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Maire 
nali 
lõikab ka läbi 
betooni 
Maire on juba ammu rohkem “riigiko-
gu liige” kui nii mõnigi päris riigikogu 
liige. Nii kaua kui mina teda tunnen, 
on ta päriselt igal nädalal mööda Eestit 
ringi sõitnud ja televaatajatega (nüüd 
siis valijatega!) kohtunud. Nii oli ka 
üle-eestiline kirbuturgude käimapanek 
tema puhul täiesti loogiline samm. Tal-
le meeldivad inimesed ja talle meeldib 
maailma muuta. Ma loodan, et riigikok-
ku saades ei pööra ta poliitkorrektseks 
ja sõnu valivaks noorpoliitikuks, vaid 
jätkab oma impulsiivsel ja siiral kur-
sil. Tema terav keel ja loominguline 
natuur – need tulevad sellele mäe otsas 
roosas majas asuvale müütilisele saalile 
kindlasti kasuks. Parteijuht Reinsalule 
annan sellised soovitused. Esiteks, 
hoidke telefon hilisõhtuti sees. Just see 
on aeg, mil Mairel ideed lendama hak-
kavad ja ta pikki kõnesid võtab. Teiseks, 
ärge unustage teda tunnustamast – loo-
minguline inimene vajab kiitust nagu 
lill vett. Ja kolmandaks – avage oma 
huumorimeel. Maire nali lõikab ka läbi 
tefloni ja betooni.

“Elis armastab tõeliselt kuuma kliimat, 
kus lapsed saavad talvel soojas mere-
vees ujuda,” räägib Maire. “Nad lähevad 
Kerala kanti ookeani äärde, riisipõldu-
de vahele. Elis on hästi julge, palju tuge-
vam ja kangem kui mina. Ta teab täpselt, 
mida tahab, ja talle ei ole vaja nõu anda,” 
on ema tütre üle uhke. “Lapselapsed on 
mul ka erakordselt toredad. Kuna nad 
elavad Tartus, näen neid kahjuks harva. 
Aga nad on sellised armsad sitikad,” nae-
rab Maire soojalt. “Nelja-aastane Lydia 
Johanna on näiteks andekas maalija. 
Terve tuba on lõuendeid täis. Kirjatar-
vete poes on nad juba kuldkliendid, sest 
ostavad kogu aeg paberit. Eriti armastab 
Lydia joonistada inimesi. Hetkel on ta 
stiililt Picasso ja Salvador Dali ristsugu-
tis,” kirjeldab Maire lõbusalt. 

Mis sest vanadusest ikka 
karta?
“Ma juba olen vana, mis siin enam kar-
ta!” naerab Maire küsimuse peale, kas 
ta kardab vanadust. “Olen eluaeg har-
junud vanem olema, kolmest õest kõige 
vanem, siis olin ülikoolis teistest vanem 
ja nii edasi. Karta pole ju muud kui hai-
gusi. Nagunii enamik inimesi Eestis on 
vanemad kui noored,” muheleb Maire ja 
jätkab: “Oma tee tuleb läbi käia. Ennast 
ma pensionärina muidugi ette ei kuju-
ta. Tööd tuleb teha surmani. Sellepärast 
peab olema terve. Mina pean tööks ka 
mõtlemist ja kirjutamist. Kepsaka ette-
kandjana ehk jah surmani töötada ei 
saaks.” Maire itsitab lõbusalt ja hüppab 
lauast püsti, et mööduvale meeskolleegi-
le tantsiskledes oma õhulist mus-

si 19 euroga kuus? Isegi kui see nüüd 45 
euro peale tõuseb. Muidugi muretsen 
ma ka enda tuleviku pärast, kuna elan 
üürikorteris ja sureksin ainult pensioni 
saades kohe välja. Mis tähendab, et ma 
peangi töötama kuni surmani. Loomu-
likult oleksin pidanud eluaeg raha kor-
jama, et pensionipõlves lahedalt toime 
tulla, aga millest sa korjad!? Pealegi olen 
kõik vaba raha maha reisinud. Nüüd aga 
hakkan reisima ainult mööda Eestit. Asi 
on ju selles, et inimesed tunnevad mind, 
aga mina neid mitte. Käisin hiljuti IRLi 
noortega kohtumas ja seal oli üks poiss, 
kelle vanaema elab Valgamaal – vana-
ema ütleb, et talle küll meeldib Aunas-
te, aga kuidas ta saab neid esindada, kui 
ei tea, kuidas Valgamaal elatakse!? Selle 
lünga peangi nüüd täitma.” 

ta balletilikku seelikut demonstreerida: 
“Näe kui ilus, eile ostsin.” Kolleeg purs-
kab naerma ja kallistab Mairet tunnus-
tavalt etenduse eest.

Vanadusest rääkides selgub, et kaks 
ennustajat, üks neist Marilyn Kerro, on 
Mairele ennustades maininud arvu 72. 
“Muude asjade seas ennustas Marilyn, 
et teles töötan kõige rohkem veel kaks-
kolm aastat, aga peopesa vaadates ütles, 
et mul algab üks hoopis teine karjäär. 
Mul ei olnud sel ajal veel aimugi, et polii-
tikasse lähen. Marilyn ütles ka, et elan 
vanaks, vähemalt 72aastaseks. Sama 
arvu pakkus mulle 50 aastat tagasi üks 
mustlane.”    

Tervis on tähtsam kui raha

“Nalja teed või!?” kiljatab Maire, kui 
uurin järgmisena, kas üksindus teda hir-
mutab. “Ma naudin üksindust! See on 
kvaliteetaeg. Mõned imestavad, kuidas 
ma saan üksinda reisida, aga üksi on 
mõnus, saab mõelda. Viimastel aastatel 
ei pane ma enam isegi muusikat mängi-
ma. Mõtlen täielikus vaikuses. Ma mui-
dugi vaatan tohutult palju ka televiisorit. 
Televiisor on minu sõber.” 

Hiljuti käis Maire üksinda puhkuse-
reisil Hongkongis, jäädes tagasiteel sega-
se piletimärgistuse tõttu terve ööpäeva 
lennukile hiljaks ja pidi kalli pileti uues-
ti maksma. “Raha pole elus peamine, 
vaid see, et tervis oleks korras. Aeg-ajalt 
peabki saatusele midagi ohverdama, siis 
läheb edasi jälle hästi,” arvab ta. 

Maire sõnul on temalt 
palju küsitud, kuidas 
on võimalik, et ta ei 
taha endale päris oma 
kodu. “Kõige tähtsam 
on elu ise. Me oleme 
Maa peal nii lühikest 
aega, miks peaksin 
ennast mingi maja või 
korteri külge kinnista-
ma? Iga varandus ahel-
dab. Aga mina tahan olla 
vaba.”

Sama veendunud on ta selles, et ei 
taha ega suuda elada linnas. “Mul sai 
New Yorgis elades linnaelust villand. 
Hoolitsesin seal saja-aastase vanaini-
mese eest ja korteris ei olnud aastast 
1945 aknaid vahetatud, olid ühekord-
sed aknad ja konditsioneer puudus. 
Kui aknad kinni, oli väljakannatama-
tult palav, kui aknad lahti – väljakan-
natamatu müra. Mu akende all vooris 
ööpäev ringi pidev autode vool, seal-
hulgas täissignaaliga tuletõrje, kiirabi ja 
politsei. See ajas mu lõpuks nii hulluks, 
et otsustasin Eestisse tagasi tulles maale 

elama kolida. Olengi nüüd samas vaik-
ses kohas elanud juba üle kümne aasta. 
Ma muidugi ei kujuta ette, kui pean hak-
kama käima hommikul vara konkreet-
seks kellaajaks linna tööle, maanteed on 
umbes… Kes teab, võib-olla pean elu-
kohta vahetama, aga milleks muretse-
da, tuleb mis tuleb ja siis vaatame edasi,” 
ütleb Maire uljalt. 

Lastega noortel on kõige 
raskem
“Olin teismelisena häbelik ega pidanud 
end ilusaks. Olen siiani enda suhtes väga 
kriitiline. Mul võttis väga kaua aega, 
enne kui julgesin ennast üldse teleekraa-
nilt vaadata. Siiani ei julgenud ma püha-
päevahommikuti oma saateid vaadata, 
ootasin ära õhtuse korduse, et siis üksin-
da pimedas end piiluda. Kuigi oluline ei 
ole ju mina, vaid saatekülaline! Aga kri-
tiseeritakse ju ainult saatejuhti. Mind on 
väga palju kritiseeritud. Osale televaata-
jaist ei ole ma kunagi meeldinud. Neile 
saan rõõmu teha sellega, et jätan koha 
noortele tulijatele. Täna kritiseeritakse 
mind juba selle eest, miks minusugune 
meelelahutaja poliitikasse ronib. Neile 
kriitikutele tahaksin meelde tuletada, et 
iga televisooni meelelahutaja on eelkõi-
ge ajakirjanik ja mina ei näe ühtegi põh-
just, miks ajakirjanik ei võiks oma rah-
vast esindada.”

Milliste teemadega hakkab Maire 
poliitikas tegelema? Kas ta vahetab tões-

ti glämmi riietuse hallide poliiti-
kukostüümide vastu? “Olen 

elus palju saateid välja mõel-
nud ja need ka ära teinud. 

Olen suur pühenduja, ja 
kui siiani oli minu eluks 
televisioon, siis nüüdsest 
süvenen poliitikasse. See 
jääb samaks, et ka poliiti-

kas hakkan tegelema ini-
mestega, nende murede 

ja rõõmudega. Mille muu-
ga siis veel?” hüüatab Maire ja 

lisab muheledes: “Riiete kohta pean 
aga kohe tunnistama, et minu praeguses 
garderoobis on vähe asju, mille kohta 
saaks öelda klassikaliselt soliidne polii-
tikukostüüm.” 

Kui Maire seisaks hommepäev vali-
ku ees, kas tõsta lastetoetusi või pen-
sione, siis mida ta teeks? “See on raske 
valik, aga siin ei ole pikalt vaja mõelda – 
loomulikult lastetoetusi,” vastab Maire. 
“Kõige raskem on elada lastega noortel. 
Ma näen oma ema pealt, et pensionärid, 
kellel enda eluase olemas, tulevad kui-
dagi toime, aga kuidas ilma oma koduta 
ja tihti ka tööta noored kasvatavad lap-

Iga  
varandus 

aheldab, aga 
mina tahan 
olla vaba.


