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muretsema, et ei saa Esto-
niasse või Vanemuisesse. Ka 
muud võimalused on väga 
suured,” kinnitab Kaie ja toob 
näiteks ametid nagu lavastaja, 
kriitik, kostüümikunstnik või 
teatriteadlane. Uute suunda-
dega kaasa minnes on ka bal-
letikooli lisatud nüüdisaeg-
se tantsu suund. “Tänapäeva 
lapsed teavad enamasti täp-
selt, mida tahavad, ja nende-
ga vaielda ei ole mõtet. Lapsi 
peab pigem suunama ja dist-
siplineerima, arendama loo-
gilist mõtlemist. Põhiline on 
nad õigele teele suunata. Sel-
leks ongi kool, et korralikke 
kodanikke kasvatada. Bal-
letitantsija elukutse on väga 
raske ja huvitav ning selles 
võib kaugele jõuda, sest maa-
ilm on lahti. Oleme uhked, et 
meie koolist on tulnud palju 
võimsaid staare, näiteks Age 
Ots ja Toomas Edur olid aas-
taid Inglismaa rahvusballeti 
esipaar! See on maailmatase,” 
kiidab Kaie.  

Headus ei sünni 
armastuseta

“Mida suuremaks poi-
sid saavad, seda 
rohkem nad mind 
vajavad,” muheleb 
Kaie küsimuse 
peale, kas nüüd, 
kui pojad on 
juba seitsme-
sed, on naisel 
rohkem aega 
enese jaoks. 
“Tegelikult peab 
tunnistama, et 
nad on juba 
s u h t e l i s e l t 
i s e s e i s v a d . 
Teevad endale 
vorstileiva või 
keedavad viine-
reid ja nälga ei jää. 
Aga juures peab neil 
ikka olema ja suunama, 
sest nad kipuvad oma-
vahel vaidlema ja kak-
lema, on tulise loomu-
ga Skorpioni-poisid.” 

Kaie oli laste sündides 
46aastane ja on veendu-
nud, et unistuse olemasolul 
ei peaks vanus olema emaks 
saamisel takistus. “Mina olen 
oma elus nii elanud, et kui 
südames on soov, kindel siht 
ja eesmärk, tuleb selle poole 
minna! Ei pea kartma, ei tohi-
gi karta, vastasel juhul ei ole 
siht või eesmärk kindel ega 
soov piisav. Kui lähed sirge 
seljaga oma eesmärgi poole, 
pole vaja karta. Tuleb enda-
le selgeks teha, mida reaalselt 
karta on,” tõdeb ta, ent lisab 
samas, et ei söandaks üksiku-
le naisele siiski soovitada, et 
mine kasvata last üksi. “Ma 
ise ei oleks sellega hakkama 
saanud. Ma väga armastan 
oma abikaasat ja peretunne 
on minu jaoks väga tähtis. 
Samas on nii palju toredaid, 
hakkajaid ja võimsaid naisi, 
kes saavad vabalt ilma kaa-
sata hakkama. See on väga 

individuaal-
ne. Mis 

puudu-
tab sün-

nitust, siis teatud vanuses on 
riskid loomulikult olemas, 
aga arvan, et kui inimene 
on terve, siis ei ole vaja kar-
ta. Last ilmale tuues peab 
aga arvestama, et ta vajab 
väga palju armastust ja pide-
vat hoolitsust. Kui inimene 
tunneb, et temas ei ole piisa-
valt sellist armastust, tuleks 
enne sügavalt järele mõelda. 
Ilma armastuseta ei saa laps 
kasvada heaks inimeseks. 
Armastus on kõige tähtsam 
siin ilmas! Ema ja laste vahe-
line armastus on nii eriline, et 
seda ei ole võimalik sõnades-
se panna.” 

Muretsemine on 
normaalne
“Olen ise väga emotsionaalne 
inimene ja elan asju liiga pal-
ju üle. Vahel imestan, kuidas 
mõni ema võtab rahulikult, 
külma kõhuga, kui pisike laps 
käib üksi mööda tänavaid. 
Mina olen tohutu muret-
seja. Minu ema oli ka selli-
ne, on siiamaani. Vahel tun-
nen, et kas ma tõesti pean tal-
le siiani aru andma,” naerab 

Kaie. “Samas saan aru, et 
see on emadel normaal-

ne muretsemine ja 
hingeline side, mis 

tuleneb armastu-
sest. Ema ja lap-
se vaheline side 

ei katke ega tohigi 
katkeda. Tänapäeval on 

probleem, et palju on mõis-
tuseabielusid,” arvab Kaie. 
“Liiga palju mõeldakse raha 
peale, raha on primaarne, mis 
on täiesti kohutav. Isegi balle-
tieriala valimisest räägitakse 
kodudes, et sellega ei teeniks 
midagi…”

Eestis tavaliseks muutu-
nud olukorda, kus lapseva-
nemad on raha pärast välis-
maale tööle läinud, võtab 
Kaie paratamatu reaalsusena. 
“See võib olla õudne olukord, 
aga kui on valida, kas laps 
saab süüa, korralikud riided 
ja koolis käia või kannatab 
ja vireleb koos emaga vaesu-
ses, kas see on parem? Tuleb 
valida halvast parim. Elu ongi 
raske ja elu hammasrattad on 
erinevad. Loomulikult peab 

Raimondi ja Eduardi kohta ütleb Kaie: 
nad on tulise loomuga Skorpioni-poisid.
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