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esimene leedi|N

Maire 
Aunaste:

aeg-ajalt peab saatusele 
midagi ohverdama

Leppisime Mairega jutuajami-
seks kokku kohtumise jõulueel-
ses Tallinnas, telemaja kohvi-
kus. Telemaja on Maire teine või 

kohati isegi esimene kodu olnud mitu-
kümmend aastat. Jõuan ähmiga tele-
majja pool tundi varem. Istun üksi koh-
vikus ja jälgin ümbrust. Siin einestavad 
tuntud telestaarid tavalise inimese moel 
koduseid roogi süües. Siis aga astub koh-
vikusse Maire Aunaste. Endise vaikse 
nohina asemel hakkab vasakult ja pare-
malt sadama sõbralikke tervitusi. “Tere, 
Maire! Sa näed niiii hea välja! Mis sa siin 
majas teed? Sa töötad nüüd ju IRLis!” 
naerab üks. “Jaa, töötan jah seal palehi-
gis,” pistab Maire vastu. “Oi, tere, Maire, 
kaunitar, sa mu meili said?” küsib teine. 
“Avastasin, et mul pole su numbrit,” hõi-
kab kolmas, kui Maire nende laudadest 
möödudes tervitusi ja kallistusi vahe-
tab. Peab tunnistama, et Maire on täiesti 
geniaalne diiva! Selline haruldane staar, 
kelles on korraga nii maailmaklassi suur-
sugusust kui ka lähedast ja sooja inimlik-
kust. Selgub, et teda kõikjal saatev lehvik 
polegi vaid edvistamiseks. “Olen põhja-
maa naine ja mul hakkab kohe palav, kui 
toas on üle 12 kraadi või rohkem kui null 
meest,” selgitab Maire säravi silmi. 

Maire paneb ringisahmimise kõr-
val teraselt tähele, mis inimestega tema 
ümber toimub, ta on sündinud “märkaja”. 
Tegelikult ütleb aga Maire enda kohta, et 
kuigi talle inimesed meeldivad, meeldib 
talle kõige rohkem üksi olla. “Ma ei ole 
suur suhtleja!” teatab ta kõlaval häälel ja 
naerab selle väite peale ka ise. 

Unistustega ei saa oodata

Kui Maire on oma koduse kana-klim-
bisupiga lauda istet võtnud, liginevad 
meile häbelikult kaks umbes viie-kuue-
aastast tüdrukutirtsu kommikotiga ja 
jäävad laua äärde seisma. Nad uudista-
vad üksisilmi Mairet ja siis sosistab üks 

neist arglikult: “Tere, Mai-
re Aunaste.” Teine lisab 
juba julgemalt: “Me ole-
me sind televiisoris näi-
nud.” Maire naerab oma 
helisevat naeru ja uurib, 
kas kommipakk on jõu-
luvanalt, mille peale tüd-
rukud paluvad, et Maire 
nende kingikotist kom-
mi võtaks. Meie lauast 
möödub vestluse jook-
sul veel mitu telemaja 
inimest, kellega vaheta-
takse rõõmsaid tervitusi 

ja antakse lubadusi kohtuda 2. jaanuari 
õhtul Maire peol Tallinnas Rock Cafés. 
Maire kutsus sinna kõik, kes on paari-
kümne aasta jooksul tema telesaadetes 
osalenud. Järjekordne märk Mai-
re haardest – mitte kitsi klu-
biline nurgas nokitsemine, 
vaid laia haardega lahke 
rahvaüritus.

 “Ma ei saa aru ini-
mestest, kes 25 aastat 
unistavad millestki ja 
seda teoks ei tee. Mul on 
nii, et kui unistus tekib, 
teen selle teoks. Milleks 
oodata?! Üks unistus mul 
siiski on – tahan kunagi, kui 
raha ja aega tekib, New Orleansis 
elada, näiteks kolm kuud. Just muusika 
pärast. See on mu lemmikkoht maail-
mas. Jumaldan vana Ameerika muusi-
kat, kuiva seaduse aegseid salapidusid. 
Sellised ei kordu enam iial,” naerab Mai-
re vallatult. 

Kas Maire on planeerija või tegutseb 
impulsside ajel? “Olen mõlemat. Kunagi 
ütles mulle Igor Mang, kui esines minu 
saatekülalisena üldse esimest korda tele-
visioonis, et mul on mõistus ja tunded 
50/50 tasakaalus. Olen tegelikult selline, 
et kõik asjad, mida välja mõtlen, tahan 
kohe teoks teha. Ma ei suuda hommi-
kuni oodata. Kui mul öösel mõni mõte 
tuleb, hakkan kohe helistama, sest tahan 
oma ideedest rääkida. Millegipärast 
väga vähesed vastavad öösel telefonile,” 
naerab Maire. “Minus pole üldse kan-
natlikkust. Ehk jõuan seda veel õppida.”     

Tehasetöölisest üliõpilaseks

Kirju elu jooksul on Mairel olnud pal-
ju erinevaid rolle. Ta ise julgeb tunnis-
tada, et häbenes nooruses Eestis tööli-
sena tööle minna. Selleks et Tartu üli-
kooli ettevalmistuskursustele pääse-
da, pidi tollal tulema kas Nõukogude 
armeest või olema tööline. “Minul oli 
aga piinlik siin tööliseks hakata,” räägib 

Maire. “Olin oma arust maru peen prei-
li. Siis läksin hoopis Eestist nii kaugele 
kui võimalik – komsomoli löök ehitusele 
Tšeljabinski traktoritehasesse, kus kee-
gi mind ei tunne. Tegin poolteist aas-
tat traktoritele kepse,” naerab Maire ja 
sööb isukalt kanasuppi. “Lõpuks sain 
Tartu ülikooli sisse. Essee teemaks vali-
sin kõige raskema – “Kes ma olen”. Sain 
maksimumpunktid. Ajakirjandust asu-
sin õppima sellepärast, et see on kõige 
lähem elukutse näitleja omale.”

2015. aasta toob Maire ellu taas uue 
rolli – poliitiku oma. Jaanuarist hakkab 
ta inimestega kohtumiseks Lõuna- ja 
Kagu-Eestis ringi sõitma autoga, mil-
le küljel kiri “Saame tuttavaks”. Maire 
usub, et ilma teadmiseta, kuidas inime-
sed tegelikult elavad, ei saa ta olukorda 

parandada. Lõuna-Eestis oota-
vad jaanuarist teda ees ka 

uued töised kohustused. 
Reedeti hakkab Mai-
re Valga raadios Ruut 
oma plaatidega muu-
sikasaadet tegema ja 
ka restoranis Cons-
pirator saaliteeninda-

jana töötama. Esmas-
päeviti võib teda samas 

ametis kohata aga Võru 
kohvikus Muffi  n.

Julge tütar ja andekad 
lapselapsed
Muutused on ees ka Maire tütrel Elisel, 
kes kolib aasta alguses kahe väikese lap-
sega kolmeks kuuks Indiasse elama. Elis 
on praegu töötu ja vihkab talvekülma. 

Eestis ei ole vist ühtegi inimest, kes ei 

teaks Maire Aunastet (61). Kas me aga 

teda tegelikult ka tunneme? Kas Maire 

on endaga rahul või polegi ta iseenda 

fänn? Kas poliitikuks saades muutub ta 

äratundmatuseni või jääb endiseks? “Mind 

on väga palju kritiseeritud. Osale televaa-

tajaist ei ole ma kunagi meeldinud. Neile 

saan rõõmu teha sellega, et jätan koha 

noortele tulijatele,” teatab Maire uutele 

väljakutsetele vastu minnes.

Mul 
hakkab kohe 

palav, kui toas 
on rohkem kui 

null meest.

Maire sõnul on tütar Elis temast 
palju julgem ja hakkajam. 
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