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soome slängis naise orgas-
mi,” itsitab Kaisa. Kuna Soo-
mes käis õppetöö soome ja 
inglise keeles, tunneb Kaisa 
sageli puudust ühtsest nuku-
terminoloogiast. “See ei ole 
ainult eestikeelse terminoloo-
gia probleem, see on laiem, ja 
mujalgi maailmas kasutatakse 
segiläbi väljendeid prantsuse, 
inglise ja teistest keeltest,” sel-
gitab Kaisa.

Õppinud on Kaisa pal-
ju ka omal käel, käinud näi-
teks Indias guru juures tarku-
si omandamas, kuid iidoleid 
pole tal kunagi olnud. “Vanu-
ses, kus hakati kedagi fänna-
ma ja iidoleid kummardama 
ning teistel olid seinad lem-
mikbändide ja -näitlejate pla-
kateid täis, mina selle järele 
vajadust ei tundnud,” meenu-
tab Kaisa. “Ma imetlen ande-
kaid inimesi, aga ma ei pea 
vajalikuks neid n-ö jumala 
staatusesse seada. Olen käi-
nud ka Indias guru juures 
ning mul on loomulikult res-
pekt tema suhtes, ta rääkis 
huvitavat juttu ja on imetlus-
väärne; kuulasin ta ära ja võt-
sin tarkused arvesse, aga ma 
ei hakka ainult teise inime-
se tarkustest lähtuvalt elama. 
Ma ei suuda kedagi teist oma 
peas nii kõrgele tõsta, et tema 
sõnade ja tegude järgi sihili-
kult käituda. Mul on sõpra-
de seas inimesi, keda ma väga 
austan ja kelle arvamus on 
mulle väga oluline, ja kui nad 
soovitavad mul näiteks mõnd 
raamatut lugeda, siis võtan 
seda kuulda ja loen, aga enda 
sammud sean ikka ise. Kui 
näiteks mõni näitleja mängib 
hästi, siis vaatan, et nii tore ja 
hea on teda vaadata, aga ma 
ei mõtle, et tahaks tema moo-
di olla, või veel hullem, teda 
järele teha, kuigi kõik inime-
sed loomulikult inspireeri-
vad.”

Õnn on alati enda 
kätes
Kaisa arvab, et inimesed 
peaksid oma eluga rohkem 
rahul olema. “Kuigi igaühel 
on selliseid päevi, mil ärga-
tes või uinudes mõtled, et elu 
pole see, mida tahaks, või et 

enda välimus ei meeldi, aga 
kui samasugune olukord kor-
dub päevast päeva ja juba vas-
tu hakkab, siis võta midagi 
ette!” hüüatab Kaisa ja jätkab: 
“Mulle ei meeldi inimesed, 
kes pidevalt kurdavad, et oi-
oi-oi, töö ja elu on nii kehvad 
ja ise olen paks, ja nutavad 
end õhtuti magama. Vaheta-
gu siis tööd või võtku mida-
gi ette – kõik on enda kätes ja 
teised ei saagi palju aidata, kui 
sa ise ei viitsi. Ega ideaal ole ju 
lihtsalt kõhn inimene. Kuna-
gi tegi mu isa mulle igaveseks 
selgeks – ole milline oled, pea-
mine, et end armastad! Minu 
meelest näebki mõni inime-
ne suurema ja pehmemana 
parem välja kui peenikesena, 
samuti näevad tegelikult pal-
jud inimesed vanemana pare-
mad välja kui noorena. See on 
kena, kui inimese näost pee-
geldub elukogemus ja sees-
mine rahu. Just see rahulolu 
iseendaga köidab ja on alati 
atraktiivne. Ma ei mõtle see-
juures mõttetult ülbet enda-
ga rahulolevat laiamist, vaid 
seesmist rahulolu, rahulik-
ku eneseväärtustamist. Mul-
le väga meeldivad inimesed, 
kes on rahul sellega, mida 
nad teevad. Ma nimetan neid 
fanaatikuteks. Sellised, kes 
naudivad oma tööd. Ükskõik, 
kas sa oled siis kojamees, küü-
netehnik, pankur või näitleja. 
Kui naudid oma tööd ja ärkad 
hommikul hea tujuga, tundes 
rõõmu, et saad tööle minna, 
kui oma töösse hinge paned ja 
sellest rõõmu tunned, on tõe-
line lust kõrvalt vaadata. Alati 
on nende inimestega huvitav 
vestelda, mis iganes alal nad 
töötavad. Eriti põnev on ves-
telda näiteks õppejõudude-
ga, kes on oma ala fanaatikud 
ja elavad igapäevast maailma 
läbi oma prisma armastades.”

Kaisa enda maailm keerleb 
praegu nukkude ümber ja ta 
tõdeb, et see võibki nii jääda. 
“Kui mul kunagi NUKUs igav 
hakkab ja tunnen, et enam ei 
arene, siis liigun edasi. Hetkel 
on minu jaoks nukumaailm 
huvitav ja täis väljakutseid. 
Kuhu ma ikka torman? Kõi-
geks on oma aeg. Praegu olen 
väga rahul siin, kus olen.” 


