
8  

N|esimene leedi

sami matemaatikas tegin jah lausa saja-
le punktile,” rõõmustab Kaisa, “ja kesk-
koolis olin süvareaalklassis. Seis oli sel-
line, et põhikooli lõpus oli mul vene keel 
tunnistusel kolm. Selleks et üldse edasi 
saada, pidin tegema katsed. Need läbisin 
nii edukalt, et sain esimese kümne hulka, 

tänu sellele võisin vabalt vali-
da, millisesse klassi tahan min-
na, kas majandus-, keelte- või süva-
reaalklassi. Valisin süvareaalklassi. Tegi-
me seal ülikooli tasemel matemaatikat ja 
füüsikat. Mulle reaalained väga meeldi-
sid. Põhikooli ajal oli mul suvine kohus-

tuslik kirjandus pea alati lugemata, kuna 
nautisin puhkuse ajal pigem erinevate 
matemaatiliste teoreemide tuletuskäi-
kude lahtikirjutamist,” meenutab Kaisa 
muheledes. Ent keskkoolis huvid muu-
tusid ja Kaisat hakkas rohkem huvitama 
humanitaarharidus, kirjandus ja draama. 
“Samas pole ma liigset keelevaistu endal 
siiani tuvastanud,” tunnistab ta.  

Pärast keskkooli võttis Kaisa kaks aas-
tat mõtlemisaega, mida oma eluga edasi 
teha. Samal ajal töötas ta gurmeerestora-
nis ärijuhina ning ühes rahvusvahelises 
kontsernis avalike suhete juhina. “Pida-
sin viimases vastu vaid kolm kuud. Selle 
aja jooksul jõudsin käia kahel välisreisil ja 
kolmaski oli juba kalendris kirjas. Kõik oli 
justkui tore, aga tundsin, et see töö ei ole 
ikka minu rida, sest ma pole üldse kon-
toriinimene,” arvab Kaisa. “Meil oli väi-
ke kontor, kus istus neli toredat inimest 
tihedalt koos päev läbi arvutite taga. Kui-
gi oli mõnus seltskond, hakkas päev läbi 
e-kirjade, telefonikõnede ja kodulehega 
tegelemine jubedalt ahistama. Olin ise 
ju selle töö valinud, et proovida, kuidas 
oleks üheksast viieni tööl käia… Aga see 
töö on siiani jäänud elu ainsaks üheksast 
viieni töökohaks.”   

Segadused soome keelega

Kaks aastat pärast kooli lõpeta-
mist ja proovitöid kolis Kaisa Soo-
me ja asus Turu kunstiakadeemias 
õppima nukunäitlejaks-lavasta-
jaks. Veel on Kaisa õppinud ja sta-

žeerinud Barcelo-
nas ja Amsterda-
mis. “Soome kolides 
ei osanud ma keelt 

rohkem, kui televisiooni vaada-
tes oli külge jäänud,” meenutab 
Kaisa. “Keskkonnas õnneks hak-
kab keel ruttu külge, aga lolle olu-
kordi võib ka juhtuda, nagu minul 

päris alguses. Olin just värskelt 
Soome õppima asunud ja 

hommikul, kui koolikaas-
lased klassiruumi kogu-

nesid, küsisin kõva hää-
lega üle klassi: “Kas kel-
lelgi Orkut on?” Pida-
sin silmas sellenimelist 
Facebooki-eelset suht-

lusportaali, mida Eestis 
kõik kasutasid, ja lootsin, 

et saan uute koolikaaslaste-
ga seal kohe kontakte vaheta-

da. Koolikaaslased vaatasid mind 
väga imelikult, mõned lausa punastasid 
ja üks sosistas mulle kõrva: “Sa ei saa nii-
moodi küsida!” Ma ei saanud aru, miks. 
Alles hiljem selgus, et “orkku” tähendab 

Lolle 
olukordi 
võib ka 

juhtuda. Nagu 
minul päris 

alguses.
Kaisa elus ei ole ühtki iidolit, keda n-ö jumala staatu-
sesse seada. Nii on see nüüd ja oli ka lapsena.
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