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Justkui vastukaaluks itaal-
laste arusaamale ütleb Jaak, 
et Eesti inimesed peaksid 
ise rohkem märkama, mis 
on Eestis haruldast. “Siin 
on maailma kontekstis väga 
haruldasi asju: puhas loo-
dus, palju tühja maad ja ilu-
sat metsa, iseäralikult intelli-
gentsed ja terased inimesed. 
Välismaal elades ja kodus 
külas käies tekkis alati see 
efekt, et märkad, kuidas Ees-
tis inimestel silmad säravad. 
Siin võiks meenutada spiiker 
Eiki Nestori ütlust: “Eestlas-
te edasiviiv jõud on rahulole-
matus.” Ühesõnaga, olgu see 
siis rõõm või rahulolema-
tus, inimestel silmad säravad 
ning kogu aeg toimub areng 
ja mingi liikumine.” 

Aastaid võõrsil elanuna 
mõistab Jaak siinsete inimes-
te soovi minna mõneks ajaks 
välismaale õppima ja töö-
le. “See on kõik väga vajalik 
ja tore. Aga jääb ju küsimus: 
“Kes see minu aeda harib?” 
Kui keegi on kusagile sündi-
nud, Eestisse või mujale, on 
see ka kohustus tegeleda selle 
koha ja rahvaga, anda – nagu 
pidulikult öeldakse – oma 
väikene panus. Mulle tundub, 
et see kohustus on inimestel 
kaasasündinud, tunnistavad 
nad seda või ei.” 

Välismaal puudub 
tugivõrgustik
Eestis tagasi on Jaak ja Viivi 
olnud mõni kuu. “Lähetuse-
aeg sai otsa, aga nii või teisi-
ti hakkasime üha selgemalt 
tundma, et välismaal ei saa 
sa mitte kunagi päris omaks. 
Päris oma saad olla ainult 
kodus! Sul võib küll olla välis-
maal palju sõpru, aga igal 
pool on oma kastisüsteem ja 
võõras ei tõuse kunagi selle 
tippu. Kunagi kirjeldas üks 
väga tark ja edukas väliseest-
lane, et mingil hetkel tuleb 
välismaal sisemine piir ette 
ja sind ei lasta igale poole ega 
kõigele ligi. Sõbrad, sugula-
sed ja tugivõrgustik, mis elu 
jooksul tekkinud, nii nähtav 
kui ka nähtamatu niidistik, 
mis sind tegelikult toidab, on 
kodumaal. Seda võrgustik-
ku ei vaheta aga mitte millegi 
vastu,” tunnistab Jaak. Juur-
test rääkides toob ta näiteks 
baltisakslased, kelle lastel ja 
lastelastel ei ole enam sün-
dimise kaudu tekkinud sidet 
Eestiga, aga ikka käiakse siin 
oma juuri otsimas. Ka Vorm-
si taluõuel kohtab vahel ran-
narootslaste järeltulijaid, kes 
seal esivanemate jälgi ajavad. 
“Ükskord 1990ndatel istusi-
me oma õuel ja grupp roots-

lasi läks aia 
tagant möö-
d a .  Jä ime 
nendega rää-
kima. Järs-
ku näitas üks 
vanem daam  
umbes 60 meet-
rit eemale põõsas-
tiku poole ja ütles rahu-
likult: “Mina sündisin seal!” 
Varemeid polnud enam õieti 
nähagi, aga ta teadis.” 

Illusioonide 
purunemine
Erinevalt paljudest kodueest-
lastest ei soovi Viivi ja Jaak 
minna kaasa selle jutuga, kui-
das siin on kõik halvasti. “Kui 
vaadata kommentaare mee-
dias, siis negatiivsus võimen-
dub lumepallina. Käib jutt, 
nagu poleks Eestis midagi 
hästi, nagu oleks kõik valesti 
ja siit tuleks ära minna kusa-
gile, kus teised on juba kõik 
ette ära teinud ja kus töötu 
abiraha on suurem kui Ees-
tis. Selline hala võimendub 
inimeselt inimesele, aga ei 
vasta tegelikkusele. Inimes-
tel on illusioon, et kusagil on 
kõik väga hea ja probleemiva-
ba elu paradiisis,” tõdeb Viivi. 
Jaak täiendab, kuidas välis-
maal olles kohtasid nad mit-

meid eest-
lasi ,  kes 
olid suur-
te illusioo-
nidega tul-

nud pilvitut 
õnne otsima 

ja siis valusasti 
pettunud. “Neil oli 

seda endale väga piinlik 
tunnistada, rääkimata teiste-
le tunnistamisest. Silme ees 
on terve hulk näiteid Rootsi 
tulnud eestlastest, kes pidid 
pettuma. Nägime ka neid, 
kes tulid ja said hästi hakka-
ma ning on eluga rahul. Kur-
vastavalt palju on aga näiteid, 
kus inimestel on erineva-
tel põhjustel kohutavalt ras-
ke välismaal hakkama saa-
da. Paljud ei taha seda enda-
le tunnistada, sest on juba 
suure hurraaga kodumaalt 
ära läinud. Noored inime-
sed välismaal räägivad sage-
li, et kuigi palk on parem ja 
tuled omadega välja, ei saa 
sa endale kaugeltki nii palju 
lubada, kui algselt unistasid, 
või samaväärselt kohalikega. 
Kuigi sissetulekud on suure-
mad, on ka väljaminekud pal-
ju suuremad, nii et vahe jääb 
ikka sisse. Kõige raskem on 
aga emotsionaalselt! Igal pool 
on omad nähtamatud ja näh-
tavad klassivahed, mida nii-

Energia 
Avastuskeskuses 
äikesepuuri taustal.

Tundsime, 
et välismaal 

ei saa sa 
kunagi päris 

omaks.
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