
14  

N|teine plaan

sida, mis täpselt. Selgub, 
et peale suurema palga 
(Imbi ise on vabakutse-
line, seega palgatööst ei 
sõltu) on üks veelgi olu-
lisem asi  – inimesteva-
heline koostöö on Soome 
ühiskonnas parem. “Seal, 
kus inimesed koos tegut-
sevad, on loomulik, et 
sünnivad erimeelsused,” 
kinnitab Imbi, “aga me ei 
pea ju isiklikuks minema 
avatud demokraatias, kus 
psühhoteadused on are-
nenud ja saame õppida 
paremaks olemist. Eesti 
praeguse suure väljarände 
olukorras on ootamatu, et 
esimesed uued koostööli-
se juhtimise tuuled puhu-
vad just panganduses.” 

Imbi räägib, et sai sel-
lele vahva kinnituse hilju-
ti Võrumaal spaa saunala-
val. “Kuna meil peres on 
lein – ema kaksikõde, see-
sama minu raamatutege-
lane, suri paar päeva taga-
si – ja lisaks on mul suur 
töökoorem, läksin Võru-
maale taastuma. Sattusin 
seal saunalaval keskealis-
te Eesti meespankuritega 
juttu puhuma ja meil jutt 
otsekohe klappis. Mõtle-
me ühtmoodi, et kusagil 
ei ole “parem”, vaid inim-
kond on ÕPPINUD juh-
timist, ÕPPINUD lugu-
pidamist, kõike seda, 
mida me enda ümber 
näha ja tunda tahame, 
ÕPITAKSE ja ÕPETA-
TAKSE. Igaühel on arva-
mus, aga koostööd peame 
õppima. Üks neist pankuri-
test ütles jutuajamise lõpul, et meie 
jutuajamine ise oli väga teraapiline. Nii 
ongi – kui hoolime üskteisest, oleme 
üksteisele terapeudid. Maailmas õpivad 
kõik, oluline on, mida.” 

Imbi tõdeb, et Lääne-Euroopas aus-
tatakse vanemaid inimesi, aga Eestis on 
juba 65aastane “vana” inimene. “Siin 
on hirm olla vana ja hirm olla avatud, 
sest ühiskonna arvamus on halastama-
tu. Kui oled emotsionaalne, öeldakse, 
et oled üleminekueas. Emotsioonid ja 
üleminekuiga on ju loomulikud asjad ja 
nii peabki olema. Ma ütlen: meil on vaja 
just rohkem hormoone! Olgem ükstei-
sega avatud ja sõbralikud! Kordan – sil-
mavaade on ka tegu! Ei maksa ju midagi 

teisele inimesele öelda, 
et ta on tore.” 

Kirjaniku sõnul 
on ta alles nüüd haka-

nud aru saama ka oma 
vanaemast, kes vaatama-

ta traagilisele elule suu-
tis kogu pere meeleolu üleval 

hoida. “Ta ei virisenud, vaid istutas 
lilli oma suurde värvilisse lilleaeda, ta 
ei kurjustanud, vaid laulis, ta ei külva-
nud paanikat, vaid mõtles asjad läbi ja 
siis jälle naeratas. Ta pani oma kodu-
õues kogu meie väikese suguseltsi näi-
temängu tegema ja laulma, tema jumal 
oli looduses, lillede ja männipuutõr-
va lõhnas. Mulle tundub, et ma kulgen 
edasi oma vanaema vaimsuses ja elu-
jõus. Kui ma veel sellele mõtlen, et mu 
ema ja ta kaksikõde viid 18aastastena 
sunnitöölaagrisse, tema kahe vanema 
tütre mehed tapeti ja üks väikese lap-
se ema eraldati lapsest, viidi laagrisse, 
vanaema ise teise tütre ja kahe väikese 
tütretütrega küüditati ja nii edasi … siis 

hakkab jube. Seejuures 
oli mu vanaema maailma 
kõige soojem inimene. 
Mulle tundub, et kohtan 
teda igal pool maailmas, 
kus on soe ja lõhnab roo-
side järele – Sardiinias, 
Iisraelis, Soome metsades 
ja muidugi Eesti looduses 
ja soojades inimestes.”

Valu ei ole nõrkus

Imbi sõnul peavad eest-
lased hakkama asjadest 
ausalt rääkima. “Oleme 
haiget saanud ja vajame 
hästi palju armastust.” 
Frankfurdi raamatumessil 
oli Imbi esinemispartner 
rahvusvaheliselt tunnus-
tatud Soome fotograaf ja 
psühholoog Miina Savo-
lainen, kes käsitleb oma 
töödes lastekodulaste elu, 
andes neile fotode kaudu 
muinasjutuelu, viies neid 
maailma, mida nende elus 
pole olnud. “Miina ütles 
minu raamatuid luge-
des, et teen sama asja, aga 
minu ema ja tema põlv-
konna elus on see, mis 
annab kaitset, vaba Eesti. 
Ilus lapsepõlv iseseisvas 
Eestis, lapsepõlv nagu fil-
mis “Kevade”. Pean ütle-
ma, et ajalugu on tih-
ti meeste kätes ja see on 

nagu sõjamäng, ärapanemine, ei saada 
aru, et ajalugu ongi inimeste elu. Aas-
tal 2000 toimus narratiivi muutus, kui 
Soome-Eesti ajaloonarratiivis vastan-
dati tublid vahvad Soome vastuhakka-
jad ja alistujad eestlased. See käsitlus on 
nii primitiivne, et vajab iseenesest psüh-
hoanalüüsi, mida ma oma viimases raa-
matus “Soome lahe õed. Vaadates teiste 
valu” ka pakun.”

Oma loengutes erinevates riikides 
on Imbi palju rääkinud just psühhodü-
naamikast, sest siis on lootust parane-
da. “Sakslased on seda osanud suurepä-
raselt teha. Valust rääkimine ei ole nõr-
kus. Üks usalduse loomise eeldus on 
jagamine, oma lugude jagamine läbi ligi-
mesearmastuse. Seda ma õpetan oma 
intuitiivse kirjutamise kursustel. Asja-
de endast välja kirjutamine on teraapili-
ne. Eesti vabanemine Nõukogude võimu 
alt vabastas ka Soome, vaimselt. Hakati 
lõpuks rääkima, mis juhtus. Kaheküm-
ne aastaga on Eestis sooritatud imesid. 
Olgem tänutundes ja jagagem head!” 

Ei  
maksa ju 

midagi teisele 
inimesele 

öelda, et ta  
on tore.
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