgeole-

kujõudude keeldudest hoolimata
tehtud salapildid Põhja-Korea

jatud igapäevaelust.

See

var-

piirkond

ei

ole kindlasti klassikaline turismipiir-

kond, vaid peidab endas justkui 21.

sajandisse mittesobivaid lugusid.

Keerukamad

piirid

on

mind alati köitnud.

sai kõik 1989. aasta

Alguse

Saksamaal
nähtud

sügisel Ida-

pioneerilaagris, kui

ning

han

Berliinis

inimeste elustiile eraldav

müür mõtted peas

täidetud oli ehk 15 istekohta.

pöördumatult liikuma

on

vatest

on

üks

pühadest

mägijärvedest, kuid hoopis

mägi korealastele,

jääb pool

mäest

pani. Tänapäevastest piiridest peetakse
kindlaimaks

kust korea rahvus

Korea vahelist

miinivälja,

läbimatuks kahe

nelja kilomeetri

mida

mägi

olulisem

kelle territooriumile

ja järvest. Korealaste jaoks

kannab

ja sisuliselt

Changbaisasu-

vulkaani kraatris

nime Paektu

alguse

ning

on

koht,

sai.

laiust

Paektu

millegipärast nimeta-

on

püha mägi kogu

Korea

põgenenud vaid

põhjakorealast,

Põhja-Korea

on

jaoks,

selle pannud

pildiga algab

Il-sung

selle vaateid kohtab rahatähtedel

sooritas

oma

vägiteod Jaapani okupatsiooni

surmapäeval

igapäevane Korea kesktelevisiooni prog-

muide vale,

regioonis.

Kim

Jong-

2011. aasta detsembris

järvejää taevani

kostva

purunenud. Huvitav,

praksatusega

et Hiina

pool

seda

paariariigi

ajaloolise ja varasemalt

ideoloogilise liitlase Hiinaga on
piireteta. Ometigi peab
kuid muudab kahe
mise omamoodi

on

Kim

on

sündinud Venemaal.

selgelt
olla

neist kõik tsoonis aega

ainsa

vankri ette. Mäe

korduvalt

mütoJong-il mäe all hütis ka

sündinud. Viimane väide
keskmine Kim

on

ning Põhja-Korea

loogia järgi on Kim

ili

ramm,

eraldusjoon

põlvkonda Kim’e

vastu samuti Paektu

kuid

kümmekond

teenivad sõdurid. Seevastu

asutustes asuvatel maalidel.

roninud mäele

suurimad

ideoloogilise
on

Kõik kolm

Riigi rajaja

takse demilitariseeritud tsooniks. Selle
kaudu

ning avalikes

see

piir

sisuliselt
Piiripunkt Hiinat ja Põhja-Korea liitval pühal Paektu

ennast

riigi piirialade

ise,

loetud

meetrid

mäel.

Piirijooneni

on

siit

ja mäele matkajaid hoiatatakse Põhja-Koreasse sattumise

eest.

läbikäi-

majanduslikuks javäga

aktiivseks subkultuuriks. Kuidas
vastuolu võimalik?

saab olukord ehk veidi

Paektu mäel

on

selline

Järgnevate näidete

toel

selgemaks.

on

kerge

eksida Põhja-Koreasse
Ühendused Hiinagi mõistes kauge kandiga
on

siiski rahuldavad ja ümberistumistega

lend Pekingist kauni Changbaishani loo-

dusparki viivasse lennujaama kestab

paar

tundi. Küll aga võib lendude vahel olla tunde ooteaega ning sagedasti jäävadreisijate

puudumisel lennud üldse ära. Siinkirjutajal õnnestus lennata

suure

Airbusiga, kus
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Põhja-Korea

suuruselt kolmas linn Hyesan.

Raamatu „Seitsme nimega tüdruk“

salakaubanduseks

kodulinn ähtunaHiina poolt. Peaminepi rkond

ning lihtsa jõeületusega

põgenemiseks. Linnast tuleb tänaseni infot
Hiina meedia tarbimise tõttu läbiviidavatest
hukkamistest.

seismoloogilist imenähtust ei suutnud fik-

sattuda mitte just sõbralikku naaberriiki,

seerida. Küll aga

on

saanud kirja mitmed

kes peab eksinuid halvemal juhul

maavõnked, mis

on

põhjustatud sadakond

mitu päeva. Piir

kilomeetrit eemal asuvast tuumakatsetuste

vate

polügoonist, mis olla viimase

vesinikupommi puraka ajal

maasleba-

kividega ning võib jääda teadmatuse

Lisaks Paektule või siis hiinlastele tuntud

püha kõigile korealastele, annavad

Changbaishanile ümbritsevad
poolset külge

võimsaid

mäe

Hiina-

kanjonivaateid

pakkuvad jõesängid, metsarajad ja saja-

tunnistust mitmed lõunakorealaste seltsmeetriste

konnad, kes mäel vaatega Koreale pikki
palveid loevad ning seejärel lärmakalt
ühispilte klõpsivad.

kujutadagi, milline

toimuda

tipphooajal, kuid aprilli lõpupäe-

väga meeldiv.

minna, kuid

teisel katsel

see

siiski

õnnestus. Küll aga ei lubata sulalume

kor-

ral mäele ise matkata ning ainus võimalus
on

valmistumatkavarus-

kasutada mootorkelke. Olles

nud tõsiseks
tuses

mägipäevaks,

oli

buraaniga poole tunniga mäetippu

saabumine üsna

halenaljakas, kuid

para-

tamatu. Soovitan kaasa võtta binokli

fotosõpradel võimalikult

laia

ning

kipu korraga kaadrisse

Samuti võiks

enne

mist

ning kraatri

GO REISIAJAKIRI

eestlasena

Mäe

paika külastada

„baaslaagriks” ja umbes

50 kilomeetrit eemal

asuv

Songjianghe

mahtuma.

sest

kauguselt

serval

3/2018

see

kulgeb

vaateplatvor-

jalutades

on

oht

mis kajastavad Põhja-Koreast põgenemisi,

piiriülest kaubandust ja smugeldamist
ning millel on jõhker näljahädaga seotud

peenike ülemjooks.

j a rahulik,

kesklinnaga
tude
tud

seas

majanduslikus kui

lõpuni

oli

sellest

Tõele

au

lõuna poole. Mitte kaugel Changbaishani

piirkonnast asub põnev piirilõik, kust

on

mainida,

pärast Kim

et

Jong-uni võioluli-

majanduslikku heaolu

kasvatanud, kuid varajase kapitalismi
(ega asjata peeta Põhja-Koread

duseks, sest reegleid

on

veel

majan-

vägavähe)

teoreetiliselt klassivabas ühiskonnas

ka

veelgi suurendanud.
Hyesanis,

See

on

on

vahe-

märgatav

kus räämas külaelu kõrval

on

klaasfassaadidega moodsaid kortermaju
ning

Jätkame kulgemist mööda piirijoont

oma.

praegu maailma liberaalseimaks

sid

Kokkupuuted Hiina
julgeolekuga ja salapildid

puudutavas

suurusega Hiina

andes tuleb siiski

metsikused

väga raske lahkuda.

vahe nii

asula, teisel lagunenud hoonete ja teedega

Põhja-Korea

selt

grillsöelõhnalisest

ka vabadusi

nüüdisaegne keskmise

lemmiktoisaid maits-

on aga

elukvaliteedis silmaga nähtav. Ühel kaldal

j a vilkuva

parimaks jäänud road

just siin ning

paigast

kuid kirju

asula. Reisi

Vaatamata füüsilise

piirdetaristu puudumisele

muletulekut

kult väike

ja Hiina

nagu sukk ja saabas, eraldamas vaid Yalu

Põhja-Korea

ebahiinali-

Põhja-Korea

Changbai elavad juba aastakümneid

Hiinas vist siiski külaks?)

on

asuv

suuruselt kolmas linn Hyesan

väikelinn (60 000 elanikku kvalifitseerub

hoolikalt uurida Hiina

ja Põhja-Korea piirijoont,
vaid mõne meetri

egoistliku

möll võib seal

ulatusega

objektiivi, sest kraater ja sellega piirnevad
mäed ei

ei

taha ette

olema valmis lumeoludest

tingitud keelule

Vaadates

looduspargi taristu ulatust ja suurust,

vil oli

mäele

12

kukkumistega kosed.

Aprilli lõpus piirkonda külastades peab

pärinevad lähiajaloos olulised uudised,

minevik. Otse piiril

2017. aasta

sügisel väidetavalt kokku vajunud, tappes

mägi

tähistatud

korral nähtamatuks.

kümneid tunnelitesse jäänudtöölisi. Et
on

on

kinni

luksklassi maasturid sõidavad kõrvuti

kondiaurul liikuvate

kaubakärudega. Kim

Jong-uni 2013. aastal alustatud kaunisHyesa-

tamiskampaania on jõudnud ka

PÕHJA-KOREA

Yalu jõe kaldapealne Dandongis

21.

ni

Hiinas.

Ühel pool pulbitsev

sajandi suurlinn, teisel öösel pimedusse mattuv

oluline

–

osa

ahastus.

kortermajadest ja tootmishoonetest

on

värske

kireva värvkatte saanud ning üldmulje võhikule petlik. Hyesanist

pärineb ka eesti keelde tõlgitud menuki „Seitsme nimega tüdruk”

Piiritara Hiina poolele kerkis alles pärast

pingete kasvu viimastel aastatel.
Vastakaldale sattuda siiski

Sin ama olni i jõgi avatud mõlemalepoolele.

ei tohtinud.

peategelane Lee Hyeon-seo ning võrreldes raamatukangelase
linnas veedetud ajaga palju ilmselt muutunud ei ole.

Põhja-Korea
lubatud

on

on

küll varasemast

turukaubandus

Kim maha aina
kartuses

on

repressiivsemalt.

Hiina

saabumiseks

pool

ehitanud

tuhandete
Hiina

Võimalike ebastabiilsuste

põgenikemasside võimalikuks

signaalseadmetegapiiritarasid ning jutud kõnelevad

valmidusest luua loetud

päevadega põgenikelaagrid kümnete

saabujate majutamiseks. Kuigi

õhus levivad kümned

tele- ja raadiokanalid, mobiililevi j a andmeside, on nende

kasutamiselt tabatud

kinnimajad.

uni

kasvatamine,

liikumis- ja arvamusvabadust surub võimu kõikumist kartev

kuid

selt.

majanduslikult liberaalsem,

ja saaduste enda tarbeks

Info

on

põhjakorealasi

oht režiimile

Piirangud ja karistused

endiselt ootamas brutaalsed

ning Kim

teab seda

välise info tarbimisel

on

suurepäraJong-

Kim

Põhja-Koreas oluliselt karmistunud.

perioodil

Piirkonna tundlikkusest kõneleb kokkupuude Hiina

kujõududega,

kes

ilmselgelt

linnale eelnenud

julgeole-

sõjaväepunktist

saadud info alusel (üles pildistati auto ja passid) meid linnas kiiresti üles otsivad
meie

ning vestluse peavad. Õnneks saabus

autojuhile paarkümmend minutit varem,

vastav info

mis võimaldas

klõpsida mõned piiriülesed keelatud kaadrid ning mälukaardi

ära

peita. Noored ametnikud süvenevad pigem mobiiltelefonidesse

klõpsitud fotodesse ega tule selle pealegi,
val mitu kilo

peegelkaamerat kaasas

keelatud pilte ei leia, kuid

et keegi viitsib tänapäe-

tassida. Mobiilist võimud

igaks juhuks peame

linnast lahkuma

ning politseieskort saadab meid veel pikalt.
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Uus, Dandongi ja Sinŭijut
ühendav sild, mille

soos ning silda

Põhja-Koreapoolne ots lõpeb

eikasutada.

Dandong elab Põhja-Korea

majandusliku survestamise
lõpetamise

Vaid kuu varem, pingete leevenemise eel

(reisime piirkonnas täpselt
aprilli

kuid

tippkohtumise ajal)

2018

Hyesani

Koreade 27.
ei tulnud

lähedale sattumine kõne

„Korea sula”

tulemusel

leebemad. Piirialad

on vaevu

alla,

põhjusel,

varjata. Kuigi

endaga

inimeksperiment, sõltub

toimetulev

sellest vaesusest

piirialade toimetulemisest. Kogu Yalu ja Tu-

ja viletsusest

meni

jõge
nii

siiski oluline

jõge ääristav

osa

ala elatub mõlemal

ning

olnud aastakümneid. Kim

Jong-

uni võimuletulek kasvatas
noor

ketiprogrammi edenedes
kannatus
dumist
varem

ning

ÜRO

sellist

kütuseid

esmatarbekaupu,

ja muidugi toitu.

soovita, et

on

seda märkaksid

kui

uurib

mõju

Tuuma- jara-

katkes aga Hiina

Hiina-poolset pühen-

sanktsioonidele ei ole

ajalugu

oluliselt,
tut

on

Pekingis

mi aina

bandus

pärast

Jong-uni ootama-

vaibal käimist

enam

on

Kim

pilukile ning piiriülene

taas tõusuteel. Info

Changbai sildadelt räägib
ja sadadest sõidukitest
rekadeni

14

pigistanud

–,

millega
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–

sil-

kau-

Hyesani ja

öösiti kümnetest

härjarakenditest

veetakse Koreast

välja

on tuledesäras

paistab

kihisev linn

vaid üks

erisus

on

ning Sinŭijust

valgustatud

ned

plinkivad

silmatorkav

pimedal ajal, kui Dandong

Seetõttu ei tasu

hoone

(seda

elektriga!) ning

mõ-

tulukesed.

külastab
Hiina

julgeolekuohvitser, kes

päevaplaane, ning majutusasutustes

sisseregistreerimisel tuntakse huvi, ega
külastaja juhuslikult reporter ole.

vale

ehitanud

on

uue

vana

Dandongi kõr-

linna, kuhu võiks kiiresti ümber

asustada kuni 3
praegu seisab

miljonit

tühjana.

inimest, kuid mis

Lisaks vanale ja

väsinud Sõpruse sillale

on

Hiina investee-

ringuna valminud uus ja ultramoodne sild,

nii
Dandong ja Sinŭiju
lähedal, samas nii kaugel
−

Piiritsooni tuntuim ja lõunapoolseim

punkt asub laiaks deltaks valgunud Yalu
suubumisel Kollasesse
enne

merre.

Vahetult

rannikut asuvad Dandongi linn

Hiinas ja Sinŭiju Põhja-Koreas. Linnu

toimub ligi kolmveerand kahe riigi
Hiina, kes ise kannatab sanktsioonidest

kahe asula vahel

ka väidetavalt Hiina

ühendava legendaarse Sõpruse silla kaudu

näinud.

kaksiklinnaga. Eriti

ajakirjanikud

piirialade hotellides

teid hommikul

kaubava-

märkimisväärne, kuid ei

ja teised liigselt huvitatud.
üllatuda,

Sellise

piiridel pingeid

türann üritas raiuda Hiina

läbi nii palju kui võimalik.

ja mereande ning

pool

omavahelisest kaubavahetusest

on see

ning

Hiina

ženšenni

Hiinast tarnitakse vastu

hetuse maht

reeglid

tundlikud

on

mida Hiina üritab kiivalt

Põhja-Korea

on

maavarasid,

ootuses.

on

aktiivne kaubavahetus nii autode kui ka

rongidega. Kuigi ühel kaldal asub maailma

repressiivseim riik ning teisel sädelev

moodne majanduskeskus,

on

soos

sisuliselt

tegemist olulisel määral läbipõimunud

rajada Sinŭijusse

ning erimajandustsoonist pole

kirjutatud silpigi,
sest.

Korea

ammu

rääkimata selle rajami-

Valdkonnaga tegelenud Kim Jong-uni

tädimees Jang Song-thaek hukati süüdistatuna reeturluses

oma-

silmaga tuvastatav, sillal toimub

rajajad jäid uskuma Kim Jong-ili

Hongkong. Praegu lõpeb sild Põhja-Koreas

ni

vahelisest ametlikust kaubavahetusest.
See

mille

lubadust ja katset

juhiks

saama

ning erimajandustsoo-

pidanud hiinlane Yang

Bin

istub Hiinas korruptsioonisüüdistuste tõttu

eluaegset.

Uue linna asustamine

metamine sõltub seega otseselt
et sanktsioonid leevenevad

ja toi-

lootusest,

ja Põhja-Korea

avaneb. 27. aprilli Koreade tippkohtumise

päeval tõusid uute korterite hinnad linnas
ühe päevaga 60%! Dandong elab

Põhja-

Koreaga läbipõimitud lootuste varjuelu.

PÕHJA-KOREA

etendust, jäägu igale reisijale endale

teatamisest. Tuurikorraldajad

talendi- ja missikonkursi läbinud ettekandjate-artistide siirast uudishimu mõne sõna
inglise keele harjutamiseks, on kaalukau-

internetist ning 150–200

sil kümmekonna euroga režiimi toetamist

Pyongyangi järel teine linn, kuid ainuoma-

või oluliselt piiratud vabadustega noorte

sed põhjakorealikud jooned on linnas sel-

läbimõtlemiseks. Nähes ilmselge

inimeste inforuumi laiendamine.
Korea restoranide

personal ei

saa

üks nööpnõel hõlpsasti juurde. Sinŭiju
on

gelt tuntavad. Linn

vabalt

selle südame renoveerimist ning külas-

all

maksta

things”

Unikaalsed

on

lest. Kes

käinud

on

need asutused aga

tõepoo-

Põhja-Koreas, tunneb

ning

rikkamaks. Hiinlaste

riigile

on

kü-

lust

põhjanaabritega suhelda.

läänlastena linnas
meelde

üle tänava

ilmselt

mitte
mis

mõjusid Dandongis
märgata. Linnas

on võimatu

linnas. Kahjuks peitub fassaadi taga tavapärane Põhja-Korea viletsus, mida saab

tualeti hooviaknast. Autoliiklus linnas
sisuliselt puudub, kuid liikluspolitseinikud

dusettevõtteid,

Korea

lusi jne. Dandongi
ronge punaste

turge, antiigikaup-

raudteejaamas

rinnamärkidega

äri-ja parteitegelased.

Põhja-Korea
ning

jõel toimuvatel paadisõitu-

Põhja-Korea kal-

dale nii lähedale, et paat veel kinni ei jää.
Yalu veed

on

pool ning

see

avatud kuni kaldani mõlemal

juba kaugelt

neis

söögikohtades

jäämegi, sest vaatamata korduvale
meelde ei

kellelegi

jää.

pakub unikaalseid kaadreid

Põhja-Korea külaelust. Olgem siiski ausad,
näinud Põhja-Koread varem ka seestpoolt,
on piirialade külad korrastatud ning põllutöödel sai näha isegi traktorit! Valdavalt
haritakse üüratuid põlde isegi Hiina müüri

idapoolsemat lõppu Tiigrimägedes Hiina

Päevajagu tõelist PõhjaKorea essentsi
Dandongist

on

poolel külastavate turistide silme all

här-

gade ja inimj õul.

võimalik käia päevatuu-

ridel Sinŭijus. Viisanõuded

on

oluliselt

leevenenud ning piisab nädalasest ette-

Sinŭijus külastatakse
uhkust

kindlasti kohalikku

– kosmeetikatööstust. Õigemini

joostakse läbi

selle üksikutest

ja moodsat

režiimi poolt käi-

tatavad restoranid, mida
toimetas linnas üle

Väheste

ootavad

peentes

Kirsiks tordil

Põhja-Korea

võima-

üüratakse „Estooooonia!”

me

ka Yalu

del, mis viivad huvilised

kümneid poode,

on

kostüümides ja ülikondades

on

ning

ikkagi tööhoos. Trööstitu tegelikkus

paistab

jääme personalile hästi

meid viibatakse

küsimisele nimed

kauplevad Korea kaupadega, kauban-

tuntud

ning

Estooniateks

režiimi?
Korea

Korea

toitja söögikohad väga populaarsed ning
ka lõunakorealased kasutavad

giidide ja giidide kontrollide

hetkeks piiluda näiteks külastatud lasteaia

kogemuse võrra

hulgas

on

omase

esmakordsed

tuleb.

Korea maitsed ehk toetame

turismile pärast

tajad näevad vaid ilusat. „Only beautiful

on

eest

avanes

käibefraas isegi selles visuaalselt viisakas

lalised saavad omalaadse

kuid kuklas on teadmine, kellele suutäite

Põhja-Koreas elatustasemelt pealinna

lastega on välistatud.

essentsi kohe ära

taasavatud kümned Põhja-Kroeržai mile valuutateenirveasdtoranid. Unika lnkeogemus jaheadtoidud,

euro eest on

võimalik saada külastatud riikide kaardile

ning iga pikem sisuline vestlus välismaa-

ilmeksimatult vaid sellele

on

leitavad

Põhja-

liikuda, elatakse kommuunides valve

Dandongis

on

enne

sanktsioone

saja. ÜRO piirangud

nõuavad Põhja-Korea tööjõu koju saat-

Sinŭiju kosmeetikatehases
valitsevad

meenutataksdeetailselt, mitukorda

jumalused kombinaati

külastanud

on.

mist 2019. aasta keskpaigaks ning Hiina
asus

seadusepügalat täitma kohe selle

avaldamisel. Seetõttu suleti restoranid

ning Hiina tööstusettevõtted pidid

saatma

põhjakorealased riigist välja.
Veel kuu
nid

enne

reisi olid suuremad

tõepoolest suletud,
kiire

kuid Kim

Jong-uni

muutumisega inimnäoliseks ning

Jinpingi selgel
jektid taas

heakskiidul

lahti sulatatud

on

Xi

koostööpro-

ning ärid

taastumas. Kuivõrd eetiline

rea

restora-

ja korealastega mehitatud tootmised

on

linnas

Põhja-Ko-

rahamasinat toetades nautida tõesti

suurepärase

toidu kõrvale unikaalset
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Sürreaalne

etendus Sinŭiju lasteaiast.

turistiga kahekesi j äädes igat võimalust,

Iga maailma tsirkus vaataks nende
et
laste oskusi kadedusega. Kuid
mudilastel

on

kas neil

pressida välja

kohta. Nii levib

üldse lapsepõlv lubatud?

on

infot maailmas toimuva

riigis info, kuidas

Süüria

pommitanud Ameerikat vastuseks

Trumpi raketirünnaku vastu, ning korduvalt

uuritakse, miks

maailm Venemaad

sanktsioneerib. Ehteestlaslikult oluline
on

kodumaa väline

põhjakorealasele tema

imidž. Küll aga ei

ohe,

jää

mis tuleb üle

märkamata siiras

huulte,

silmitsedes üle

jõe Dandongi kõrget siluetti: „Hiina
areneb

jube

ikka

kiiresti…”

Kahenädalase reisi

jooksul on selgelt

hoomatav kahe liitlase

pragmaatiline

side.

Maailmapoliitika areenil võivad olla panused

väga kõrged ning retoorika

sümboleid

täis, kuid tavalise inimese heaolu dikteerivad

maj andus, maj andus j a

majandus.
hiinlased

sisseseadet täis ruumidest.
postrite all töötavate

töölistega kontakti-

võimalus puudub. Info riigist
kohaliku kosmeetika

nende arvuks aastas kuni 7000. Hiinlased

Propaganda-

külastavad Põhja-Koread kümneid kordi

siiski

räägib

mida

võidukäigust,

erinevalt varasemast eelistatakse nüüd

selgelt

Hiina või Lõuna-Korea omadele

arvukamalt, kuid ilmselt pidurdab nende
innukust ajutiselt just neil päevil juhtunud

bussiõnnetus, kus Kaesongi ja Pyongyangi
ja

vahelisel kiirteel hukkub bussiõnnetu-

seda just kvaliteedi pärast! Tuuri eredaim

ses 32

elamus tuleb kindlasti Ponbu lasteaiast,

ärakeelamise näol

kus riigi annetelt parimateks peetavad

mõjud tuntavad ka Dandongis. Õnnetuses

5–6-aastased koolieelikud esitavad

kaotas elu ka Mao Zedongi lapselaps, kes

igale

hiinlast. Erinevate atraktsioonide
on õnnetuse

vahetud

lääne tsirkusele au tegeva keerukusega

külastas reisil Põhja-Koreasse

taidluskava. Laste pingutusi ja ülevoolavat

sõja ajal võõral pinnal hukkunud isa
hauda. Nüüd neelas Põhja-Korea ka

kuid

tema.

tegelikult

näha, millise

järjekindlusega režiim noorsoost endiselt

Päeva

ja

Tumeni

ja korealased

on

tõestus. Korea sula taustal
kohalike moodi, et Kim

plaanides

siiras

ning

jõega eraldatud
selle väite elav

jääb vaid

Jong-un on

läbi elada 1990. aastate

kunagi

keskpaiga nälja-

nimega tüdrukust

harvem.

Põhjust

isegi

kuigi Põhja-Korea kuri

ole

ei tuleks

ning põhjuseid kirjutada raa-

matuid seitsme

on,

loota
oma

läbikäimine naabrite

vahel lihtsustub. Et mitte

häda õudusi

veel kord

mõõdukaks

on

aina

optimismiks
loomus ei

tegelikult muutunud karvavõrdki.

•

oma Korea

emotsiooni võib unustada küll nautima,
on õõvastav

Yalu

lõpetab folklooripargi külastus,

truualamlikke kodanikke voolib. Eesmärk
mis ainsa vaba

noortel muusikutel,
on

selge

–

lauljatel ja võimlejatel

alates 2018. aastast peetakse

Korea Rahvademokraatliku

Vabariigi

70.

aastapäeva puhul taas riigi visiitkaardiks
saanud

massimänge Pyongyangis ning

kõik haridusasutused

riigis pingutavad,

Peaktu tiigrite ehk Kimi väljavalitud

suguseltsi suursugusust meenutatakse
päeva jooksul korduvalt ka lääne turistile.
Valikuid ei ole, kummardada tuleb Kim Il-

Lääne turiste satub

ning mängitakse vabaõhumänge.
on

võimud lubanud

et

sünkroonsuses silmarõõmu pakkuda.

ees

nikke

Viimastel aastatel

Suurele Kindralile septembrikuus ülimas

sungi ja Kim Jong-ili kuju

päeva tõttu nädalas

(Põhja-Korea töönädal kestab kuus
päeva) sattus olema meeldivalt rahvastatud. Pühapäeval peetakse pulmi, pik-

ja turismõtteva-

viisakuste vahetamist kohalike
tide

olukordades, kus pikem

hetus

on

välistatud. Kui 2010. aastal

taunita-

olid

isegi pilkude

vad,

siis nüüd kõlavad tervitushüüded

ning

luba

vahetused

pildistamiseks on

Siiski kontrollitakse

olemas.

pildistamist

kõikidel.

Põhja-Koreasse

selt

väga

vähe. Suurima tuurikorraldajaKoryo

rangelt,

tumata

endiselt

grupi

ohjab

suurusest kaks

peamiselt küll

endisõl-

turiste

giidi, kes

kontrollivad teineteist.

Põhja-Korea
mõjutPaõbhja-Korea Hinapi rialade toimetulekut
oluliselt.
Hiina

noored Korea

taustal

Toursi omanik Simon Cockerell hindab

16

GO REISIAJAKIRI

3/2018

Sarnaselt varasemaga kasutavad

giidid

pildistamas.

rahvariietes

Vaatamata vaesusele

Argipäevadest
tähtsündmusteni. V-klass.
V-klassis

on

piisavalt

väljasõit nädalalõpul?
istmekontseptsioon,
vaid

ruumi

mis lihtsalt

Tähtis ärikohtumine või
mahutades kuni

praktilistest asjadest ja

ning nautige sõitu

kõige jaoks,

V-klass

peab

juubelisünnipäev?

8 inimest.

V-klassil

multimeedia-ja

on

Perega
paindlik

minnes ei

piisa

Pakkige kaasa kogu

oma

Lastega väljasõidule

ei tee sellest numbrit.

kõige kaasaegsema

kaasas olema!

juhiabisüsteemidega

elu

äriklassi

mugavustsoonis.

Silberauto Eesti AS esindused:
tel

445

1990 Rakvere,

Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 Tartu, Ringtee 61, tel 730 0720 Pärnu, Riia mnt 231a,

Haljala tee 1, tel 660 0152.

www.mercedes-benz.ee

Mercedes-Benz

peaesindus Eestis AS Silberauto: Tallinn, Järvevana tee
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Ära
kunagi
anna

alla!
TEKST JA FOTOD: Rene Satsi

Rene Satsi käis ajakirjanikuna
kristliku abiorganisatsiooni

Free

Burma Rangers juures karinite
aladel Myanmaris salajases laag-

ris, kus Ameerika päritolu
kond

on

pere-

südameasjaks võtnud

kohalike koolitamise, õpetamise

ja aitamise.

Konfliktid maailma kaugetes nurkades ei puuduta meid
otseselt. Kui palju kuskil naisi ja lapsi sureb, ei mõjuta

seda, kas minu palk

9

Abistavekä

me

Abistavatest kätest
on

rohkem kasu kui

palvetavast

suust."

Robert Green Ingersoll

on suur

või väike. Kas

me

peaksi-

üldse teadma, millised halvad asjad ilmas nüüd ja

praegu toimuvad?

Jah, peaksime

–

see

aitab meie elu

perspektiivi seada.
See

polnud väga ammu aega tagasi, kui

David Eubanki

nimeline ameeriklane

enam-vähem kõikide uudisteka-

nalite

läbi

videoklippidest

kuulid pea kohal

vingumas. Kaks

tanki tagant katvat tuld
ma vastu

jooksis, lääbakil laps süles,

nii, nagu püssi

ja ISIS

USA sõdurit annavad

külvab omalt

poolt

sur-

torust tuleb.

3/2018
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Laagri relvad

on

pärit Vietnami sõja ajast.

David jookseb läbi kuulivihma, kangutab

asukoht peab jääma avalikkuse

müüri äärest laipade vahelt välja elusa

saladuseks.

viieaastase Iraagi tüdruku ning lippab
temaga ajutisse turvatsooni. Ajutisse
sest sellises segases konflikti

–

supipotis ei

ole vast lõplikult turvalist nurka olemas.

lõpulafilmi peale jäänud pääste-

Tegemist oli Mosuli vabastamise
hingute käigus

operatsiooniga.

mil

ma

juhuslikult oma töö

minu
David

ja

on

endine Ameerika eriüksuslane

natukene üllatuslikult ka pastor. Surun

ta kätt ja ütlen
lause: „Olen

püüdlikult

ettevalmistatud

teiega kohtumist pingsalt

oo-

sedavõrd

sügavat muljet,

et otsustan

mehega kohtuma ja küsima,

kass mulle

kardak-

te lubasite

varem

–

kohal olla!”

kapi

otsast pähe

hüppab.

jutule tulnud

seletanud, et David

ei

kui toimub otsustav
on

organisatsiooni

3/2018

küll

hakkab

oma viis

ja küll!”

üt-

asja arutama

on

abipalved huulil

tema

– Laose sõjavägi teeb nende
Ma ei teadnudki.

asjadest

armastab

Keegi

eriti

ei kuule uudistest.

varju.

David naeratab ja vaatab mind sellise
nagu oleksin tülikas

lega siiski peab midagi

element,

ette võtma

kel-

– nagu

Eubanki-

Me läheme FBRi

salajasse

treeninglaag-

risse Myanmaris. See laager on asutatud
David Eubanksi poolt ja on seal

tegutse-

nud juba kakskümmend aastat. Laagrisse
„Noh, kas paneme diktofoni käima?“ küsin
ettevõtlikult

ja panen

käe taskusse, kus

Free Burma
ma teadsin

GO REISIAJAKIRI

hakkame

Salajane treeninglaager
Myanmaris

kärbes kõrvas.

Rangers (FBR) kontoris, mille täpne

20

Vägivald

me

lahing või kui kedagi

vaja aidata.)

ma

Tais,

liiga.

jõua mitte ku-

nagi kuskile õigeks ajaks, välja arvatud siis,

algus

pärit hmongiga (põliselani-

ei tea. Sellistest

Kaheksa kuud hiljem, pärast natukest

organiseerimist, kohtungi David

reipalt ning

kud Aasias), kes

rahvale

enne

hea

sõitma. Sõidame

jõuame rääkida

me

kahe Laosest

jubasiis poolsurnuks, kui

Vestluste soojendus

ga

piiri poole

sekundit

pilguga,

tema

varsti

tundi,

„ Ja siin

pole küll

„Oota nüüd, rahune maha,

leb David

lisan mõtlematult:

kõnesalvestussead-

ajakirjanduslikule karjäärile!

danud! Kaheksa kuud!” Ma ei valeta. Kaks

hiljem

oma

miks ta

nii teeb? Kas ta ei karda? Mina küll
sin! Ma ehmatan

– pean

Ma olen

pole.

ära kaotanud! See

(FBRi tailannast raamatupidaja oli mulle

tegemist.

mu

kus
me

aktiivselt teesklen töö

Need kaadrid avaldavad mulle

selle

hetkel

kontoris ootasin täna teid kaheksa tundi

Mina näen seda klippi

juures ajal,

ees

diktofoni olevat. Seda aga tas-

minekuks
Tai

on

meil kõigepealt vaj a j õuda

piiri äärde ja see ebaseaduslikult

ületada.

EKSTREEM

Hommikusel rivistusel.

„Miks ebaseaduslikult?” küsib nüüd mõni

Süüriast

lugeja etteheitvalt.

keeles:

Aga sellepärast,

et

Myanmari keskvalitsus,

kes süstemaatiliselt hävitab

rahvusi, ei taha

ganisatsioone.

oma

„oma”

väikeabior-

pildistamast ja ütleb

„Ma

räägi

teesklen,

et

mulle

eriti hästi

inglise keelt,

kõigest aru,

mis

ma

nad

räägivad, ja noogutan kogu aeg.” Mulle

meeldib

see

Hakkame

saan

inglise

aga

kriisikolletesse

Eriti veel sellist efektiivset

ei

noorepoolne tegus prantslane.

igasugu kraami džiipidesse

kes tutvustab ennast: tema nimi

ja ta

on

(väidetavalt)

gioni teenistuses.
laagrisse.

Küsin

ning

kuidas seda
kuna

organisatsiooni nagu FBR,

ÜRO -le iga kord ära, kui Birma

see

kitub

armee

pakkima ja appi

tuleb suurte muskli-

tega USA eriüksuslane. Ma tahan tema

üle,

oma

„Kas

sa

on

Phou

Võõrlee-

Ta tuleb samuti

hääldada. Ta kordab
näitab

Prantsuse

meiega

kuidas tema nime
oma

passi

nime paar korda

minu

ees

lahti

lüües,

kirjutada.

oled

ajakirjanik?” küsib

Phou

jõhkrusi korda saadab. Tai valitsus omalt

teenistuskäigu kohta küsimusi küsida, aga

seejärel ja puurib

poolt ei

kuna kontori

„Jah, miks ka mitte,” kostan ebamääraselt.

soovi

nimetatud

tegeleda sellise asjaga nagu

organisatsiooni

Birmasse lubamine
Pole

– nii

ametlikult

on

vaja vastutada. Samuti

neil
on

kergem.

neil kaalul

majanduslikud suhted Myanmariga ja raha
on

maailmas alati

Seega peame

kahjuks kõige

minema üle piiri

tähtsam.

salaja,

vältides nii Myanmari kui ka Tai armeed

lev

Nii põnev, et

tagant hüppab
ja jõnksutab
käsivartel
loobun

Reisijaid

on

palju. Tutvun noorepoolse

prantsuse fotograafiAlexiga, kes
ti

laagrisse tuleb.

Ta

on

ennast üles-alla, musklid

punnitamas.

Uhke

temaga vestlusest

äsja

samu-

saabunud

–

vaatepilt, aga

ma

tõmbavate

ei

ma.

„Vaata, et

sa

tohi teada, kes

temaga palju

minust

ma

olen

pilti

ja

et

suhtle-

ei tee,

ma

keegi

ei

siin olen,”

sosistab Phou kõlavalt.

Miski temas ärritab mind. „Mul pole

inimestega
palju

kavaski sinust pilti teha. Ja keegi ei tohi

teada, kes

sa

oled? Sa ise näitasid mulle

just oma passi ju?!”
–

kõik träni

nüüd pakitud ja kaasas. Veepudelid,

arvutid ja söögikraam. Minu juurde astub
asiaatliku välimusega lühike ja paksupoolne, ent tugeva

Ma loodan, et ei pea

pilguga.

ei suuda

püüaks.

Viskan seljakoti autosse

poole sõidetakse kahe autoga.

ahvat-

mõttevahetusse astuda, ükskõik kui

on

Piiri

küljes

ta sinna kinni nagu ahv

millegipärast lõuga

higistama ajab.

Üritan mitte higistada.

seina

lõuatõmbekang, siis iga paari minuti

ma ka

ja piirivalvet.

ees on

mind läbilõikava

„Pssst!” teeb
sattunult

Phou natukene

ja paneb näpu

kellelegi sõnagi!”
ähkides auto

segadusse

huultele.

sosistab ta veel

„Mitte
ja ronib

tagaistmele.

kehaehitusega tegelane,

3/2018
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Õppuseks

valmis!

Minu

Sündinud liider
Võristame läbi niiske

õhtupimeduse. David
surutud

pingile,

ja õdusalt sooja

juhib,

võõrleegioni paksukesega taha
ees

istub veel Davidi naine Karin,

mulle ei avalda, siis pole midagi parata
pean tema poole

Vestlen

Davidiga.

rohkem

ja

midagi

Ta hakkab mulle

järjest

rohkem meeldima. Temas

suurt

ja üllast.

Ta

on

sümpaatne ja

kaasa lööb.

mesega

Julge

on kõik

julged

usuvad jumalat ning seda, et jumal
neile

kunagi

varem

ning moodustama lauseid „Ahv, kus teil
siin tualett asub?”, „Ahv, kuule, mis inter-

sündinud liider. Ma ei ole temasuguse

naine. Nad

ini-

kohtunud. Vähemalt

mitte nii intiimsetes oludes.

neti parool on?”, „Ahv, sul

„Olemegi siin,” keerab

on

tõesti ilus

maja ja toredad lapsed!”.
Teine auto

on enne

meid kohale

ning prantsuse fotograafastub
de:

on

–

pöörduma hüüdnimega

on

kes kõikides Davidi toimetustes aktiivselt

seal FBR-is. Kõik seal organisatsioonis

David auto

„Ma

jõudnud

minu

juur-

ei saanud aru, mida nad seal autos

rääkisid!”

suunanäitajaks ja kaitsjaks.

väikesele metsateele. Sõidu

algusest

on

Davidi telefon heliseb ja piiksub kogu aeg.

möödunud umbes kuus tundi. „Kas oleme

Magame ülemise

Tal on

kohal?” küsin

magamiskottides ja

vaja palju organiseerida. Pidevalt

ma üllatunult

ja ausalt

korruse

põrandal

moskiitovõrkude all

tulevad tema nutikale moblale teated

öeldes olen mõnevõrra närviline mõttest

kokku üheksa inimest. David

Myanmarist katšinite juurest – selle

keset

magavad rõdul ja ilma moskiitovõrguta,

lise rahvuse külad
armee

on

etni-

alalõpmata Birma

mina sinna

poole liigun. Lehtedes

sellest ei räägita, kõik kõnelevad ainult

ro-

hingja kriisist. Teised kriisid riigis jäävad
avalikkuse

suurema

tähelepanuta.

nõusoleku soomusauto ostmiseks, mida FBR-il

Ühe

telefonikõne

läheb

ajal

Iraagis vaja.

GO REISIAJAKIRI

annab ta

Ta olla neid „kolm tükki
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sinu

ööpimedust piiri

pihta võidakse

ikka näha, kes minu

rünnaku all. Iga päev. Vähemalt

siis, kui

22

Mosulis ära lõhkunud”, nagu ta ise lustaka
köhatuse saatel ütleb.
Tai

mina olen

lihtne magamisase.

ületada kohas, kus

tuli avada. Ma tahan

pihta tulistab!

on

lihtsalt nii kõvad

öö

veedame,

ühele Tai sõdurile, kes

on suur
on

ja kuulub

FBR-i liige ning

keda kõik kutsuvad hüüdnimega Monkey

(’ahv’). Miks, seda
kas ja tore

kujud.

Piiriületus

vara.

Hommikul kell viis

Maja, kus

ja tema naine

Selgub

aga, et ületame Tai-Myanmari piiri hoopis
hommikul

sest nad

–

ma

ei tea. Ta

mees. Kuna oma

on

vaimu-

päris nime

ta

saanud Tai

armee

on

äratus. Oleme

liikumise kohta signaali

ja saame piiri ületada. Jälle väike sõit,
seekord lühike
äärde.

–

tund aega ja jõuamejõe

EKSTREEM

Kes

geograafiat kõvasti jagab, saab

kus

me

on mu

aru,

oleme, aga üldiselt palutakse mul

küsimust kuulnud ja osutab käega

meie mineku

sellest kohast mitte ühtegi pilti teha ega ka

taamal

koha nime mitte välja kirjutada.

tahaksin olla

Popsutava mootoriga paat parasjagu maa-

suunas.

Vaatan ehmunult

kõrguvaid mäetippe ja mõtlen,

basseini

tagasi Bangkokis:

ujuma ja võtaks

pärast

et

läheksin
mõne õlle.

Puhkaks.
bub

ning rahvas,

paadist väljaja

kes tuleb

meie

„Kaua

aega võib võtta?” küsin ettevaat-

see

aega mökutada ei lasta. Meie lootsik läheb

likult. „Kui kiiresti sammume, siis umbes

kohe teele.

üheksa tunni
kotid

David viskab ennast

paadi põhja pikali,

pärast jõuame kohta,

jälle selga peame

seljako-

muretult heinakõrre huulte vahele
tid

ja tõmbab

nokkmütsi silmile. Ta näeb nii

kus

võtma ja sealt siis

edasi tuleb minna veel natukene,

paneb

kes läheb

suure

ette

välja,

sama

järele. Mul

on

…

jagab kõikidele veepudelid.
Minu

listes mundrites ja automaatidega mehi,

mend viis kilo.

„David, hei, kuidas

Lennujaamas öeldi, et kakskümmend

me aru saame, kas

Birma armeega või

seljakott kaalub

umbes

kaksküm-

kukalt kratsides, kui silman kaldal rohe-

tegemist on vaenuliku

Võib-olla

isegi rohkem.
viis

kilo. Ma ei...

sõbralike karini sõduritega?” Olen valmis
vette

hüppama.

„Lihtne,”
tamata.

„Kui nad

meie

kergi-

pihta tulistavad,

Päike

karenite

mitte,

piirivalvega.” „Ma ei

on

aina edasi

on tõusnud

tegemist

on võit-

lejal tee kauge kodu poole minna …”
Umbes tunni möödudes leiab

palmi

on

järele tulev

toetumas

ja õhku

kaugusesse kadunud.

Ma tahan oksendada ega

saa

kuidagi

neid

muukäest,
tunud kohutavalt raskeks. Agressiivse terviimased

on

moregulatsiooni tulemusena

voolab

minu

pole kunagi

poorist

lahinal

higi.

Ma

igast

nii

palju higistanud. Ma ei teadnud, et

on

nii

palju

mul

poore. Ma üritan väsimusest

„Mine vaikselt, maju ütlesin,”

kõrgele pilvitusse

taevas-

on
se.

nad Birma armeest, kui

taga,” mõt-

mitte minestada.

Edasi,

ütleb David mütsi silmilt

teen ka

samuti sellised

isegi lauluviisi: „Nii pikk, nii pikk

neetud kindaid

„David,” küsin siiski kümne minuti pärast

paneb

len vapralt ja ümisen marssides vaikselt

?” „Ah, pole palju, neli-

viis tundi maksimum,” kostab David ja

pabistada.

on

sammumas, terve grupp meie

grupp mind vastu

seljas.”

„Ja natukene

et otsustan samuti mitte

ees. Ta

jäävaid oksi murda, ja mina

kohe

ahmimas. David
rahulik

hooga kõigi

endale jalgratturikindadkätte, et tee peal

kindad kaasas. „Kaks kõva meest ülesmäge

laagrist, astub

hüppame peale. Kaua

Esimesed pool tundi püsin Davidi kõrval,

Temperatuur kisub neljakümne kraadi

kanti. Soovin, etka mina usuksin

jumalat,

saanud
kes mind nüüd sõbramehe

poolest

aitaks.

on

hingeldab

samuti, nagu oleks elu

kaelas.

meile

targutab

Phou, kes

järele jõudnud ning

Hingeldamise

paelaga

vahele suudab ta

siiski targutada. Mul ei ole isegi nii

palju

aru,” ütleb prantsuse fotograaf minu selja
tagant, „kes meid tulistab?!”
Maabume pärast pikka paadisõitu. Oleme

Myanmari karenite aladel,

mis

on

Pärast ränka treeningut.

prae-

gusel hetkel keskvalitsusega ametlikult
vaherahus ning turvatud nende

omaalga-

tusliku piirivalve poolt. Kuigi mul
sis

on

Myanmari viisa, ei lähe seda siin

pas-

vaja.

Myanmari valitsuse silmis oleme riigis
ebaseaduslikult, karenid aga lubavad meid
nende aladele (nende arust) seaduslikult.
Natukene keeruline.

Kell

on

kümme hommikul. Meid ootab

kaldal traktor ja

seljakotid rändavad

viimase kasti. „Meie ise läheme

võõrleegioni tüüp

mulle

õlale

hästi

ja lisab: „Käi

jala,” ütleb

teadjalt, patsutab

aeglaselt,

siis ei

väsi ära.” Ma vihkan seda, kui mulle õlale

patsutatakse.
„Kui

palju

meil kõndida on?” uurin

optimistlikult. Aeglaselt

ma

ei hakka. Kavatsen kõikidele

heas vormis

„Üle

ma

käima küll

näidata, kui

olen!

nende kolme mäe,” ütleb David, kes
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Siin saab

jõudu,

et teda perse saata.

Ainuke lõbus hetk selle retke
minu

Hakkame

jälle

liikuma. Järsk ülesmäge

ees

ära läinud

haige põlv
Mina kuulsin

ja pool

oma

tuli

Pool

arust teeäärses

alla ja hakkab meeletult valutama. Selle

üles- ja allamäge

ronima

veel umbes kaheksa tundi. Mõnda viimast
ma

see

sellest ronimisest isegi eriti ei

mäleta, olin kohutavalt väsinud j a põlv
lõhkus nii tugevasti valutada, et

mingi

suur

midagi ja loodan,

loom ei ole. Ta naeris

pakkus

välja,

läks tee äärde

ning tegi

ma

abi-

kaasa kõrval ja korrutasin kontrollimatult
selle sügavalt uskliku inimese kuuldes kogu

„Kuradi põrgu, kuradi põrgu, neetud!”

suurema

ning

kivi: kui

heitsin üle

see on

loom,

siis loodetavasti ehmub ta selle peale, ütles

kinni
mul
et

hetkel võttis

see

et ta palvetab minu eest, et

ja ütles,

kergem oleks.

palve asemel

Pressisin läbi hammaste,

oleks mul

Alex, fotograaf, tuli

juurde ja kui
miks ta

inimene mul kätest

ma

jooksis,

suure

hiljem laagris küsisin,

et

Sul oli selline nägu ees.”

GO REISIAJAKIRI
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valuvaigistit vaja.
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sa

nägin seda

äkki lööd teda.

„võõr-

(mõni tugevam
jooksul,

ei taha

võtta).

mingisugusest

kavatse elu

füüsilist ette võtta

laagrisse,
teed

pidi

Mina

et võib

sest

lajatasin,

sees enam

ja ilmselt

midagi

ma

jala küll

tagasi

nii

jään siia

tapke või maha, aga

mina

et

leegionist kuulda

sama

ei lähe!

minu loogika. Alex, kes oli minu narrimisega

hoos, ei märganud aga minu viset ning

kuulis ainult seda, kuidas kivi padrikusse

Ühel

meie teekonna

mind mõnita-

ja ma ei

Alexi pea

olen

põlvevaluga

tegin ja oma seljakotti

ei loovutanud

kardan suurt looma!”

Mina olin naerust kaugel

ma

oma

mu

ma
…

et

kuna

leegioni materjal”,

kellelegi

paiku laagrisse jõud-

mulle,

ja

varju-

Mäletan, et sammusin vahepeal Davidi

Phou

selle minult üle

des: „Ma
see

tas teised meeled.

aeg:

ragistamist.

Muutusin murelikuks

ütlesin Alexile, et kuulsin
et

tundi

padri-

sime, ütles

selle raske retke läbi
kus

valu saatel pean

gruppi

kaugelt järele.

pesta.

Laagris

jäime
Kui öösel kella kolme

oli
mu

Alexiga

jooksul oli

kahekesi

ja hakkas pimedaks minema.

minek. Viieminutilised puhkepausid.
Kahe tunni pärast annab

jaoks siis, kui

ennast

maandus, ning kargas selle peale kahe

Meile näidati kätte

randale
selle

ma oma

puust

onn, mille

magamiskoti

põ-

laotasin ja

peal minutiga uinusin.

meetri kõrgusele õhku. Ma pole kunagi

Kell kuus lõin aga silmad ehmunult lahti,

näinud ühtegi inimest nii kõrgele hüppa-

tahtsin aknast välja hüpataja džunglisse

mas.

Ausalt. Ülejäänud teekonna jooksul

kurtis ta mulle mitu korda: „Oh,

mu

süda

ikka veel füüsiliselt valutab.”
Ületasime pimedas jõgesid, sammusime

paksus padrikus,

läksime läbi sopa. Sain

puuoksaga näkku.

põgeneda, sest arvasin,
naku alla sattunud

–

et

hõikus valjult meie onni
mu

laager on rün-

120 inimest vilistas
ees.

jalad nagu pakud ega kandnud mind

palju,

et oleksin aknast

ja

Õnneks olid

välja saanud.

sekundi möödudes sain aru, et need

nii

Mõne
on

FBR-i nekrutid, kes pimeduses hommiku-

Noored neiud ja püstolid.

Kool.

Koer, kes tahtis kõiges kaasa lüüa.

Pärast öist lahinguõppust.

Silmaoperatsioon.
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EKSTREEM

David

oma

pluss üks ahv.

perega

võimlemisega alustavad.

Selle eest meid ei

hoiatatud.

FBR

inimest

sõdimine ei ole

kolme kuu

jooksul välja

120

ja on

erineva kultuuritausta-

rahvusgrupid on juba

aastast 1948 alates ühes

märgil relvastatud ning

ajaloo pikimas

kodusõjas Myanmari sõjaväelise režiimi

laagris

samuti.

Isegi

automaadist laskma

ning ründajal käsirelva

palju keerulisem,
seletada

ja

oma

kuidagi

olukord seal

kui siin ühe

on

Kagu-Aa-

tugevuselt teine (pärast Vietna-

õpetab eelkõige

mitte

sõdima, vaid

sõjakoledusi dokumenteerima, raporteerija abivajajatele

Myanmari

abi andma. Neil

laiali 80 viieliikmelist

kes kõik aktiivselt

üle

gruppi,

humanitaarmissiooniga

tegelevad.

GO REISIAJAKIRI
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seal

ja pärast oli häbi)

käest ära võtma.

reisides õppisin selles riigis kokandus-

elus vaja ainult seda

karri tegemise oskust

Öösiti oli päris

looduslikku

Kolm korda päevas otsis püüdlikult mind
üles ka Phou, kes korrutas, et

ma

temast pilti teha. Vältisin teda nii
sain. Kuhu
ta

mu

– õpetati laagrit ründe

vaadata, kuidas

eest kaitsma.

ma

Mõt-

ei taha pealt näha

olukorda, mis ei oleks õppus.

Üldiselt

oli

pesitses

imeilusa koha

laagris tore. Kogu kupatus
peal

– kahel pool

laagrit kõrgusid

tihedasse

kasvanud

laagrist voolas läbi

mäed,

palju kui

ka ennast ei peitnud, leidis

ma

mingil

ei tohi

hetkel üles, et öelda, et

ma

ei

tohi temast pilti teha.

Intervjueerisime koos prantsuse Alexiga

lik oli

−

−

nii

võimarahvusgrup-

palju kui keeleliselt

ning kuulasime

ära eri

pide mured. Tegime fotosid ja filmisime.

õõvastav

lesin siis alati, kuidas

toitu) ning

…

džunglis tuld lendas j a püssid paukusid

sarnast
ma

päevas (väga

mus-

sai kolm

ma võtsin pauguga kuus kilo kaalust alla.

aastaid tagasi Myanmaris

jumal, et mul läheb
armee

korda

pesta ning supelda. Süüa

kohalikke

mi) ning riigil puuduvad välisvaenlased…
FBR

−

õppisin

ta pesu

kursusel head karrit valmistama. Annaks

lausega

saab.)

Paneb mõtlema: Birma
sias

soove

on

pahatihti

(banaanipuude pihta,

täitsa ribadeks lasin kõik

Võrdluseks

(Muidugi

ees-

õpetatakse

mina

iseseisvumistahet
taluda ei suuda.

satuvad

Relvastatud enesekaitset

vastu, kes erinevate etniliste rahvuste
muid

aga sooja veega jõgi, kus sai ennast ja

esmane

enesekaitse

ka Birma armeega tulevahetusse.

– nad kõik tulevad Myanmari

ga. Need etnilised
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FBR-i

missioon, on grupid siiski

õpetab

eri osadest

Kuigi

palmimetsa
kiire,

Ainukesed, kes laagrist kunagi
ei tahtnud, olid

probleemid

on

osa

rohingjad. Kuigi
hetkel

võtta

nende

Myanmaris vaat

kõige suuremad, ei pea nad vajalikuks
vabatahtlikke

laagrisse saata.

Vähemalt

hetkel mitte. Eks nad ise teavad
mis

põhjustel.

et

oma

paremini,

Minul ei õnnestunud seda

seekord nende enda käest küsida.

EKSTREEM

Tegime Alexiga

Eesmärki tasub püüda

oma

dokumenteerimis-

küsisin,

tööd kokku kolm nädalat. Siis oli aeg tagasi

Laagris olid ka Davidi ja Karini lapsed.

minna. Mina ütlesin ilma

Üheteistaastane poiss ning kuusteist ja

ei

lähe,

kaheksateist aastat vanad tütred.
saame

Viis,

kuidas need

lapsed kasvatatud

ajaks iga lastekaitseametniku

oma

on,

ning

kaheaastase tütre

solvunud,
tuleb.

tütar

Kuigi

ma

mä-

näoga jõest välja

pehmelt öeldes põlastan

Sellega leppisin.

mind

See

on

nii väike

kiri,

et

keegi

ku, kanti

huilgamise

järele ning

hüppasid

minu oli

vee

kui

tuletab mulle nüüd alati

seepi täis ning kopsu

õhku ahmida
on

temaga kaasas

ja nalja

vajutama. Kõikidel
palju.

läks nii

Mul oli

häda

kõige

palju vett, et

ja suutmata enam karjuda,

mõtlesin, et küll oleks tobe, kui

suurem

–

ma

selle

–

sõbraliku rituaali tõttu nüüd ära

ning

Kaugel

see

upuks.

ei meeldi.

kuulame Davidi seiklusrikkaid lugusid,

Siis kanti mind kätel

ütleb keegi, et maja

kaalun umbes sada kilo

pimeduses varitseb

mürgine madu. Davidi väike poeg võtab

kuus kilo alla

taskulambi ja kaika ning kaob pimedusse.

pandi

Isa

isegi ei katkesta

oma

suure

kivi

kostab põõsastes sahistamist ja materda-

silmadega otsa.

mist. Poiss tuleb tagasi ja teatab täiskasva-

vett

nulikult,

et oht on möödas

–

kuri madu

(vaesekesed,
isegi siis,

ma

kui

ma

võtan) jälle laagrisse tagasi ja
peale

tid rivistusid üles

pajatusi. Väljast

ära

olnud, te

uputanud –

ja vaatasin

oma

et täna

viskasite

riideid eile

nendega
mu

vette!

nagu sellest oleks

oleksite

mul

on

mu

äärepealt

ikka veel seebi

maitse suus…”

Kõik hakkasid

naerma.

Isegi David.

„Ma ei tee nalja!!!” kiunatasin.

Ma

tõe-

poolest ei teinud, olin suhteliselt pahane.
Kõne

lõpuks ma muidugi tänasin kõiki ko-

halikke, vabatahtlikke ja Davidi perekonda
selle eest, et nad lasid mul nendega koos

enne

aimu ei olnud. Nemad ulatasid

mulle nüüd kohmetunult (raamitud)

lomi, mis tänas mind

Ühel hilisõhtul, kui istume kontoris ja

ees

Aga teie

siis, pagana tõprad,

veel vähe

mul
Olin maruvihane. Mulle sellised rituaalid

jõudumöödakaasa.

jaoks,

olla ja näha maailma sellist külge, millest

ei olnud.

kõik, isegi väike poiss, löövad kannatanute
aitamisel

julgus-

suu

missioonidel

Lõuna-Sudaanis, Kurdistanis, Süürias

igal pool, kus

ei

ühel hetkel selle rahvamassi sees, üritades

elus alla anda.

Lapsed

nalja

see

kõik kadetid mulle

alla

peale

et ei tohi

äärde

jõe

protesteerisin, aga

tähele ei pane. Peale minu. See kiri aga

meelde,

saatel

hakkasid mind pesema

pärast mu pead

seda

selle

Ja

saabudes lasin

anna’).

spetsiaalselt

Taisse minna.

aidanud. Siis

käsivarrele tätoveerida

Tegingi nii: „Ma kuivatasin

kisti

hulga tugevate kätepaaride poolt

tätoveeringuid, siis laagrist Taisse tagasi

hästi väikselt nevergive up (’ära kunagi alla

esimene asi, mis pähe tuleb,”

magamiskotist välja, määriti tuhaga koksuure

ütlema peaksin?” küsisin

ma

tas David.

päeva varahommikul

ja visati vette. Ma

ma

„Aga mida
abitult.

Aeg lahkuda
Lahkumise

alla

saja meetri pärast natuke

ent rõõmsa

– käima pidi ainult

traktoriga

David vaikselt.

tagasi

„Ütle

sellest,

gijõkke heidab, hüüdes: „Ära kunagi
anna!”

nüüd

kolm tundi.

nüüd tegema

pean?
„Pea väike kõne,” ütles

enamik teed

välja, et

ma

et mina

naljata,

lahinal

nutma. Olen näinud videokaadreid

kuidas David

aga tuli

et mida kuradit

seisma. Kõik

ja vahtisid

kade-

mulle suurte

Mina omakorda tilkusin
nõutult otsa Davidile

dip-

toetuse eest. See oli

ilus paber, mis ütles: „Rene, meie

organi-

satsioon tänab sind toetuse eest.” (Millise

toetuse?!)
Igal juhul panen
sest mulle
mit ega

selle

elutuppa seina peale,

pole kunagi

kiituskirja

varem

antud.

ühtegi diplo-

•

ning

on

surnud.

Ega

see

ilus ei ole looma tappa, aga

taha seal keset

keegi

ei

Õudus kuubis...

džunglit üsnagi surmavalt

voolikult sutsu saada.

Laagriplats oli

muuseas

kunagi mürgi-

„risustatud”, et kohalikud

madudega

nii

arvasid,

et

see on

rast

nii lahkelt kakskümmend aastat

see

nõiutud koht

–

sellepä-

tagasi Davidi käsutusse antigi. Ajapikku
said maod

aru, et kohal

on uus

peremees,

ja kadusid minema. Karin ütles mulle,
et

palvetamise jõud oli

kurjus. Üksikud

maod

Ilmselt need ei saanud
Minu sealoleku

ajal

suurem

on

kui ussi

siiski jäänud.

jumalasõnast aru.

leiti mõni duširuumist

ja üks vonklevkurikael ronis ülbelt lausa
avalikku kööki.
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JALGPALLIAGENDI

REISINÕU

Malle Koido:
kaks ja pool
lendu nädalas

Malle Koido

kolis hilisteismelisena

jalgpallikarjääri eesmärgil Inglismaale.

JALGPALLIAGENDI

Uues

REISINÕU

rubriigis kirjel-

dab 15 aastat jalgpalli-

agendina töötanud
TEKST: Malle Koido

FOTOD: ERAKOGU

Malle Koido

oma

reisi-

seiklusi eri maadel.
Nii mõnigi reisisell unistab töökohast, mis näeb
ette

pidevat reisimist ja n-ö kohvritel istumist.

Kuidas selline elustiil päevast päeva välja näeb ja
mida kaasa toob, kirjutab eestlannast rahvusvaheline spordiagent Malle Koido, kes teeb keskmiselt
kaks ja pool lendu nädalas.

„Tere hommikust, kus

sa praegu

asud?”

„Olen praegu Cali linnas ja kell

on

alal

tegutseda, ning küsisin nõu, kuidas

ennast selleks ette valmistada.

uurib kolleeg telefonikõne alustuseks.
viis

Vutimaail-

kümnes riigis ning seetõttu olengi pidevalt

lennu-

ja rongijaamades. Londoni St Panc-

ma telgitagused olid minu kui teismelise

rase

tüdruku

peal! Olen kokku löönud,

hommikul, kell seitse algab juba esimene

jaoks täielik

kinnisidee.

jaama töötajatega oleme juba sina

teen kaks

mäng,” vastan jutu jätkuks.
„Oot, Colombias oled? Kas sul ikka turvamehed on? Kas sinuga

on

kõik korras?”

Tegelikult

linnas, mida

paljud eurooplased teavad Netflixi kultussarja „Narcos” järgi, nagu kala
lennujaamas võtab

vees.

Juba

vastu niiske kuumus

ning sageli mõnd kaasreisijat tervitama
tulnud salsabänd. Autojuht Carlos tervitab
mind alati naeratusega ning juba
linna

gi mööda kiirteed

15 aastat

hiljem

elan peamiselt

ning tegutsengi agendina.

kostab teiselt poolt ärevusenoote.
tunnen ennast Cali

Elu siin- ja sealpool ookeani

kimame-

Inglismaal

Pean

iganä-

dalaselt kontakti Premier League’i ning
teiste maailma

kuna elu

liigade tippklubidega.

keerdkäigud

on

läbirääkimised. Kliendid asuvad vähemalt

ilmselt Colombia, Peruu,

võtavad mind alati vastu kohalikud
saan

lõkse. Ka

jalgpallimaailmaspõimuvad kaks

äärmust:

pillav glamuur ja äärmuslik vae-

sus.

Just nimelt Ladina-Ameerikas

nende

kahega pidevalt

poole, paremal ja
Seinamaalingud

raadios mängimas. Calisse jõudmine on

da Luz'i ehk valgusestaadioni lähedal.

naeratuse

Töötan

puutun

kokku.

vasakul suhkruroopõllud, latiinomuusika

alati nagu teine

ning

aimu, kuidas eri riikides tegelikult

elatakse, vältides pealiskaudseid turisti-

minu

spetsialiteediks saanud rahvusvahelised

on

Brasiilia, Mehhiko ja Georgia. Õnneks

Ent

võimaluse elada ka Brasiilias, Portuga-

huvitavamad kohad, kuhu töö kaudu

sattunud olen,

nii

andnud mulle

lis, Hispaanias ja Saksamaal, on

Kõige

et keskmiselt

ja pool lennureisi nädalas.

kojutulek, toob

ja südamesse

mu

SL Benfica kuulsa Estádio

näole

vabadustunde.

jalgpallialal kokku juba üle

15

aasta. Pean vist vanemaid tänama, et nad
mu

üleskasvamise

Teismelisena

−

aja

nii hästi

just siis oleme

ju kõige mõjutatavad − kutsus
Kristel mind kaasa

planeerisid.
me

kõik

sõbranna

jalkatrenni.

Samal

ajal

hakkas Aivar Pohlak ehitama Lilleküla

staadionit, Mart Poom mängis Inglismaal

tippjalgpalli ning

Eestis võttis maad

jalg-

pallipalavik.

Juba 15-aastasena teatasin

Eesti tol

ainsale

mo

ajal

jalgpalliagendile Tar-

Lehistele, et tahaksin tulevikus samal
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hästi süüa kui tema ema, ning tal

on

õigus.

Majaproua on juba mitu tundi täiesti
meisterkokatiitli väärilist lõunasööki ette

merean-

valmistanud: värske vürtsikas

nisupp eelroaks, riis avokaado, arepa ja
lihaga ning lõpetuseks kodune riisipuding.
Naeratan omaette ja mõtlen, kas kujutasin

kunagi ette,
na

et veedan

laupäeva pärastlõu-

ühe maailma ohtlikema linna

mas

ohtliku-

linnaosas heade sõpradega keelt alla

viivat kodust toitu nautides.

Järgmisel õhtul

olen aga

juba Medellíni

linnas, Dann Carltoni hotelli viimasel
korrusel,

oma

hurmavate

teljel pöörlevas

restoranis

vaadetega linnale, kaaslasteks

Colombia olulisemate
omanikud. Seekord

on

j algpalliklubide
meil tõesti kaasas

militaartreeningu ja automaatrelvadega
turvamehed.
Enamik kuulsaid jalgpallureid kasvab üles kasinates oludes, näiteks

Roçinha favela's Rio de Janeiros, mida eestlanna

on

korduvalt

külastanud.

Palju

reise

Ühest ekstreemsusestteise.

on

seotud

näiteks U19 EM

jalgpalliturniiridega,

Georgias

eelmisel suvel

või MM sel suvel Venemaal. Reisime

Lõuna-Ameerika ohtlikud

tulla ei saaks,

iseärasused

ei tunta, ka mitte.”

Viimasel
elav

endale

suda. Enamik noori
slummides

ning

tavaliselt koos Euroopa tippklubide

koju

külla

kut-

mängijaid kasvab

esimese korraliku

Calis

mu

üles

lepingu

dekoreeritud majakesse mudatee ääres.

neljakesi: mina ja kolm Premier League’i

Naabermajade akendest kostab salsamuu-

klubi peaskauti. Kui minul olikahenädala-

sika ning toas näitab telekas parajasti ot-

seks reisiks kaasas kaks keskmist kohvrit,

ainus naine. Georgiasse lendasime

siis neil

äärelinnakorterisse. Miks nad ära kolivad?

pere teab

kümneks päevaks!

Sest vaestes

neil sel hooajal läinud

valel

javägivald ning väga

lihtne

valesse kohta sattuda.

ajal

Linnaossa sõidame nagu
Mu enda

autojuht

mängijate nimesid ning kuidas

Eelmisel õhtul restoranis imehäid ribisid

meistrid. Kuna

nautides teatas

hommikul

staadionile

noormängija kätesse.

osu-

tab ta teeäärsetele majadele. „Aga sinna
asuvasse

linnaossa ei lähe

kunagi. Kui meie linnaosast sinna

na, tuntakse meid

nägupidi

ära

min-

ja lastakse

kuul keresse.”

„Ainult sellepärast, et
teisel

pool

sinu

maja asub

teed?”

„Jah, meie linnaosade gängide vahel
sõda olnud
tan. Kui

sa

juba nii kaua, kuni
minuga

siia

ma
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et

keegi

Vaade platsilt Maracanã

ning usaldan end värskelt juhiloa saanud

ma

mängija,

viib mind kokkulepitud

kohtumispunkti, kus vahetan autosid

paremal pool

siia

arvutikoti

Rio de Janeiros,

kus peeti eelmine

suurune

käsipagas

on.

spioonifilmis.

„Vaata, siin vasakul pool elan mina,”

…

Jalgpalliskaudid on
on

seltskon-

nas

seülekandes liigamängu Saksamaalt. Terve

piirkondades domineerivad

ma

Saabume väikesesse, ent väga hubaselt

järel kolivad nad väikesesse moodsasse

narkodiilerid

30

mida siin barrio’
s

esindajatega ning alati olen

Colombia-reisil otsustas

mängija mind

ja autoga,

MM-finaal.

ei tee nii

me

reisimises

maailma-

liigume sageli igal

jubauude riiki,

oleks

suure

JALGPALLIAGENDI

KUIDAS ROHKED

TÖÖREISID

MEELDIVAKS TEHA?

Võta sihtkohast

korda, ent sellel

inspiratsiooni

koju jäänud abikaasa muutub sageli

Kui

pead võõrsil olles endiselt 16 tundi

rahulolematuks.

Kui

pead

su

sellest,

et viibid

mõnes imekaunis linnas.

partner tahab kaasa

linna avastama

peesitama. Uuri välja, millised

samas hotellis

rahvusvahelisi turniire,

minna.

koordinee-

Meie

reise, peatudes

−

nägusid näha ning õhtud sõpradega
tunduvalt nauditavamad kui

Kui kohalik elustiil soosib hilisel

sa.

üksi

õhtoas arvutiklahvide

tutunnil

mars-

ning liikudes samal

tore on võõras linnas tuttavaid

lähevad siesta

ajal kolmeks tunniks lõunale, mine kaa-

mida Malle külastas.

Veedate

on

ruudil

Copa América Centenario, üks hiljutisi

tulla.

rime sageli kolleegidega

kohalikud hommikusöögitraditsioonid.
Kui välismaa kolleegid

nädalava-

päevad küll eraldi, ent võite õhtul koos

Kliimavahetuse nautimiseks ei pea aga
rannas

Üksi

minema, uuri, kas

päevas töötama, võib tekkida tunne,

kus, hoolimata

taga.

tõepõhi

on

hetuseks välismaale

et võiksid olla ükskõik

REISINÕU

linnas jalutamist, isegi kui

on

hotelli-

tagumine.

töö-

päevad lõpevad kella 20–21 ajal, proovi
kohvri kaasavedamine

ongi

selle elukutse üks esimesi

pakkimine.

Mõni paar sokke

särk, teine paar pükse

õppetunde

ja pesu,

mõni

Kui

kaasas tassib,

ajavahega kohanemiseks

väljas, ning näitab välismaa kolleegideet oled

nende kultuurile avatud. Ma

(ajavahe kaheksa tundi) plaanin alati
armastan

Ciudad de México vürtsikaid

lennu, mis saabub õhtul. Lennukis ei

ilmsel-

on

Plaani strateegia

tekitab tunde, et oled siiski tavarutiinist

le,

suurt

keegi

seda. Sihtkoha elurütmi sulandumine

Ameerikasse läänerannikule lennates

−ja kõik nädalaks

ajaks vajalik ongi olemas.

šampoonipudelit

Nii

ebapraktiline.

hommikusööke, pikki ja produktiivseid
maga

ning ehkki ärkvelolekuaeg venib

lõunakohtumisi Hispaania kolleegidega,

gelt tegu amatööriga.

ligi 20 tunni peale,
ent

lähen Portlandi

Nike

ka Colombiale omast hommikul

peakontorisse saabudes otse voodisse,
kella 5–6 ajal ärkamist, et

enne

kaheksat

magades 8–10 tundi. Juba järgmisel

Sõida pealinnast

juba kontoris olla.
päeval olen täielikult aklimatiseerunud.

kaugemale

Tagasi Euroopasse lennata

Plaani vaba pärastlõuna

Omapärasemaid kogemusi saab pigem
just pealinnast eemal.

Näiteks sõitsime

hiljuti partneriga läbi

São Paulo

magama

Kui

Brasiilias, kuus
tundi

tagasi,

et ühe eriti hea

perega kohtuda
me

tundi sihtkohta

osariigi

ning leping teha.

ehedaid Brasiilia

Nägi-

oleks reisinud kuus tundi

kui

minna, kuna muidu võib

tek-

kella

vara

enne

kümmet hommikul ülesärkamine

väga vaevaliselt minna. Uni
Plaani

on

siiski

igal reisil mõni vaba tund ja

otsi välja tegevus, mida sa

naudid.

oluline ning pärast pikal ajavahega

reisil

See
raskelt töötamist pole ka vaba päeva

mee-

aitab ka mõtteid korrastada ja

võtmine ja pikemalt magamine patt.

maakohti, minnes

justkui ajas tagasi. Aga mis siis,

oleks otsustanud

kida.

mängija

märksa

näed ainult lennujaamu ja hotelle,

võib tööreisidest kiiresti küllastus

ja kuus

on

raskem, ent üritan esimesel päeval

nutab, et tegelikult on tööandja
maailma

me

nägemine

kulul

privileeg.

suur

ja mängija

jätta lepingule

siiski alla

Loo meeldiv keskkond

kirjutamata?
Meie Madridi kontoris

on

bassein

ning

Samuti soovitan Lõuna-Ameerikas või-

töölauad nii väljas kui ka

maluse korral külastada vaikseid kolo-

töötan sageli Radissoni

niaalpärandiga kohti, nagu Villa

korrusel, inspireeriva vaatega linnale.

de

Leyva

sees.

hotelli viimasel

või Manizales Colombias. Colombias

Rio de Janeiros premeerin

või Brasiilias autoreisil kahel

töist hommikut poole tunniga

avanevad vaated

Muidugi, minu

on

pool

teed

juba elamus omaette.

enda lemmikhetked

need, kui pean mõne

oma

suured

keskkonnas tulevad paremad

näi-

mõtted.

Bayerni
et

Järgmisel korral keskendume juba

Võta sõbrad või pere
kaasa

jalgpallifriigid

pole.

Pikalt ära olemine paneb sageli põntsu
lähisuhetele.
Vene-

Jalgpallis

keskmiselt abielluvad
maa

rannas.

Kiire töötempo ei tähenda, et pead end
keldrisse arvuti taha sulgema. Ilusas

treeningkompleksi minema, aga tean,
paljud lugejad nii

ennast pärast

on

mängijaga

teks FC Barcelona või Müncheni

Tallinnas

avastamisele jalgpalli MM raames.

•

teeme

nalja,

et

kõik skaudid kolm

Kuulsa Colombia kirjaniku Gabriel García

Marquezi teemaline seinamaaling Calis.

3/2018

GO REISIAJAKIRI

31

MOTOMATK

Faktikast:
Pindala:

ca kolmandik

Rahvaarv:

ca

Eestist ehk 14 649 km
2

850 000

Pealinn: Puerto Princesa

Kohalikud:

moslemid 50%, katoliiklased 50%

Tsikliga
Lõuna-Palawani
avastamas

Kõige keerulisem, aga
maalilisemaid vaateid

Sandovalist–Rizali.

samas

ka kõige

pakkuv teelõik

MOTOMATK

TEKST JA FOTOD: Martin Sepp

Eestlased võtavad aina julgemalt
ette tsiklireise kaugetesse ja eksootilistesse paikadesse. Martin Sepp, kes
on

Filipiinidele sattunud neli korda,

kirjeldab seekord mootorrattamatka
turismindusest peaaegu puutumatusse Palawani

saare

lõunaossa.

eralda-

Filipiinide territoorium koosneb rohkem

ilmselt jätkuvalt üllatavalt, et

kui 7000 saarest, millest avastamist väärib

tud hõime elavad tsivilisatsiooni mõjudest

kahtlemata päris mitu, aga Palawani fe-

peaaegu puutumata

nomenile

kontakti välismaailmaga. Inimeste

midagi

neil raske, kui mitte võimatu

on

vastu panna. Kolmandat aastat

revus

koos

osa

ning lausa väldivad

värvikifauna
muljetavaldava
ja floora-

järjest maailma parimaks saareks valimine

ga

kõlab küll ehk natuke liiga subjektiivselt

tõmbemagnetid. Paljudele lugejatele tuleb

ja reklaamimaiguliselt ning viitab pigem

ilmselt üllatusena, et Palawanil elutseb

aga neist saartest, mida on

turistilõksule,
õnnestunud

oma

reiside jooksul väisata,

ongi selle pikliku kujuga

lausa

oma

saare

peamised

kobraliik ning lõunaosa jõgede

ääres nähtavatel siltidel ei ole krokodillid

kerkib Palawan minu jaoks kahtlemata

niisama ilu pärast, vaid need eelajaloolise

väga eredalt esile.

taustaga elukad

olen käinud kokku

Filipiinidel

on nii

mõnegi kohaliku

lapse endaga jõevoogudessekaasa viinud.

neljal

Vaatamata aktiivsele otsimisele ei
korral

erineva
ikka

olen külastanud

j a kuigi

loomuga saart,
enda

ja jälle

Kui vaadata

on

päris

kaetud tiheda
tust

on

mägine

enamik

siis

ning

rude vahel.

terve nahaga

välja.

Hoiatusi trotsides

Lõuna-Palawanile
Esimesel
saare

ja teisel

põhjaosa

tahtsin

kogeda

reisil

piirdusin

vaid

avastamisega, kolmas kord
lisaks ka

midagi

uut

ja eri-

list, mistõttu võtsin vaatamata paljudele
hoiatavatele infoallikatele

plaani nelja-

päevase motoretke Palawani
See

piirkond

on

lõunaossa.

turismindusest peaaegu

on

põhjused

pindalast

Sellise kambaga

peaks vähemalt ühest

krokodillihakatisest

selgelt

juba küll jagu

saama.

on

läbipääsma-

veelgi võimendab.

See

olukorra, kus peamiselt on

asustatud vaid
mõni

saare

džungliga, mille

maastik

tekitanud

käisin, tulin

rüppe tagasi kutsunud.

satelliidipilte,

−

õnnes-

kohata ning jõgedest, kus end jahutamas

just Palawan

vilunud silmale visuaalselt üsna
mõistetavad

mitut

tunud sel korral ühtegi kobrat küll kahjuks

ookeaniga piirnevad alad

suurem

org ja platoo

mäeku-

Rannajoone liigendatus on

loonud ideaalsed

tingimused üksikutele

meelepäraste lahesoppide arenguks ning mit-

seiklejahingedele ja romantikutele

mest

saare

nurgast avanevad ka võimsad

vaated endas nii

mõndagi paradiisisaart

peitvatele arhipelaagidele.
Inimtegevuse jälgi võib leida ka keset

džunglit,

aga 21.

sajandi valguses kõlab
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Tõeliselt värske

ilmega maastik
pärast äsjast
vihmasadu.

Lõuna-Palawani

läänekaldal

rohkem kauneid

keskmisest

on

lahesoppe ja inimtühje

liivarandu.

puutumata, millest kõneles ilmekalt ka

fakt,

nelja päeva jooksul

et

rännutee mitte

ei ristunud

ühegi omataolisega.

jendus järgmistepäevade katsumustele.
Kuna oli ette

Kuna

enamik islamiusulistest elavad just nimelt
saare

lõunaosas,

ei soovita sinna reisida nii

sõjajalal

tõsist

teada,

et teed

proovikivi ja suur

pakuvad päris

osa

trassist asub

asustatud punktidest suhteliselt kaugel,

jubavaja silmad lahti hoida,

seisus mootorratas. Puerto Princesas
Paar aastat

on

paar, kelle saatus erinevalt mitmetest

ilmajäämine,

javäeoperatsiooni käigus.
sellest
on

oma

Eks

igaüks teeb

järeldused ning otsustab, kas

valmis väärilise

parem

sest nad vabastati sõ-

eesmärgi

ta

nimel väikest

Isiklikult arvan, et lunaraha saamiseks

se

Sayafi rühmituse

asemel

on suurem

õnnetuse korral

ja vales

tasub

huviorbiiti

sattumi-

vastab väga lahe sell Pedrito, kes broneerib
ettemaksuta ratta, annab lahkelt kõikvõi-

eesmärk reisida internetiühendust või-

Raskeveokite

maldava tehnikata, kasutasingi

sügavate lompidegapikitud

jääda ka

aktiivselt

tegut-

Frontier”lõuna-

Filipiinide lõunapoolsete saarte,

asi

ning Tawi-Tawi

kaugel.

ette näha ei võimalda-

va125-se mootori ja endurorehvide-

Tubliks osutunud Yamahaga, mis oli
rustatud

ga, alustasin teekonda Puerto Princesast.

ohtlikkus-

nägi

ette suunduda lõunasse

idakallast ja naasta alguspunkti
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piki

lääneran-

vaheldusrikka looduse keskel kulgeval ja
nii et õhtuks

kaugusel asuvasse

põhjal

tee oli

võis oodata hoopis

sinine ratsu ronis
viskamata siiski

ca

midagi

uputatud

ohjade hoidjat seljast

nii et kokkuvõttes oli

nägu vägagi
tuju

naerul.

aitasid hoida

ning

vad vaated mitmeharulisele

lumma-

mäetipule,

riisiväljadele ja džunglile.

Pedritolt saadud

info

kõige

ja tegelik pilt

lahku

Brooke’s

ja

alguses

igalt poolt kenasti välja,

ka teel kohatud inimesed

niku kaudu. Esimene päev pakkus tõelist

190 kilomeetri

sõidetud

üllatus, sest Pedrito joonistatud

Energiataset ja head

easyride-kogemust, sest õnnestus sõita
peamiselt kõvakattegateel,

suur

poolt roopasse

muud. Kohati mootorini mutta

saare

turismisektoriga põhjapoolses

on

paljuski

nud, olen talle tagantjärele väga tänulik.

tegelikku seisu

Plaan

astmest

pinget

lisaks võib valel

narkosmugeldajatele. Igal juhul

nagu Mindanao

vastu. Kuna seekord oli eraldi

kaardi

olla rohkem valvel kui üha kiiremini

osas, aga

Mudased teed pakuvad

malikku infot ja tuleb lisatasu küsimata

päris

ajal

oligi alles

tegeliku seikluse algus.

need

filipiinlaste poolt „Last

areneva

neile Facebookis, kus

kaugusel pealinnast. Võib

et nimetatud parempööre

öelda,

Pedritolt saadud soovitusi ning kuigi 100%

tiitli vääriliseks kuulutatud
osas

235 kilomeetri

Kõige

oht abi kättesaadavus

ning

kohas ette

sevatele

kirjutada

lennujaama

riski võtma või mitte.

Abu

on

Car Rental.

paremale tuleb keeIwahigi jõe ületamist

Sandovali-nimelises asulas ehk umbes

soojalt paika nimega Palawan

Motorcycle and

Peter

teistest röövitutest ei olnud küll õnneks

peast

päris mitu tsiklirendi võimalust, aga

soovitan

saart. Peateelt

poole

rata vahetult pärast

tagasi rööviti Puerto Princesa

lähistel seilavalt jahilt Saksa rahvusest

et mitte sõita

mööda ainsast teeotsast, mis viib teisele

võimekusega, vastupidav ja heas tehnilises

olevate riikide valitsused.

Teine päev algas samuti sujuvalt betoonteel maalilisi vaateid nautides, aga siis oli

oli väga olulisel kohal rentida maastiku-

katoliiklastest filipiinlased kui ka ISISega

Pointi jõudmine oli just paras eelsoo-

Kuidas õige motikas leida?

läksidki

just saart risti

enam

läbiva tee läbitavuse

suhtes, aga ilmselt mängisid selles rolli ka

MOTOMATK

ja täieliku kuuvarjutuse ootuses oleva küla
melu jälgides. Too eriline hetk punaseks
värvuva kuu taustal

ja ühe kohaliku

pere

seltsis sööbis mällu ning olen selle kõige
eest tänulik.

Reisi

planeerides kasutasin väga palju

Google Mapsi,
ja

et saada aimu teeoludest

distantsidest

tusi. Kuna

ma

ning planeerida vahepea-

ei osanud

täpselt ette

päeva keskmist kilometraaži, oli
hinnata,

kas

läänekallast

punkti

on

mõeldud vaid jalakäijatele,

nii

vihmahooajal võib selle veetakistuse

et

ületaminmeo tor at aga üsnalõbus ol a.

mööda

Nagtabon Beachi kaudu

otse Puertosse viib.

le ei

et valisin

kahetse,

sest

neljas päev passis

piirkonna üksildases
ja puhkamiseks. 620
ringi tegemiseks

Tagantjäre-

pikema marsruudi,
hästi mõnes selle

rannas

peesitamiseks

kilomeetri

oleks viis

kahtlemata parem

Erilised kohtumised

teeolusid väga kiiresti ja drastiliselt halve-

päeva olnud

kohalikega
Kolmas päev võitlesin kerge kõhuhä-

puudus GPS,

rääkimata

kadus ühel hetkel

sist,

ja ülevaade asukohast

Map-

Google

koosneval auklikul teel rappumine just

ning inglise keelt

rõõmustamiseks põhjust ei pakkunud,

just

Üldjuhul

hä-

dast

välja,

kui

aitab sel

teepervel kohatu

võita, viidata käega sõidetavas
küsiva

tooniga sihtkoha

nimi

puhul

tähelepanu

suunas

ja

välja öelda.

Soovitavalt võimalikult

täpse hääldusega,

sest vastasel korral võib

hoopis mujale

Quezoni-nimelist

ja jõuda.

et võis

õigel
öö

plaanitud teise

paigana.

Kuna olin teinud valearvestuse

ajal

nii,

enne

et

paar tundi

rasket

eemale

saadavad

tidelt kõrvale jäävate paikade

elanikega

hõlpsamalt ühele tasandile, sest puudusid
luksuslikumalt reisimisega kaasnevate
kontrastide

mõjud.

Selles

valguses

on

riis

ühele pildile püütuna.

väikese poe

Enne ööbimist
lähiümbruse

ning kuigi rajad

sai taas kinnitust

peateelt

välja, et

valget aega

niigi pikka ja

nup-

aja suhtes,

pakuvad ka kodumajutust

mõeldud, tehtud.

tamiseks

digikaamera ja vana kooli

pudega telefon, jõudsin turismimarsruu-

juhuslikuvahepeatuse

Rizali tuli

omanikud

lastekamba seltsis tõusulaineid nautides

olid vaid

puhkepeatuse

teekonna läbimiseks kuluva
et ühe

õhtupoolik möödus mõnusalt kohaliku

teeoludest, andsid reisil tooni eelkõige
siiskikohalikud inimesed. Kuna kaasas

teel. Mainitud

asula oli

läks

rannaküla võlus sõbralike inimestega, nii

Juba kuivav ja veel kasvav

gutuse või kinnitava käeviipe, nii

järelduse,

Parish of Sto. Niñosse jõudmine. Idülliline

Kuigi omajagu on olnud juttu keerulistest

väl-

peanoo-

et olen

aga selle korvas vahetult enne vihmasadu

et

rohkem kahel

linna mainides

sain mitmelt inimeselt vastuseks

teha

et suvalise suurusega kividest

igasugune aimdus

mittekõnelevad kohalikud ei olnud ka
suureks abiks.

daga, nii

vahepeatusi teha ja ümbrust

va-

pikemaid

jalal avastada.

muse suunas muuta.

Kuna

pikkuse

ja vähem väsitavam

riant. Niiviisi oleks õnnestunud

pärastlõunased vihmasajud, mis võivad

algus-

suunduda või tasuks valida tee, mis

Napsanist

Sild

jääb piisavalt aega

näha

keeruline

olid

−

nii

jäi veel

avas-

pärast juba

päeva üsna väsitavad,

fakt,

hoida,

et mida rohkem

seda erilisemad

on

kogemused.
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kohas, kus

tankla

paslik meenutada kohtumist kooliealiste

mas

noortega ühel ookeanirannal, kus nemadki

osta ka liitristes

puudub, saab kütust

Coca-Cola pudelites.

tehnika- ja internetivaba elu võlusid nautisid. Neil polnud ka kõige algelisemat tele-

foni, mis

on

huvitab kindlasti ka retke eelarve.

päikesepaneelide kasutamine toob küll

Nelja päeva tsiklirendi

elektri ja sellega ka interneti kasutamise

to

võimaluse üha kaugematesse paikadesse,

kütust kulus vast
ca

mõistliku

väga

15 €,

eest küsis Pedri-

summa

ca

ehk 50 eurot,

20 liitrit, mis maksab

ning majutuse

hind varieerus

kus inimesed keskenduvad praegusele

vahemikus 5–10 eurot öö eest. Söök

hetkele, mitte ei sukeldu virtuaalse

sealkandis odav, nii et ühe

on

eest saab

euro

igal pool kõhu täis, kui

mangoistanduste ja mägede piirimail

sari’des ning turgudel müüdav vastuvõetav
on.

Rizali, mille täpsemat asukohta kaardi

Arusaadavatel

tänavatoit

ja sari-

ilma sügavustesse . Nii juhtus ka kusagil
enne

põhjustel

leiab Palawani

ja meelela-

oli tegelikkuses suunduda pigem põhja.
Kui eelnev lugu väga julgustav polnud,
siis võin

oma

kogemuse põhjal kinnitada,

et marsruut Puerto Princesa
Port Barton

Nido

−

San Vicente

sugugi alla. Lisatasu

Näiteks Brooke’s Pointis leidsin

ka El Nidosse

vestlus, aga meeldivas atmosfääris sealsete

sõites üsna kiiresti Sunset

inimeste lihtsa eluolu kõrvalt jälgimine on

lise odava ööbimiskoha,

alati väga tänuväärne kogemus.

com-ist või mõnest kolmandast broneeri-

väga vähe infot, aga

peateel

Lodge’i

nime-

kuigi booking.

mööda seiklema
ka selleks
sin

minna,

puhuks.

siis mõni soovitus

Aastaid

tagasi

läbi-

nelja päeva jooksul kurikuulsa

Hong

Son

Loopi

Tai

põhjaosas.

olema ettevaatlik

peab

ja kurviliste

teede

ning

võimalust kartma ei pea.

Mae

Kui seal

eriti käib
Aasias

nende

see

varem

mootorratta

kohta,

reisinud

kes

end ka

seljas väga kindlalt

kõrgendatud tähelepanu, et märgata

asulate vahel koeri, kes võivad vägagi
ootamatult teele

joosta. Lisaks

üllatusParish of Sto Nino külake jääb

likult

sõidutrajektoori ette ilmumisele

võivad nad rahuliku
serval

südamega ka

ja isegi keskel põõnata,

silmad lahti, eriti hämaral

alatiseks meelde eriliselt sooja

ja sõbraliku vastuvõtu poolest,

tee

nii et hoidke

ajal!

Väiksema

125-se mootoriga kaherattalisega ei
tasu seda teekonda alustada, sest ligikaukui

du

poolel

pistma

kedagi ka
on

marsruudil

nii

peab tsikkel

mõnegi takistusega.

enda

selja

ringreis

tasub

paak

pikki

see

parajaks kannatus-

125-se kütusekulu

suuremates kohtades

juhuks alati
sõita

ja keeru-

kaassõitjale kujuneb

tõenäoliselt ka

terajaks. Kuigi

rinda

Ei soovita

taha võtta, sest üks asi

võimalikud ohud võõrastes

kates oludes, aga

on

väike,

igaks

täis tankida, sest kohati võib

vahemaid

olevat inimest

GO REISIAJAKIRI
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pikalt peatuda, sest Palawanil

Mõnes väikse-

mille eest olen väga tänulik!

ei tunne.

on

on

oluliselt

toredamaid ja rikkumata kohti, kuhu terve
maailma turistid kokku ei tule.

viib tee mind taas võrratule

pole Kagu-

ning kes

jätta

kui ka Manilasse. El Nidos ei soovita väga

radade

laiemaltki kulub

eest võib tsikli

võimalik lennukigalennata nii Cebusse

koht, kuhu kõigil julgelt minna soovitaks,

ja Filipiinidel

avastaja jaoks

teekonda naabersaar Busuangale, kust

meile

Palawani

−
El

ning jätkata sealt banka’ga

külgsele saarele,

harjumatu

Palawani

On üsna tõenäoline, et ühel heal

Ettevaatus tasub ära

−

eespool kirjeldatule emotsionaalselt

Lõuna-Palawan ei ole kahtlemata siht-

lisaks heale tsikli valitsemisoskusele ära
ka

allajäämise

taeva

jää esimest korda

eelkõige mägiste

vasakpoolse liikluse tõttu, siis
lõunaosas

Seega suuremates asulates lageda

Roxas

–

Taytay

–

− Diapila Bay − Puerto Princesa ei

kus või võõrustajate omavaheline tasane

radu

kahtlemata pal-

ja sealseid olusid tundva inimese soovitus

soovitan end sellest mitte heidutada lasta.

samu

on

da, siis tema kui kogenud tsiklifanaatiku

nud pererahvaga saatis küll enamasti vai-

tärkas nüüd mõte

kui enamik

siiani olnud vaid käputäie seikleja-

hutuse kohta veebist

missüsteemist seda kohe kindlasti ei leia.
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on

ki. Koosolemist vihma eest varju pakku-

kellelgi

suunas

soov

privileeg. Kui veel korra Pedritot maini-

pealt hiljem tuvastada ei ole õnnestunud-

majutuse,

toitlustuse

mis
te

lõunaosa

Kui

tungiv

ju kustumatuid ja kordumatuid mälestusi,
Paljusid

maa-

minna 180 kraadi teises

teevad, siis tulemuseks

Reisi maksumusest

üllatav ja kummastav. Järjest laienev

külasid,

on samasugune

valge nahavärviga inimesed seda Palawanil

isegi Palawani lõunaosa kohta

aga veel on õnneks võimalik leida

Kui aga hinges

Kel

et taaskohtuda tuttavate

ja inimestega, kuni

alles veel

päeval

ja mitme-

sellel

paigal

on

puutumatuse maagia tõmbejõud.

on soov

ühineda,

on

endast märku andma!

•

alati teretulnud

Rända

sinna,

kus ehe
ja äge!

Jalgrattamatk Gruusias.

Jalgrattareis Portugalis.
Porto, Portvein
Aeg: 16.

- 24. juuni

ja

Douro

jõe

org.

Rattareis Thušethis:

perifeeriat

2018

Hind: € 1790

Aeg: 23. juuni

fätirattaga

avastamas.
-

1.

juuli

2018

Hind: € 1090

Krossireis Gruusias.

Matkareis Altais, Venemaal.

Krossikaga

Gruusia metsikuid

Jalgsimatk keset

mägismaid

avastamas.

ürgloodust.

Aeg:

23.

juuni

-

1.

juuli

2018

Aeg:

19. - 29. juuli

Hind: € 2190

Hind: € 1490

Jalgrattareis Taga-Karpaatias,
Ukrainas.Lvivist üle mägede

Jalgsimatk

Ungari piiri äärde.

aheliku.

Aeg: 20. - 28. juuli 2018

Aeg:

Hind: € 1090

Hind: € 1190

Tjan-Šani

järve
Aeg:

mäestiku

2018

Matkareis Gruusias.
üle Kaukasuse

- 28. juuli

21.

2018

Jalgrattareis Tadžikistanis.

Jalgrattareis Kõrgõzstanis.
Üle

Issõk-Kuli

Pamiiri „kiirteed“ mööda

äärde.

Afganistani piiri

3. - 12. august

Siberi

2018

Aeg:

15. - 25. august

äärde.
2018

Hind: € 1350

Hind: € 1990

Matkareis Ladakhis, Indias.

Jalgrattareis Kreekas.

Väike-Tiibet koos india

Peloponnesoselt Egeuse
saartele.

vürtsidega.

mere

Aeg: 19. - 30. september 2018

Aeg: 22.

Hind: € 1390

Hind: € 1790

+372 5872 2433
Reiside hinnas sisaldub

I

30.

september

info@andmoments.com I www.andmoments.com

kohapealse programmi hind,

kui ei ole

-

märgitud

teisiti. Kiiretele

hinnas ei sisaldu

broneerijatele

lennupiletid

sihtkohta ja tagasi,

suured soodustused!

2018

SUUSAMATK

Põhjala
viimane

ürgmaa
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TEKST JA FOTOD: Kaja Sepp JA Leivo Sepp

Kaja ja Leivo Sepp matkasid
suuskade ja kelkudega pool-

Sarek. Guugeldades tuleb selle Rootsi põhjaosas

vuspargi põhilise kirjeldusena,

asuva

et see on Skandinaavia

rahja

tõenäoliselt kogu Euroopa viimane ürgmaa. Piirkond, kus pole

teist nädalat Põhja-Rootsi

isegi matkaradu, rääkimata nende tähistamisest või hüttidega

rahvuspargis Sarekis. Pole

varustamisest. Pole päästeteenistust, pole mobiililevi

radu, pole hütte, pole mobiili-

pääsemine võtab jalgsi
teist päeva. Või siis

levi, pole päästeteenistust,
pole midagi

–

on

ainult ini-

mene, tema valitud teekond

ja loodus.

–

ka lähimast asustatud

giidiga tuuride korral

–

– ja kuhu
punktist pool-

helikopteriga 250

kilomeetri kauguselt Luleå lennujaamast. Mootorsaanide ja
muude motoriseeritud vahenditega Sarekis liigelda ei tohi. Ning

kogu eluks vajalik kraam tuleb endal kaasas kanda. Või vedada,
sest talvel matkatakse Sarekis

põhiliselt

suusa

ja varustuskelgu

kombinatsiooniga.

Ettevalmistused
Fjellpulkeni varustuskelgud koos spetsiaalsete rakmetega
jõuavad Norrast kohale juba novembris. Mida aga pole,
mille peal neid testida ja vedamist
teiste

lumi,

vanad autorehvid

polaarmatkajate kogemusest, hangime

ning alustame

on

Nii et võtame šnitti

harjutada.

argiõhtuti lohistamisharjutusi

Nõmme

poristel

suusaradadel. Nädalavahetustel siirdume Kõrvemaale, et kõndida rehvirakenditega läbi 19-kilomeetrine rada.
Alles veebruaris

saame

esimese paksema lumega lõpuks ka

suusad alla panna ja kelgud välja ajada. Suur

–

isegi kui sinna

hulga

on

mugavam kui

on

rõõm,

raskuseks koorem peale laotud

–

et

on

kelguga

liikuda

rehviga.
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Metallkantidega laiad matkasuusad koos

Vaevakaskede vahel: kõige rängemas kasevõsas

polnud jaksu pilti teha, väljajõudmine võtab aga

sidemete ja spetsiaalsete saabastega on
varasemast olemas. Samuti

pikkusega suusakepid.

näo väsimusest hoolimata

naerule.

reguleeritava

Ka riietuse põgus

ülevaatus näitab, et juurdepole midagi

vaja. Paksud Feathered Friendi magamiskotid said soetatud juba aasta tagasi. Täis-

pikad nahad suuskadele

saame

Nii et tundub, et kõik

olemas.

on

e-poest.

kolmepäevajäätunudVäinamerel, Hiiu-

Varustuse peaprooviks saab
ne

suusamatk

maa

kus läbime 52 kilomeetrit

laidudel,

ning veedame telgis kaks
me

veel testida ei saa,

pole

on

ööd.

Ainus,

mida

sest need

nahad,

ikka veel kohalejõudnud. Ja nagu

korralik peaproov
meie varustuse

Jah, ustav

ikka, toob

nõrgima

Ferrino La

ka

lüli. See

Meije,

esile

see

mis

telk.

on

meid

on

teeninud aastaid Pamiirist Marokoni,

on

vananenud nii füüsiliselt kui ka moraal-

ületada

selt. Viimane tähendab, et kasutusmugavuselt
–

–

ja eriti ülespaneku mugavuselt

sest on vesi

jääb kaheosaline eeskojata kuppeltelk

kõvasti alla tänapäevastele tunneltelkidele. Nii et mõningase kaalutlemise
saavad meist

Hillebergi

uue

Etteruttavalt võib öelda, et

teering, mis õigustab end igati.

kogemuse

Me

saame

japakast ning

dugi pakse sulekindaid käest

Põhjamaal

kitsamates kohtades avatult,

jääkaane

asuv

motell

sest

ülalpool, võimalikult kitsas kohas.

kendatud

hooaeg algab

siin

meie retk

nädal

on

on

pärast lihavõtteid, aga

siis oleme kohal.

ning

mäed

Ja

auto tee äärde,

kuhu üle pea ulatuvate lumevallide vahele
on

ja

lükatud väike

asume

plats,

paneme suusad alla

teele.

on

GO REISIAJAKIRI
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oma

ra-

dünaamikaga ning

hetkedel. Sügavas lumes ei

su

tüvega puu,

pea kohal. Siin

–

toetus-

manöövriga tasakaalu kui selle leiad. Kelk
jookseb puutüvede otsaja läheb ümber.

sest kõik on nii

kiuslikeks

need kaovad käepidemini

punktita auku ning pigem kaotad selle

Ümber läheb

pooleteise meetri paksune

saa toetuda

kuhugi põhjatusse, ilma mingi

ladustunud

see

ka lihtsalt paksus lumes,

pehme.

laiutavateks

põõsasteks. Kaseharudesse

takerdub kelk, okstesse haarduvad riided.

rohkem kui
kelk

leida koht, kust saab

põlvini

sisse

poole kehakaalust

vajub,

moodustav

jatundidepikkune tõus mitte

just

laugel nõlval.
Leivo teeb ees
võrra kergem.

Kõige aeglasem kilomeeter

võtab meil

aega ligi poolteist tundi. See

on

Kui olen väsinud, muutun
vaikseks

tõesti

ma

kõigepealt

ja seejärel vihaseks. Sareki

rada,

nii et minul on selle-

Kergem

on

ka minu kelk (26
on see

uskumatult raske. Samm ja 10 sentimeet-

ja 10

sentimeetrit.

Tagasili-

bisemine. Suusad takerduvad lumme.

järsk nõlv, kust

ise saad ehk

vaeva-

kaskede võsa ületas kõik need staadiumid.

Tunnistan, et olin alla andmas

kilo Leivo 37 kilo vastu), aga ikka

Ootamatult

40

liigub

aga muudab talve jooksul mäenõlvale

rit. Samm

Esimene katsumus

kask sihvaka

algab kuskil

kuhu ka suuskadel

silmapii-

majesteetlikumaks.

Pargime

–

Lisage pooleteisemeetrine pehme lumi,

kõrgemale kerkiv päike

ril muutuvad aina

olgugi aiste, mitte nööriga taha

kohutav kilomeeter.

varem.

lume kiiskama

kenasti, kui mõelda, et

−

Autotermomeeter näitab

29 miinuskraadi,

paneb

on

algab pika tõusuga läbi

lumevaip kased lumepinnal

suletud

Viimased 100 kilomeetrit sõidame

päiksetõusus.

–

pidurdab või lükkab kõige ebasobivamatel

mille võra

alguskoha kõrval

ja looduskeskus

ole: suusaninad sukelduvad lumme ning
kelk

normaalselt

kaugusel Porjus,

või petliku

lumesilla all. Ületame järvejõesuudmest

kasemetsa. Kõlab

100 kilomeetri

künkaid

anda. Ega laskuminegi mingi maiuspala

–

ka keppidele

laarjoone ja Rootsi piiri. Ööbime matka al-

lainjaid

rõõmsalt

Kelguga kaskede ladvus

Soome, ületame po-

tagasitõmbavast raskusest

ületades, nii et vahepeal tuleb vaevaga

kõige

Algus

guskohast Stora Sjöfalletist

käpuli.

selle

Ja tõus toimub

saavutatud kõrgus laskudes osaliselt tagasi

mui-

võtmata.

jõuab, oled

viib, aurab päikesekiirtes ning kobrutab

Teekond Sarekisse

Sõidame autoga läbi

kohati lahti terve

kiiresti üles, kuid kui kelk sellele kohale

talve. Kiirevooluline jõgi, mis vett järve

laiemas õhukese

inves-

seda telki püstitada keset

suuremat lumetormi

järel

omanikud.

see on

Sest hoolimata

Kårtjejaure järve.

pikast talvest ja praegugi paukuvast paka-

tahtsin öelda, et

see

– mitu korda

retk on minu

jaoks ikka

liiga raske, nii et lõpetame parem jubakohe
praegu. Ma ei teinud seda ainult sellepärast,
et Leivol

legi oli

ees

Leivo

oli kindlasti veel raskem. Peavarem

suusamatkadel

on

rääkinud, et kõikidel

kõige

ebameeldivam

juurdepääspiirkonda ning

esimene tõus

SUUSAMATK

mägede piirkonda, nagu ka alpinismieks-

10 minutit

peditsioonidel. Nii et mul siiski on väike

seismist), keedame hommikuks

valmis tee (see kõik tähendab muidugi

koonusjas Slugga, mida sisenemisel näeb
jubakaugelt ning mille kõrvalt tuleb pikalt

kõigepealt lume sulatamist) ja vajume us-

mööduda. Pärast seda

ikka kaheksapäevast kahlamist kaelani

kumatult sügavasse

siis juba Sareki rahvuspark ning

lumes ja kelguga kaskede ladvus.

tulitavad öö otsa, sest ehkki suusasaapaid

lootus,

et suusamatk Sarekis ehk ei tähenda

on

Lõpuks jõuame platoole.

Ja kõik muutub.

unne.

pikalt sisse kantud,

on

Ainult kannad

need

kangekael-

sed ning pika tõusu jooksul oli põhiraskus
Lumi kannab. Vaadet

piirava

võsa asemel

avarus, kaskede asemel

laugem platoo ja
ees

kõr-

guvad ligi paarituhandesed tipud. Ööbime
900 meetri

Kaks

kõrgusel.

puulumel, nägemata ühtegi elusolen-

päeva oleme

kandadel.
tumata

on

on

silmapiirini

liikunud peaaegu

dit. Ja siis äkki inimesed! Siin tähendab
ulatuvad

valged

kiiskavad künkad. Kelk

libiseb kuulekalt

järel,

mitte ei lohise

Mägede nõlvad ja Slugga

see, et

paari kilomeetri kaugusel

nõlval näeme
Teine

tahtsi allanõlva ega lähe ümber.

päev

radiis. Ei

Sööme lõunat

–

oleme juba varem välja

teha kaks termosetäit teed ja ports võilei-

−, tõmbame kelgul

on

esimesega võrreldes

mingeid kaski!

kaugelt vaadates

mõelnud, et igal hommikul tuleb kaasa

bu

tatud

istudes kümmekond

nii

se

täispikad

on

palav, hakkab paigal olles paka-

et võiksime sõita üle

kallakust peaaegu

Hoiad

läbida ka selle taga oleva oru, et homseks

Esimene
me

päev

saab 9 tundi

14 kilomeetrit.

pikk ning läbi-

Telgi püstitame

kõvale

lumekoorikule, valmistame portsud Tactical Foodsi

õhturooga (kuum vesi

kotti

laugete küngaste

päris järsust ja pikast

sirgete sammudega üles

suundumas

rahvuspargist

Tipputõus
Meil

on

kaasas ka räätsad, et suusatamise

vahelduseks tõusta matkates mõne kahetuhandelise tippu ning imetleda siinset

ürgmaad ka ülaltpoolt.

küünte-hammaste-põlvede-suusaIlm

on

selleks ettevõtmiseks imeilus. Päike

ja püüad vaevaliselt ülespoole, et kelku

sirab helesinisest taevast

sellest

jäine tuul,

ebamugavast kohast

kuidagi

üle

nihutada.

sisenemise maamärk

on

ilm

astuma. Võib

on

korrapäraselt

Võimas
inimene

tipp

ja ehkki puhub

päikese mõjul

Kinnitame räätsad

Stora Sjöfalletist Sareki rahvusparki

ja

on

tuisanud lume vaheldumine.

nahkadega nõlvast, et mitte tagasi libiseda,

mitte liigapikka päevateekonda jätta.

gruppi, kes
välja.

astuda, kuid keeruliseks teeb tõusu pehme

ja kõvaks

platoo ja proovida

pa-

Küll aga üllatab

Black Diamondi nahad

võimaldavad küll ka

ja tuule käes kiiresti külm. Leivo arvab,

täppidena seitsmeliikmelist

ootamatu järskus. Suuskade alla kinni-

minutit hinge. Pikemalt ei saa, sest ehkki
liikudes

vastas-

oma-

soe.

ja hakkame ülespoole

ju mõelda,

et kahetuhandene

ja tuhatkond tõusumeetrit

Põhjala:

siiski

on

tühiasi

pakase ja looduse meelevallas kaotab

kõikvõimsuse tunde

ja tunnetab

3/2018
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Tipus! Eespool laiuvad tillukestena kõik

Lootuses, et hommikuks tuul vaibub ja ilm

enne

nii kõrgena tundunud künkad, jalgade kõrgusel
on

teised kahetuhandelised

rahuneb.

ja selja taga Sareki

kaljupüramiidid.
Ei vaibu ta

midagi. Pigem vastupidi, ja
hakkab rabistama ka

telgikatuse vastu

lund. Teeme paar tundi

pikema uinaku,

veedame aega teed keetes

ja hommikust

süües. Otsustame siiski tormi trotsides

laagri kokku pakkida ja edasi
Loomulikult

on

tuul vastu. Terav lumi

tuul lõikab läbi kahe tuule-

piitsutab nägu,

kindla rõivakihi.
on

napilt paari

dagi,
kus

Kogu

sammu

sest maad võtab

kogu

ilm

on

ilm

on

valge, nii
kas

üles- või allapoole. Mägedes

enne

Kui

se-

valge pimedus: olek,

sedagi,

sest võib astuda üle

tuisus, näha

kaugusele.

ühtlaselt

võimalik eristada

tuleb

liikuda.

et

pole

maapind
on see

järsaku serva,

viib

ohtlik,

nii et

iga sammu suusakepiga pinda

kompida.
Torm on

– aga kes mägedes käinud, teab, et iial
tohi alahinnata
on

siiski

et

päikese

ühtegi tipputõusu. Tipp

öösel

seal

tid

tipp ja ehkki

soojem kui

ei

on

enamasti tõesti

oruelanikud

katsumusrohke,

arvavad,

külm

on see

ja üksildane.

Nii otseses kui ka filosoofilises mõttes.

käes

on

telk nii

hingeaurust niiskunud

on

kuivanud

kahju

on

magamisko-

ei näe

me

krõbekuivaks,

ja kohevaks. Väljas
tuul, kuid kuni

ja kuiv. Ka

soe

on

vilistab üha

päike,

saab

juba veerandi

mäe

kotis kaasa võetud
vilistades

peal

lisame

selja-

tippudevahelistes orgudes ja
järsemaks ning

iga ees kõrguva künka

jõudes avaneb

ees tõus

otsa

Ja

järgmisele. Jajärgmisele.

tugevnev

andnud karmiilmelised mäed, ent meie

telgis

istuda

särgiväel.

on

liigume kui vati
Loodame,

Sareki piirkonnale nime

sees ega näe

et järgmiseks

sest Sareki massiivi

Ürgmaa

liustike nägemiseks

näitab hambaid

Öösel

ärkame tuule

laksumise

otsaga

peale.

vastu

kaevatud

Hilleberg on veatult

tuult, kenasti

lumesüvendisse

ja korralikult kinnitatud, nii
ja püüame

mitte midagi.

päevaks

ilm

selgib,

ja tema võimsate
on taas

plaan

tõusta

mõnele neist tippudest.

möirgamise ja telgi

Meie

kuulame rahulikult

järgmisele.

neid võimsaid tippe, millele

läheneme. Ees

jope. Tuul tugevneb,

kuluaarides. Tõus muutub

sellest, et valges pimeduses

kuumaks

Oleme tõusu alustanud tuulekindlas fliisis,
kuid

ebameeldiv, aga kõige rohkem

et

taas uinuda.

Teele

jääb ka pisut

lumevälu

tsivilisatsiooni. Keset

on ootamatu sild

ülejõe ning

üks lumme mattunud telk, mille elanikud
ilmselt ilma paranemist ootavad. Sarek

tingib

nii

suure

privaatsusaustuse,

et meie

Põsk jäätub. Nina jäätub. Kindad hakkavad tuult läbi laskma ja sõrmed külmetavad. Motivatsiooni ei lisa sugugi see, et
Leivo

samm on

kiirem ning ta kaugeneb

aeglaselt, kuid kindlalt.
Aga siis
ke

on

lõpuks

pingutustega

kivile

siiski

tipp.

seab Leivo

Kangelasli-

fotoaparaadi

ja saame tehtud ühispildi hurmava

panoraami taustal.

Hurmav on

see

– eespool laiuvad tillukestena kõik
suusatades nii

ja Slugga
on

teised

veatu

kõrgena

tõesti
need

tundunud künkad

koonus, jalgade kõrgusel

piirkonna kahetuhandelised ja

selja taga,

küll teiste

na, Sareki

tippude taha

kaljupüramiidid.

varjunu-

Telki tagasi jõudes on rõõmus üllatus,
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Valge pimedus: kogu ilm

on

ühtlaselt valge, nii

et pole võimalik eristada sedagi, kas
viib

püstitame

–

oma

telgi paar kilomeetrit

edasi

inimesed ei tule Sarekisse selleks, et siin

külg külje

kõrval

telklaagris aega

vastu

ohtlikust alast

ning jõuame

kasutu

välja.

on

laagrisse. Liigume pool kilomeetrit tagasi,

on, kuid sadu

laviiniohtlikest järskudest nõlvadest kau-

pigem hullemaks. Sareki tippudele tõusta

ja ohtlik. Seepärast on

gemale ja paneme telgi üles. Päevateekon-

mõtet

–

esiteks

ohtlik,

on see

ja

Harjunud moel

naks jääb seekord vaid 11 kilomeetrit.
Leivo ühe

mille nimel seda külma ja raskust trotsida,

ju niikuinii ei
asume

näe. Nii et

pakime laagri ja

on

nahk lahti tulnud

läinud

lumi, liim

on

jäätunud ega

on

kleebi

−, pakime
seintena

ja lumi

on

nüüd

selja

tagant, mis

ja lund

paksud

on

aga

kuhjanud

lumekarniisid

duses ei

saa

olukorda

õigesti

ööpäeva

nõlvadele

ning valges

midagi. Ilma

tõuse võtta ei saa,

pime-

hinnata. Nii

nahkadeta aga Sareki

igatahes

liikudes. Leivo eemaldab
kerib

rulli

võrgule

rullmao öösel
sel

keha

et ühel

rebeneb lumi

järsupoolsemal nõlval

jäätunud nahad,

peal

selle
üles.

jäätunud

Järgmi-

päeval kleepuvad sooja liimiga nahad

just Leivo

pool mäekülge

suusa ees

Laviiniks seda

nimetada ei saa, aga ehmatav
olukord kindlasti.

suusa

asume

pikkuse kanjoni,

kõrgumas

on

Tagurdame ettevaatli-

pikk puhkus

on

taastanud ka jõuvarud.

Neid läheb ka vaja, sest valime teekonna
mööda järsku nõlva. Seda sellepärast,

Väga
Õhtul olime tuisus laksuvas telgis arutanud,

et tormi

jätkudes pole

meil mõtet

soe.

Laagrist

jätnud tormiste
peal

on

lahkudes oleme

ilmade varustuse

nii tuulekindel fliis kui ka

tunni

vaid võtame lihtsama, turvalisema ja iga-

ka

neks oleme

on

see

on

piisavalt kõrgel, karniis peab

on

Sareki kingitus

kuid viimane lendab kelku

mööda tagasi

ning päike ei

paista veel mägede vahele, kuid nõlval

ja kirjelduste järgi kaunite vaadetega rajal,

jälgi

muide

pool

kõrgused

Eelmise päeva lühike teekond ja järgnenud

jätkata teekonda plaanitud keerulisemal

oma

teele läbi 15
kahel

müürid.

– kelkudega
pole
sugugi kerge – ja hoiame
ka karpeaaegu hinge kinni, sest praod
niisi selles osas, mille peal oleme meie. Õnkult

ning

juba soe.

just

ja ohtlik

hommi-

2000 meetri

alla.

ning

lund variseb tuhmi mürina

ja mütsatusega alla.

taas rõõmsalt

oma

lõunasöögi ettevalmistamine

et oleme teele asunud vara

juhtubki,

ning

päikestki.

mitte kelguga

ja sulatab

oma

lakanud

lubavat

tee, võileivad

laagri ning

kilomeetri

teele.

liikumist tublisti hõlbustab. Kaks
tuult

all

ja teine laperdab. Naha ja suusa vahele

enam

Tuul

suusa

on

sooritame

– puder,

kaasavõetava

teiseks täiesti kasutu. Imelisi vaateid,

tuisk

pilvevine paistab

kurituaalid

pole mingit

rõõm,

suur

Juhtunust heidutatuna otsustame jääda

veeta.

ilm läinud

maapind

allapoole.

kui ärkame suhtelises vaikuses: tuult küll

läbi

Järgmiseks hommikuks

üles- või

vama.

Samal põhjusel, et kui midagi ei näe,

keerulisematesse kohtadesse minek

pärast.

fliis,

nii et

Veel

selga

–

särgi

jope,

jubapoole

tund, ja temaga

seltsib

liigume päikesesäras ja

kerges taganttuules särgiväel. Probleeme
põhjustab ainult

kõvaks tuisanud nõlva

3/2018

GO REISIAJAKIRI

43

SUUSAMATK

Sareki peatee: kahel pool orgu kõrguvad massiivsed

mis meelitab kelke

järskkalle,
nas

küljesuu-

libisema või sootuks ümber minema.

Tunni

aja pärast olen kelguga

maadlemi-

sest surmani väsinud, kuid oleme

kausikujuliselt

kaarduval mäel

jõudnud

just kausi

mäeaheliknudi, järsud, etlumig pole sin apidama jä nud.

Minu

ja kelgu

õnneks

hel veel paar
siiski

jõudes küll

uuesti

da kausiserva

Varsti

kulgedes.

saame

pihus,
on

siis

j ärele j a kui

enam

kaalu-

ka laskumisnurk

tonne!) kaaslasest mööda,

et ta saaks

on

ning

rõõmsalt

mäge-

jõeorgu laskuda.

vähe öeldud. Aga paari sõnasse ongi raske

õigeks pöörata.

kokku võtta kahel pool orgu kõrguvaid

Sadakond meetrit, ja taas

on

massiivseid mäeahelikke, mille tipud
toekad kaljupüramiidid. Need

sud, et lumi pole sinna pidama jäänud. Siin

keeru peale. Lõpuks võtame end rakmetest

on

lahti, et rakmete ja aiste pusa saltode järel

matkajaid läbi käib siinsete ahhetamapa-

kiiremini korda saada.

nevate vaadete pärast.

saltotavate

Ja siis

see

saa

ei

alla-

laskuda nii otse,
Sõidame

kipuks.

kelkudega hoogsalt allamäge.

juhtub. Minu

rullunud, nii et rakmed

kelk
on

on

jälle

sassis

ja risti.

Lasen need korraks lahti, et keerdu

puhastada

välja

– ja kelk saltotab mäest alla.
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ka ühe minu

Sareki peatee

–

siis,

oleme kahe

jõeoruga, laugelt

ikka

pilt

jõeorg ühineb teisega ning

oru

V-kujulises

Lõpuosas järgneb küll

olnud,

peal

tipus.

taas tõus, kuid

päeva üldmulje jääb lõputust

on

nahkade-

siiski

väga

ei taha Leivo seda

(minust rääkimata), nii et katsulatamist-soojendamist sel moel,

uuesti teha

et paneme naharullid
tasasel tulel

pannile ning

priimuse kohale.

selle

Vett sulab

nii et tundub, et töötab.

Tagasiteele
Järgmisel päeval

on

ilm pilvine ja taas

tugeva tuulega, kuid selles

Eriti maaliliseks muutub

kui meie

alt nahk lahti

nii jär-

piirkond, kust enamik

Laskume edasi koos

allaja alla.

on

suusa

võrgule keeratud

pannile tublisti,

vad kelgud lausa salto, keerates rakmetele

kauss kiirenevalt

meetrit). Õhtul lendavad

on

tagumine kelk. Nii me liigume. Sageli tee-

ikka veel ei

on

setame

järsku tõmbesse, et kelku

kelgud küljesuunas

Nüüd

tulnud. Kuna

on see

liikumine selle kõrvale ja jõu rakendamine

et

600

rulli sulatamine keha

teekonnaosa kohta „scenic view”,

kummuli

400.

et

kelk

Kui piirkonna kirjeldused ütlevad selle

poole, aga

(languse- ja lõpuosas) tuleb

ebameeldiv

eesmineja kelk. Ettevaatlik

päevateekonnaga

läbime 20 kilomeetrit, tõusumeetreid

jõudes (ca

kelgu ümber pöörata. Sadakond meetrit,
on

päeva. Seitsmetunnise

Telgi püstitame esimeste puude vööndisse

rakmed

ja kummuli

Lõpuks pöördub

44

jääb

kinkinud meile tõeliselt imelise

Laskun

juba selline,

selja taga püsimas,

devahelisse
vat

kuid

on

üle telgi lumivalged linnud.

taas rakmetesse asuda

kenasti
see

va-

Sarek

neid käest ei lase.

Kelk ümber. Vaevarikas lohistamine (kui
kelk ei liigu põhja peal, tundub

astang.

astangu lõppu pidama.

enne

Suunda

hoida ainult möö-

kelgu

ka kivide

raugevat kukerpalli,

talle ettevaatlikult

saame

rulluva

teele lumest väljatuisanud kivine
Kelk teeb sellele

keskossa, nii et pole võimalust ka laskuda.

allapoole

jääb

maalilisest

must

ja lubavust,

varasem

on

äkki peh-

jäine teravus

on

kadunud. Kevad?

Meie suund

pöördub

Sarekist välja. Ka

selleks tuleb arvestada poolteist

Liigume

päeva.

lainja reljeefiga künklikul

kinnituisanud

lumega platool, kus

ja
on

põh-

laskumisest päikesesäras. Isegi nõlval kel-

japõdrapabulaidja karvatupse. Kohtume

guga maadlemine

mootorsaanijäljega ning

on

juba

meelest läinud.

seda

järgides

SUUSAMATK

möödume mahamurtud põdrast
on

–

ilmselt

omanik saaniga asja uurimas käinud.

Mõne

aja pärast

tult järsud

–

kui laskumistee ei ristuks aeg-

ajalt meie tõusujälgedega (mida

näeme ka väikest elusate

on

kõvasti ukerdamist.

tuisu
Ees

on

järel küll veel vaid vaevaliselt aimata), ei

põhjapõtrade karja, kes meie

eest rahuli-

usukski,

kult kõrvale kulgeb.

Järgnebpikk
del.

Isegi

laskumine

lumi

on

laugetel nõlva-

kinni tuisanud

ainult üksikute suuremate
nii et teekond

on

kipuvad

räätsadega. Kelgud

ühekaupa: Leivo

viime

eest vedamas, mina

laskumisel

Kirjeldades

järvejuurdening

kõlab

see

ilmselt nagu lihtne

Aga pooleteise meetri paksune lumi,

asi?

sõita mööda selle kaldaäärt. Saaks ainult

kus pole keppidele toetuspunkti, ning
kiiremini siit kaskedest

Järvejääd katvas

välja!

järsk nõlv, kus seisteski tundub

nina vastu

et

potsatan

tud värske

lumes

on

mäge olevat. Toimivaks tehnoloogiaks

sisse sõide-

põlvesügavune vagu

–

siit

on

saab see, et mina ukerdan

kelgu

taha ja

istuli.
eelmisel

Märgiline hetk selles päevas
raks rebeneb taevast kattev
samal hetkel

paljastub

vine otse

Slugga

ees

lõigata

otse

dame suusad

puhkaasen-

Joome teed,

tagant lükkamas.

diagonaalis

kasevööndit, siis

järsk nõlv.

sisse sõitma või kus

palju hoogu pidurdab,

koonus. Oleme

mööda

otsustame

selge nauding. Allpool

suusaninad

mõnigi kord

pikalt

jõnksudega,

pehmema lume triibud, kuhu

nii

kelguga

üles

Kui tõusul olime liikunud

tasaselt,

tekivad küll

kelk nii

et olen siit koormatud

kunagi ka üles saanud.

eriti

(seda vajan eelkõige mina) ja

me

läbi

on, kui kor-

päeval

mindud raskete

vastassuunas. See

pilveloor ning

vaos

liikuda

on

on

kelkudega

väga teretulnud,

sest

lihtsam. On ka kindel, et

jää lume all kannab.

platood katva

eksimatult äratuntav

Edeneme jõudsalt, isegi nii jõudsalt, et

Leivo tõmbab

tempo hakkab minu jaoks pisut kiiregi

taas ka inimesi.

tunduma, pulss taob kiiruse pärast juba

j a siis

kätega

nii

kolmene kelkudega grupp! Meie püstitame
viietunnise päevateekonna (15 kilomeetrit

punases

ning hing

on

on ees

uuesti alla teise

Käär

on

vesi

on

lahti.

küll suur, kuid

sar-

tuleb ka 200-meetrist tõusu) järel telgi.

liikujatega asume

ningjätkame teed

mööda

Loomulikult ei ole tegu tasase maapinna-

Laskumine lumes ja
kaskede vahel

ga. Küngas

pole,

jäält kaldale

järvesopi äärt.

järgneb künkale, tõus laskumiliikujate

vagu pole

enam

sügav

suuskadega kõvasti puterdanud, aeg-ajalt

Mis

kinni

sus

ja algab tuttav põrgu.
kergem
Nõlvad

kui tõus, kuid
on

uskuma-

lumes

oma

kelkude-

jäädes ja võib-olla ka kukkudes.

Meilgi

on

selles kohevas ja paksus lumes

Väligurmee: kivikõvaks külmunud
võileivad saab lõuna ajal söömiskõlblikukskuuma teega.

saame

on

olnud

jälle

enam

teistsugu-

on veel

mõni kilomeeter.

jaksa, kuid tema paarsada meetrit

oma üleskutset

kaskede vahele

pingutav samamoodi.

nende kurss

Leivo, kui autoni

ja kindel, vaid nad

on

tulles

„Nüüd kihutame paaristõugetega!” ütleb

Järgmiselpäeval jõuame taas tuttavate

Füüsiliselt küll siiski

poolt alla

ne, kuid lumi muutub kõvemaks.

Mina ei

sele. Eilsete

tuleb min-

järele ja kõik kordub.

järvejääle. Eelmiste liikujate vagu
küll

naselt eile

kui ulatan. Siis sahmin

paelaga kaelas.

järvesopp, kus

siis

asirutatud

püsti ja ukerdan taas kelgule

Nõlvast teiselt
Siis

Egas midagi.

ja pidevast laskumistundest hoolimata

kaugele

kuidagi

järel algul põlvili,

lükateskelku välj

järele. Ühe kelguga üles saades
na

Vaevalt poole kilomeetri kauguselt möödub

ja mina lükkan, laskudes

edasiliikuva kelgu
kõhuli

end

tõepoolest tagasiteel.

Väljumissuunal näeme

leian mõne puu vastas toetuspinna. Siis

on autosse

j ärgibki.
jõudes kõige

suurem

ja kõige harjumatum? See,

õnd-

et su ümber

on soe. •

Faktid päevade kaupa
Teel

Päeva-

oldud

teekond

Tõus

kiirus

(km)

(m)

(km/h)

aeg

(h)

Keskmine

1. päev

9

14

650

1,6

2. päev

7

17

500

2,4

päev

5

11

1000

4. päev

5

15

200

3

5. päev

3,5

11

200

3

6. päev

7

20

400

3

päev

5

15

200

3

8. päev

4

13

150

3

3.

7.

KOKKU: 116 km, 3300 m (tõus)
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SUUSAMATK

220 km klassikat

−

ööpäev puhast rõõmu
Klassikalise suusastiili austajatel

on

TEKST: Tiit Riisalo

juba kolmandat

kevadet võimalus osaleda Rootsis Saamimaal

FOTOD: PHOTO

suusa-

ajaloo meenutamisel ja pisut ka tegemisel. Jokkmokki
ja Kvikkjokki külade vahel toimus
ma

suusamaraton Red Bull

pikim

Käesolevat aastat
rasked lumeolud
ka kahe käega

ilmestasid erakordselt

−

mäest alla liueldes tuli

hoogu juurde anda,

välja jõuda. Võidumehed jäid

et alla

24.–25. märtsil maail-

Nordenskiöldsloppet.

Pärast 132 aastat
taaselustati

see

pausi ehk 2016. aastal

meeleolukas ettevõtmine

tänapäevasel kujul.

autasusta-

Kuna allakirjutanu osales kolmandat
misele tunnikese

hiljaks, lihtsalt ei jõudnud
korda, siis transtsendentaalse kogemuse

õigeks ajaks kohale. Pooled startijad ei
ootust tal enam ei olnud. Teatud eluko-

lõpetanud.
gemus ütles, et nii pika pingutuse jooksul

Asja juured

on

päris sügaval. 1883 otsis

soome-rootsi polaaruurija Adolf Erik

muutuvad mõtted varem või hiljem väga

Nordenskiöld Gröönimaa sisemusest oma

lihtsaks ja klaariks. Välja mõeldud prob-

„Sannikovi maad”. Tema silmadeks said

leemid kaovad ja hea meel on, kui kusagilt

kaks saami karukütti ja supersuusatajat,

väga ei valuta. Võib muidugi tekkida

kes 57 tunniga

küsimus, et mis siis üldse motiveerib üht

läbisid

460 kilomeetit.

Seda ei uskunud peale Rootsi kuninga

linnameest sellist katsumust ette võtma?

Oscar II (kes ikka kenasti

Mõistlikku põhjendust ei ole, aga

oma alamaid

ilmselt

usaldas ja vapruse eest medali annetas)

on ka

muidugi mitte keegi. Nii ei jäänudki Nor-

kütti nii palju alles, et hoolimata mikroevo-

denskjöldil muud üle, kui 1884. aastal üks

lutsioonist lööb see teatud isenditel välja

220 kilomeetrit pikk suusavõistlus korral-

ja ajab metsa, suusatama.

dada ja ühel kangelassuusatajatest Pavva
Lars Nilsson Tuordal see 21 tunniga võita.
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soome-ugri genofondis seda päris

Liikumine teeb vabaks ja tuju heaks.
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MATKaSPORT kauplused asuvad: Järve Keskuses, Ülemiste Keskuses, Rocca ai Mare Keskuses, Lõunakeskuses

ja Pärnu Keskuses

KUNSTIREIS

Tootemid õhtuses

Winnipegis

Kui

selgitasime oma

Kanada

pegi,

Eesti arhitektuuri
tutvustamas

tuttavatele,

siis oli

ebatavaline

nipegi?

see

koht,

Torontos elavatele

et läheme

isegi

nende

Winni-

jaoks

mida külastada.

üsna

„Win-

Miks!? Miks ometi?”

Winnipeg asub teisel pool maakera
Kanada keskel umbes 200 kilomeetri

kaugusel

USA piirist. See

on

üks kül-

mematest linnadest maailmas

asukoht oli

TEKST JA FOTOD: Mari Hunt Nele Šverns

Winnipegis.

ja selle

juba ammu enne eurooplaste

tulekut oluline pärismaalaste kaubitse-

Arhitektid Mari Hunt ja Nele Šverns sattusid tänu
rahvusvahelisele kunsti- ja arhitektuurifestivalile

mise koht.

Eesti inimesed, kel nädalavahetuseti
meeldib telekat vaadata,

üsna ebatavalisse kohta

Kanada keskel

asuvasse

teisele poole maakera

Winnipegi, ühte maailma

on

võib-olla

ühe kohaliku telekanali kaudu sattunud

nägema iga rekamehe lemmiksaadet

külmemasse linna. Loo autorid tundsid ennast

„Jääraja rekavennad”, mille tegevus

keset jäist külma koduselt ja nende võistlustöö

toimub suuresti Winnipegis. Ent

pälvis kohalike hulgas
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suurt

tähelepanu.

suure

tõenäosusega ka ainus

see on

puute-

punkt meie ja selle kauge koha vahel.

KUNSTIREIS

Arhitektuuribüroo b210 arhitektid
Mari Hunt ja Nele Šverns.

erinevaid vähem

Kunsti- ja

ja rohkem abstraktseid

arhitektuurifestival

hütte,

Warming Huts

varju pakuvad, kutsudes

rahvusvahelisele kunsti- ja arhitektuurifestivalile „Warming Huts”. See
iga-aastane
Meie teadvusse

jõudis see

mis krõbeda talvekülma eest

pisut

inimesi nii õues

tollidesse.
tustiim
kuud

Seejärel

alustas Kanada

ehi-

projekti elluviimisega juba paar

varem

detsembris, seega kui jaanuari

lendasi-

rohkem aega veetma. Needsamad hütid

lõpus

festivali avamiseks kohale

aga ei ole niisama

me, oli installatsioon meie rõõmuks

linn tänu

Nende

külmapeletamiseks.

kuju, materjal, kontseptsioon ja

suures

osas

juba

valmis. Meie ülesanne oli leida

on

installatsioonikonkurss,

mille eesmärk

leida

Winnipegi linna

parimaid

lahendusi

läbivatele Assiniboine’i

autorid

miski,

on

mille avalikustamist

Tootemile sobiv koht

jõejääl.

on

oodatakse

pikkamisi ning tähistatakse

Ümbritsevast talvemelust hämmingus,

suurejooneliselt.

sulandusime kohe kohalikku keskkonda

ja Punase jõe jääle

rajatavatele lühiajalistele installatsioonidele. Maailma ühele tõsisemale talvepea-

Sel aastal esitati installatsioonikonkursile

linnale kohaselt

valmis ehitati. Selle aasta erakordselt tihe-

kolmeliikmelise delegatsiooni uisutamis-

da konkurentsi taustal oli seda

oskused üksteisele katkematu

langevad temperatuurid

seal kuni 40 miinuskraadini.

lugematu hulkjärvi

Winnipegi

ja jõgesid kattuvad

ligi meetripaksuse jääga mitmeks kuuks.
Muljetavaldava jääkaane,
jääteede austajad vaid
saab endale ka läbi
mitmeharuline

näha võivad,

Winnipegi

jõgi. See

looklev

annab võimaluse

rajada linna

läbiv kümnekilomeetrine

jäärada, mis

seeläbi muutub linnamelu

ajutiseks jäiseks

südameks. Inimesed

sutavad rada talvel

rohkelt inimesi

on

ka-

jääl alati

(ja nendega kaasas

talvesusse kandvaid

kellaajast

jõe

tööle-koju minemiseks

või vaba ajaveetmiseks, seega

koeri), seda

olevaid

sõltumata

või termomeetrinäidust.

ideed, millest valiti välja kolm,

suurem see

rõõm, mis sai osaks, kui tuli kõne Kanadast

ning teatati,

et meie, arhitektuuribüroo

võitjatest.

Meie idee oli

rajada kaks

Et

tuuridega toime tulla,

on

jääle loodud

ette

ja meie tagasihoidliku

naeru

saatel

näidatud, tiirutasime mööda jäärada

edasi-tagasi ja tunnetasime ise, millisesse

kohta meie kaks torni kõige paremini

sobiksid, kust avaneks neile kõige

parem

vaade jakus need pakuksid külastajale

loovat kitsast musta viie meetri kõrgust

suurimat elamust.

torni, millest ülesronimine oleks sündmus
omaette. Tornid

on

parajad just ühele

inimesele ronimiseks ning üles

jõudes

Installatsioon sobitus
keskkonda

avaneb neist suurepärane vaade ümbritsevale ja tekib side teise torni otsas oleva

Meie installatsioon võeti väga hästi

uiskudega torni ning kiitsid
Konkursi võitjate väljakuulutamisele

järgnes meie poolt eskiisifaasis projekti

arhitorni-

vaadet

ne

kõigile ja

kohe

ja roni-

jõukoha-

miselamust. Torni ülesminek oli

astmelt astmele ronimine

naha mõnusalt

soojaks. Oli

hea tunne näha

oma

mis alles

olid kritseldused

projekteerida täiesti teises mõõdustikus,

kuruumi

hiljuti

tootemeid

laual, päriselt

tegi

äraütlemata

de tööjoonised. Omaette proovikivi oli

sest kõik

külas-

tajate poolt omaks, agaramad ronisid

inimesega.

tektuuribürooga Sputnik tegime

rajal liikudes ebainimlike tempera-

laia

uisud. Kui saapad uiskude

vastu vahetatud

ja lagedasse valgesse maastikku kontrasti

täpsustamine. Koostöös kohaliku

Jääl keeb elu

mis

b210 võistlustöö nimega Tootem oli üks

mida meie

unes

ligi

180

ja laenutasime

enda

−

ees

midagi,

koosole-

seismas

joonised tuli ümber arvutada
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Winnipegi jõejääl

asuv

installatsioon Tootem

ning uisutajate, jooksjate ja koeraga jalutajate
poolt tihedas kasutuses olev jõerada.

siin nii

kaugel, kuhu

kõrvuti

hüttidega,

need olid mõeldud,

tele

mille autoriteks eri

nägu.

Vahel sõitis

jääle mõni auto,

aastatel olnud maailmakuulsad arhitektid

varsti

ja kunstnikud, näiteks Frank Gehry või

ja hüttidele alternatiiviks liikusid

Anish

täitsa omamoodi

Kapoor.

Kandalased

on oma

silmapiiri

on

Kalameeste

ka uhkust tundma. Nii

Winnipegi

on

ka Winnipegis

kümmekond aastat sissesõidetud jõerada
nende eneseteadvust kõvasti tõstnud.
Näiteks hiljuti Põhja-Ameerikat tabanud
külmalaine korral otsustasid mitu linna
oma

uusaastapidustusi kärpida või neist

sootuks loobuda, kuid Winnipeg otsustas
siiski –26 kraadise pakasega

oma uue aasta

õues vastu võtta.

Kanadas

on

kohalikud
oma

reisi

nii

palju järvi ja jõgesid,

isegi

et

ei nimeta neid kõiki. Saime

jooksul kogeda ka teistsugust

elu

jääl, kui külastasime linna lähedal asuvat
ühte maailma suurimat
oli nagu

järve,

linnalgi Winnipeg.

mustjal jääl kihas
de kiuste elu.

GO REISIAJAKIRI

Silmapiiri

mille nimi

Ebamaiselt

krõbedate
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aparaadid −

külmakraadikalamees-

täitsid

salarelv Bombardier

järvel.

jääl

Bombardie-

tegelikult

alles üsna hiljuti hakanud külma ilma üle

mis

taha kadus. Autode kõrval

ilmaga sinapeal. Koha-

likega rääkides selgus, et nad

50

sooja pakkuvad hütikesed, igaüks oma

rid, mille disain ja olemus Kanada külmale
sobilik. Kinnise
on

kabiiniga roomiksõidukile

sisse ehitatud

pisikene ahi,

tatud mehist mõõtu

j ääpuur.

kalamees sõita kui tahes

taha ripu-

Sedasi võib

kaugele järvele,

KUNSTIREIS

riputada õng värskelt puuritud auku ning

ku ruumi kasutada. Näiteks meie viimasel

Winnipeg jättis hinge sügava jälje. Sõbrali-

minna kabiini ahju kõrvale sooja kala

seal oldud päeval, pühapäeva hommikul,

kud inimesed ja positiivne ellusuhtumine

ootama.

oli kohalike mõistes täitsa meeldiv ilm,

muutsid kogemuse meeldejäävaks ning

väljas oli

kohapeal antud lubadus,

Winnipegi linn
väike

ning

on

hoomamatult

gist teistest. Ligi
see

Kanada mõistes üsna

kasutuses

kaugel kõielanikuga on

700 000

väga autokeskne jatugevasti

laiali

enam

linna südame

poole

liikudes oli

ausalt öeldes ootamatu. See oli
toonne

japisut

vaatepilt

mono-

Ühekordsed

trööstitu.

seal oli nii uisutajaid, koeraga

päev tagasi tuleme,

on

et kindlasti üks-

siiani jõus. Ilmselt

on see

jooksumaraton) ja mitu jalgratturit,kes

kahtlemata tore külastada ka suvel, ent

väljapoole.

Winnipegi jõudes, lennujaamast bussiga

–

ja jäärada oli tihedas

jalutajaid,jooksjaid (toimus lausa väike

oma

valgunud, kasvades üha

–22 kraadi

paksude rehvidega tööle-koju sõitsid.

üks nendest kohtadest, mida

on

mille võlu saab eriti ilmsiks siis, kui võimil

Samas oli ka mitu hokiplatsi ning jääle

must on võtnud külm

rajatud restoran, kuhu sai siseneda ka uis-

elanikud end tõeliselt naudivad. Winnipeg

kudega. Uisutamine, hoki jajääarmastus
on

kohalikel

veres

ja seda talvist elamust

on väärt

peale.

talv,

Winnipegi

lendu üle ookeani ja natuke veel

•

suudavad nad hästi ka linna külastavatele

majad

üksteise kõrval koos mõnekümne

ruutmeetri

suuruse

aialapiga ning

sedasi

kilomeetreid

ja kümneid ja kümneid

bussipeatusi.

Võrdlemisi

tagasihoidliku

arhitektuuriga linnasüdame
pea ainsa
nada
uus

on

turistidele pakkuda.

kõrval

kõrgub

silmapaistva uusobjektina Ka-

Winnipegi
hiiglasliku

linnasüda

meelitab nii hokiplatsi kui

ka

inimõigustele pühendatud muuseumiga.

inimõiguste temaatikale pühendatud

muuseumihoone,

nii seest kui ka

mille arhitektuur

väljast

ootamatu

ja

muljetavaldav.

Kaubateede ristumiskoht
Me veetsime enamiku

ajast linna südames

ajalooliselt olulises kaubandusteede ristumiskohas ehk The Forksis. See
aasta olnud

on

üle 6000

kohtumis- ja kaubitsemispaik

nii varajaste pärismaalaste, Euroopa

karusnahakaubitsejate, pühvliküttide,
jõelaevnike, raudteeliste ja immigrantide
jaoks. Praegu

on see

Winnipegi olulisem

turistiatraktsioon ning äärmiselt populaarne paik

− sõltumata aastaajast või tem-

peratuurist ka kohalike

seas.

Mõte, millelt

nii Forksis kui ka üldiselt Kanadas liikudes
endid tabasime, oli see, kuivõrd

sarnane

oli sealne keskkond Eestiga. Samad olid

puud, linnud või oravad, kes tõsi küll, olid
kaunilt musta tooni. Eriti kummaline oli
keset Winnipegi sisse astuda Balti jaama
turule. Sealsest endisest tallihoonest oli
saanud nüüdisaegne, erinevate söögikoh-

tadega ja ühise istumisalaga avalik siseruum, mis oli alati inimesi täis. Kõik see oli

sürreaalselt tuttav, nagu ei olekski kodust
tuhandete kilomeetrite kaugusel.

Winnipeg puges hinge
Winnipegi linnaruum

on

de sellest, kuidas krõbeda

suurepärane näikülmaga avalik-
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Milliseid
reisiteemalisi

Internetiavarustes leidub
aina arvukamalt reisi-

teemalist infot

veebilehti ja

–

kuidas

terad sõkaldest eraldada,
mida lugeda, mida mitte?

blogisid jälgite?

Küsisime

kogenud rändu-

ritelt.

reisiplaane tegema. National Geographicu

Andri Maimets

fotokonto

on

RÄNDUR-SUHTEKORRALDAJA

ajakirjanduslikum ja teeb

rohkem targaks, sest iga foto või fotoseeTänu sotsiaalmeedia

äppidele

ma

teksti-

lahti, mille tunnistajaks

pilt räägib rohkem kui tuhat sõna,

oleme. Muidugi

teate

3/2018

me

kõige

parasjagu

parem

jälgida

teisi reisihulle sõpru, sest igaühe tabamus

mi erinevate fotokontode jälgimisega.

kasvõi tavalisest turismilõksust

Ägedaimad

ja omanäoline. Naudin väga ka Brasii-

on

@beautifuldestinations

on

eriline

ja @natgeo. Neist esimene vahendab

lias resideeriva Martin Lazarevi

lummavaid loodus- ja linnavaateid, sini-

mudilane. Brasiilia

sillerdavaid

läbi eriti põnev. Kohustuslik kõigile Kuuba

randu ja metsikuid mägiradu

ning igaüks neist paneb heas mõttes

GO REISIAJAKIRI

on

ju küll. Nii kustutan rännujanu Instagra-

vett

52

ria juures kirjutab selle autor põhjalikult

põhistest reisiblogidest väga ei hooli. Üks

suu

jooksma. Mis seal salata, ka järgmisi

armastajatele

on

on

äge ja

feed’
i @

tema

@cubareporter.

pilgu
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Kristjan-Erik Suurväli
ALPINIST

Jälgin põhiliselt alpinismi ja treeningutega seotud blogisid.

http://www.uphillathlete.com
http://willgadd.com
http://www.kilianjornet.cat/en
https://www.trainingbeta.com/
http://rockandice.com;
https://www.climbing.com/
https://alpineexposures.com/
http://mountain.ru
http://www.alanarnette.com/blog/
http://altitudepakistan.blogspot.com/

Rene Satsi

Kaupo Kalda

http://explorersweb.com
HOBIFOTOGRAAF

VABAKUTSELINE AJAKIRJANIK

https://gearjunkie.com/
Tänapäeval konutavad kõik internetis.

Mina eraldi blogisid ei jälgigi, kogu

Reisiblogide koha pealt töötab

jõuab minuni sotsiaalmeedia kaudu.

nagu

kahe teraga mõõk

−

see

info

inimesed
Kui peaksin peast meenutama reisi-

muudkui kirjutavad maailmas ringi
teemalise Instagrami konto, siis tuleks

patseerimise kogemustest, eeldades
esimesena meelde www.instagram.

pimesi,

et kõik teised tahavad seda

com/elialocardi/.

lugeda. Sellise valiku taustal muutub
orienteerumine üha raskemaks. Miljonid

Pildiblogimise platvorm exposure.co

blogipostitused kirjutavad näiteks

−

korduvalt sellest, et Taimaal süüakse
nuudleid ja pannakse toidu sisse palju

tšillipipart.

No kas tõesti?!

Õnneks

selle sousti

kes

on

oma

disaini, suurte piltidega. Sealt

Veel mõned lahedad kontod:

www.instagram.com/martinrakphoto/
sees

www.instagram.com/wheniniceland/

ka blogijaid,

www.instagram.com/geosteinmetz/

tööga (professionaalsed blogid

www.instagram.com/ilhan1077/

ju tegelikult töökohad, mis sulle ela-

on

laheda

leiab palju ka reisiteemalist infot.

tist teenivad) maailma valgustavad.

Minu üks lemmikblogisid on www.

lostwithpurpose.com. See eeskujulik
blogi moodustub neljast tugevast

ele-

mendist, mis peaksid looma reisiblogi,
mille

lugemine ei ole aja raiskamine:

informatiivne, sisult huvitav,

on

see

visuaal-

Tuttav piiga Pärle Raud tsikliga ümber

Väino Laisaar

maakera: www.ilmaring.ee.
FILMIMEES JA SEIKLEJA

Road of Bonesile
Mõnusalt hoogsa jutuga tsikliblogi on

https://vihulamoto.ee.

ju asjalikku infot

selt ahvatlev ja vaimukas.
Tarmo

Kui

läheneda ratsionaalse külje pealt,

siis www.nomadicmatt.com annab

rikas

praktilisi näpunäiteid, kuidas maakera
eri paikades võimalikult odavalt reisida,

ja

see on

ju enamikule inimestest väga

Tammingu ümbermaailmareisi

blogi Autoga

Aafrikas ja

2011–2018:

blogspot.com.

pühendatud

pildi- ja fotogrupp, kust
BAM-i

leiab
ja

info-,
pal-

Kaug-

Ida kohta: www.facebook.com/

Lõuna-Amee-

groups/375734472515498/

http://tarmotamming.
Tarmo küll

hetkel

enam

ei

sõida, aga sellest blogist leiab palju head

lugemist.

oluline.
Kohtusime nende blogipidajatega
Kui

ma

ei otsi praktilisi näpunäiteid, siis

oskuslikult ja paeluvalt kirjutatud reisi-

jutud ja imelise fotograafia leian

ma

siit:

www.maptia.com.

on

nad küll juba kohal, ent temaatilist

juttu kirjutavad edasi. Olemas ka FB.
https://siroccoverland.com

Häid reisiblogisid on, kuigi halbu on
võrratult rohkem. Eks igaüks peab
ise enda jaoks üles

Kasah-

stanis. Olid teel Austraaliasse. Praeguseks

need

leidma. Ära ainult

Tsiklimatku kajastav ja pakkuv lehekülg,
kust jookseb läbi head infot, on

www.sibirskyextreme.com.

pane Google’i otsingusse sõna „hea

reisiblogi”, sest sõna „hea”

on

väga

subjektiivne!
3/2018

GO REISIAJAKIRI

53

PURJETAMINE

Kapten Kaur Kuura Aadria merel.

Kuidas

purjetaja
unistusi
täita?

Tääv lõikab Sitsiilia suunal laineid nagu

nuga sulavõid.

Kaur Kuura

mastis tinutamas!

PURJETAMINE

Mismoodi kaks algajat, kuid suurte

unistustega purjetajat 45-jalast jahti
juhtima õpivad ja kas esimene reis
Horvaatiasse möödub viperusteta?

Juhendaja rollis instruktor ja koolitaja
Veljo Sepp,

Elmo Saul pani kirja.

Merike Toomet,
Kaur Kuura,

Elmo Saul.
TEKST: Elmo Saul

FOTOD: MERIKE TOOMET

Saaks juba otsad lahti!

Eellugu

arvates

on

hea toit laevas ülioluline. See

hoiab meeleolu üleval.

Esimese õppesõidu teeme 2017. aasta suvel

Vahemere vaikses sadamaatmosfääris

Pärnu lahel. Kümned

koguneb meeskond sundimatult laeva

sildumisharjutused,

purjed üles, purjed alla ja siis jälle üles ja
siis jälle alla. Paudid ja halsid
...

Minul

on

−

veel ja veel

kohe pilt selge. Sellised osavad

messiruumi. Spliti sadamaelu

on

tavaliselt

kiire ja vilgas. Palju rahvast, turiste, pur-

jetajaid siblib edasi-tagasi, kuid

praegu on

ja kahe jalaga maa peal mehed õpivad palju

märtsi lõpp. Suhteliselt jahe ja sadamaelu

ja väga kiiresti. Nad

on

on

hästi motiveeritud,

hangunud. Laevad ootavad ujuvkaide

olema

suur

meeldiv

Purjereis

kannatuste rada. See

maitsev toitja suupisted. Hõrgud

gid.

Proviandi

nimekirjas

õhtusöögi juurde hea

Poeme koisse, meeleolu

saaks uuesti

täis.

nagu sisalikud

hoo sisse.

ja

millisest otsast

„pauk käib”?

on, kas saab ikka 15

ja kas selle

Kus parv

sekundiga reelingule

vangliin on

ikka laeva külge

seotud? Kas elektrisüsteemid

Elmo Sauli

juhendamisel:
Horvaatia: Split
mizana

−

−

Brac/Milna – Pali-

Hvar/Stari

Grad

sed

on

korras? Kas olete

ja ühendu-

Itaalia: Maria Di Leuca

−

järgmise sadama

et end

olukorraga kurssi

viia. Sünnib

käituda, kui keset

pilkast pimedat ööd peaks juhtuma midagi
koledat. Kui kokkupõrkel

kapten

vees

−

pootsman, navigaator,

tüürimees, motorist ja tekimadrus
Merike Toomet

–

fotograaf, madrus,

hulpiva

konteineriga

peaks selle terav metallnurk

laeva keresse

hetkega

suure

augu raiuma...

Seejärel sildumisharjutused,
Veljo Sepp

meteoroloo-

instruktor

poodi

suured lained.

ajal laeva jalaga kaist

tõdeda, et sõjaplaan, mis meil hommikul
oli hästi läbi mõeldud, kestis esimese

lahingu esimese pauguni. Nii jääb ametlik
ühispilt enne pika reisi algust tegemata.
Otsad lahti jakapten Kauril õnnestub
va

hoolimata keerulistest tuuleoludest, kaist
eemale viia. Tema kiired otsused ja

meetrit. Kurss 185 kraadi.

Seda kõike teeme ka öösel.

tegut-

semine teeb mulle rõõmu.

magnetkompassiga, peilungidjalaakimine.

osa-

manöövriga laev kohe esimese korraga,

Kell 16.00

Käime läbi ka proviandi nimekirja. Minu
Elmo Saul

Pean tankimise

on nii

gia ja navigatsioon ainult paberkaardil ja

sooditüdruk ja laevakokk

−

minema. Siin tanklas

rulluvad lained pardaid ei lõhuks. Tuleb

hega,

tuse koolituse. Kuidas

Meeskond:

Paneme kohe minema! Ei hakka

kaptenit ja pootsman Veljot küsimustera-

Esimesel võimalusel teeme ära mereohu-

Sitsiilia: Messina

Lahinguplaan kestab
esimese pauguni!

eemal hoidma, et otse sadamasse sisse

Roccela

Ionica

−

ja ootusi

ja teekonna paika pannud? Pommitan

tegevuskavaj ärgmisteks päevadeks.

Kaur Kuura

hea

Kus raketid on? Kas oskate neid kasutada

(Pärnu) marsruudi

esimestel nädalatel.

Õppesõit

on

2018 teekonna Hor-

− Eesti

vaatia (Split)

oma

ja midagi ka

merejumalale.

päikesesoojust, mis soojendaks verd ja elu

juba nende

loomulikult

on

vein

Eesti mehed. Selle põhjal teeme järelduse,

jahiga kevadel

merean-

nid, guacamoleja pühapäeviti pannkoo-

küljes vaikuses loksudes

oma

ikka

on

kvaliteetaeg, mille juurde käib

hea tehnilise ja loogilise taibuga. Tugevad

et järgmine õppesõit toimub

ei pea

on

SE tuul 5

palli,

laine 1,5

Selja taha jäävad

Spliti kõrged majad ja Horvaatia
mäed. Ideaalne

hallid

purjetamise ilm, aga

see

väike laineloks võtab mõnel meremehel
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Split. Veljo ja Kaur

MOB

-

pootshaak ja Veljo.

kütust tankimas.

pea valutama, keha

ikkagi

iiveldama.
kohe.

krampi ja pisut

Sellegipoolest algavad õppused
lahti

Rullgroot ja rullgenua
sootidest

purjed

tihttuules

õpib

peale.

Kaur kurssi hoidma

tagasi. Liiga aeglaselt.
„Edaspidi tahame

kanda siniste lainete vahel veste

ning

Vasakul halsil

end

ning

purjede ja tuule järgi roolima. Veljol

der (mees) laevas

Kaur teeb kiirelt otsuse:

tuse

ja arusaamatu

silme ette manada

on

ja paneme

ohutusliiniga laeva külge.” Läbi

Mina naudiks küll mahajäetuna tunduva,

sattuda ei soovi.

tel

paneb higistama ja hingeldama.

esimesed
koos

„Pane käed

paudid.

Teeme

õigesti,

vänta

Keegi

da kukkunu ega laeva
rollis. Seda

linna sünget olemust veel ühe ööpäeva, aga

ei taha olla üle par-

jäänud meremehe

õppust tuleb

veel

millalgi

ja rahulolu.
on

2017. aasta

on

suve

näha rõõmu

on

vaja

veel

kõvasti treenida.

Ootamatused viivad rivist

rata. Oleme nüüd väikses hubases Milna
sadamas.

Hea lõunaeine teeb

Õhtusöök ja magama.

Muide,

Bologna kastmes

Jugo ei hellita

mu

tuju paremaks.

makaroni-vorstiroale
lisada hapukurki, pähk-

kui tavalisele

leid, rosinaid, mett, sidrunit, parmesani

Öösel tuul tugevneb. Hommikuks

juustu ja kõrvale ampsata värsket salatit,

on

siis

laks. Seda läheb meil täna tuiskaval merel

tänavate vahel. Läbi tuule soojendab päike

ilmselt

Hommikukohv äratab tasakesi

saare nurga

vaibub ja laine

taha jõudes tuul pisut

on maha

tuseta korraldan

läinud.

Ettehoia-

järgmise õppuse. Viskan

see on

väga maitsev ja hea

vaja.
purjetame sadamast välja.

jälle lõuna poole,

190 kraadi. Seila-

järgmisele saarele, Palmižana

kesse, distants 23 meremiili ehk

kuulatan, tekilt

uurida. Ilus

päästerõn-

Suund

kirjatöö kallal. Rüüpan messis sooja jooki,

„Mees üle parda!” Kõik hangub, aeg jääb

rahulikult edasi. „Tegutsege,

Kell 15.00

kan-

me

arutelu. Kiikan

järsku seisma. Läbi vaikuse libiseb laev

mu

geksjäänud keha. Poolunisena nokitsen

vendri vette j a nagu kord ette näeb, hõikan:

kat

on

kostab rõõmsat

naeru

laeluugist välja, et asja
vaadata, kuidas

kaks

kätepaari ja kaks pead koostöös

kallal askeldavad

−

Kaur

jaVeljo

on

jälgige vendrit (meest)!” Pärast

aju- jalihasehalvatust reageeritak-

alustanud

toimelaeva

juba

neljatunnine
puhub

Loomulikult ei

eelneva

manööver ilma

harjutamiseta sugugi sujuvalt ja

kiiresti. Läheb

56

suju

see

täna tuul

nimega Jugo. Nagu

m/s.

Laeva iseloom

juba 7 palli

ja võimed

remonditöödega. Paigaldavad

ohutusliinid laeva
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minutit,

enne

kui

ven-

õige kohaja
oma

mitu

tekile, päästeparv saab

pisitööd

järge. Masti püsti

rid lotendavad

metallvaie-

lohakalt, pingutame neid

ehk

on

eile

15–17

meile

ja turvaline,

sõidame ainult rehvitud genuaga. Ikka

ootavad veel

hoidvad

ootab

toksimine, sest Aadria merel

SE suunast, aga täna

tihttuul
se.

lahe-

ees

ja

veel võõrad. Et oleks rahulik
gas vette,

kerget

energia-

helifooniks valus vilistamine vantides,
kõhe ulgumine kirikutornide jatühjade

ja kuivatab öösel rõskust kogunud riideid.

välja
Brac’i

merele minema, sest kui tuul puhub, siis
saab purjetada.

koolituspäe-

üht-teist meeles, aga

kursandid vajavad kogemusi. Peame siiski

kor-

kehaga, kiiremini ja kümme korda

kiiremini.” Meeste silmis

vast

ja

saa-

täna-

lõunasööki tehtud.

tuuleemanda valitsuse all oleva Milna

praegu tegutseb

„piitsutamise”

on enne

salvestada

reaalse võimaliku olukorra, kuhu nad

väntamine minu

Hädavajalikud ettevalmistustööd

olukorra suudan nende

ja lihastesse

vaja, siis pootsman, aga

spilli

parduunide ja vantide talrepite-

pööret peale.

seks sõiduks

madruse

rollis. Muskel kasvab. Soodi sikutamine

le kaks

ehma-

mitu ametit. Kui

ja soodimehe

ehk teeme

ja vasak halss.

Kiirus 7–9 sõlme.

Paudime jakrüssame. Roolimees ja madrus

saavad uusi oskuseid ja lihtsalt head

PURJETAMINE

Kui nad

on

liiga aeglased, lisa kiirust. Kohe

hakkavad kõigi jalad ja käed kiiremini
liikuma. Teine äärmuslik stiil pärineb

purjetajast sõbra Koidu repertuaarist.
Piisab ühest vendrist, pane
koha peale, aga kus

on

see

lihtsalt õige

õige koht, seda õpid

kogemustega.
Aga nüüd

külgtuulega pikki-kai

siis

vöörispringi

abil.

vööri

hetkega ära.

Tuleb minna kaist

eemale

vastu tuult annab Kaur

julgemalt edaspidikäiku. No
liiga palju. Kõmaki,

vastu betoonkaid. Seekord

kiiremini.

saab natuke

raksatab vööri nurk

Tõmba sooti peale! Kiiremini!

Veljo ja Kaur.

polnud

pandud vendrist mitte ükski

selle ainukese

õige koha peal. Hea, et

sellise

konna

pisut pikemaks.

tuulest

on

tee-

Hoolimata tugevast

laine siiski madal.

ma saame

mega, et oskaks seda igas asendis kiirelt

piina täna kedagi. Enne vih-

sadamasse otsad kinni. Oleme

siin ainuke

jaht. Öö

tegeleme pikalt ainult paalisõl-

teha. Süveneme sildumisotste kinnitamise

Merehaigus ei

ja

pisidetailidesse. Mõõdame,

Ühel ahtriotsal

tugev sõlm
taha

on

ammusest

ajast

õpib kõige kiiremini. Aga alustan

sees, mis takerdub knaabi

ja mida

sõrme

jõuga pole

veel lahti

tada sildumisel

kogenud

palju probleeme,

seda

Kaur: „Sõlme lööme kohe

jää.

Nii nagu teil

kodudes, elame ka

kalendrielu. Keedame
neid.

seisma ei

mune

Nõudlik

meie

jakoksime

Õige koksimise päev võib traditsioo-

nide kohaselt olla erinev. Meie koksime

spontaanselt täna.

ja pool

tassi kohta. Selline

soe

tassi kuuma vett

magushapu jook

imendub meie meremeeste
Skorbuudiohtu sellise

vereringesse.

menüüga ei

tohiks

tekkida.

Ja siis...

Meteoroloogia loeng. Vaatame
soe

front. Nendest tulenevad tuule

tugevuse ja suuna muutused.
natukene
meile

õnnestub. Pärast kahetunnist
kuidas laev

kontrolli

all,

on

nüüd

mitte tuulte

lükata.

korda

kapten aga

tahab, seisab roolimees laeva vööriga

ahtriga vastu tuult

hoides koha peal,

teeb 360 kraadi pöördeid või

täpselt ahter

ees

soovitud

tagurdab

kiirusega

sinna,

välja.”

tumiseks

on

käsitsemine.

vajalik
Veljol

madruse
on

kõik

osav

otste

juba päris

hästi

käpas. Paalikad tulevad pimesilmi ja otste

soovib veel kümme

paalisõlme harjutada. Tegelikult

teeb ta seda vähemalt

korda,

Kui

enne

paar-kolmkümmend

kui laseme otsad lahti, et tüh-

jas sadamabasseinis laevaga manöövreid

Isegi sadamas

on

tuul puhanguline, 15–17

m/s. Sellistes tingimustes

on

hea harju-

tada, paras proovikivi. Rool tüürpoordi ja
siis pakpoordi! Käik edasi ja käik tagasi!
Sildumisotsad valmis panna! Vendrid sisse

ja vendrid välja! Hmm, tuleb meelde sõber
Jüri õpetus: mida teha, kui ei tea, kuhu ja

läbi, mida teeb kõrg- ja madalrõhuala,

ja külm

suur.

pehmen-

Kolmanda

harjutada.

vitamiinipommi. Pool sidrunit mahlaks, supi-

Annan meeskonnale hommikuse

lusikatäis mett

ei ole

on

laevaga sildumisharjutuste tegemiseks.
Munapühad! Ega laevas elu

üleni kaetud

kuhu ise tahab. Sildumise hästi õnnes-

Pärin Kaurilt, kas nüüd ehk oleme valmis

ikka hommikust.

on

harjutamist tunnen,

või

saanud. Väike pusa vales kohas võib teki-

Läbi valu

katsega kõik

Kauri, kapteni

sorime

saabudes vaibub ka

Kõmaki, vööriga vastu kaid

mis

sil-

valinud

süstematiseerime kõik laevas leiduvad

otsad.

Jugoja saame rahulikult uinuda.

kai,

dustega. Vigastus
Sõlmedest

meie

kümnest välja

dumisharjutuste tegemiseks olin

füüsilist trenni. Vastuhoovus surub

kannab

Tugevpagi

ja teha uus katse. Natuke teise

nurga all lähenedes

Kümme korda

sildu-

mine

pilvi ning uurime,

räägivad.

Nuusutame

mida need

kui palju vendreid välja panna. Vastus

on

lihtne. Ära pane ühtegi. Sadamasse sisse
sõites hoopis lisa kiirust. Mana tursanägu
ette

ja vaata, kuidas juba sildunud laevade

kaptenid hakkavad ise vendritega jooksma.
Küll nemad teavad, kuhu ja mida panna.
Paalisõlm

on

nüüd Kauril

3/2018
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Kaur, Elmo ja kohalik. Milna sadamas, Brači saarel Horvaatias. Pliiiiis, palun viska ots...

sorimine käib
lähedal

kõige

käigu pealt. Kaur ja Veljo
olulisemale

hea kommunikatsioon

−

on

omavaheline

ja meeskonnatöö.

Just kahe viimase saavutamine

on

ka minu

Kapten

tunnistab

piinlikult,

tšarterfirma omanik
aga

ja see

ja Veljo

on

nõela tal ei

lähevad linna

peale

eesmärk. Kui mehed hakkavad tööle nagu

otsima, seekord

meeskond, siis

ekslevad müüride vahel looklevatel

mu

suunurgad tõusevad ja

tunnen rahulolu.

lutisega kaetud
vahel valides

Kell 19.30

palun

otsad kinnitada

pooltühja
seisma ühe

kai äärde, otse

vinoteegi

linnakeses. Kaur

ette Stari Gradi

jaVeljo

silduvad ilusti

meeskonnana, ainult natukene pean veel

Küsija
vilja.

ise

laev,

tema

on

purjede parandamiseks

ole. Kaur

et ta

õnne

siis seda nõela ikka. Nad

kitsastel tänavatel.

kivisil-

Paljude

jäävad nad alateadlikult

pisikese

rohelisele ukse

piiril

on

taevas

süngelt tume ja lööb

Külm front läheb meie
fronti hakkabki
laineloks

ja

seesama

peale passinud,

ees.

puhuma

Pärast sellist

NW suunast

tuuleke,

liiga nõrk.

on

välku.

vana

mida olin
Oleme

pettunud. Arvan, et jäime merele

pisut

jõudmi-

sega siiski paar tundi hiljaks. Mis siis ikka.

Purjed kokku ja mootor

tööle.

ees.

Kohtume esimeste

laevadega pimedas. Sel-

sulle vastatakse! See tarkus kannab

Hea

gitan lahti nende
vanamemm

loovutab neile

parda-, ahtri- jatopitule-

oma

de funktsioonid. Kuidas eristada

purjelae-

sokinõela.
aitama. Homme loodame end anda loodest

puhuma hakkava kõrgrõhuala serva
hoolde. Kui hästi läheb, võtab
meid hoida mitmeks
meid

endaga kaasa

Loodame! Ees

on

päevane pikem
ti mõne

see

tuulte

tuuleke

va

Kell 16.30

saame

Horvaatiast

minema. Proovime

lõplikult

purjetada.

Ees silma-

mootorlaevast? Kes kellele

andma

ja kuidas

peab teed

sooritada lahknemisma-

nöövreid? Meid aitab laevade avastamisel

päevaks ja kannab

Itaalia

lõunatippu.

meid ootamas mitme-

sõit.

aja pärast

Järg tuleb

loodetavas-

Itaalia rannikult.

Päästja purjenõel!
Nõel! Selline väike
raske

asi,

teate küll. Seda

heinakuhjast leida,

veel raskem

on

on

seda leida Horvaatia sadamatest. Sellele
väikesele

asjale

toetub hetkel

laev. Üks purjeõmblus
sentimeetrit lahti

Katkise

on

kogu

me

paarkümmend

hargnenud.

purjega me

merele minna ei

kavatse. Tuleb leida nõel! 1.

aprill, pühad.

Poedonkinnijasadamadtühjad.Meiega
koos

on

siin veel üks

jaht.

Küsin nendelt.

Stari Gradist saadud
oma
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tööd tegemas.

nõel

PURJETAMINE

ka AIS (Automatic Identification System).
See töötab laitmatult

ja hoiatab kellaheli-

naga suuremate laevade eest. Tuleb

selgeks, mis on CPA ja TCPA.

õppida

Kaur hakkab

minu juhiste j ärgi täitma logiraamatut.
Turvalisuse huvides ja täieliku ülevaate
saamiseks paneb ta igal täistunnil kirja
meie kiiruse, asukoha koordinaadid, kursi,

loginäidu, tuule suuna, tugevuse ning

Kauril kõik vajalikud asjad parve kaasavõt-

Kas

kapteni käsk?

see on

Koidab

juba teine

miseks kokpitis. Raketid, kott koos toidu ja

hommik merel. Tuult

veega

vähe. Mootoriurina saatel hoiame endiselt
kurssi 150 kraadi. Sinine taevas,

ja teadmine, et
Leuca

on

soe

päike

ainult mõne tunni

kaugusel,
ja muretu

kapten Kauril ja navigaator Veljol

on

kontroll ja arusaamine meie laevaja teiste

näha, et keegi kiikab meid binokliga. Üle
on

silmagagi katsuda Albaania
lõunas

Kaugemal

öö on töine.

genikeprobleem

on

on

va

all

kena. Päike

ja esimesed

Teeme

sinise

paistab

tae-

otsa sõita

on

mäed.

aga juba Aafrika. Põ-

siin

suur.

Oht õnne või

viimast otsa ootavatele inimesi täis
on

sõja-

lennukit. Möödub üks rannavalvelaev. On

rahuliku südamega magama. Meremeeste

Hommik

parvele

Kauril jaVeljol

on

Kaur

maabumisega Itaalia õdusas linnakeses.

hästi vastu

pidanud. Ma

ei tähelda erilisi unevõla märke.

lasen mehed magama. Korralik uni

roolija
on

nei-

Lõunasöögi järel on kapten ja
uuteks

„Mayday”. Õppused
jätkuvad!
Ärkan hommikul

meeste rõõmsa

tegudeks. Parema

alla tõuseb Itaalia

lipp. Seal

olnud

peale.

Mootor

on

vait. Laev

kihutab soodsas tihttuules. Kaur
Horvaatia

lipp

läheb vasaku

Mõeldes homsele

saalingu alla.

lõunasöögile,

mis tuleb

purjetavad ning
vuni. Kõik

ka veel merel

teha,

panen külmikus

pipart, küüslauku,

sidrunimahla

me

ja

õli.

et järgmised 24 tundi marinaadis

vedelemist teeb liha

Siin

oleme

-

tunne sees

ja minul

süda rahulikum. Päikseloojangul tervitab
meid ilus vaikne sadam Roccella Ionica.
Loomulikult

on

sildumismanööver nüüd

jubaveatu ja minu vahelesegamist pole
vaja.

pehmemaks.

vabas vormis logiraamat.

kreeni

nende

Roccella sadama üle

jutukõliugleb ja
jaVeljo

suunurgad on kõr-

lõtvudes

Hoiatan mehi kergelt ette peatselt saabu-

ne, et

on

energia-

pingule

puudutavad veepinda, ja tagasi

tõmbudes

„Mehed, siin

juba meeter vett. Mul

on tun-

upume!” Umbes kolme minutiga

on

veepinnale kukkuvad

piisad. Sadamakai, kivid, hooned,
on vaikuses

uueks toimekaks

all messis

värske

õõtsuvad sadamasillad, sildumisotsad, mis

teed. Kõik

sujub.

vast uuest õppusest. Hõikan:

uue

ga. Rahulikult loksuv merevesi, kergelt

oma

aega oodanud sealihatükkidele soola,

Loodan,

pisut enesekindlam

reedel, külvab tõusev päike Marina di

mina

saalingu

ja

jätkame toredat purjetamist. Meremeestel

Mulle meeldivad varahommikud. Täna,

siis

Kui,

natuke uimasust. Mina lähen nüüd

le kosutav.

− rahulikult.

Kapten Kaur keerab laeva

sildumine käpas. On

olnud selline mõnus rahulik päev õnneliku

pootsman valmis

16

delfiinid saadavad laeva.

hommikuputru, teed ja kohvi. Lae-

on

raadioga hädaabikutsungit. Mayday-

täiesti olemas.

vaelu rutiin hakkab vaikselt ilmet võtma.

jaVeljo

VHF

Teeme õppusest väikese kokkuvõtte
Meie rahu rikuvad paar üle lendavat

lahe

laevade asukoha kohta, julgen minna

ei viska. Samal ajal

me vette

Mayday-Mayday kanalil

kokkuvõtlikud märkused eelnenud tunnil

et

kaasahaaramiseks valmis. Päästeparve

harjutab Veljo selleks ajaks välja lülitatud

meeleolu.

nähtust ja juhtunust. Olles veendunud,

abi kutsumise süsteem „Find Me Spot”

õppuse käigus

sihtsadam St.Maria Di

tekitab laevas mõnusa lõbusa

ning laeva träkker, satelliidi kaudu

on

laevad

ja siis

j a valmis

päevaks.

uus

startima

Siis ärkavad

meremehed. Nii ka meie.

Naudime selles idüllis kohvi
letti. Nii

kõnni-

päev algabki.

annab märku, et aeg

on

ja munaom-

Podisev mootor

otsad lahti

päästa.

Veljo ja Kaur austavad head kõhutäit.
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Krenomeeter

Kaur.

muutnud. Mootori

pöördeid muutmata

saime Itaalia rannikul olnud 3 sõlmest 6

hiljem isegi

Hakkab hämarduma. Tiheda
kaubateel

ja

7–8.

on

liiklusega

abiks AIS, aga ega

laeva eest ei hoiata.

Öösel on

de taustal teisi laevu

iga

see

linnatule-

silmaga väga raske

eristada.

Seepärast on mitu silmapaari

pidevalt

seiramas vett

ja rannikut.

Just

hämaras soovitan sellistes oludes kasutada ka binoklit.

Ööpimeduses paari

sektortule järgi

orienteerudes leiab Kaur kenasti üles
Messina jahisadama kitsa sissesõidu.
Sildub koos Veljo ja vastu tulnud üliaktiivse sadamamadruse abiga nagu

proff. See viimane
segab

otste

mees

vana

muidugi rohkem

sidumist, kui

et aitab. Sahmib

nendega edasi-tagasi. Ma olen meestele
sellistest tüüpolukordadest juba ammu

Kapten Kaur liigseid
meeskond oskab

nendetagi.

sõnu ei

kasuta,

poom

lugeda tema kavatsusi

Enne suurele merele minekut

paneme tanki diislit täis. Kütuse hind oli
siin

juba 1,6 eurot,

mis

pea 70 senti

on

kal-

lim kui eelmises sadamas. Puhub maatuul
−

hommikubriis, mis kohati

10

on

vööriga madalaid

laineid

Mehed vahetavad
sama

manöövri

lõigates, saavu-

õnne

Messina kanalisse

see on

tagasi

suunas,

ja samanimelisse

linna.

kõrge-

tulnud kohalik kunn, upitab end silla äärel
kärsitult laeva poole ja viipab paaniliselt,
et ma selle ahtri otsa temani

lennutaks,

aga ei. Seda ei tohi teha ning

see

on

kogeda, kuidas tuul hetkega ära kaob ja
hakkab siis tunnike hiljem järsult uuest

puhuma. Rahulikku

aega

ja siledat

Hommikul marinaadi pandud, Itaalia

piisavalt kogenud, laseb laeva poordi

lähemale, nii et Veljo saab mugavalt koos
vööriotsaga sillale astuda ja mina ulatan
ahtriotsa käest kätte anda. Kartuses, et

kogu kehast välja sirutatud kätega mehike
kaotab tasakaalu, siiski viskan meetrike

mägede vahelt ise korjatud rosmariiniga
varem

päev

kangelasteks

saanud meremehi

koolitada. Juba homme ja edaspidi peavad
nad täisvastutuse enda

kõigega
Mul

on

õlgadele

võtma ja

igas olukorras ise hakkama

saama.

anda neile veel viimased oskused

ja kogemused. Kuidas võimalikult ohutult
halssida?

Taganttuule-ja lainega sõitmisel

jälle maitsemeeli hellitavalt hõrguks.

ja kiire.

Palun

purjed peale tõmmata

ja kaldale

lähemale loovida, et siis

saaksime

jälle tagasi, halssimise ja rooli-

hiljem

mise harjutamiseks, allatuult keerata.
Mehed

on

täis

ja rünnakuks

galt

ja rahulikult keerab

üle tuule
nal
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valmistuvad

Veljo

toimetab

tiigrid. Tar-

maatsete

kribinal-krabi-
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Sitsiilias.

•

Väina

aro-

tomatitega.

jõudes

Messina.

kinnitab 3 sõlmele

langenud

kiirus tugevat vastuhoovust. Messina
on

tuntud

hoovuste

oma

poolest.

tugevate tuulte ja

Siin sõites tuleb kasuks

teadmine, kuidas väga sügavas,

kohati üle

1000-meetriste järskude kallastega väinas
veed

liiguvad.

Kui keskel

liigub

veemass

lõuna suunas, siis kallaste lähedal
suunas

põhja

ning vastupidi.

Keerame kursi nii, et

liigume

meie kiirust

laeva ahtri

ja sootidega. Kerge põmm ja

Olemegi Messinas,

Lisaks eestimaiselt kodune keedukartul,

jahukasteja värske salat päikest täis

kanal

osav

nõutud otsa.

tugevalt maitsestatud liha küpseb ahjus

kaasnevad ohud. Sellistes oludes roolides

peab olema eriti tähelepanelik, valvas,

ei kuulu

hea ja osava sildumise juurde. Tean, Kaur

vett kasutame ära lõuna valmistamiseks.

minu viimane

käskima: „Viska, viska!” Nii ka meile vastu

saame

on

tipul.

Meeleolu tõstab tavapärasemast
maks ka teadmine, et

tagasi.

Keerame

kursile, mis viib meid Sitsiilia

suunast

ja meeskond

positsioonid ja teeme

Itaalia mägise ranniku lähedal

tame hetkeks kiiruse 10 sõlme. Laev
kreenis

üle viidud. Nüüd vasakul halsil

rohkem kui

Paremal halsil, lahedas tihttuules,

m/s.

ongi

sõites analüüsime tehtu korra veel läbi.

palju jutustanud. Ikka kipuvad nad

pärssivast merejõest pärihoovusesse. Hiljem, Sitsiilia
alla. Selleks

rannikul hoiame

ajaks

oli

veemass

tagasi kalda
oma

suunda

uuest

Vaata

puhkuseveebi
s
t
www.gotravel.ee

Talvised

PÄIKESE-

REISIDkuni-50%

varajasele tellijale

jätkub.

kohti madl

hinatseml

kuni

Tasuda
võib osade

Esimene

kaupa

sissemakse

kehtivad,

Suurim valik

al 55 €/in

puhkusereise
Eestis!

Päikesereisid

●

Lennupiletid

Küsi pakkumist 631 0110

või

●

Rühmareisid

gotravel@gotravel.ee
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Mayapur,
India
TEKST JA FOTOD: Jana Solom

Lääne-Bengalis

asuv

umbes 20 000 elanikuga

Mayapur

on

üks kohalike palverändurite mekasid. Sinna kogunevad sajad
tuhanded palverändurid üle India, et saada õnnistatuks ja

kaitstuks, läbides parikrama ehk paljajalurännaku ümber linna
ja selle templite.
Seda peetakse pühaks linnaks, kuna just siin toimus 500 aastat

tagasi Krišna reinkarnatsioon Chaitanya Mahaprabhu näol, kes
sümboliseerib hindu jumala Radha armastust. Ühtlasi asub just
siin ISCON ehk Rahvusvaheline Krišna Teadvuse

Ühing.
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Arti ehk valguse
tseremoonia
Arti ehk valguse tseremoonia riitused
toimuvad siin igal õhtul alates kella 19. Sel

ajal süüdatakse küünlad jumalate ja

gu-

rude auks ning kogunetakse, et üheskoos
laulda ja tantsida.

Ühised palvelauluõhtud mängivad siinses
kultuuris suurt rolli.

64

rid

−

on

jumala

Nii rikkad kui ka ketse-

kõik tantsivad ja laulavad koos ning

GO REISIAJAKIRI

ees võrdsed.
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Prasada ehk püha
ühissöömine
Samuti

on

võimalik igal õhtul

osa

saada

prasada’st ehk pühast ühissöömisest.
Prasada tähendab, et
on

see

söök või andam

ennekõike tehtud ja pakutud jumalale

ning seejärel saab inimestele toiduks.
Ühissöömisel võivad osaleda nii kohalikud kui ka turistid. Selleks istutakse koos

põrandale, taldrik asetatakse enda ette
maha ja toitu serveeritakse ämbritest.
Süüa võib vaid parema käega

ning söögi-

riistaks on näpud. Söögiks on hinduistlikus kultuuris taimetoit, ühtegi lihatoodet
ega muna prasada’l ei serveerita. Küll
on au

siin

sees

aga

piimatooted ja neid pakutakse

hulganisti, kuna lehmad

on siinses

kultuuriruumis pühad.
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Holi ehk värvide festival
Külastatakse sõpru ja perekonda,

Rikšajuht

alguses tähistatakse üle India holi ehk

süüakse, tantsitakse ja lauldakse

olid järgmised lapsed, et nood saaksid

värvide festivali, mis üldjuhul saab

üheskoos nii omade kui ka juhuslike

meid veel rohkem pritsida. Pahanda-

alguse täiskuul. Holi püha

inimestega tänavalt.

sime juhiga ja haarasime mööda kõn-

Iga

aasta veebruari

lõpus või märtsi

on

saanud

nime ja tähenduse Holikast, kes oli

aga viis meid

divalt onult ühe
Traditsiooniliselt

euro

just sinna, kus

eest

gamaccha

kestab holi ühe
ehk puuvillasest materjalist rätiku

deemon-kuningas Hiranyakashipu
ööpäeva, kuigi tänavu tuli valmis olla
õde.

ja üritasime end sõidu vältel sellega
saada värviga üle kallatud juba päev
kaitsta. Minut hiljem oli rätik läbimärg

See on iidne veedalik havan, mis

enne

päris püha algust ning lapsed
ja jõudsimegi lirtsudes sadamasse,

tähistab looduse ärkamist talvisest

tänavatel on üsna armutud.

seljakotid ja riided lillad. Suutsin
pimedusest. Otsetõlkes tähendab holi
olnut, möödanikku ning õpetab jätma
olnu minevikku. Ühtlasi tähistatakse

Sel

päeval

graafiga

võtta ette

teekonna
headuse võitu kurjuse üle, kevade

algust ning parandatakse sõprussuh-

otsustasime

Nabadwipist Mayapuri.

hetkel jäi Nitai

nelja

kes näiliselt veesõda
ta oli teinud viimase

laulu, tantsu ja värvi, mis

lapsed
on

peamiselt
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ta

pildistama,

mängisid.
klõpsu,

Kui

kastsid

halastamatult värviga üle.

Panime mõlemad
me

66

last

Ühel

Tänavad on täis

kas veega segatud või visatakse tol-

mupilvena õhku.

vaid pea ja näo päästa, ent siiski sain

paarikilomeetrise

teid. Üks eesmärke on ka manifesteerida head lõikusaega.

kaasfoto-

rikša

peale.

jooksu ja

hüppasi-

stiilselt roosad juukseotsad

−

nimeta-

tud „salongiteenuse” värv püsis peal
peaaegu

nädala.

Ka

Nitai oli saanud

endale uued juuksed ja roosaks värvitud tulsi kaelakee.

FOTOLUGU

Jahnavi Kunja ökoküla
Jõudnud Mayapuri, katsusime vältida

masse

ja lapsi

ning põgenesime mööda Gangese äärt linna poole,
kust leidsime paokil värava. See uks viis meid imelisse
Jahnavi Kunja ökokülla, vaiksesse paradiisi keset hullunud linna. Istusime aias tunde, et vaadelda ümbritsevat
loodust ja liblikaid. Jõime allikavett ja nautisime vaikust

−

keegi ei tulnud pärima, mida seal teeme, vaid meid

aktsepteeriti sellisena,
Mayapur

on aus

valgenahalised

nagu

me

olime.

pilguheit päris India kultuuri, kus
on

pigem rariteet. Iga teine kohalik

küsib luba tänaval koos pilti teha ja mõned kohalikud

pole siin kunagi elus valgenahalisi inimesi

oma

silmaga

näinud.

Õhus

on

ühtekuuluvuse tunne.

voodis võib kuulda

mantrate

Igal nurgal ja

mõminat

ka öösel

ja teinekord ka

kriiskavat laulu, mis kestab lakkamatult hommikuni
ühes linnulaulu ja lehmade
uus

häälitsustega.

päev algab ja nendega koos ka

„Hare Krishna!”.

uus

Kukk kireb,

ring hüüdega

•
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Danaki

Depression

-

üks maailma

kuumimaid

ja ilmselt ka üks värvilisemaid paiku.

Ulmeline

värvidemäng
EtioopiasTEKST
Etioopias
Petr

JA FOTOD:

Kuus

AFARI REGIOON

Viimatise lugemise (2012) andmetel
elanikke 4,6 miljonit (1994
andmetel

loenduse

1,1 miljonit)

90% elanikest kuuluvad

95% elanikest

on

Afai hõimu

moslemid

LISAINFOT

en.wikipedia.org/wiki/Afar_Region
www.see.leeds.ac.uk/afar/new-afar/
about-region/about-afar-region.html

www.ethiopia.gov.et/afar-regional-state
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Kogenud rännumees Peeter Kuus
kulges seekord püssimeeste valvsa
hoole all Etioopia kirdeosas, kus
asuvad riigi erilisemad vaatamisväärsused. Afari värviline imedemaa,
Lalibela kaljukirikud ja Erta Ale laava-

järvega vulkaan panevad imestusest
ahhetama ka kõikenäinud seikleja.

Kindlasti

pole Etioopia mugavaim reisisiht

dat ööd

lageda taeva all

ei viitsinudki

enam

lastud elule vahele

ega ka mingil juhul odavaim. Riik panus-

voodiga jamada ja magasin mingil väga ka-

ära käsitsi

tab turismi

sutatud madratsil kahe kivihunniku vahel.

endiselt

pigem lõunapoolses

kuid kurioossemad

ja silmipimestavad

vaatamisväärsused asuvad
Afari

piirkonnas

osas,

riigi

kirdeosas.

määravad kõike hõimu-

vanemad. Nemad otsustavad, kes
üldse

pääseb nende

maadele

ja kas

ning kui palju

nad soovivad raha saada näiteks skautide
või relvastatud valve eest.
tähendab

tegelikult

kaaskonda. Selle

gavaim mõne

Üksi reisimine

siiski kohustuslikku

organiseerimine on

kohaliku

päevakuluks võiks

nelja päeva jooksul täpselt

korra eelnevalt
malises
lihtsalt

kuumaveespaas, mis tegelikult oli
soolajärve

priimusega, kes

suubuv kuumaveealli-

kuninglikud

300–400 eurot.

sioonilise, kuigi

See tradit-

kaunis ebatootliku eluviisi

Etioopia

küljes.

Alternatiiv oleks kohalike

hõimude liitumine Eritreaga.

oma

siis üritas kolm korda

serveerida

kaamelikaravanidega.

lubamine riigi poolt hoiab inimesi ka

väljareklaamitud kum-

kas. Meeskonda kuulus ka kokk koos

päevas

ühe

Afar

–

värviline imedemaa

spagette võimalikult
Kui soovida

mitmel moel.

kogeda midagi sellist,

kõige-kõigem

mu-

agentuuri kaudu ja

arvestada

Pesta sain

segada ja töö tehakse

ning soola transporditakse

Afari paar miljonit enamasti moslemitest
elanikku püsivad aastasadade tagustes
traditsioonides ja enamik tööealistest

parim koht
kolmnurk,

on

kuivem

kogu planeedil,

Afari

regioon

kus asub ka

ning

on

mis

on

selleks

ehk siis Afari

kõige eraldatum,

ühtlasi ka maailma

kõrgeima

seotud soola tootmisega. Tänapäeval pole

Mina liikusin enamasti kahe maasturiga,
suure

aja istus esimeses

autos ka automaa-

tur. Vahel ka mõlemas autos. Kaks autot on

selliseks retkeks tegelikult nõutav miinimum, kuna avarii korral

pole inimtühjas

teedeta ja tähistusteta soolakõrbes ja

laavaväljadel abi loota. Etioopial

on

kaua-

kestev piirikriis Eritreaga ja kuigi riikidevahelise piirini oli kümneid kilomeetreid,
ei lubatud relvastatud saatjata sealkandis

ringi sõita. Turistina
kas tegemist oli
Afaris

ringi

nn

on

raske

aru

saada,

teatriga või mitte.

liikudes tuleb elementaarsed

hügieenitarbed ja lõpmatus koguses
pudeleid

endal kaasas

tassida,

tavaliselt kuskil kivi taga

vee-

tualett asub

ning magamiseks

Päev otsa põrgukuumuses

soolaplokke tahudes teenib
mees

4-5
täiustamiseston hõimudkeeldunud,

tagasihoidlukud

eurot. Tehnoloogia

kuna see võtaks neilt elatise

ja söögitegemiseks vajalik kraam peaks
samuti endal kaasas olema. Pärast

kolman-

ja nii jätkatakse samalmoel

nagu

viimased

3/2018
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päeva keskmise temperatuuriga asustatud
paik

Dallol. Aasta keskmine võib

ulatuda kuni 41 kraadini.

Kogu ala

kunagine ookeanipõhi on kuni
allpool merepinda ja seal

päeval

ei

ehk siis

100 meetrit

saja peaaegu

ilu rikkuda

kõndida,

ja mööda

imelisi soolakristalle

aga kiusatus üha uusi imesid

näha sunnib värviliste
hel edasi

jätkuvalt. Tekivad

uued

nad lakkavad olemast

kunagi.

lompide ja ojade va-

hüplema. Hiigelsuur ala

Peamine

ning

tunduvad

põhjus, miks keegi ebamugavusi

on

kaugele

tahaks sõita,

hiigelsuure soolajärve keskel paiknev

Danakil
rika

ja

Depression,

mis

Aasia eraldumise

omalaadse vulkaanilise

gelsuurel alal

on

tungib

ninna kemikaalide hais

pahvatab

mõnest

vaoma-

pisivulkaanid,

laadsete ebamaiste skelettidena.

trotsides üldse nii

muutub

pisikesest

Kõikjalt

ja aeg-ajalt

koonusest

märkimisväärne

Joogivett
oska

tegelikult isegi arvestada,

tarbid ära

gi.

käimata, kuna

jätkus

ja kirevast
jook

omalaadsete

Kaugelt paistab

see

mahajäetud

ajal ja on praegugi

suudavad ellu

Hii-

jäädavaid

ük-

sikud mikroobid. Mingit taimestikku pole.
Afar võiks vabalt olla ka
värvilisem paik, pärast

planeedi kõige

hingematvat lauget

mäkketõusu hommikuses

palavuses

hakkavad paistma kollase,

punase,

ja rohelise

lugematutes

pruuni

toonides moodus-

tised. Kontrastiks silmipimestavalt valged
soolatriibud ja -sambad. Esmalt astud

justkui mööda kivistunud soolaseid
et siis

jõuda keevate veesilmade

Ohutusele

keegi

eriti

seeni,

juurde.

tähelepanu ei juhi,

kuid keevasse vette libisemine oleks siin

ilmselgelt väga vale tegu.
Juba matk Afari vulkaanilisele alale mööda kummalisi

Kuidagi kahju
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olemasoluga seda

omalaadne kogemus. Kahju

soolast seeni oli

oli isegi neile moodustistele

peale astuda.

alast

lihtsalt

sellega ei
tunniga

jäigi

lõppes.

läbi

Seiklus

soolakaljude vahel.
ala

justkui

linnana

tekkinud Aaf-

aktiivsusega.

et

tossu.

neli-viis liitrit ja jääb puudu-

Osa suurest

tilise

pahvakas kollast

kulub Afaris meeletult,

−

apokalüp-

pilvelõhkujate

EKSOOTIKA

Eemalt müstilisi linnavaremeid

meenutavad

kaljud kunagises merepõhjas Afaris.

rusud,
ses

üksikud

kõrghooned.

olime lihtsalt

asukoha

kaljusid. Kui
pole

muutub
Muul

veel

mere

ja mudast moodustunud

sealkandis

kuhugile

kunagi

imbuda

saab siiski mööda

üldse

sajab,

ja kogu

kergelt

automaaturite valvsate
ka

ala

läbipääsmatuks soolajärveks.

ajal

mudast

„linnavaateid” jäädvustada. Seda

merepõhjas ning vaatasime

soolakristallidest

siis

kunagise

Tegelikku-

Punase

niisket

pilkude

et hõimualade

taas

all. Peatuti

punast-oranži-pruuni värvi veega

suure

potasesisaldusega järve imetlemiseks,

kus

põhjast väljuvad gaasid tekitavad mulje,
kogu

et

järv keeb.

punktid,

kasvada. Üksikud

saa

puud on

eriti

Jutt ei käi

palkidest,

niivõrd hinnas,

kontroll-

leitud

puidu,

mida

vaid

pigem

juhusliAu-

keppidest ja kuivanud kändudest.

midagi

pinda kulgeda ja omalaadseid

reaalselt

„salakaubavedajad” üritavad välja viia.

kest

et sellises kandis ei

on

ja konfiskeerivad kogu

todest leitud

Selge,

piiril

kes kontrollivad kõiki sõidukeid

puit jagatakse kogukonnale.

Siin võiks mainida ka teist

defitsiiti

piirkonna

− vett. Silma järgi liikus pool

kohalikust rahvast ringi kollaste kanistVesi

ritega.

on

kuskil kaevudes ja jõgedes

Minu automaatidega varustatud eskort üht taaskord

vapustavalt erilist soolaveelompi

uurimas.

olemas, aga seda peab

keegi kohale

tooma

ja jagama. Tihti on selleks näiteks lapsed,
kes kooliskäimise asemel tassivad kogu
päeva

oma

pere

loomadele

joogipoolist.

Küladest läbi sõites näeb tee ääres

luge-

matuid tünne ja kanistreid, mida siis

keegi

ilmselt vahel täidab. Tuletaks meelde, et

päeval võib temperatuur

tõusta vabalt üle

40 kraadi.

Erta Ale ehk Suitsev mägi
Erta Ale tähendab kohalike keeles
vat

Suitse-

mäge ning tegemist on ühega maailma

kuuest

laavajärvega vulkaanist, kusjuures

Erta Ale

on

pulbitsenud järjest

3/2018
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Pärast kuuma Afari tundus
Ja tegelikult

1906

ning aeg-ajalt

ääre või siis

surub laava üle kraatri

purskab spontaanselt, tappes

iga vaade, kus vähegi rohelist leidus,

vulkaanid igale tasase

on

omapead liikuda justkui rangelt keelati,
suutis

sitke

mu

ja

sõnakehv

maa

reisimehele

jõudmiseks tuleb

Lalibela kaljukirikud

ja grupist ja automaaturitest

ikka

väga
kindlasti

sõita tunnike teedeta

enne

laavaväljal

kaugele

ette rebida. Iseenestest

kogemus,

kaljukirikud

ligipääsetavamad kui

vaenulik Afar. Ilmselt
skaudi

külla,

ja püssimeeste järele lähimasse

siis kulub tund mööda kõrbe

mida ei oskaks

kihuta-

enne

ningjärgneb kahetunnine

tõus mäe

nelikveoline

jalamile baaslaagrisse.

tuntud kui UNESCO

ja

laagris paikneb väike sõjaväeosa ja enne
kui turistid lubatakse

teele, tuleb

punetav tossav kraater,

nohisev kaamel
vahel ka heledama

Baastähtsalt

ainsaks

kaunis oli
ne

valguseks

täiskuu. Omalaadselt

luba saada. Kohalike etniliste

tegelikult ka tulukeste

siin-seal, mis tegelikult oli

vilkumi-

malused

kuuvalguse

ning

ning

toimus

tegelikult alles

sembris

2017. aasta

nahatooniga huvilisi

lisaks
on

kallale samuti

varem

hukkunut,

spagettidele pakuti

järele annab.

juba samal

Tulevastele
võtta vastu

ööl

aimataval

Samal

seiklejatele

põhjusel

GO REISIAJAKIRI

vat

le

pingutust

ei näidatud

kaugemal

ja endiselt paistis

tossav kraater.

hangunud laavajärvele,

tõesti kuni laavani.

kogu

soovitaks kindlasti

matk kraatrisse
on

aeg

Tegelikkuses

et

jõuda juba

Laavajärv

ise muudab

kuju. Hangunud laavast kaldad

varisevad

valju mürinaga järjest laiemal

alal sisse, kuni

uus purse

jälle kõik

muudab. Täiesti omalaadne

kuigi

tegelikult liigagi palav. Kuigi

3/2018

pettumus, kuna lubatud laavat pärast tuge-

hetkel

kaljusse

suuremas

enam

mööda tunnelit

kuningas

Gebre

uueks

kogemus,

klassikaline pulbitsev ja voolav laava

jäigi sel korral

tossu seest

isegi pildid tegemata.

nägemata ja

Mesqel

selleks saadi kuuldavasti
Jumala enda käest
töö teinud

jõudnud

siis

kirikule

on

on

päästab rajatised. Kõige

25

m

aeg

ja
ja

oma

juba lisa-

müstikat,

visuaalsem

ja tõelist postkaardivaadet pakub
üksinduses

Jüri

natukenegi takistavad vari-

katused. Vähendab natuke küll
kuid

sajandi pai-

Lalibela auks

isegi Püha

juhised,

ja mõnele

tud erosiooni

ja

juba järgmisse. Kuivõrd

kirikud valmisid arvatavalt 12.
ku

uurista-

klastris

ei saanud aru, kas asud

veel eelmises kirikus või oled

tuleb

kestab vähemalt kolm tundi ja ka öösel

72

oli kerge

laskuti paarkümmend meetrit allapoo-

kuuvalgel ning vaevu

rajal kulgev

jõudes

saab asuda

pakutav kaameliabi, sest pea

matkamiseks

mingil

vaid

tagasi tulla.

kümnekilomeetrine

varjupool.

pühamut kahes

seitse haavatut

pärast päikseloojangut, kui tappev

kuumus
ka

tungiti

Euroopast pärit grupile ning

ja kaks pantvangi võetut. Teele
alles

elu tõeline

Esimene mõte kraatrile

turist hukkus. Mõni aasta

ja pesemisvõi-

Lalibelas üksteist

Ehk siis kohaliku

eemaldunud Saksa

ning grupist

tulemus oli viis

plastpudelitest.

tud

det-

seetõttu võis

peegeldused kõikjale laavaväljale laiali
loobitud

inim-

paljudele

maailmapärand ja

suuremat või väiksemat

vaenurühmade viimane tappev rünnak

need ka

kohata. Hotellis oli elekter

ka muud. Kokku

asjapulgalt

on

on

üsna

endale ette manada.

Justkui kättesaamatus kauguses eemal

kaheksas maailmaime
des

kogemuseks. Vahema d järgmis e sihtpunktipole kül pikadk,uid se -e staeglased.

kaameliajaLalibela monoliitsed

kariloomi. Vulkaanini

kuidagi virgutav.

meeliülendavaks

uhkes

ja teistest väärikalt eraldi 25

süvendisse

rajatud

orgis, väidetavalt

imeilus Biete

x

Ghi-

Noa laeva sümboliseeriv

EKSOOTIKA

Imeilus Biete Ghiorgis,
tundub teostamatuna

kreeka risti

kujulise põhiplaaniga ehitis.

olemasolu usud alles

siis,

Giid rääkis kohustusliku
väärse

osa

oma

esmalt veatult
sisse kirikud
unikaalsed

rajasid. Kordagi

interjöörid,

mis

eksimata

on

on

vajalik.

monoliitide

loodud täiesti

kestnud tuhatkond aastat

Natuke

tekkinud

sisse täpselt niipalju, kui

hiljem

tunnistas
usu

see,

kuidas

kaljusse,

Varem oli kuskilt kõrva

jäänud,

giid ka ise, et

ja üldse

millalneed kirikud tegelikult valmisid.

et rajada ehitised

ja

interjööre

täiuslikult orienteeritud ilmakaarte

räägitud juttu ta tegelikult ei

suurimaks müstikaks

ja

kaljust

ehitajal natuke korrigeerida ka

pisivigu. Rajatised

rituaalideks

on

korras. Uuristama hakati

järgija loomulik valgus pääseb

tuli,

mille

sellest, kuidas märkimis-

välja uuristasid ning seejärel

alt üles, mis lubas

selge,

koht,

vihmavee äravooluks basaldist

tegelikult ideaalses

enda

käega

Taas

on.

katsuda saad!

tehnoloogiata inimesed kummalised ehitised

vajalikud kanalid

on

kui

Lalibela. Ebamaine,

ja ometi seal ta

kellelgi

ei ole

täpselt

Minujaoksjäi

üldse selline mõte

mitte näiteks kalju otsa.

et

peab väga vedama,

et

mõnda rajatisse sisse pääseda. Tegelikkus oli see, et lähenevate

lihavõttepühade ootel käis kõigis pühakodades vilgas

usutegevus. Harjumatult mõjusid pühapiltide alla tassitud
kümned ja kümned pudelid ja tuttavad kollased kanistrid,
et oma vesi ära

pühitseda. Kogu regiooni pühamud on

fantastiliselt värviliste joonistustegakaunistatud, kuna
enamik kliente ei oska piiblit ise lugeda ja nii saadakse

va-

jalik info piltidena. Pildid olid vägagi kujundlikud, eriti mis
puudutas põrgut ja seal eesootavaid piinu. Ümbritsevatesse

3/2018
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Kaljust väljauuristatud Biete
Medhane Alem, suurim

Yemrehana Krestose

monoliitkirik maailmas.

müstilise olemisega

kirik. Pärast sisenemist koopasse

kirikule

suuandmine oli giidile enesestmõistetav.

Tuhatkonna munga ja palveränduri maised jäänused lebavad
Yemrehana Krestose kiriku lähedal koopa

kaljudesse

on

katakombe,
Kolme

kaljukirik

kuid üle tee
on

jäetud ka

paigutada.

on

asuv

vast

Biete

Ghiorgises.

kõige pildistatum,

Biete Medhane Alem

tegelikult kõige

maailmas ehk siis

suurem

monoliitkirik

jälle midagi,

Etioopias „kõige-kõige”. See

mis

on

hiidsamehtis
meenutab
rohkem
Antiikbaga
Kreeka

Palju

templit kui

34

kirikut.

ja turism seega
pääsu üle

on

puudusel isegi

jäetud
na

aga

kaugusel kõrgel

palve-

ning aeganõudev

olematu. Kirikusse

otsustab

ja ootasime

vast

preester. Meil

pool

tundi.

sisse-

vedas

Koopasse

massihauda arvatavalt

on

tuhatkon-

munga või palveränduri j äänused,

osa

kõigile

vaatamiseks

tagumises nurgas,

osa

kuhjades koopa

vaiba alla maetud.

presenteerimisetuhandeaastased jäänused risti-rästi, mõnel
veel juuksedki kolba küljes. NõrganärviErilist
le

müstilisem ja arusaamatum

Lalibelast tunnise sõidu

2000. aastat teede

ränduritele keeruline

palverändaja jäänused olid kõigile

uurimiseks
Too

kaevatud ka omalaadseid

kuhu surnuid

pimeduses.

tähelepanu pole

pööratud ja nii

lebavad kuni

listele ei soovita! Müstiliseks teeb kiriku

mägedes

olev koopasse rajatud iidne

Yemrehana Krestose kirik. Ilmselt Lalibela kirikutega samal

ajal ehitatud, kuid

tuhandeaastase ehitise kohta väga heas
korras. Nimelt oli sinna

ligipääs

seinaEtioo-

aga materjalide valik ning säilinud

maalingud
pias.

Kirik

−

taas ühed vanimad

on

ja kivist, kuid

ehitatud ebamaiselt

giidi

sõnul

polnud

puust

need

enne

„Kassimees“ ja

erinevad

materjalid omavahel kuidagi

„vedrupea“. Tuhandeaastane

grafiti pühamu seinal

on

seletamatu, kuivõrd

kujutati seda, mida nähti. Ehk
74
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kontekstis üüratud 450 eurot. Esimene

juba naaberkülas, kuhu

kujutades stiliseeritult kõigi tolleaegsete

tund kulgeski läbirääkimiste tähe all,

gut vormistama. Ainsaks

uskumuste sümboleid. Sisekujundus

mis eurooplasele poleks ilmselgelt olnud

kirjaoskajaks

jõukohane. Autot liigutada ei tohtinud,

kelle

otse ülalt

üle loeti

seotud. Hoone kõik aknad

on

ainulaadsed,

on

vapustavalt filigraanne ja mitte millegi
seninähtuga

sarnane.

Minule endale jättis

paistev päike küttis asfalti

osutus

erapooletuks
lihunik,

seesama

juuresolekul siis rümpade vahel
ning

leping alla

ei osanud

ning juba läbilõigatud kõriga lehm lebas

poolsed esindajad

grafiti, kus kõrvuti habemetes pühamees-

vereloigus tolmusel teepeenral. Keelt

kirjutada, mistõttu neil

oskavad kohalikud tulid välja ideega, et

pastakaga siniseks ja näpujälg

väga arusaamatut tegelast, kelle kohta

äkki sooviksin

tehingu.

võiks kasutada väljendeid „kassimees” ja

Esimesed raisakotkad ilmusid taevasse.

on

kujutatud kiriku kohta kahte

„vedrupea”.

Mõte läks kohe uitama teistele

tsivilisatsioonidele.

ma

ise lehma kinni maksta.

soovisid infot saada, keegi juhuslik turist

Saadeti täistuubitud

lehmaga

delegatsioon lähimasse külla,

hiljem

reisi tehtud otsus, mille üle tasus

tõsiselt head meelt tunda, oli mitte

ise autot rentida, vaid leida firma, kes
annab nii auto,
dab

autojuhi kui

kohapealseid

ka korral-

formaalsusi. Erinevalt

kõikidest varasematest seiklustest
maailmas

puuduvad Etioopia

del või ka külades sisuliselt
teeviidad või näiteks
metatud maanteedel

Indiaga

lisaks

pidamisel ka

maantee-

igasugused

teemärgistus. Niinion

sarnaselt näiteks

lugematutele lastele vabal

kõik koduloomad.

linnuhuvilisest

autojuht Birhan

Kirglikust
oli

asja ajanud juba 15 aastat ja sõitis
gitele oma

mujal

instinktidele toetudes

loom

eksimatult, igasugust lisainfot vajamata.

päeval

lõpuks lehma

tabada. Ette rutates

on

ja politseinik.

et kutsuda

Teise tunni

õigel hetkel kepihoobiga korraliku-

auto ette tee

olid samal

mikrobussiga

lõpuks

et

peale aetakse. Tõepoolest

teelõigul mitmed teisedki pi-

durdusjäljed.

Mine tea!

sime kolm tundi

Igatahes kaota-

ja seega

paar kutsuvat

saabus kollasel mootorrattal valge kitli

vaatamisväärsust, kuid teisalt pole saadud

lehvides kohale lihunik naaberkülast

etendust

ja tegi

oma

kedagi

pakkumise lihale, mis siiski

ei rahuldanud. Teise

mootorrattaga

saabusid lihuniku assistendid
kõverate

pikkade

ja tükeldama. Vahepeal

et näha

aega on

kogu riiki,

aga

kogeda saab palju sellist, mida kodus kohe

teks sellest, kuidas

ma

napilt oleks pida-

saabunud ka

müüja meelest oli

see

mulle hädavajalik.

Kuivõrd

Või siis kummaliselt vaatepildist, kuidas

ei õnnestunudki leida, tuli

ja raha üleandmine

kuidagi

lehm paaniliselt ujudes jõehobuse eest

siiski

keegi külaelanikest polnud kirjaoskavaatus

liiga lühike aeg,

kindlasti ei näe. Võiks veel kirjutada näi-

nülgima

fikseerida, kuid seda raskendas asjaolu,

ja. Uus

Ligi kaks nädalat kohalveedetud

nud ära ostma elusa kana, kuivõrd teeäärse

autojuhi tööandja rahapakiga.

et

osta.

oli hoolimata

pühapäevast ja riigipühast

politseinikke

ilmselgelt võimalik

mõtlemata

nugadega ja pikemalt

hakkasid nad sealsamas lehma

oma

üsnagi

Kuid viimasel

lihunik

õnnetus

min-

näpuotsad
fikseeris

sattusime ilmselt skeemi osaks, kus kasutu

ma

Pärastlõuna allaaetud

enne

paraku silpigi

värviti

Tagantjärele tarkusena saime ka aimu,
Kõik möödasõitnud autojuhid muidugi

tegi ka grupipilte ja selfisid korjusega.

Üks

raha

kirjutati. Lehma-

suurima mõistatuse hoopis omaaegne

tega

lepin-

sõitsime

põgeneb, või matkast Niiluse lättele või siis
viikingiaegsetest hauakividest. Seiklused
sel maal

on

garanteeritud,

see on

kindel.

•

tragikomöödias toimuski

õnnestus ka temal

−

see

Improviseeritud tapamaja teeveeres.

peaaegu et halvim, mis võib sealkandis

liikluses

juhtuda.

Liialdamata oli paari

hetk tagasi täiesti inim-

minuti

jooksul

tühjale

teele veel tõmbleva lehma ümber

kogunenud paarkümmend külaelanikku.
Perenaine halas

ja kurtis valjuhäälselt

juhtunut oma jumalatele ja naabritele,
peremees

viibutas raevukalt

juhi

suunas

keppi, lapsed näppisid poolsurnud looma
ja asjalikumad kohalviibijad kalkuleerisid

juba lehma

maksumust.

Nimelt peab autojuht, hoolimata

kind-

lustest, juhi või auto seisukorrast või ka
loomast, allaaetud eluka kinni maksma ja
hinna määrab looma omanik silma

järgi

ning vastavalt hetke turuolukorrale.

Kuna

tegemist oli etiooplase suurima püha ehk
lihavõtetega, kujunes kõhnapoolse lehma
päeva hinnaks kohaliku elatustaseme
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Digirändurina
maailma avastama
Hub Hoi An (Vietnam, Hôi An)

−

üks minu

lemmikkontoritest.

TEKST JA FOTOD: Kati Kuustik

Kõik

me

soovime vahel puhkust kaugel ja eksootilisel

maal pikemaks venitada, kuid töölkäimise vajadus
sunnib asjad kokku pakkima ja tagasitee ette võtma.
Siiski

on

olemas üks kaval nipp, kuidas kodumaisest

kontorist välja kolida ning töö ja puhkus ühendada.

Kogenud digirändur Kati Kuustik annab nõu.

Eelmisel aastal vahetasin kontoreid

Digirändur (digitalnomad)

tihemini kui sokke, sest sokke kandsin

kes teeb tänapäeva tehnoloogiaimede abil

ma

kuuma kliima tõttu lihtsalt väga vähe.

Neli kuud

asus mu

kontor Malaisias, kolm

tööd asukohavabalt. Digiränduriks
sel ei ole

vanuse- ega

3/2018

olemi-

perestaatuse limiite.

Olen kohanud nii kahekümnendates

kuu Austraalias. Kui maailma nägemiseks

ri kui ka kuuekümnendates

on võimalusi

kelle

mitmeid, siis minu valikuks

osutunud digiränduri rada.

kes

noo-

abielupaare,

lapsed on kodust välja kolinud ning

leidsid, et just nüüd

simiseks. Maailm
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Indoneesias, kaks Tais javeidi alla ühe
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on

reisoolorända-

parim aeg

täis nii

ELUSTIIL

Digiränduri

mikul kõige lühem tee ning selle saavuta-

Maslow’

miseks ei pea isegi Eestist lahkuma. Kodu-

püramiid.

kontor

on mugav

javaikne, kuid sõltuvalt

riigist võib stabiilse interneti saavutamine
olla paras proovikivi. Samuti võib olemine
kodukontoris muutuda üksikuks.

Kui

on soov

melu,

tunda enda ümber

kerget

võib sammud seada kohvikusse.

sub teha eeltööd ja otsidajust

vik, kus teenindaja ei

see

ürita sind kahe tunni

möödudes kinnistunud

pilguga mõttejõul

lahkuma veenda. Aasias leidub ka
mis teadlikult ennast

kuid,

turundavad

eeldusel,

et

kohvi-

digiränduritele

päev

läbi kohvikus

istudes ostetakse regulaarselt kohvi

Üksi

snäkke.

jaid, paarikesi kui ka lastega digirändureid.

enesetäiendusvõimalusi otsides avastasin

Suurim takistus

enda jaoks digiturunduse ja hakkasin

on

ja vähene valmidus
Digirändur võib

siin enda mõttemaailm
vaeva

olla nii

näha.

nast

ettevõtja,

kel taipasin, et digiturunduse valdkonnas

vaba-

töötades
kutseline kui ka
mitte kõik

digirändurid

on

on

just ettevõtjad,

Tege-

ametite variatsioon tunduvalt

– koolitaja, treener,

tupidaja jpt ametikohad

palgatöötaja, kuid minu kontor asub seal,
kus iganes ma parasjagu viibin. Vaid küm-

õpetaja,

me

kuud pärast Tšiili reisi pakkisin kotid

neid, kes

vastava elustiili saavutamiseks

spetsiaalselt uut
suur osa

inimesi

elukutset
on

alustavad,

lihtsalt leidnud

Kus

ennast tõesti

iga kord kokku ja

varandusega ja paluda võõral
silma

peal

oma

asjadel

hoida?

Kolmas ja ühtlasi minu eelistatuim valik
on

jagatud kontorid (coworking space).

Neid

on

palju ja erinevaid

nii

oma

ole-

muselt kui ka pakkumiselt. Mõni kontor

gud, töötoad, ühislõunad, pärast-tööd-et-

digirändur töötab?

tevõtmised ja nädalavahetuse reisid. Mõni

kuid

viisi,

Kui kodu

on

seal, kus

on

süda, siis kontor

et
on

oma

pakkida

kaotada koduseks saanud laud või riskida

internetti, mõnes toimuvad iga päev loen-

tööülesandeid täita interneti teel. Leidub
ka

suu-

ebamugavuseks olla tualetipaus –

võimaldab vaid istumisruumi ja head

kokku ning kolisin Taisse.

võimaldavad

kas

ja

tööd tehes võib kohviku

leidsin tööandja, kes oli minu kaugtöö

plaanidega päri. Olen endiselt täiskohaga

värraamabamiskonsultant, kirjanik, tõlk,
laiem

mul võimalik reisida. Õnneks

on

palgatöötaja. Paljud, kuid

programmeerijad või turundajad.
likkuses

en-

igapäevatöö kõrvalt harima. Ühel het-

rimaks

Ta-

õige koh-

kutsumusega asukohavabalt tegeleda.

seal, kus

ritüüpi

on

on

wifi. Kolm

põhilist

konto-

kodukontor, kohvikukontor ja

jagatud kontorid. Kodukontorisse

on

hom-

jagatud kontor

näeb

välja

nagu tüüpiline

büroohoone, teine sarnaneb pigem lõbusa

startup-kontoriga ning

osa

kontoreid

võimaldab töötada vabas õhus vaatega rii-

Elukutsevahetus andis
vabaduse
Veel kaks aastat tagasi ei teadnud

Uute sõpradega õhtusöögil

ma

Mõnega neist kohtusime

digirändurlusest midagi, aga kõik muutus,

uuesti

Tais.

hiljem

Malaisias.

kui veetsin kolm nädalat Tšiilis elukaaslase juures, kes oli sinna kolinud pooleks
aastaks. Mu partner pidi nädala

sees

tööd

tegema, mis jättis mulle aega kohalikku
elurütmi nautida. Veetsin selle aja luge-

des, hobiprojektidega tegeledes, trennis
käies ja pargis jalutades. Just

see

rutiinne

igapäevaelu tunne, erinevalt puhkusereiside tormilisest kavast või basseini ääres

peesitamisest, sütitas minus reisipisiku ja
soovi proovida teistsugust töörütmi.
Tol hetkel olin maksukonsultant
büroos

–

audiitor-

töö, mida tegin tegelikult

vaid arvutiekraanil.

samuti

Hobiprojektide

kaudu
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Aktiivsemates jagatud kontorites

sipõllule.
nuseid

Mitmed

pakuvad ka majutustee-

(coliving). Jagatud kontorid

repärased

uues

riigis

tutvuste

on suu-

otstest on see, miks jagatud kontorid on
minu südame võitnud.

on

seks ning miks mitte ka uute teadmiste
hankimiseks.

Eesti tolm

ne

jagatud kontor alati

esime-

valik. Vahel harva, kui pole alternatiivi

või tahtmist kodust väljuda, teen tööd ka

kodukontorist, kuid kohvikud jätan pigem
ajaveetmiseks. Põhjus

on

väga lihtne

kvaliteetse töö tegemiseks

on

–

da,

kuid

lihtsalt
töö

teed

oluline ka

digirändurlust võib

päikeseloojangut ja ronid

Kui

jäänud aja

nä-

ujud kose

kaks

teeksid seda ka Eestis.

Üle-

naudid uutmoodi keskkonda

–

pikemalt

eluga harjuda,

pare-

ennast sisse

seada, naabritega tutvuda jpm. Kes
ei oleks naasnud
enne

puhkusereisile veel

miskit muud

kohapeal veedetud aeg võimaldab

miks mitte lisada

kaugtööd? Esmaspäevast reedeni

tööd, nagu

reisikogemus

mini kohaliku

kasutada ka

puhkusereisi pikendamiseks.

kahenädalasele
nädalat

kui otsustada

pikaks ajaks jalgadelt pühki-

vähegi lubab, siis

õhtul

all. Elades ühes kohas vähemalt kuu aega,

Kuidas alustada?
Digiränduriks võib hakata,

on

surfiga, vaatad

dalavahetusel vulkaani otsa või

kaasnevate sotsiaalsete hüvede nautimi-

Minu jaoks

alustad hommikut

rannabaaris

leidmiseks,

traditsioonilises kontoris töötamisega

–

leidub üritusi igaks õhtuks.

meist

puhkuselt tundega,

et

tööle minekut oleks puhkusest veel

üht puhkust vaja? Digirändlus võimaldab
välismaal nautida rahulikult igapäevast
elurütmi

teadmisega,

sellest minu

välismaal saavutada teatud rutiin ning

et aega veel

on.

Eks

jaoks kõik alguse saigi, kui

keskkonnas, kus olen ümbritsetud tööle
keskendunud inimestega,

on

minu jaoks

kontotöiseks keskkonnaks – seal

lihtsam produktiivne olla. Jagatud
rid
on

on

ehitatud

töölauad, koosolekuruumid, stabiilne

internet ning tihtipeale ka võimalus

ren-

tida lisavarustust (klaviatuur, monitor).
Erinevalt kohvikus istumisest ei pea
kliendikõne ajal muretsema taustalärmi
või kohviku sulgemisaja pärast. Paljud

jagatud kontorid pakuvad 24/7 ligipääsu
võimalust,

sest

üksjagu

on ka

neid, kes

sõl-

tuvalt eelistustest või vajadustest hilistel
tundidel tööd teevad. Võimalus tutvuda

igal nädalal

78
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Nädalavahetuse ööpäevane reis Balilt Ijeni kraatrisse
Reisikaaslaseks õde, kes

pikendas.

oma

Java saarel.

puhkust pooleteise kaugtöönädalaga
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Tšiilis igapäevatoimetustegategeledes
ennast koduselt tundma hakkasin.

Aasia, sh Tai,
on

Vietnam

digirändurite

seas

ja

ja Indoneesia (Bali)

vägapopulaarsed

sihtkohad tänu

eelkõige sõbralikele

inimestele

soodsalt võimaldatavale

ning

Tegelikult lei-

luksuslikule elukvaliteedile.
dub

vasta see tõele

digirändureid ja ühiskontoreid kõikjal

na

mis

panevad

tekitamisele

ning

otsida

välja jagatud

rõhku ka

kogukon-

korraldavad erinevaid

üritusi. Maailma eri otstest

nii praeguste kui ka tulevaste

ja eluvaldkon-

•

jaoks

ning aja

olnud üks

veetmine

pik-

eest

tööle nädalaks,

vastutaroh-

paariks

Miks mitte rääkida
varakult läbi

kem pingutada või ajavahe tõttu veidratel

See-eest

on

sest

järgmist puhkust

kaugtööga pikendada?

on

naastes saate

motivatsioon tööandjale positiivselt silma

paista kõrge,

soov

kuuks).

või

tööandajaga

Vahel tuleb enda tõestamiseks ka

kellaaegadel koosolekuid teha.

kaug-

varbaga temperatuuri (lähed

peab täpselt samamoodi tööd tegema,
tähtaegade ja töö kvaliteedi

plaaniga

Kontorisse

kaugtöö ajal

saavutaprob-

tud tulemused ning esinenud

töötaja teab, et imeline

leemid koos üle vaadata. Positiivse

suuresti võimaldatud vaid tänu

esmakogemuse pealt

on

tulevikus

läbirääkimised oluliselt

kaugtöö

lihtsamad. Või ehk avastasid

kogemusi.

Digirändajast joonistatakse tihtipeale

vette

ees

puhkus – selle elustiili võimaldamiseks

oma

on

positiivsemaid ja

enim mõttemaailma avardavaid

pea

ka aega rännata) või katsud esmalt

headele töötulemustele.

minu

hüppad
elu kokku

(pakid

pärit inimestega koos töötamine,

mõtete vahetamine

Otsusta, kas

digirändurite kuvandit. Digirändlus ei ole

elustiil
dadest

Mõtted alustamiseks:

just pari-

nii ka meie väikeses Eestis.

Alustajale soovitaksin
kontorid,

pimestav päikesevalgus

mad töökaaslased. Selline kujutluspilt

kahjustab

ma.

maailmas,

–

liiv klaviatuuri vahel ei ole

Võimalus
varem

nii

palmi all

elada ei ole

kunagi

käegakatsutav olnud.

•

ime-

line illusioon kui liivarannas töö kõrvale

eelistad
rit

•

ikkagi kolleegidega

ise, et

konto-

jagada.

Tee tööd, mis sulle meeldib. Isegi

palmi all ei ole tore teha 40 tundi

Loe lisaks: www.lifeplaneship.com

kokteili rüüpavast noorest. Enamasti ei

nädalas midagi, mis sind

inimesena

õnnelikuks ei tee.

•

Tee endale selgeks
see, mida

Nädalavahetuse

sa

oma

töö stiil ja

digirändluselt otsid.

Selle järgi saad valida ka tööko-

päevareis Tai
ha ning keskkonna, kus viibid.

saartele.

Erinevate jagatud kontoritega

saad

tutvuda näiteks coworker.com-i
veebikeskkonnas.

•

Arvesta,

et

kaugtööd tehes

on

reisisihtkoha valik tugevas sõltuvuses

interneti kiiruse ja kättesaa-

davusega. Asutamata

saarte vahel

seiklemine või nädalane
on

küll

mägimatk

ägedad, kuid kui

sa

samal

ajal interneti puudumise tõttu
tööasjadele ligi ei pääse,

on

tegu

puhkusereisiga.
•

Vali

oma

tempo

–

kohta minek võib

iga nädal uude

puhkusereisil

tore

olla, kuid kas samal ajal tööd tehes

jääb
•

sul mahti

kogemust

Arvesta teistmoodi

nautida?

väljaminekute-

ga, nagu kindlustus, lennupiletid,
viisakulud ja kontoritasud. Kodust
tööd tehes võib juhtuda, et pead
stabiilse

interneti jaoks

lisakulu-

tusi tegema, kohvikus on viisakas

perioodiliselt midagi osta ning
jagatud kontoritel

on tavaliselt

päeva, nädala, kuu või tunnipõhised
paketitasud.
•

Naudi elu, ole avatud

meelega ja

proovi ise järele!
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FOTOÕPETUS

Drooniga
reisile?
TEKST: Stina Eilsen

FOTOD: KAUPO KALDA, HANDO EILSEN

Aerofotograafia kogub populaarsust, väike lennumasin
Keri

drooni näol suudab jäädvustada meeldejäävaid võtteid
sellistest paikadest, kuhu tavalise kaameraga kuidagi

ligi ei pääse. Siiski tasub meeles pidada, et droon jagab
õhuruumi teiste lennumasinatega, nagu helikopterid,
lennukid ja muud lennuseadmed, ning seetõttu tuleb
ennast

enne

kasutamist teatud reeglitega kurssi viia.

Kogenud droonifotograaf Kaupo Kalda jagab soovitusi.

Millal peegelkaamera drooni vastu
vahetasid ja miks? Või kasutad mõlemaid?

Kuigi

mu

põhitöö

disainerina

vaimule vaheldust

on

juurde sattusin suhteliselt

ning

kõnetas kohe

teeb seda siiani.

samuti

vaja. Fotogra-

feerimisega tegelen juba ammu,

see

droonide

juhuslikult,

kuidagi

hämmastav, arhitektuuri ja linnaruumi
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kipugi

enam

kätte võtma,

see

tundub isegi

olnud

erilisemad

igav.
Millised

võtted,

on

kõige

mis reisidelt oled saanud?

eriliselt

Praegu pildistan

pere-ja reisiasju peamiselt nutitelefoniga

80

on

muidugi drooniga. „Tavalist” kaamerat ei

loov, on

aga

Samsung Note 8, mille kaamera võimekus

Ma

räägiks hoopis

ühest videost. Möödu-

nud aastal olime perega nädala

pisikesel

Keri saarel saarevahiks. Väike reisidroon

saar.

FOTOÕPETUS

oli muidugi kaasas ning sain igasugu il-

madega seal sellega pildistada ja filmida.
Eriline oli aga see, et tegin saarelt reaal-

ajas lendava live drooniekskursiooni
Facebooki

–

Milline

4G mobiililevi, siis oli
on

Youtube’ist „Keri

kompaktsuse kohta

see

ja

mis

Mavic

saar

mi.

hiljuti

uuendatud mudel

on

60%

mis

Nüüd

saadavalt sellest ka

on

lahendanud oled
arvestama

mure

enda

Dji

Mavic

Air,

mis

on

ja millega reisides

peaks?

käituvad kangid

väiksem.

Mavic Pro eelis

sobib

on

juba nii pi-

see

on

see, et

mudel

akut,

Jalad

on

•

ja see

on

sel mudelil kokkuvolditavad ja

siis umbes kõrsikukarbi suurune,

pea

gelt jakaugelt,

alati tegemaväga kõr-

vahel

on

ka 10 meetri peal

juba midagi

uut

võimalus ka

kõrgemale liikuda, muidugi

ohutusreegleid

ning põnevat. Samas

silmas pidades.

on

pult

on

kom-

igaüks sellega hakkama.

on

Kuidas

ja kus

drooniga

soovitaksid

esimesi

algajal

ja laial põllul. Rahulikult ja kohe

mitu

korda. Alati peab olema ettevaatlik, sest
droone ikka kukub päris tihti alla ja seda
peaaegu alati piloodi

minnakse üle

Atti mode’i peale, mis on

manuaal-

pigem halb

uu-

dis. Siiski

ca 10 meetri

kõrguseni oskab

droon ka

maapinna mustrite järgi end

Kui tekib paanikamoment
on

lase kangid

–

see

peatumiseks. Juhul, kui sel

teha?

Soovitaksin esimesed katsed teha suurel

kõr-

mägede ja hoonete vahel kaduda.
•

harjutusi

ega

vaja 8 satelliiti, et droon

lihtsalt lahti, droonile

-ruumi linnulennult

keerad

paigal hoida. Satelliidid võivad kõrgete

paktne. Väikese harjutamise järel saab

tänapäeval unikaalne võimalus.

Droonipilti ei

Üldiselt

n-ö

teistest inimestest rääkimata. Droon

annab üsna vaba 3D

Ära mine kohe liiga kaugele

neile lukustuks. Alla selle

on

eriline, et ennastki paneb ahhetama,

–

gele.

üldiselt piisav aeg.

seega mahub taskusse. Ka

tulemus

•

on

mis annavad tunni

Drooni eeliseks

see, et

enda poole, siis

režiim ja kogenematule

see on

peegelkaamera ees

on

hästi ka reisile kaasa võtmiseks.

Kasutan kolme

sikesed, et nad võtavad vähem ruumi kui

peegelkaamerad.

osa

n-ö loogiliselt

kangi vasakule, liigub vasakule.

lennuaega ja see on

Mõned uuemad mudelid

Püüa madalal manööverdades hoida

veel

väike ja ka küllaltki vaikne. Seetõttu

jaoks

inimestest

uuem

drooni tagumine

Dji

asja-

Pigem rohkem, pigem

suunas

õhuruu-

tõeline innovatsioon.
•

on

live”. Läheme Ke-

takistava

igas

eemal.

vaiksem,

sõsarmudel

suurus

on

üllatavalt hea.

on

tundub reisile kaasa võtmiseks

drooni

Stardi alati kohast, kus

oma

tehniliselt

nähtav, otsides

oluna. Kuidas selle

nii

Dji

•

Pro,

mida ise ka kasutan

minimaalselt 5 meertit vaba

rile tänavu jälle, ei jõua seda ära oodata.

näiteks

Soovitused algajale:

kuna sinna ulatub mandrilt

võimalik. Video

just

hea reisidroon?

Mulle meeldib kokkuvolditav

Selle

Sageli

on

korraldus

on

ikka

satelliitside ja üldiselt kõik korras.
•

Püüa inimestele mitte närvidele
Droonide suhtes on eelarvamus,
takse süüdistama piilumises,

käia.
kipu-

privaat-

suse rikkumises või lärmis, mis kõik on

loogilised

reaktsioonid.

vea tõttu. Automaa-
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tika

on

droonidel aga tänapäeval juba päris

hea ning üldiselt

see

alt ei

Santorini.

vea.

Guugelda enne reisi sihtkohariigi droonireegleid. Üldiselt

näiteks Kuubal võib

tolerantsed, aga
kehvasti minna

ollakse laias laastus

ja ka

Kanadasse

keeruline luba saada. Araabia
emiraatides

on

asi

Helsinkis Vantaa

väga range.

Soomes

lennujaamast 5+ km

Loodusparkides üldjuhul ei

võib

kõrgusel.

drooÜhendrii-

soosita

ne, teadaolevalt eriti Ameerika
kides.

päris

väga

Ühend-

lennata kuni 50 meetri

igal pool

on

•

Milliseid reelgeid tuleb
drooni lennutamisel

järgida?
Droon on lennumasin ning jagab
õhuruumi lennukite, helikopterite ja
teiste lennuseadmetega.

Seega peaks

arvestama järgmiste reeglitega.
1.

Lenda

maksimaalselt 150 meetri

kõrgusele, kuid pigem vähem. Alates sealt

on

teiste lennumasinate

õhuruum.

2.

Hoia lennujaamast mitu head
meetrit

3.

kilo-

eemale.

Hoia eemale suurtest

inimmassi-

dest, eriti nende pea kohal lendamisest.
4.

Stardi

püüa
5.

kusagilt
teisi

rahulikust kohast ja

mitte

segada.

Drooni tasub endast mitte liiga

kaugele lennutada, jälgi alati ka
silmsidena selle asukohta. Enamik
õnnetusi on kuhugi

külg

ees või

otsalend, eriti

tagurdades, kui ekraa-

nilt seda ei näe.
6.

Eestis saab www.lennuluba.ee
data neid alasid, kuhu

on

taotleda. Võid ka guugeldada
po Kalda

lennuluba”

vaa-

vaja luba
„Kau-

ning leiate

mu

pikema blogiartikli sel teemal.
Trahvidest pole kuulnud, pigem

palutakse droon alla tuua ja tegevus
lõpetada, kui
koht. Eestis

on

on

selleks

mõni ebasobiv

liiga kõrgele lennanu-

tele rakendatud ka väärteomenetlus.
Valdkond

on

ikka veel suhteliselt

uus

ja reeglid veel kujunemas ning seetõttu võib ka netist leitav olla kohati

vas-

tukäiv või segane. Laias laastus kehtib
aga terve mõistuse
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Reisikaaslane
naftavanni
võtmas.

Naftavanniga
tervist turgutamas
Ann Aaresild käis Aserbaidžaanis
toornaftas kümblemas. Naftavannid

Ka raviturismvõib olla
ma

välismaalasi

aitavad tervist turgutada mitmel moel,
samas

ei ole naftakümblus Euroopas

raviviisina tunnustatud ja mõtegi naf-

ajendiks,

et hakata reisi ette

ning seejärel teele asuda. Käib ju Eestiski
Pärnu, Haapsalu või

võtmas. Miks siis mitte ka ise

valmista-

arvestatav

kogus

Värska ravilates mudavanne

piiritaguste pakkumiste üle

uudishimutseda?

Minu meelest

kõige

erakordsem kümbluste valikus

takümblusest tundub eestlasele esiti

tarbelised naftavannid.

veidi võõristavana.

nid iidsete

Just-just,

on

raviots-

mitte muda-, vaid naftavan-

tulekummardajate maal, praeguses

Aserbaidžaanis!

Huvi Naftalani minna tekkis tänu reisikaaslase aastakümnete
TEKST JA FOTOD: Ann Aaresild

tagusele kogemusele, mil veel soveti ametiühingute kaudu
eraldati ravituusikuid kõikjale Nõukogude Liidu sanatooriumidesse. Küsisin

enne

reisi kaaslaselt filmi „Mehed ei nuta”

stiilis: „Kas aitas?” Vastuseks kõlas: „Aitas. Silmanähtavalt
aitas.”

Naftalan
Naftavanne kui
talan. See asula

teraapiat pakutakse paigas, mille
on

midagi

lähedusse tühermaale
hoonet. Kiviaiast
semaid

on

väikelinna

püstitatud kolm

piiratud asulas

vannimajasid,

ja küla

endas

on

nimi

on

vahepealset,

uhket

Nafmille

sanatooriumi-

veel trobikond väik-

samuti võib naftavanne saada Bakuus.

Tegu on toornaftaga, mille keemiline koostis erineb bensiiniks
töödeldavast naftast. See

on

koostiselt vist paksem ja kõrgema

süttimistemperatuuriga. Sellepärast tekib ka vajadus iselaadset maaõli nimetamise kaudu eristada
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Hotell-sanatoorium

Chinar. Maja

ise

sanatooriumis käis reisikaaslane

ehitatud

on

nõukogude ajal, renoveeritud hiljuti.

Samas

1983. aastal.

Naftalani reisimine oli omaette ettevõtmine.

Otselendu Bakuusse ei olnud. Odavaim

ühistranspordivariante,kuid infot nende
kohta ei leidnud. Saatsime

sanatooriumis-

oleks olnud lennata läbi Moskva, kuid

se

infopäringuja saime tellida 50 manati

vahemaandumisel tulnuks üle 20 tunni

(25 eurot) eest endale

edasilendu oodata. Teised lennud olid

sed tähelepanekud teel hotelli olid Heydar

mitusada eurot kallimad. Lõpuks leidsime

Əliyevi piltide rohkus

lennu Istanbuli kaudu Gəncə linna (ingl

aegsete Ladade ülekaal.

auto vastu.

tee ääres

Esime-

Rahvaarv: 9,9 mln

Raha: manat (1

ja soveti-

Aserbaidžaani

on

selt teine linn, elanikke

on

suuru-

e-viisat.

Kuigi

ministeeriumi lehel

märkida

passi

eestlasele

vaja

pole

märgitud

passid käest andma. Öeldi,

oma

Ei tohi olla käinud
et

see

läheb

migratsiooniametisseriigis
registreerimiseks.

viibimise

Ühistransport: väljaspool

Noore eestlasena,

kellele

on

öeldud, et

oma

dokumentidel

tundus

ja kummaline. Õnneks saime

see

oma

Bakuud

keeruline, lihtne ringi liikuda kohalike

on

väga täpselt ning

Mägi-Karabahhi

piirkonnas

peab silma peal hoidma,

andmed

igal pool saab

E-viisa: 20 dollarit (EL-i liikmetele)

jõudes pidime

linki. Viisa

keeruline. Oluline

2 manati)

inglise keelega

neid

hulgi, kasutasime

vormistamine

on

ca

Sanatoorium

umbes 320 000.

e-viisa pakkujaid oli
Eesti Vabariigi välis-

=

hakkama vene keelega, Bakuus ka

Chinari sanatooriumi
Aserbaidžaani sõiduks

euro

Keel: aserbaidžaani,

Ganja), vahemaandumisega Nahhitševani
ekslaavis. Gəncə

Aserbaidžaan

ohtlik

passid

„taksodega”
Lennukipilet: Tallinn–Istanbul–Ganja,

teatada esimene ööbimiskoht. Makstakse
kätte

krediitkaardiga –

20 dollarit. Kui

sa

pärast

1992. aastat

oma

tama nii

Tallinna, Istanbuli

kui ka Gəncə

lennujaamas

seiklus

löödi templid passi ja

algas. Omaette küsimus

kuidas saada
vahemaa

on

Hotell oli väga peen ja toa hind kahele
eurot öö

–

tundus mõistlik, kuna

see

oli ka

lennujaamast Naftalani,

see,

–

70

Transfeerid: Ganja–Naftalan 25 eurot

(hotellist tellitud transfeer), Naf-

si-

saldas kolm korda päevas (eriti rikkaliku)
Rootsi laua ja laia lehviku raviprotseduure

kahele, sealhulgas naftakümblusi. Kes

lennujaamas.
Gəncə

Bakuu–Istanbul–Tallinn 310 eurot

jätkuda.

ei ole

Mägi-Karabahhi piirkonnas, saad
e-viisa kätte paari
päevaga. Seda peab prinditud kujul näikäinud

ja südamerahus võis reis

on

talan–Bakuu 50 eurot (tänavalt leitud

autojuht)
Ööbimine Naftalani sanatooriumis:

Prot-

nõus vähemate mugavustega, leiab kind-

tuba kahele 70 eurot öö eest.

lasti ka

seduuride saamiseks peab viibima

poole võrra odavamaid majutuse ja

vannituse kohti.

kohapeal vähemalt 7 päeva.

sest

umbes 70 km. Olime uurinud

Kuna tegu

on

ikkagi raviasutusega, tuli

Ööbimine Bakuus: apartment kesklinnas

30 eurot öö eest, hotellid kallimad
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Taga-Kaukaasia vaade

Qəbələ suusamäele.

Otsustasime mikrobussiga ringsõidu
kasuks: seitse reisijat,

12

tundi, 360 kilo-

meetrit, maksis näo peale ainult

15 eurot!

Slaavimeelne reisiseltskond väikebussis oli

kirju: sõbralikud inimesed Valgevenest, Ukrainast, Moskvast ja isegi Taškendist. Ilma
viinata nad muidugi hakkama ei saanud.
Poliitika üle vaidlemast hoiduti („sellest

me

ei räägi!”), ehkki üks reisiline pärines suisa
mässulisest Donbassist. Jutus jäidkõlama

pigem

Vene televisioonide kaudu tuttavaks

korratud

seisukohad, sealhulgas kahetsus

rahvaste

sõpruse kantsi,

vankumatu liidu

lagunemise pärast.
Ringreisi

eeskava

sakuurorti
meid

nägi

ette sõitu

Qəbələ (Qabala),

vagonetis kahe

suu-

kus köistee

kilomeetri

kõrgusele

mäe otsa vedas. Seal saime hea kohvitassi

juures lumiste mäetippude vaadet
Seejärel
külaelu
läbida arstide

saabujail

karussell,

sest

raviprotseduurid määratakse alles pärast
piisava
näis

arvu

tegevus vormitäide.

see

vene

allkirjade

saamist. Suuresti

keelega sain

siiski kõik

lõpuks allkirjastatud.

justkui pruunika kreemiga sisse määritud,
mis ilmselt

pärast

oligi vanniskäigu eesmärk.

esimest

paari vanni

arenes

Pea olematu

järelküürimise oskus, kuna

vajalikud read

võinud heledad

Ka esimene ravivann

Mina ei
võtta

välja.

paljaks, ronida

ras

...

põhjast

soojendavat

pruuni

justkui vedel šokolaad,

mis lõhnas natuke

üldsegi

ootab. Kästi

vanni, mille

hakkas immitsema ihu
vedelikku. See oli

ees

Seejärel

oli

päris

vannitaja

Aja möödudes

osutas ta kõigepealt abi

libedast õlivannist püstisaamiseks. Selleks
toetas ta kukalt

ja lükkas

istuma. Üsna

ootamatult võttis vannitaja välja küünra-

pikkuse metallist kingalusika (!),
küürima.
siis

kere,

Kõigepealt
siis

jalad. Järgnes pühkimine

paberrätikuga. Seejärel
vannitaja

su

seebise

ja naftajäägid
omandas

et hakata

lükkas puhtaks käed,

kuum dušš, kus

nuustikuga

üle küürib

ihult maha uhub. Nuustik

seejuures karamelse

tooni.

Pesuvahendiks oli sinine dušigeel. Reisikaaslase sõnul kasutati sovetiajal 60%

pesuseepi, kuna tavaline silmapesuseep
ei olnuvat piisavalt tõhus. Kogu

see pesu

võttis aega 20 minutit. Vanni järel, isegi
pärast märgpesu tundsin, kuidas ihu oleks
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oma

isemoodi lõunamaa minevikku

vaatamise

kogemus.

Astusime sisse kuna-

muidu oleks

gise

päevariided kohe

üliku rikkalikult

vaipade,

mustrite ja

minema

piltidega kaunistatud

elamusse. Seal oli ka

visata.

hoolitsusi ei tehtud, sai ette võtta väljasõite.
Neid pakkusid tänaval passivad autojuhid,
hind kokkuleppel. Väljasõite sai tellida ka

hotellist, aga siis oli

tasu märksakallim.

tegu

oli

Vaikelu Kiş'i

grupp hiina turiste, mis näitas, et

üleriigilise turismimenukiga.

Sõitsime külasse nimega Kiş (Kish), kus
asub ilus Albaania pühamu. Ehituse kuju

järgi hinnates oli ilmselt tegu kunagise ristiusu kirikuga, kus nüüd võib kaeda iidva-

pöö-

10-minutise liivakella ümber

mis

Eks

imalalt, eriliselt, kuid

mitte ebameeldivalt.

mägise

pärli nimega Şəki (Shaki),

ka minu

Pühapäeval ravivanne ja muid tervistavaid

teadnud, mis mind

nautida.

kogukondliku miljöö ja lihtsate poekestega

suurem

kirjutati

kohe

külastasime kaunist

külatänaval.

KOGEMUS

Kristluse jälg Aserbaidžaani Albaanias Kiş'is.

Kohalikud kõnelesid, et meie uhke hotell,
samuti naabruses olevad hotellid,

kuulu-

vad Əliyevi perekonnale.

Sõda,

ja islam

Ə liyev

Vahest rohkem kui šiia usk, mõjutab

igapäeva elu paternalism,
Aserbaidžaanis
-meelsed

on

kõik

sovetiaegsed ja

mälestusmärgid silma

datud. Lenini kultus

on

vannutatud

juht ka mošeed külastab,

lisada:

Lehviva Aserbaidžaani
suur

juht seiras

ekraani

mees

pidas

„Aga ta joob viina

sind

Kui

kas

politseiniku käest,

jaatava vastuse, millele
vajalikuks

presidendiks

Heydar Əliyevi kultusega.

küsisime tänaval
suur

alt teisal-

asendatud aastail

1993–2003 Aserbaidžaani

nende

isade kultus.

saime

kohe
kah.”

lipu taustal olev

isegi telesaadete ajal

ülanurgas!

Kogu reisi vältel tundsin Mägi-Karabahhi
nu

säilmeid

ja esemeid. Kunagi

tähtis vaimuelu

keskus,

oli

see

väga

mille vibratsioone

Asertänapäevalgi tajuda. Tegu
baidžaanis asuva, mitte Vahemere-äärse
võib

on

Albaaniaga. Nii
peavad

aserid kui ka armeenlased

end muistsete albanite lasteks.

Teadlased

sellega ei

tavad albanite

nõustu

on

grusiinidega, sest udid

olid

justkui uued.

jõudesja internetis

Hotelli

tagasi

natuke surfates

et mõni aasta tagasi oli
kus ära renoveeritud.

kogu

Küllap

selgus,

linnakestahetakse

Naftalani kui sanatooriumilinna arendada

ja

seetõttu investeeriti sinna rohkem raha.

konflikti hõngu. Ühest küljest seetõttu, et
Karabahhi piirkond oli linnulennult vaid
mõnekümne kilomeetri kaugusel Naftala-

nist, teisalt käis sõda kohalikega vesteldes
jutust tihti läbi.

Ka

Naftalani asulas oli

esinduslik mälestusmärk Armeeniaga

nime-

ning

järeltulijateks kohalikku

sirahvast udisid, kes

majad

pi-

suguluses hoopis

kõnelesid

Ülesvuntsitud Naftalani tänav.

gruusia

keelega lähedast, praeguseks väljasurnud
kartveli keelt.

Tagasiteel

käisime viimase peatusena

Yevlaxis (Jevlah), et Kura jõega ühendatud
kanali äärses uhkes restoranis kala süüa.
Restoranis olid erinevad

seltskond sai einestada
toakeses.

Kahjuks

majakesed, kus

oma

rohkem

ei näinud kui

jõge ja Əliyevi

Samas rääkis

autojuht,

alguse

et

privaatses
linnast

me siit

suuri

pilte.

Kurajõgi

Musta mere lähistelt

saab

mägedest,

voolab läbi Thbilisi ja kogu Aserbaidžaani

ning suubub Kaspiasse. Sisuliselt on tegu
Aserbaidžaanile ülimalt tähtsa tuiksoonega, mistõttu kohalikud kutsuvad

jõeorgu Emake

viljakat

Kura. Teisisõnu: Kura on

aserite Emajõgi.

Järgmistel päevadel veetsime aja
sanatooriumis
ümbruses

enamasti

protseduure võttes

jalutades. Läksime

ja

selle

uudishimuKorrus-

likult Naftalani alevikku kaema.
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inimesed. Vaevu jõudsime ekslikul näol
tänaval peatuda, kui juba astus keegi ligi ja

pakkus abi õige sihtkoha leidmisel. Mitte
kordagi ei tundunud, et keegi üritaks meie
pealt kasu lõigata või meid

tüssata.

Eestist saabununa olime suhteliselt
likud. Sanatooriumis

erand-

igatahes ei kohanud

kedagi väljastpoolt kunagise NSVL-i
piire

saabunut. Silma

ümaranäolisi

saabunuid, kes
lanud

jäi üsna

suur

hulk

ja pilusilmseid Kasahstanist
eristusid

järjekorras seista

sellega, et

ei

malikka

ning püüdsid

kas arsti ukse taga või mõne leti

ja jälle

ees

vahele tulla.

Mitmed, kellega
Əliyevi õpetussõnad sanatooriumi seinal.

sai

jutuots üles võetud,

kõnelesid tervistumisest. Väidetavalt

on

naftalanil põletikuvastane ja desinfitseeriv
toime. Aitavat veresoonte

peetavas sõjas langenutele. Suurem taplus

peeti

maha 1992–1993. Viimased tuli-

olnud logistiliselt liiga keerukas ning

kuliidi, krooniliste haavandite, neuroder-

„lääne” inimestena otsustasime maksta

semad lahingud käisid veel 2016. aasta

matiidi ja psoriaasi korral. Alates 2010.

mugavuse eest.

aastast

kevadel.
Võrreldes
Aserbaidžaani

kuusirp
on

lipule ilutsema pandud

ja täht kinnitavad, et

tegu moslemimaaga.

pole

mitte

märgiliselt

Siiski-siiski!

viisnurk, vaid meilegi

kaheksakand! Ka sõduritel

on

tuttav

kakaheksa-

õlakutel

heksaharulised tärnid. Samuti
kand laialdaselt levinud

Täht

on

vaipade

mustrites

ja pühamute kaunistustes.

Bakuu

ülejäänud Aserbaidžaaniga on

väga uhke

ma vanade

keskus. Linnas

välgutavaid

paljast

– Heydar Əliyevi keskus, Lee-

gitsevad tornid jpm. Väliskujult

on

kuidagi tegu olevat rangeid

guid seadva islamimaaga.

Samas

on

selline

milles kohtab eeskätt

maaelupildiga,
mehi

–

kas

taksojuhtide, poemüüjate või

on

reisiks sobivaimad

õiteaeg märtsis-aprillis ning viljade

septembris-oktoobris. Siis
mõõdukalt 10–25 kraadi.

on

ri üle

on

on

aserid

väga uhked.

Sellele saime

Kunstimuuseumis,

kus oli peaaegu terve korrus

aeg

õhusooja

pühendatud

dab umbes 50% naftaleeni
sisaldus umbes

pole

naftalan

sisal-

(tavanaftas

80%). Euroopa Liidus

tunnustatud, kuna

naftalani

ülemäärases tarvitamises nähakse ohtu.
Ilmselt

just seepärast piiravad

sanatoo-

riumi arstid ka naftavannides kümblemise

Bakuu tänavaid ääristasid suured traatvõr-

kudega betoonplokid. Sedapuhku polnud
õnneks tegemist terrorivastase meetmega.

kestust. Uudishimulikena

pärisime

arstide

käest nende ohtude kohtaja vastuseks
me, et mõõdukust

pidades

ei teki

sai-

kahjusid.

Lihtsalt peagi oli oodata linnatänavatel
toimuvat vormel 1 maailmameistrivõist-

politseinikena.
Meelde sööbis pilt, kus lehtlas passinud
meeste

Ilmastiku poolest

Ravivannides kasutatav naftalan

piiran-

ponnistatud glamuur kontrastis argise

Aserbaidžaan asunud edendama

hästi

ka kohalikule vaibakunstile.

tundu

on

naftalani ravile tuginevat turismi.

rannapromenaadilerajatud vaibamuuseum, mida külastasime. Vaibakultuuuhke

ihu

eurolaulikuid kaeda, siis ei

sil-

ehitiste kõrval maailmatasemel moodne

kinnitust ka Riiklikus
Kui Aserbaidžaani MTV-d või

paistis

(või uueaegsete historitsistlike)

arhitektuur

haiguste, radi-

juurde tuli üks naine midagi

üt-

luste etappi. Bakuu

on

suurlinn, mis kasvab

Kaspia

aina edevamaks

uhkemaks. Mille arvelt?
lema ning sai seepeale mehe poolt räigelt

valjuhäälse ja tuliselt ahistava sõnavalingu

äärne

mere

Vihjeks

on

ja

ka

ran-

napromenaadilt paistvad naftapuurtornid.

Kokkuvõtteks
Aserbaidžaani reis andis ootuspäraselt
kolm ühes: uudishimu sai rahuldatud,
võis tervist imerohugaturgutada ning

kauge

osaliseks.

Nostalgiline rahvaste sõprus

maa

eluoluga tutvuda. Aserid olid

silmatorkavalt sõbralikud ja külalislahked.
Teenused toimisid ja üldiselt võis end tun-

Uhkusehitistega ajalukku
Oma reisi viimased paar
me

päeva

otsustasi-

veeta pealinnas Bakuus. Sõit Naftala-

Nostalgiaootus täitus

nist Bakuusse

kohtle– võrdsust ja vendlust kõige paremas

mõttes. Eelduseks,

mõistagi,

ladus

keele oskus. Aserite kohta võib
kokku 50 eurot.

Ühistranspordiga oleks
nad
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võis

sõbralikku mitte kedagi eelistavat

(umbes 300 kilomeetrit)
mikrobussiga maksis

Kõikjal

tajuda nõukogude aja vabameelset ja

mist

külatänavalt tellitud

100%.

on

ääretult sõbralikud

da turvaliselt. Vene keele oskus
abiks. Kõik, mis

öelda,

et

ja abivalmid

on

suureks

seotud teenuste ostmi-

sega, on meie inimese

Tekkis
vene

on

jaoks odav.

mõte, et raviteenuseid pakkuvaid

sihtkohti võiks eri maades
külastada.

•

edaspidigi

Veel

puhkuseideid:

www.gotravel.ee
KREEKA
Ahvatlev

Kreeta, Rhodos,

Korfu, Santorini
ja palju

teisi sihtkohti

Reisipaketid
Tallinnast
al

329 €

tel 631 0110

●

gotravel@gotravel.ee

TERVIS

Alpinist, tule ja osale
kasulikus kõrgushaiguse
geeniuuringus

Kutsume kõiki eestlastest mägironijaid

teadusuuringuga ühinema. Kui teil
matkakogemus kõrgemal

on

kui 4000

meetrit ja sooviksite uuringus osaleda,
andke oma osalemissoovist teada

korgushaigus@gmail.com.
Osalejatel palutakse täita 10-minutiline küsimustik

Kes kuuluvad

kõrgushaiguse
riskigruppi?

oma

matkakogemuse

kohta ning liituda Eesti Geenivaramuga

(www.geenidoonor.ee), seejärel

tuleb anda vereproov endale sobivas

proovivõtupunktis. Uuringu lõppedes
saadetakse osalejatele personaalne

tagasiside kõrgushaiguse
se

geneetili-

eelsoodumuse kohta ja ühtlasi ka

muud terviseinfot, mida pakub

Eesti

Geenivaramu kõigile geenidoonoritele.

TEKST: Allan Tobi

Kõrgushaigusele ei ole keegi meist

Tartu Ülikooli teadlased koostöös Geenivaramuga

kutsuvad alpiniste osalema põnevas kõrgushaiguse

uuringus, mis annab osalejale vajalikku infot haiguse

geneetilise eelsoodumuse kohta.

immuunne, aga mõni inimene suudab
suureneva

reemsete
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oludega kohaneda kiiremini kui

teised. Huvitaval kombel ei ole kõrgustaluvus seotud sportliku vormiga. Hea
füüsiline

90

kõrguse ja kaasnevate ekst-

vorm

aitab küll mägimatkadel

TERVIS

pika kilometraažiga paremini toime tulla,

niks. Kui inimene viia otse Everesti

kuid mida

kaotaks ta seal teadvuse vaid

kõrgemale

rohkem tulevad esile
kes

inimesed
toime

ole

ja

teada, miks

kuid võib arvata, et

geneetilistel faktoritel.
kõrgmäestikus

oma

Teadlased

elavaid

võivad aidata neil vähese

Kõrgushaiguse alampiir

roll

on

kogukondi

hapniku ja mada-

õhurõhuga paremini toime tulla.

ei ole veel

kas sellised

teada,

sioonide
Selle

juures,

populat-

näiteks eestlaste

väljaselgitamiseks on

teadlased koostöös Eesti
alustanud
on

Siiski

geneetilised

muutused ilmnevad ka teiste

Tartu

seas.

Ülikooli

Geenivaramuga

teadusuuringut,

Ainukene toimiv

Alustame siiski natukene madalamalt, nii
umbes 2400 meetri pealt, mida loetakse

kõrgushaiguse tekkimise suhteliseks
alampiiriks.
vestada,

See ei

olegi nii kõrge, kui

et mitmed

ar-

suusakuurordid, linnad

sused asuvad kõrgemal kui 2400 meetrit

ning isegi õhurõhk tavalises reisilennukis

kõrgushaiguse tekkimist ja

oma

diagnostilist

teel, ühtegi

testi selleks olemas ei ole.

Uuringust saadav geneetilise eelsoodumuse

oma

puhul

info aitaks inimestel

arvesse

võtta

organismi eripärasid ja vastavalt

sellele kohandada ettevalmistust ekspeditsiooniks kõrgmäestikus

−

see on samm

teaduspõhise alpinismi poole.

laskuda,

mis

mägiroraske-

võib osutuda oodatust

ja mõttevõime on väikelapse tasemel ning
hingaksite nagu

läbi kõrre. Madalamale

tehnilisi

manöövreid, kus

ruumi ei ole. Ilmselt

ilmnevad esimesed sümptomid 2–24 tunni

jooksul ja kestavad paar-kolm päeva pärast

õnnetustest

sooritama

misel.

eksimustele

kõrgushaiguse
miks

kõigist

80–90% juhtuvad just lasku-

Ekspeditsioonidel väga kõrgetele

hapnikubalhapnikuvaloone,
organismi
rustust parandajakõrgushaiguse sümptomägedele

tavakõrgusele naasmist.

on

põhjustest,

on

tavaks kasutada

mis aitavad

Kuidas kõrgushaigust ära

meid teatud määral leevendada.

tunda?
Kõrgushaiguse ravis

kõrgustaluvuse koh-

ta teada ainult proovimise

nimise

alahindamine üks

vastab 1800–2500 meetrile. Tavaliselt

Kõrgushaiguse diagnoosimisel võetakse
Hetkel saab

võimalikult

kõrgusele pääsemiseks peate

ja kergesti ligipääsetavadvaatamisväär-

selle tõsidust.

mõjutavad

„ravi” on

kiiresti madalamale

maks. Kujutage ette, et teie koordinatsioon

mille eesmärk

tuvastada geneetilised markerid, mis

soodustavad

Mida teha, kui märkate

kõrgushaiguse

mõned

ja tuvastanud geneetilisi markereid, mis

la

tippu,

minutitega.

sümptomeid?

edukamalt

kõrgmäestikus teistest paremini

tulevad,

uurinud

seda

viib,

hoopis inimesed,

kõrgusega kiiremini

harjuvad. Täpselt ei

on

matkatee

aluseks
neva

peavalu koos

ühe või

enama

järg-

sümptomiga: väsimustunne, unetus,

iiveldustunne

ja kõhuprobleemid, söögiisu

kadumine, käte, jalgadeja näo tursumine,

püsivalt kõrge pulss ning hingamisraskused.

Kõrgushaiguse sümptomid sarna-

nevad näiteks

levinud ka mõned

ravimid, millest üks populaarsemaid on
deksametasoon, kuid selle toime ei ole
teaduslikult

ja

tugevat tõendust

leidnud

sellega võivad kaasneda soovimatud

kõrvalmõjud. Teadusuuringutes on ainukesena võrdlemisi

järjepidevaid tulemusi

andnud atseetasolamiid

gripi, vingumürgistuse,

veepuuduse või pohmelliga, mis

on

Diamox),

(kaubanimega

mis aitab leevendada

ja ennetada

võib

kopsuturse sümptomeid teatud

diagnoosimise teatud juhtudel keeruliseks

inimestel.

Sellegipoolest tuleks atseetasolamiidi

teha.
tarvitada ainult siis, kui

Mis

kõrghaigus?

on

Sümptomite eiramisel võib kõrgushaigus

Alpinismist ja kõrgmäestikus
rääkides ei

saa

üle ega ümber

matkamisest

kõrgushai-

gusest ehk mägihaigusest. Kõrgushaigus
on

seisund,

alanemine

mida

põhjustab õhurõhu

ja seega

hulga vähenemine

kättesaadava
üha

Kuigi protsendiliselt
kogu aeg
tõustes

sama

palju,

on

hapnikku

väheneb

kõrgeimas punktis,

meetrit)

on

võrreldes
Teisisõnu

Näiteks

peab

inimene ühe

asemel tegema rohkem kui
samas

ei ole

hulgas hapnikku kui

kõrgemal

annab kehale aega

liikumine, mis

kohaneda) või

eelnevalt

kogunema vedelik, mis takistab efektiivset

esinenud

hingamist ja sarnaneb aeglase uppumise-

lu vähendamiseks saab kasutada mitteste-

Kopsutursele viitab tugevasti rasken-

roidseid

kopsuturse .

Tihti esineva peava-

põletikuvastaseid valuvaigisteid,

ekstreemsetel juhtudel verine vahutav

ei

(8848

umbes 30%.

hingetõmbe
et saada

tavaliselt. See

kõrgmäestikupiirkondi

kui 8000 meetrit ka

puhul hakkab inimese kopsudesse

õhus

organismi jaoks kerge ülesanne, mis-

tõttu nimetatakse

suturse

aklimatiseerumisperiood

nagu ibumetiin ja ibuprofeen, aga ka need

maail-

kolm,

(järkjärguline kõrgemale

datud ja korisev hingamine, köhimine ning

sissehingatava hapniku tase

merepinnaga vaid

tult lühikene

neda edasi kopsu-

ga.

kõrguse

Everestil

ühel hetkel muutuda eluohtlikuks ja are-

ja/või ajuturseks. Kop-

reaalne oht

tekkimiseks, näiteks vältima-

liikudes.

gaasimolekulide arv, sealhulgas

hapnikumolekulide arv.
ma

hapniku

kõrgemale

kopsuturse

on

surmatsoo-

pruugi alati aidata. Mõned ravimid

eritis. Sarnaselt kopsutursega hakkab ka

võivad näiliselt toimida, kuid

ajuturse korral vedelik veresoontest välja

need ainult peidavad sümptomeid, mis

lekkima ja pärsib elundi funktsiooni. Ve-

võib viia ootamatult tõsise kõrgushaiguse

deliku kogunemine suurendab koljusisest

ilmnemiseni. Kokkuvõttes

rõhku ja avaldab survet ajule, põhjus-

kindel variant

tades neuroloogilisi sümptomeid, nagu

miseks kiiresti madalamale liikuda, millele

uimasus,

koordinatsiooni- jakõnehäired,

tegelikkuses

on

ainukene

kõrgushaiguse käest

võib kaasa aidata lisahapnik.

pääse-

•

hallutsinatsioonid, teadvusekaotus jne.
Mõlemad seisundid

on

ülimalt ohtlikud,

eriti kõrgmäestikus, kus meditsiiniabi ei
ole tihti kättesaadavja evakueerimine

on

raskendatud.
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REISITOIDUD

MARIS

JA

TIIT PRUULI

reisitoidud

Lola ja Facundoga
USHUAIAS
TEKST: Maris Pruuli JA Tiit Pruuli

FOTOD: MARIS JA TIIT PRUULI, SHUTTERSTOCK

Spontaanne kohaliku koka otsimine
Ushuaias, kellega ühel õhtupoolikul koos

Argentina hõrgutisi valmistada, päädis
unistuste õhtuga

−

imemaitsvate eksoo-

tiliste empanada-n imel iste pirukate ja

veelgi toredama seltskonnaga.

Nüüd nutsime
veidike
on

hinge

jubakõik neljakesi.

Tiit tormas

tõmmata. Tuli varsti

tagasi, aga

endine, pühkis

sadas

maailma

lupiinidesse. Väike köök

lõunapoolseimalinna

vastu aknaklaasi

Algas aga
laev

kõik

pärast

nud, et Lola

oma mure
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sioonilist

oma osa

akende taga uppus

oli toidulõhnadest

koerad Olu

paks,

ja Nugis surusid

nina

oodates.

jaanuarikuu varahommikul

Ushuaia sadamas, kus

edukat Drake’i väina ületust sildus. Siis

ja Facundo olemaski

segakeeles ühele

Empanada'd.

pisarad ja põgenes taas. Väljas

sooja jaanuarikuist suvevihma, aed

värvilistesse

me

silma tulnud

köögist välja, et

sai kohe aru, et kõik

on.

Rääkisime

sadama turismiinfo rõõmsa

me

ei tead-

inglise-hispaania

olemisega poisile

ära, et tahaks väga mõne kohaliku inimesega tradit-

Argentina toitu valmistada ja kohe

täna õhtul.

REISITOIDUD

Facundo jahusõõriga ja Lola

argentiinlaste pühapäevadest
rääkimas.

Oleme

Argentinas mitmel korral ringi

rännanud

ja

nende köök,

parim grill-liha maailmas

sealhulgas
–

asado

−

on

kangesti maitsenud ja ka ülesöömisest

põhjustatud vaevusi tekitanud.

Teadsime,

et

kuningkrabi on Ushuaia

ja Beagle’i kanali kandi spetsialiteet,
tahtsime proovida seda, tulimagusat dulce de leche’t

teenustest, mida nad osutavad ja mille

hulgas meie soovitut muidugi polnud,

ja mõndagi muud

kohalikku hõrgutist. Ühtäkki tundus, et

vaid elavnes pärast hetkelist mõttepausi

silmanähtavalt, pani matekruusi käest,
palus minuti oodata ja kadus mobiililt
numbrit valides tagaruumi.

„Helistage pärast südapäeva Facundole,
minu heale

kokk,
ma

sõbrale,

kes

on

väljaõppinud

ja leppige kokku, mida valmista-

hakkate!”

hea restorani leidmisest ei piisa, tahaks
nina köögipoolele pista, söögi tegijatele,

Facundo oli

juba telefonis

nende kommetele ja maitse-eelistus-

meeldiv, aga hirmus kohmetu, sest

ütlemata

tele natuke lähemale pääseda. Kellegi

sellist „kokaklassi” tegevat ta esimest

koju minek

suurprivileegjaega me

korda.

Leppisime kokku,

paariks tunniks, võtame ette

on

et kohtume

palju loota julgenud. Olime internetist

umbes

kokakursusi otsinud, aga nende valik oli

empanada’d,

väga piiratud ja hinnad absurdsed. Seda

kui toit hästi maitseb, siis natuke

„päris” tunnet ühelgi vastaval kodulehel

Siinkohal Facundo

ei tekkinud. Hiljem kuulsime, et mõned
kohalikud

on

üritanud sellist teenust

pakkuda, polevat
olnud j a nii
Rõõmus
ta

on

poiss

aga

piisavalt nõudlust

nad plaanid katki jätnud.
infoletis ei viidanudki

selja taga rippuvale nimekirjale

„Muidugi

maksame kinni tooraine

ja

peale.

juba naeris ja lisas:

maitseb!”

Facundo äärelinnamajakese uksel tervitas meid soojalt Facundo kunstnikust
naine Lola, jutukas särasilme tüdruk,
kelle rutiinivabast hipiperest ja nende

söögitraditsioonidest teadsime poole
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REISITOIDUD

Lola ja picada'd.

Falklandid

pingviinidele.

tunni

pärast juba rohkem kui paljude

eesti

kab 1982. aasta
tuhatkond

sõprade omast.

tuhat

sõjalise konflikti tulemusel

langenut ja mitukümmend

maasse

Stopp, veel

üks

vaheetapp!

Enne

pärisroa

kallale asumist tuli hakkama panna ka üks

kaevatud maamiini. Ehkki

hõrk salat.

Köök nagu ülej äänud maj agi, oli väike j a
saared kuuluvad ametlikult Suurbritan-

lihtne,

samas

kodune ja pisut boheem-

laslik. Kogu köögi keraamika oli Facundo
enda kätetöö, tema tehtud kausid, tald-

niale, pole Argentina nõudest loobunud.
Põlletekst pingestas hetkeks meiegi õhtut.

rikud ja potid. Ta pere kolis siia Buenos
Airese lähedalt, kui Facundo oli kaheksane.

Lola

Hotelli

on

Ushuaias sündinud.

sommeljeelt olime

Viilutasime baklažaani. Facundo

Picada’ d

pani

Söögitegemine on mõnu, seda
alustada

saanud

ei

vee

saa

uisapäisa. Enne pärisroa kalla-

empanada’de juurde mitu head veinisoovi-

le asumist tuli veini

tust, mis

ilmtingimata mõned picada’d. Picada

õilsa

me

teelejäävas poes paari pudeli

Argentina Malbeci

näol

realiseeri-

sime. Lolal olid selle tarvis mahukad

ja

väike
te

suupiste, üsna

tapadele.

Need

sarnane

ampsud

söögi tegemise lõhnu ja üha

ette, käised üles ja läks lahti!

näljatunnet paremini taluda.
enamasti õhukesed

ja jäime

koos

me

kangal

põllepaelad kinni

olevat

pilti

oliivid

ja pähklid.

ja

on

hispaanlas-

aitavad

suure

vanune

Selleks

dus
on

pliidi poole. Kas

üldse lahendust?

uhked, britid

on

käega ja suun-

on

ja imeõhukeselt.

Argentiinlased on

bib ka sink. Parimat salaamit

karjakasvatajatelt,

kilomeetrit Ushuaiast

Falklandi ehk Malviinide (nagu hispaanlased need omal ajal nimetasid) mullas puh-
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ja sinki

So-

saab

umbes 3000

põhja poolt.
–

käsu vastu

astub,

paksu põhjaga

Talle maitseb

Kuni baklažaanid vaikselt

ja meeldib

küpsesid,

ahi sooja!

surus

keskele sõõri, millesse valas

(võib

ka

grammi

searasva),

jahukuhja

sooja

soola

looma-

ja jaokau-

pa kuni 300

grammi sooja vett. Sooja

sellepärast,

et

rasv

ei

hanguks. Siis

jaokaupajahu järjest kasvava

hakkas

külge ja vaadates hoolega,

tainakänkra

et üha kitsenev

jahusõõr ümara kuju

säilitaks ega katkeks.

Kui

oli üheks sõtkutud,

kogu jahuja rasv

arvasime, et
Olime valmis alustama

alt

ta sõõri keskelt tainast sõtkuma, liites

lõigata kirurginoaga

45-kraadise nurga all

Cordoba

ema

noa

nii rohkem.

põhiliselt

Pategrás.

Falklandi küsimusele

uhked...

pannile küpsema.

et

kõrgema sordi nisujahu,

ütles tekst. Vaatasime seda vaikides, siis
viskas Lola muretult ohates

pidi liigse

on

Argentina poolpehme juust

Salaamit tuleb

pominal,

ladus viilud otse

rasva

kuu

ema

välja tõmbama, aga poeg vabandas

kallas Facundo lauale umbes 750

vaatama.

„Falklandi saared jäägu pingviinidele,”

soola,

mis

kasvavat

salaamiviilud, juust,

Juustuks

alati lõikudele

muhedal

juurde valmistada

mõnusalt rustikaalsed veiniklaasid. Põll

Põlled! Lola sidus

Küüslauguga baklažaanid
õlis

küllap aitab, aga

ei. Sõtkumist

REISITOIDUD

tuli j ätkata veel

oma

pool tundi. Meil tegi

Facundo

kuningriigis.

oma

selle töö ära tubli punane köögikombain.
Facundo seletas, et kui

asemel panna

vee

tainasse piima, siis tuleb tainas pehmem.
Vesi olevat aga siiski tüüpilisem.
Mõlemalt

poolt küpsenud baklažaanid
puhastatud küüslau-

laoti kaussi kihiti
kude

ja soolaga,

lisati tšillit

ja tingimata

pipart, soovitatavalt just terapipart. Peale
valati õli
kolm

j a palsamiäädikat vahekorras

ühele, segati ja jäeti seisma.

Viimaks jõuame

empanada’deni
Empanada’de ehk meilegi tuntud üsnagi

− relleno de carne
− võib olla valmistatud kana-, lamba-või

tavaliste pirukate sisu

loomalihast, aga miks mitte ka tuunikalast
või kuningkrabist.
Lisaks neli suurt

mugulsibulat ja

peotäis sibulapealseid.
peeneks

hakkida

võib teha

ja kokku segada. Segu

julgesti rohkem,

pirukatesse

suur

See kõik tuleb

sest kui

midagi

panemata jääb, siis seda võib

külmalt süüa ka

järgmiselpäeval.

olevat kõik nutmisvastased

nipid ära

proo-

Humita

vinud, aga miski ei aitavat. Nutsime siis
Juba oli

Hakkimine

Peipsi

sibul

kujunes
on

meeleolukaks. Kui

poe omast kõvasti tulisem

naerdes kaasa, aga sealse sibula

päris jube, kipub hinge matma.

ägedus on
Kui hullem

need

ja ajab nutma,

siis

Argentina sibul ajab

läbi oli,

panime

suure

Seda

me

neljakesi

tegimegi, pidurdamatult ja pikalt.

Facundo

sibulasegu õlisse

särisema

ning

hakkasime

valmistamisega pihta.

et mida

me

siis

pirukad tulema hakkavad, kuid

poti õliga tulele,

lõhnas

ohjeldamatult nutma.

pisut sassis,

täpselt valmistame ja millest õigupoolest

imehästi,

meid oli

kõik

juba ametlikult

võetud

de käiku

küsimusi esitamata. Hea

toit,

liigseid

hea seltskond

ja nautisime

asja-

sõpradeks vastu

ja palju aega

– unistuste

õhtu.

Humita

on

segu, mis saadakse maisi

töötlemisel ning sibula ja tomati lisamisel. Mais

on

Õigupoolest

pärit Argentina põhjaosast.
oleks Facundo tahtnud osta

kümmet tõlvikut, aga kohalikus

kaupluses

oli vaid kuus. Need olid värsked ja ilusad

ning riivisime nende kollased mahlased
terad kaussi. Tükeldasime peeneks ühe
punase

paprika, ühe sibula ja ühe

tomati.

Tomatile tuleb terava noaga lõiked peale
vedada ja siis kümneks sekundiks
vasse vette panna.

kee-

Sealt otse külma vette

„ehmatama“ ja tomat lööb kenasti koore
lahti. Koor ning seemned eemaldatakse

ja humita’sse läheb vaid puhas viljaliha.
Koort

ja seemneid võib hiljem kasutada

pastakastmes, ära neid ei visata.
Humita pannil valmimas.
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REISITOIDUD

Humita lõppfaasis.

alati ootavad, kui oliive kividest

Argentia

Argentina ja veganlus

javegnlus

9

on

kaks raskesti ühen-

datavat asja. Malbeci
vein ja hõrk loomaliha
on

justkui argentiinlaste

pärisosad."

ja toorainet kokku

puhasta-

ei hoitud. Need olid

takse, et siis kivid endale lutsutada saada.

tõsised perepühapäevad, mida andis terve

Tumedad oliivid

nädala seedida.

aga odavamad

on

paremad, rohelised

on

− valiku koht.

Lola

ema

tuli Ushuaiasse 1980ndatel üheks

Lola lutsutas ise üht kivi ja rääkis, kuidas

suveks japole siiani ära läinud, Lola sündis

ta kolm kuud karske taimetoitlane oli

juba siin. Isa oli omal ajal hipi, nad

olnud. Lihtsalt ühel hetkel tekkis igapü-

vad emaga arvutit ja inglise keelt, elavad

hapäevasest perekondlikust lihaorgiast

kõik kaunis tagasihoidlikult, kuid

ja igapäevasest veiniklaasist küllastumus

paistvalt rõõmsalt seal

ja kõik. See läks
ja veganlus

on

aga ruttu üle.

Argentina

ja paprika praetakse klaasjaks,

takse tomat ja tükk aega
mais. Päris

lõpus

takse kõvasti

hiljem

veel sortsuke

lisa-

ka riivitud

piima, sega-

Malbeci vein

Facundo töötas kümme aastat kokana, aga

kaks raskesti ühendatavat

palgad

ja hõrk

olid elukallidust arvestades suh-

on

justkui

muidugi viidanud, et viinapuu taimed

ja
Oli aeg liha ja köögiviljade juurde minna.

loomaliha

argentiinlaste pärisosad. Ajaloolased on

toodi siia alles 19.

jajäetakse seisma.

sajandil Prantsusmaalt

lihaveised tulid koos

hispaanlastega 16.

sajandil, aga Argentina mullal

on

need kaks

loonud iseseisvad uhked edulood.

Liha ja vein
Kõige

parem

on

Lola ja Facundo lapsepõlve pärisosaks olid

looma

spetsiaalne reie-

pere

ringis lõputu rea

liharoogadega,

mida vanaisad,

erinevate

otsasuurusteks tükkideks

onud, isad ja vennad ahjude

paariks

ootava
naid

ja pannakse

minutiks keevasse vette. Siis

kallatakse vesi ära

ja liha

sibulasegu peale.

läheb

juba

ammu

Lisaks peoga rosi-

ja umbes sajagrammine pakk

oliive.

Lola meenutas, kuidas Argentina lapsed
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pühapäevad suure

tükk. See hakitakse väikesteks sõrme-

vaid
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silma-

maailma äärel.

asja.

Sibul

tunne-

ees

ja grillides

ette valmistasid. Emad kandsid ette

salateid, baklažaane, täidetud ja täitmata
pirukaid, oliive, tulimagusaid kooke ja
kastmeid, vaagnate viisi kvaliteetseid gastronoomilisi imetrikke. Nende pealt aega

Empanada'de

tainas

köögiviljatäidist

liha- ja

ootamas.

RAAMAT

Õnnepalu

Tõnu

VALEDE
KATALOOG.
INGLISE AED
2017, EKSA KIRJASTUS

Jaan Joonatan, Lola

ja Argentina rütmid.

Inglise aed”

on reisiraamat või

kaks

vastust.

lasti

mitte.”

peesot,

mis teeb

umbes 1000 dollarit, millest lähevad maha veel maksud. Nüüd
unistab ta

päris

oma

restoranist

ja sellesse

läheksime

iga kell!

sõõrid, tõstsime iga sõõri keskele liha ja köögivilja, sõrmitse-

kataloog.

„Muidugi

on.”

selgust ei

on üldse

Teine:

tooks.

„Kind-

Siis tuleks

reisikirjandus? Kus lõpeb

reisikirjeldus ja algab ilukirjandus ja kus lähevad reisimuljed
üle esseistikaks? Kõige jäävama väärtusega ongi ju need

reisi- ja rännuraamatud,
kogemust ja

Tegime lauale rullitud tainale alustassist vormiga suured

nii:

Esimene kõlaks

„Valede

ei, võib saada kohe kiiresti

Nii et küsitlus ilmselt

muidugi veel küsida, mis
teliselt väikesed. Peakokk sai kätte 15–22000

Õnnepalu

Kui küsida tuttavatelt, kas Tõnu

kus

eruditsiooni.

on

tunda rändaja isikut, tema

Kas saab siis aga rännata ka kodust

väljumata või tuleks ikkagi käia võimalikult eksootilisi radu?
Või vaadata tuntud paiku uue pilguga?

sime pirukate ääred hoolikalt kinni ja lükkasime plaaditäied

Õnnepalu

pirukaid ahju küpsema.

ise

on

öelnud: „Mis loevad inimesele

London, Pariis, Tallinn? Need

Vahepeal astus

me

toidulõhnalisest

seltskonnast läbi paar Lola
seltskonda sulandusid

järjest valjuhäälsemast

ja Facundo peretuttavat,

ja toitu ära

kiita ei

kes kohe

jõudnud.

nud,

pirukate jahutamiseks oli

Lolal lõbus

auru

pilved,

sisse

mis

puhuda.

Teisest

pikapeale hajusid.

midagi näitavad inimpeeglid, kus

nipp.

nurgast kerkisid kuuma

Siis võis keelt kõrvetamata

otsib ja vaatab ta eelkõige iseennast. Iseennast ja enda

võib-olla esmapilgul kõrvalist ja varjulist kohta,

legipärast kõnetab.
viibigu

ta siis

Õnnepalu

raamatud

on

juba ammu toanurgas seisvat kitarri
ta tohiks

mis teda mil-

mõtterännakud,

kus tahes, kas Esnas, Hiiumaal, Flandrias või Pa-

riisis. Või inglise aias, kus jalgrajad kulgevad

piilunud, võttis viimaks julguse kokku jaküsis, kas

ennast

kaudu ka teisi tänapäevases kirevas maailmas. Ja mõnda

sööma asuda.

Me kaheksane poeg oli

on

ta

võimalik

leida märksõnu, mis seostuvad mitmete maailma paikadega,

Piruka mõlemast otsast tuli tükk ära hammustada ja siis ühest

nurgast kõvasti

ikka veel

lõpuks

vaid peeglid, vanad tuhmu-

vaadata tahab. Ennast näha.” Tema raamatus

aga

Tulikuumade

aga

on

kord metsikult ja

läbisegi lokkavate lillede, kenasti sätitud puudegruppide,
põõsaste ja maitsetaimede vahel

–

nagu

kord

Tõnu mõttedki, mis

kulgevad Marxist kuningannani ja Windsorist jälle Hiiumaaseda proovida. Multitalent Lola selgus olevat ka kohalike laste

kitarriõpetaja, välja toodi teinegi kitarr javihmamärg

öö sai

muusikat täis.

on

jällegi asi,

mida teatakse üle ilma

ja

mis

särama, südame kiiremalt põksuma ja jala

rütmi lööma paneb. Me võtsime ühel Eesti külmal talvel

Musta-

on

Õnnepalu

sõnutsi kõige vabastavam

ja kõige ahistavam paik. Ja paik, millest
teisiti kui

Argentina rütmid
inimestel silmad

le. Kodumaale, mis

Õnnepalu kirjutab

muudest paikadest siin maailmas.

Äratundmisega,

mis saab olla nii täielik vaid siis, kui tuled tagasi, tagasi laiast
maailmast kõigi selle imedega.

See

on

lugeja peab ise otsustama, kas sinna

kirjandus ja eks iga

on

juurde vaja veel üht

alajaotust või saab koos Tõnuga rännata ka lihtsalt niisama,
mäel
Ei

tangotunde ja nüüd

mingit

olnud

saime aru, milleks seda

võltsväärikust ega eestlaslikku

vaja kallist krabi, piisas

harilikest

vaja

oli olnud.
sõnade jõul üle riigi- ja ajapiiride.

tagasihoidlikkust. Ei
lihapirukatest. Elagu

tango, elagu elu, elagu päris tunnetega valminud

toit!

Krista Kaer
•

3/2018

GO REISIAJAKIRI

97

SELTSKOND

EV100

Mälestushetk

Ülem-Suetuki eestlaste kalmistul.

maailmas
Go Reisiajakirja seltskonna-

rubriigis avaldame sel aastal
pilte Eesti Vabariigi juubeli tähistamisest väljaspool Eestit.
Kui sul

on huvitavaid

fotosid,

jaga neid meiega aadressil
reisiajakiri@go.ee!

•

Krasnojarski krais Haida külas tähistasid
Eesti

sünnipäeva seal elavad setud.

26. mail kinnitati

EV100 silt Toronto

Peetri kiriku seinale. Kõnelesid EELK

peapiiskop Urmas Viilma ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho (pildil).

Uues numbris:

Ecuador mitme pilgu läbi
UUS!

Intervjuud maailmaränduritega

Mida põnevat ette võtta Budapestis?

Kuidas tellida?

aasta1.

http://reisikirjad.gotravel.ee

2.

e-kirja

teel

tellimine@go.ee

3. Postkontorites üle Eesti
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tellimus
6

numbrit

18.-

EESTI TEEDEATLAS 2018-2019
Uus atlas

haldusjaotust pärast 2017. a haldusreformi: kaardil on
uued haldusüksuste piirid ja kohalike omavalitsuste nimed. Muutunud on paljude
külade nimed, mis kõik ka kaardil on. Atlasega koos ilmub uuendus Regio
kajastab

kaardiäpile „Eesti

Foto:

Hanna

Eesti

teed“

-

aadressotsing

on

Regio äpis

talunime

täpsusega!

Maran

REGIO
EGIO
ATLASED
ON
MÜÜGIL
ATLASED ON
ll
Rahva
ja
Raamatu
kauplustes,
Apollo
ja

Rahva Raamatu

MÜÜGIL

kauplustes,

aubanposdusestouja
sntteso,rites
nduskeskust
postkontj
es,orites
kaubanduskeskustes,
postkontorites ja

tanklates

ning
Reio
veebipoesRegio veebipoes pood.regio.ee
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www.matkasport.ee

MATKaSPORT

kauplused asuvad: Järve Keskuses, Ülemiste Keskuses, Rocca ai Mare Keskuses, Lõunakeskuses ja Pärnu Keskuses

