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“üksi” – toim.), millel viima-
ne lihvimine käsil. Selle teks-
ti kirjutasin mina ja kaasautor 
on Siim Tõniste, kes on hari-
duselt koreograaf ning mu 
kauaaegne väga hea sõber. 
Oleme temaga juba 
ammu tahtnud mida-
gi koos teha, aga ajas-
tus ei klappinud, olime 
vaheldumisi välismaal. 
Järsku tekkis elus selli-
ne hetk – kas nüüd või 
mitte kunagi. Tegimegi 
ära,” kirjeldab Kaisa. Kui 
algul plaaniti lavale tuua 
selline komöödia, kus 
mõlemad on kordamöö-
da laval, siis juba esime-
ses proovis selgus, et ras-
ke on leida selliseid uni-
versaalseid teemasid, mis 
sobiks ühtmoodi nii mehe-
le kui ka naisele. Nii ongi 
laval Kaisa üksi, kuid mit-
te tavapärases mõttes, sest 
ümberringi on hulk nähta-
matuid tegelasi. “Ma ei ütle 
etenduse ajal ühtegi sõna, 
tekstid tulevad pealeloetuna 
stseenidesse,” kirjeldab Kaisa. 
“Füüsilise tegevuse ja teksti-
de koosmõju ja vastandumise 
kaudu tekibki nali.” 

Pidu peab olema 
eriline
11. jaanuaril esietendunud 
täiskasvanute komöödia kesk-
mes on noor nukunäitlejanna, 
kes käib pärast raskeid tööpäe-
vi õhtuti linnas pidutsemas. 
Kaisa elust see lugu siiski ei 
ole, alkoholiga peod tema ellu 
pigem ei kuulu. “Mul on juba 
viimased paar aastat pidevalt 
nii palju tööd, et lihtsalt puht 
füüsiliselt ei jõua välja minna. 
Pidu peab ikka midagi erilist 
olema, et see oleks väärt järg-
neval päeval väsinud olemist,” 
ütleb Kaisa lõbusalt ja lisab: 
“Küll aga meeldib mulle külas 
käia ja külalisi võõrustada, sel-
lises seltskonnas luban enda-
le küll mõne õlle.” Söögivaliku 
poolest on Kaisa taimetoitla-
ne. 

Seltskondlikule olemise-
le vahelduseks naudib Kaisa 
üksiolemist, kohe väga. “Olen 
üksik laps, kuigi tore oleks, kui 
oleksid õed ja vennad,” ütleb 

Kaisa unista-
valt. Kuna Kaisa 
töö toimub keset ini-
mesi ja päeva jooksul on väga 
palju suhtlemist, naudib ta 
koju jõudes just omaette laa-
dimisaega. Samas pole Kaisa 
koduski päris üksi, sest tal on 
toredad korterikaaslased, kel-
lega on vahva päevamuljeid 
jagada. Päris üksi on Kaisa ela-
nud ehk umbes aasta. Ta ise-
seisvus üpris vara, kui lahkus 
16aastasena kodust ja hakkas 
iseseisvat elu elama. Kodunt 
lahkuma ei ajendanud teda 
probleemid, vastupidi, Kaisa 
kirjeldab oma lapsepõlve väga 
õnnelikuna. “Ema ja isaga on 
mul alati olnud head suhted, 
meil pole mingeid probleeme 
ega konflikte tekkinud. Kui 
räägin inimestele, et kolisin 
16aastasena kodust ära, arva-
takse alati, et põgenesin min-
gi jama eest, aga tegelikult ei 
olnud mul mingit muud põh-
just kodust lahkumiseks kui 
see, et tundsin, et olen piisa-
valt küps elus edasi liikuma. 
Olen terve elu iseseisev olnud. 
Kõik olenebki ju inimese enda 
valikutest ja otsustest,” usub 
Kaisa kindlalt.

Isalt on õppinud 
inimlikkust

Kaisa isa elab Soomes, kus 
töötab autojuhina, teeninda-
des erivajadustega inimesi. 
“Mul on armsad vanemad ja 
isa on mul selline superinime-
ne, kes on mulle nii isa, sõb-
ra kui ka vanema venna eest,” 

naerab Kaisa. “Ta leiab 
inimestega kerges-

ti ühise keele ja 
m õ i s t m i s e . 

Mul on temalt 
palju õppi-
da, eriti just 
inimlikkust. 
Soomes on 
hästikorral-

datud riiklik 
süsteem eriva-

jadustega inimes-
te transpordimurede 

lahendamiseks,” kiidab Kaisa, 
“ja isa siis sõidutabki nii lii-
kumis- kui ka vaimse puude-
ga inimesi. Seal on näiteks tal 
üks tore väike autistlik poiss, 

kes teiste inimestega naljalt 
üldse ei suhtle, aga minu isa 
meeldib talle väga. Alati tuleb 
istub väikebussis ette isa juur-
de ja vahetab raadiokanaleid 
ja kui isa küsib, kas ta on DJ, 
siis poiss särab rõõmust,” kir-
jeldab Kaisa. 

Ema on Kaisal aga hamba-
arst. “Saame emaga väga häs-
ti läbi, kuigi oleme üpris eri-
nevad. Kui mina olen vaik-
sema loomuga, siis ema on 
hästi elav supersuhtleja. Tal 
on sada sõbrannat, kellega 
igal pool käia. Mina kannan 
pigem tumedaid toone, aga 
ema armastab värvilisi rii-
deid, vahel igasugu vahvate 
mustritega, ja ta on seejuures 
alati hästi stiilne,” kiidab Kaisa 
ema säravi silmi.

Kontoritöö muutus 
ahistavaks
Kaisast õhkub mõnusalt 
rahulikku enesekindlust, 
nutikust ja elurõõmsat nalja-
soont. Oma pikkade paksu-
de blondide juuste, nukunäo 
ja modellikehaga on ta samal 
ajal vägagi reaalne ja jalga-
dega maa peal inimene. Ta 
on lõpetanud Tallinna reaal-
kooli, kus oli märkimisväär-
selt tugev matemaatikas ja 
füüsikas. “Põhikooli lõpuek-
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Arvatakse, 
et põgenesin 

mingi 
jama eest.

Erinevalt Kaisast 
käib etenduses 
“1i“ näitlejanna 
õhtuti linna peal 
lõõgastumas.


