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HALLOO, MAAILM!

E
de Schank Tam
kivi (34) ja Sten Tam
kivi (36) ning nende 
lapsed Gustav Paul (8) 
ja Etta Lin (6) koli

sid Californiasse 2012. aastal, kui 
Sten asus õppima Stanfordi ülikooli 
magistriõppesse. Enne seda oli Sten 
Skype Eesti juht. Nüüd veab ta Ca
lifornias oma ettevõtet Teleport.

Ede töötas Eestis ajakirjaniku

na ja jätkab Ameerikas samas vallas 
vabakutselisena. Ta toimetab eestlas
tele ja Eestihuvilistele suunatud USA 
lääneranniku veebiajakirja Eesti by the 
Bay, teeb lühidokumentaale ning peab 
blogi “Ede / Elust eemal”. Suvel il
mus talt raamat “Minu California”.

Lapsed Gustav Paul ja Etta Lin 
käivad Californias koolis: Gustav 
3. ja Etta 1. klassis. Gustav on suur 
tehnika huviline, Ettat köidavad loo

mad ja loodus. Mõlemad osalevad 
mitmes huviringis, näiteks maleklubis 
ja hiphopitundides.

Soe kliima ja pidev 
maavärinaoht
Kui küsin, kas California on tõesti 
selline võlumaa, nagu teda raamatutes 
ja filmides kujutatakse, nendib Ede: 
“Eks igal paigal on head ja vead.”
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“California! Seda imedemaad tahaks oma silmaga näha ja 
seal elada!” mõtlevad miljonid inimesed. Edel ja Stenil on 
õnn sealset elu kogeda.

Kaunis California

 Ede ja Sten koos 
laste Gustav Pauli 

ja Etta Liniga.
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California suureks plussiks peab ta 
mõnusat kliimat ja loodust. “Ilm on 
alati kindlalt prognoositav: 300 päe
va aastas paistab päike ja päevased 
sooja kraadid küündivad üle 20 kraa
di. Lapsed saavad aasta ringi õues 
mängida, ka koolis veedavad kõik 
vahetunnid väljas. Alati on saadaval 
värsked puu ja juurviljad ning oluli
selt vähem on tüütuid viirushaigusi.”

Teisalt varitseb pealtnäha para
diisliku elu varjus pidev oht. “Cali
fornia asub seismiliselt üliaktiivses 
piirkonnas ning maavärinaid esineb 
siinkandis pidevalt. Kuigi enamasti 
on maavärinad nii nõrgad, et neid ei 
tunnegi, olla asjatundjate sõnul vaid 
aja küsimus, millal juhtub järgmine 
suur katastroof.”

Ede kirjeldab, et kodudes peab 
maavärinate puhuks olema varutud 
puhast vett, mitteriknevat toitu ning 
mööbel tuleb kruvidega seina külge 
kinnitada. Koolis õpetatakse lastele, 
kuidas maavärina korral kiiresti varju 

otsida ning mida teha pärast tõukeid. 
Tänavu mais olnud kuumalainete 
kohta ütlesid kohalikud elutargalt: 
“See on klassikaline maavärinailm!”

Silicon Valley ja 
“kohalikud”
California südames asuv ja maailma 
tehnoloogiakeskusena tuntud Silicon 
Valley, kus paar elab, on tõeline rah
vaste paabel – inimesed tulevad ja lä
hevad. USA rahvaarvult suurimas ja 
igal aastal sadu tuhandeid immigran
te tervitavas osariigis ongi “kohalik” 
suhteline mõiste. Enamasti tähendab 
see inimest, kes on siinkandis elanud 
vähemalt paar aastat.

“Ühest küljest on see tore,” rõõ
mustab Ede, “pidevalt kohtud uute, 
huvitavate ja andekate inimestega. 
Teisalt kaasneb sellega suhete pinna
pealsus. Keegi ei julge investeerida 
liiga palju aega ega emotsioone ühte 
tutvusesse, sest järgmisel hetkel võib 

see inimene olla su elust kadunud.”
Oskust inimestega kiirelt kontakti 

luua kultiveeritakse siin maast mada
last. Koolides lüüakse iga õppeaasta 
algul klassid segamini, et õpilased 
oleksid sunnitud uusi sõpru leidma. 
Nii välditakse ka suletud gruppide 
teket. “Meie laste koolis on 50 riigist 
pärit õpilasi. See kahtlemata avardab 
laste silmaringi ja erinevusi peavad 
nad enesestmõistetavateks,” mõtisk
leb Ede.

Kuigi munitsipaalkoolid on Cali
fornias rangelt elukohapõhised (pa
remate koolide ümbruses on kinnis
varahinnad mitu korda kõrgemad kui 
mujal), tuuakse peamiselt Stanfordi 
ülikooli professorite ja kraadiõppu
rite järeltulijatele mõeldud kooli 
bussidega lapsi ka Palo Alto sotsiaal
selt ning majanduslikult kehvemal 
järjel olevatest piirkondadest. “See 
on tõeline ja reaalsete tulemustega 
elueksperiment nimega “Erinevus 
rikastab!”,” nendib Ede.  →

Ede ja Etta Lin 
Los Angelese 
lähedal 
Disneylandis.

 San Francisco südames asuvat Lombard Streeti, maailma kõige 
kurvilisemat tänavat, uudistavad nii kohalikud kui ka turistid.

 Lapsed mahasaetud sekvoia
puud uudistamas.  Kuldne osariik California.



62 Pere ja Kodu  | september 2014

HALLOO, MAAILM!

Kuhu Californias 
lastega minna?
1. Lastemagnetid on San Diego Legoland, 

loomaaed ja SeaWorld ning Los Angelese 
lähedal Anaheimis asuv Disneyland.

2. Hingematvalt võimsa loodusega on 
Yosemite’i rahvuspark, kus saab imetleda 
USA kõrgeimat juga.

3. Sekvoiametsad Põhja-Californias. Näiteks 
kohe San Franciscost põhja pool on Muir 
Woods, kus võib näha tuhandeaastaseid 
puuhiidusid.

4. San Francisco linn: Presidio, Golden Gate 
Park ja sild, tehnoloogia- ja avastamis-
sõpradele Exploratorium ja California  
Academy of Sciences.

5. Highway One – käänuline ajalooline tee, 
mis kulgeb peaaegu terve California pikku-
ses mööda Vaikse ookeani kallast.

Yosemite’i rahvuspark. Sekvoiametsad.Hiiglaslik Los Angeles.

California tuntumad asjad ja inimesed

Lõputud 
mängukohtingud
Esimesel aastal elasid Tamkivid 
Stanfordi ülikooli peremajutuses, kus 
elupinda oli napilt. Samas said lapsed 
mängida hiiglaslikul mänguväljakul 
teiste omaealistega. Teisel aastal kolis 
pere üürimajja, millel on küll suur 
ilus aed ja kõrval tore park, kuid  
teisi lapsi on kahjuks vähe.

“Kuna kohaliku kombe kohaselt 
alla 11aastased lapsed üksi tänaval 
liikuda ega kodus olla ei või, käi
vad lapsed siin paljudes trennides ja 
vanemad korraldavad neile pidevalt 
mängukohtinguid ehk playdate’e,” rää
gib Ede. “Selle peale kulub tohutult 
aega ja energiat ning ma ausalt öeldes 
ei kujuta ettegi, kuidas on asjad kor
raldatud peredes, kus mõlemad va
nemad töötavad täiskohaga.” Lapsed 
lähevad sel juhul ilmselt pärast kooli 

tasulisse pikapäevarühma või tuleb 
neile kooli vastu hoidja.

Tööhullud
Sten kinnitab, et müüt, et karjääri 
tegevad ameeriklased on tööhullud, 
vastab täielikult tõele. Euroopas nii 
tavalised kuupikkused suvepuhkused 
või üle aasta venivad beebipuhkused 
on USAs mõeldamatud. Nädal suve
puhkust on USAs juba kõva saavu
tus ning pärast beebi sündi jäävad 
karjäärinaised koju maksimaalselt 
paariks kuuks.

“Silicon Valley “kutsehaiguseks” 
nimetatakse maagilist tähekombi
natsiooni FOMO ehk fear of  missing 
out – lühidalt öeldes hirmu, et sa jääd 
millestki olulisest ilma, kui ei ole pide
valt sündmuste keskmes, kui ei suhtle, 
ei kiika pidevalt Facebooki, Twitteri ja 
Instagrami uudisvoogu,” selgitab Ede.

Just see foobia on paljuski põhjuseks, 
miks inimesed vaevlevad siin maga
matuse käes ja apteegiriiulitel on au
kohal unerohud ning nutividinad, mis 
aitavad mõõta ja saavutada “kvalitee
tund”. Paljud karjäärile keskendunud 
inimesed on juba varastes 30ndates 
läbi põlenud. Seetõttu on üsna levi
nud komme võtta töölt aastane paus 
ehk sabbatical, et end “taasleida”.

Eesti eteenused on 
maailmaklass
Kuigi Silicon Valley peaks olema 
kõikide loogikareeglite järgi maailma 
tehnoloogiakeskus, võivad Tamkivid 
omast kogemusest kinnitada, et Eesti 
riik oma sujuvalt toimivate eteenus
tega annab Californiale silmad ette. 

“Oleme jahmatanud oma Califor
nia sõpru sellega, kui demonstreeri
me neile evalimisi,” toob Sten näite. 
“Meie jutte sellest, kuidas Eestis saab 
vabalt mobiiliga parkida, arstid kirju
tavad digiretsepte ja vanemad saavad 
kogu info koolis toimuva kohta 
ekoolist, kuulatakse ammuli sui ja 
selge kadedusega,” lisab Ede.

USAs saadetakse siiani palju fak
se, tasutakse arveid tšekiraamatust 
väljarebitavate paberlipikutega, mille 
peab pangas välja lunastama, ning 
kõikvõimalikuks bürokraatlikuks 
asjaajamiseks tuleb tundide kaupa 
ametiasutuste uste taga sabas seista.

“Kohati tundub mulle, et amee
riklastele meeldivad järjekorrad,” 
muheleb Ede. “Näiteks Disneylandis 
või teistes lõbustusparkides tuleb 
mõne atraktsiooni sabas seista kaks 
tundi ja see tundubki kõigile okei viis 
vaba aega veeta. Mõne popi söögi
koha ukse taga vonkleb tipptunnil 
pikk järjekord, sellal kui kõrvalasuvas 
restoranis on pooled lauad tühjad.”

Yosemite’i rahvuspargis.
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Hea söök ja heas vormis 
inimesed
Ede tõdeb, et kalifornialastele meel
dib hästi süüa ja valikuvõimaluste 
puuduse üle gurmaan siin kurta ei 
saa. Seejuures on ülekaalulised inime
sed haruldased. Kõik tegelevad enda 
vormis hoidmise ja arendamisega.

Ka Tamkivide pere liigub palju ja 
Ede on Californias hakanud rohkem 
ise süüa valmistama. “Californias on 
mul võimalus erinevaid asju katse
tada ja proovida, sest värske toidu
kraami valik on väga lai. Näiteks 

tuleb mulle iga kahe nädala tagant 
kolmapäeviti ukse taha kast värske
te juurikatega, neist on hea salateid 
teha. Lapsed armastavad rohelisi aed
vilju: brokolit, ube, sparglit. Loomu
likult tuleb teinekord ka himu lihtsa 
Eesti toidu järele, siis teen kartuli
putru ja kotlette.”

Kas pere igatseb ka musta leiba ja 
kohukesi? Sten ütleb, et mitte eriti, 
kuna neid saab soovi korral Ida 
Euroopa poest. Eestist igatsevad nad 
taga hoopis aastaaegu (lapsed eriti 
lund), maakodu Saaremaal, võimalust 

minna loodusesse ja olla üksi. “Ma 
tean, et Eestis olles ei jõua pidevat 
hallust ära kiruda,” räägib Ede, “aga 
Eesti suvi oma valgete öödega on ik
kagi täiesti eriline terves maailmas.”

Uurin, mida Californiast vaadates 
Eesti peredele soovitada. “Rohkem 
avatust ja rõõmsameelsust,” kinnitab 
Ede. “Annan endale aru, et seda on 
lihtsam soovitada kui järgida. Hea 
on aegajalt kodust ära käia, et näha, 
kuidas inimesed mujal maailmas ela
vad. See aitab põhiväärtustel pinnale 
kerkida.” 

Silicon Valley. Lapsnäitleja Shirley Temple. San Francisco Golden Gate’i sild. Näitleja Leonardo DiCaprio.
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TAKKO FASHION  
TAAS AVATUD

Tallinnas Ülemiste keskuses  
ja Narvas Astri keskuses.

Takko Fashioni kauplused asuvad: 
Tallinna Magistrali keskus, Tartu 
Lõunakeskus, Viljandi Uku keskus, 
Pärnu Kaubamajakas, Haapsalu 
Rannarootsi keskus, Kohtla-Järve 
Vironia keskus


