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Armastusega 
Keilast

Eve ja Jaan poole 
pesakonnaga. Jaani 

süles on Laura Helly, 
Eve süles Erki. 

Tagareas seisavad 
vasakult Madis 

Hendrik, Jaan-Erik, 
Anna ja Sven.
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SÜDAMEJUTUD

E
esti Lasterikaste Perede 
Liit ja Bigbank annavad 
igal aastal välja aasta suur-
pere tiitli. Tänavu sai selle 
kümnelapseline perekond 

Muru Keilast. Ja mitte asjata. Selle 
pere kümnest lapsest pooled on Eve 
ja Jaani bioloogilised, pooled kasulap-
sed – ja kõiki armastatakse ja hoitakse 
täpselt ühtemoodi, kõik on omad.

Keilasse külla
Murudele Keilasse külla sõites ei 
kujutanud ma ette, mida oodata. Mõt-
lesin, et kui on kümme last, küllap siis 
on kohutavalt palju rahvast, kõikjal 
kisa-kära ja korralagedus…

Tegelik pilt osutus hoopis teiseks. 
Murude pere, mida dirigeerivad Pal-
diski gümnaasiumis matemaatikaõpe-
taja ja õppealajuhatajana töötav Eve 
(43) ning ASi Metos tootmisjuht Jaan 
(46), üllatas mind mitme kandi pealt. 
Kümnele lapsele vaatamata oli kodu 
kena, korras. Enim pani aga imesta-
ma, kui palju terast mõistust ja armas-
tust ses kodus on. Väiksemad lapsed 
kallistasid lahkelt ja usaldavalt isegi 
meid, külalisi.

Murude lapsi jagub vanusesse  
2–21: Eliise (21), Aigar (20), 
Kadi- Kristel (17), Jaan-Erik (14), 
Anna (13), Madis Hendrik (10), 
Sven (10), Laura Helly (6), Erki 
(5) ja Anders (2). Neist kodus elab 

 kaheksa. Eliise õpib Tallinna Ülikoo-
lis füüsikat ja Aigar Mereakadeemias 
tüürimeheks. Kahju, et päris kõigiga 
kohtuda ei õnnestunud, kuid ajasime 
juttu pereema, pereisa ja nende laste-
ga, kes kohal olid.

Õnnelikud vanemad
Eve ja Jaan on abielus olnud juba  
22 aastat. Uurin, kuidas nende ro-
maan alguse sai. Evel lähevad silmad 
särama, kui ta meenutab kohtumist 
Jaaniga. “Olime üliõpilased. Mina 
õppisin Tartu Ülikoolis matemaati-
kat, Jaan Maaülikoolis tehnikainsene-
riks. Käisin sel ajal Jaani toanaabriga 
ja tema kaudu tutvusimegi.”

Kuna parajasti olid Tartus tuden-
gite kevadpäevad ja Eve mängis 
puhkpilliorkestris Popsid trompetit, 
läks ta oma pillikastiga Jaani juurde. 
“Panin selle tema jalge ette ja ütlesin, 
et mina enam ei jõua tassida. Jaan, 
abivalmis inimene, pakkus ennast 
kohe appi,” naerab Eve. “Nii me juttu 
ajama jäime, kõik klappis ning mõne 
aja pärast hakkasime koos elama.”

Eve ja Jaan on veendunud, et õn-
nelik pere algab õnnelikest vanema-
test. Ja nad oskavad oma õnne eest 
tänulikud olla. Kaks aastat tagasi,  
20. pulma-aastapäeval, korraldasid 
nad tänupulmapeo, tänamaks elu ja 
häid inimesi, kes nende ümber aastate 
jooksul sattunud on.

Meeskonna argi päev
Kuigi praegu elab Murude kodus ka-
heksa last, on ka see paraja meeskon-
na mõõtu seltskond. Uurin, kuidas 
sellise kamba päevad on korraldatud.

Eve ja Jaan selgitavad, et pere 
igapäevaelu põhineb usaldusel ja 
iseseisvusel. “Hommikuti teeb iga 
kooli laps endale võileiva ja tee. 
Laste  aialapsed ei söö, sest aias  
saavad nad kohe süüa.”

Päeval askeldab igaüks oma tege-
miste kallal: kes on tööl, kes koolis, 
kes lasteaias, kes huviringis. 10. klassi 
lõpetav Kadi-Kristel laulab näiteks 
ETV tütarlastekooris, neidudekooris 
Leelo ning Eesti Noorte Segakooris. 
7. klassi poiss Jaan-Erik laulab Esto-
nia poistekooris, sama vana Anna 
käib tantsutrennis. 4. klassis õppiv 
Madis Hendrik harrastab ujumist ja 
3. klassis käiv Sven kergejõustikku. 
Laura Helly ja Erki käivad lasteaia 
kõrvalt ujumas.

Õhtuks teeb Eve süüa. Kes kodus 
on, sööb koos 
perega, kes 
mitte, nosib 
omaette hiljem. 
“Ent puhke-
päeviti sööme 
küll kõik koos. 
Suvel tihti ka 
õues,” räägib 
Eve.  →

TEKST: TIIA NIGHTINGALE FOTOD: HELE-MAI ALAMAA, ERAKOGU

Eve ja Jaan Muru peres kasvab kümme terast last. Pere elu 
on nagu meeskonna mäng, kus au sees… matemaatika.

Koduaia lõbustuspark. Karussellil Laura Helly, 
Erki ja Anna, kõrgel kiigel Jaan-Erik. Laura Helly 

ja Anna.

“Õnnelik 
pere algab 
õnnelikest 
vanematest.”
Eve ja Jaan
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→  Ta viitab kenasti kaetud lauale, kus 
on Keila kondiitritelt pärit kohupiima-
taskud ja -tort, mis viivad keele alla.

Armastust ja vabadust
Eve ütleb, et nii suures peres ongi 
põhiline anda lastele armastust ja ise-
seisvust. Õpetamine ja kasvatamine 
on tähtsad, aga usaldus on kõige alus. 

“Ma muretseksin end lolliks, kui 
kanaema oleksin. Osa lapsi elab juba 
eraldi, osa reisib mööda ilma. Üks 
poeg tuli just Šveitsist koorireisilt ja 
saabus Eestisse enne ülejäänud koori, 
et Estonias “Tannhäuseri” ooperis 
laulda. Kui ma üritaksin kõiki kogu 
aeg kontrollida, läheksin murest segi.”

Eve kirjeldab: “Meie peres on nii, 
et mina ei torgi suuremate laste ellu. 
Kel abi vaja, tuleb ja küsib. Alt ei vee-
ta ega reedeta meil kedagi. Ja kui üks 
ei oska aidata, on suures “meeskon-
nas” alati keegi, kel leidub lahendus.”

Jaan lisab: “Mida rohkem lapsi, 
seda rohkem kogemusi. Tead aina pa-
remini, mida erinevates olukordades 
teha. Aga eks nagu iga inimese elus, 
on ka suurtes peredes mõlemat, nii 
rõõme kui muresid. Viimaseid tuleb 
lahendada kohe, kui need tekivad.”

Lastepark ja laager
Õnneks elab pere väikses ja lapse-
sõbralikus Keila linnas. Ka Murude 
koduõu on justkui lastepark, kus lei-

dub kiikesid, köisi ja trampliine. 
Lapsed jooksevad praegugi toa 

ja õue vahet. Mõni vaatab telekast 
multifilmi, mõni loeb raamatut, mõni 
mängib arvutiga. Kümneaastane 
Madis, pere leiutaja, sätib üles oma 
kätega tehtud suhkruvatimasina. Idee 
sai ta kukekommi valmistamisest ja 
mootoriks pani kombaini ventilaatori 
mootori. “Aeg-ajalt on tore igavuse 
peletamiseks ju leiutada,” poetab ta.

Uurin täiskasvanud inimese iga-
val moel lastelt, kas neile ka koolis 
meeldib. Vastused on kõike muud 
kui igavad. Näiteks on selle pere laste 
meelest matemaatika mõnus. Kuju-
tage pilti! Madis teatab lausa: “Mida 
raskemad ülesanded, seda mõnusam 
on arvutada.”

Vahepeal tuleb kergejalgselt tuppa 
Anna, kes küsib, millal matemaatika-
laagri rahvas saabub. “Hmm... ma-
temaatikalaager. Põnev. Mis see veel 
olla võiks?” mõtlen. Selgub, et ema 
Eve korraldab oma kodus matemaa-
tikaeksamiks valmistumise laagreid. 
Umbes nagu boot camp, sõjaväeõppu-
se moodi intensiivlaager, kus kaks 
ööpäeva tegeldakse ainult ja ainult 
matemaatikaga.

Rohkem rahvariideid
Kogu selle melu keskel läheb pea-
aegu  meelest pärida, kas neil muresid 
ka on. Jaan ütleb, et suurpere isaks 
oleku juures on 99% ikka rõõm, 

kuigi vahel tüütab nädalavahetuse 
lõpuks lärm ka ära.

Eve tõstatab aga ootamatu teema. 
Nimelt on ta kindel, et igal eestlasel, 
isegi kui ta ei laula ega tantsi, võiks 
oma rahvariided olla. “Need peaks 
olema päris käsitöö, mida saaks pidu-
likel puhkudel kanda ja hiljem oma 
lastele pärandada,” arutleb ta.

Praegu on Murude perel ainult 
ühed enda valmistatud, Rõuge rahva-
riided, kuid kahjuks jääb ema komp-
lekt tütardele juba lühikeseks. Eve 
mainib, et aasta suurpere stipendiumi 
eest ongi neil plaanis rahvariideid 
juurde muretseda, sest hetkel nii suu-
reks käsitööks aega ei jätku ja ostes 
on need väga kallid.

Ta lisab, et Eestis võiks rahvariiete 
kõrval toota ka rohkem rahvuslike 
motiividega ja rahvarõivalaadseid 
riideid, ja neid tuleks inimlikuma 
hinnaga müüa. “Heaks eeskujuks on 
suka-sokivabrik Suva, kelle rahvuslik-
ku toodangut ma tõeliselt naudin.”

Rasked teemad
Seejärel räägib Eve, kuidas nad oma 
kümne lapse kõrvalt on tugivõrgusti-
kuks inimestele, kes vahel kipuvad 
eluga jänni jääma. Teisi aidates puu-
tuvad Murud kokku väga erineval 
tasemel probleemidega.

Eve sõnul on hästi raske teema 
alaealised rasedad, kel pole pere konna 
toetust või pole peret üldse. “Laste-

Poistevägi: väike Anders lemmikautoga, 
Jaan-Erik tuuletaskut nosimas ja Madis 
Hendrik omatehtud suhkruvatimasinaga.

 Vanimad 
õed Eliise ja 
Kadi-Kristel.

 Õde-venda 
Erki ja Laura 
Helly.



kodus rasedana olla ei saa. Valik on, kas 
last mitte saada või minna beebiga tä-
navale. Elu aga tahab elamist ka siis, kui 
pole veel vahendeid, millega ennast, veel 
vähem beebit elatada.”

Teismelised on tihti keerulised nii 
teiste kui ka iseenda jaoks. Samas on nad 
juba suguküpsed ning võivad “kogema-
ta” lapsevanemaks saada. “See on trikiga 
teema paljudes ühiskondades. Kahjuks 
meil, Eestis, veel üpris läbi kaalumata,” 
kurvastab Eve.

Lootuskiir teele kaasa
Jah, siin peres jõutakse mõelda nii enda 
kui ka teiste rõõmudele ja muredele, mõ-
tisklen, kui oleme koogid nahka pistnud, 
pilte teinud ja hakkame hüvasti jätma. 
Kallistame pererahvaga, Eve lippab auto 
juurde ja pistab meile veel kohupiima-
taskuid teelegi kaasa.

Olen terve tagasitee vait ja omamoodi 
hõllanduses. Tunnen end madalamana 
kui muru selle peremeeskonna ürgjõu 
kõrval. Nad on minus avanud midagi uut. 
Justkui särav valguskiir oleks tunginud 
läbi madala pilvituse, mida seni on tekita-
nud eestlaste pidev hädaldamine, kuidas 
kõik on pahasti. Olen taas täis lootust, et 
Eestisse tuleb juurde aina enam õnnelik-
ke lapsi ja õnnelikke vanemaid. 

Murude meeskond
Pereema: Eve Muru (43), Paldiski Ühisgümnaa-
siumi matemaatikaõpetaja ja õppealajuhataja.
Pereisa: Jaan Muru (46), ASi Metos tootmisjuht.
Lapsed: Eliise (21) õpib Tallinna Ülikoolis füü-
sikat. On lõpetanud trompetiõpingud Keila 
muusikakoolis. Laulab kooris ja mängib Otsa 
muusikakooli orkestris.
Aigar (20) õpib Mereakadeemias tüürimeheks 
ja on aastaid laulnud Estonia poistekooris.
Kadi-Kristel (17) lõpetas 10. klassi. On lõpeta-
nud viiuliõppe Keila muusikakoolis, laulab ETV 
tütarlastekooris, neidudekooris Leelo ning Eesti 
Noorte Segakooris.
Jaan-Erik (14) ja Anna (13) lõpetasid 7. klassi. 
Jaan-Erik laulab Estonia poistekooris, Anna 
tegeleb tantsuga.
Madis Hendrik (10) lõpetas 4. klassi ja käib 
ujumistrennis. Teda peetakse veel ka pere 
leiutajaks.  Viimati leiutas suhkruvatimasina.
Sven (10) lõpetas 3. klassi ja käib kergejõustikus.
Laura Helly (6) ja Erki (5) käivad lasteaias  ja 
ujumistrennis, Laura ka kunstiringis.
Anders (2) uudistab maailma ja naudib suure 
pere seltskonda.

Aiatööde kalender
Chelsea Flower Show 

võiduaed
Beatrice’i salaaed vanalinnas

Asendamatud roosisordid
Lummavad laugud

Lillemeri Hindreku talus
Õpime väetama

Trendikas terrassimööbel
Värvilised vahtrad

Nipikas kasvuhoone Kuusalus

Vaata www.ajakirjad24.ee/kodukiri
või helista 666 2233

 Aedniku lemmik! 
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