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Jaak Jõerüüt ja Viivi Luik 
elavad Kadriorus Luige-
tiigi kaldal. Mõlemad on 
tunnustatud kirjanikud, 

Jaak lisaks diplomaat. Nende 
nimesid on mitut puhku mai-
nitud ka tulevase presiden-
dipaari kontekstis. Kuigi neil 
on Vormsi saarel maamaja, 
mida jagatakse Jaagu venna 
perega, eelistavad mõlemad 
oma kirjatööd siiski linnako-
dus teha. Viivi aknast avaneb 
vaade Luigetiigile, taamalt 
paistavad presidendiloss ja 
kunstimuuseum. Jaagu loo-
menurga aken avaneb teisele 
poole, otse Vatikani saatkon-
nale. Nende kodu on täis häid 

ja väga häid raamatuid, kunsti 
ja tõeliselt ehedat intelligent-
susehõngu, just sellist, milles 
pole tühist poosetamist. 

Seame end mõnusalt koh-
vitasside taga sisse ning rää-
gime Jaagu ja Viivi elust Ees-
tis ja eemal. Jaagu diplomaa-
ditöö tõttu on nad elanud 
väikeste vahedega kuusteist 
aastat Eestist eemal: Soomes, 
Itaalias, USAs, Lätis, Root-
sis ja mujalgi. See annab hea 
ülevaate ja võrdluse, milline 
paistab Eesti elu kaugelt ja 
lähedalt vaadates. Jaak ja Vii-
vi kiidavad, et Eestisse taga-
si tulles jäi silma väga palju 
imeilusasti korda tehtud ehi-

Jaak 
Jõerüüt ja
        Viivi Luik:
Jaak Jõerüüt (67) ja Viivi Luik (68) on elanud 
välismaal vahelduva rütmiga kuusteist aastat. 
Viie välisriigi kogemus selja taga, vaatavad nad 
siinsele elule veidi teise pilguga ja tõdevad, et 
Eestisse tulles on positiivne kontrast alati suur.

tisi. Üks nende uus lemmik-
koht Tallinnas on Energia 
Avastuskeskus, kus sai selle 
loo jaoks ka pilte tehtud. 

Vaesust pole vaja üle 
dramatiseerida
Viivi sõnul tekib Eestist eemal 
olles ja internetis meediat jäl-
gides siinsest elust täiesti eri-
nev pilt. “Jääb mulje, et Ees-
ti on üks vaene maa, kus on 
palju kuritegevust ja ruma-
lust. Kui Eestisse tuled, näed, 
et see on puhas bluff, mis 
moodustub ajakirjanduse 
kõmulugudest. Tegelik Ees-
ti on absoluutselt teine – sel-
list teist nii vaikset ja sõbra-
likku maad annab maailmas 
otsida. Mis puutub vaesuses-
se, siis igas riigis on inimesi, 
kes mingisugustel põhjus-
tel on tänavale jäänud, Ees-
ti ei ole mingi erand. Kui aga 
sõita mööda Eestit ringi, on 

Suursaatkonnas Helsingis 
Soome vabariigi aastapäeval, 
6. detsembril 1995 teel president 
Martti Ahtisaari vastuvõtule. 

päris oma saad olla ainult kodus!
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