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3. detsember 

Ärkan äratuskella ärritava helina peale ning heidan pilgu mobiilile – kell on 3.00, olen alles 

paar tundi tagasi uinunud. Järgmise asjana näen toa nurgas suurt kohvrit, mis eelmiselt õhtul 

korralikult pakitud sai, reisi tarbeks Soome Vabariiki loomulikult. Sätin end valmis, sest 4.30 

väljub Ülenurmest buss, mis meid Tallinna viib. Väljas on kottpime ning kooli juurde jõudes 

küsitakse kõigilt esmalt, kas passid enesega ühes on võetud. Vastused on jaatavad. Pisut üle 

kahe tunni sõitu läheb kiiresti, kogu tee valitseb bussis uimane õhkkond, üksteisega suurt ei 

räägita - kõigil on öösel uneaega ilmselt väheks jäänud. Pealinn aga on kaheksaks juba täiesti 

ärkvel ning mis meilgi muud üle jääb, kui end kaisutavast unehõlmast vägivaldselt välja 

rebida. 8.45 väljub sadamast laev Rosella, mis meid kolme tunniga Soome viib. Sõiduriist 

õõtsub päris tugevalt, olgugi et ilm küllaltki tuulevaikne on, ning pardal on mööda 

sirgjoonelist trajektoori liikumine täiesti võimatu. Heidan tuules kõikudes paariks päevaks 

viimase pilgu Eestile ning astun siis Päikesetekile. Tol hetkel see oma nime ei õigusta, sest 

ainus objekt, mis seal midagi kiirgab, on teler. Diiivanitel pikutavad väsinud reisijad, ajaleht 

peost nõrga haarde tõttu põrandale vajunud. 11.45 laev lõpuks randub ning mul on hea meel 

jälle kindla maa peal seista. Astume oma pagasiga välja ning mereõhk paitab päris hellitavalt 

põski, toob uut värskust. Meile on võõrustajate poolt lahkelt vastu saadetud buss, mis meid 

pärast mitut tundi sõitu Joroineni viib. Selleks ajaks on juba hämardunud, kuid õnneks annab 

lumi valgust juurde. Kõik võõrustajad on kooli juurde kogunenud ning taaskohtumisrõõm on 

suur, kohe algab elav jutlemine. Algusest peale on näha, et meid on siin oodatud, koolimajas 

pakutakse suupisted ja mahla ning kõneldakse üldisest programmist. Poole tunni pärast on 

kõik taas üleriided selga pannud ning suunduvad oma „uutesse kodudesse”. Tean, et Elsa 

elab koolile lähedal, kuid suurte ning raskete reisikohvritega ka alla kilomeetrist maad 

kõndida siiski just meelakkumine pole. Varsti näen autotulede helki, mille peale neiu mulle 

teatab, et see on ta ema. Tõstame pagasi autosse ning mind emmatakse taas, automootor 



läheb nurrudes tööle ning varsti peatub masin maja ees. Kõik on mõnusalt lumine, laternates 

põlevad küünlad, ahjukorstnast tõuseb sirge sambana taeva poole suitsu ning köögist 

paistab meelitav ja hubane valguskuma. Ukse peal on vastas Elsa noorem vend ja pisike õde. 

Mulle tehakse majas ringkäik ning tutvustatakse oma tuba. Ma tean algusest peale, et mulle 

meeldib siin – ääretult sõbralikud ja hoolivad inimesed on need, kes tuju heaks teevad. 

Hiljem saabub koju ka pereisa, annan üle kingitused ning einestame. Kõigil on palju küsida 

ning mitmeid teemasid arutada. Pajatan neile Eestist, nemad minule Soomest ja nii see aeg 

veereb. Tunnen, kuidas reisiväsimus kontidesse poeb, heidan pilgu kellale – jah, ka aeg on 

juba sealmaal. Hilistel õhtutundidel heidan voodisse.  

 

4. detsember 

Hommikul ärkan juba enne äratuskella, sest kuulen kõiki toimetamas. Einestame ning asume 

kooli poole teele. Õhk on talviselt karge ning maapinda katab endiselt valge lumevaip, ka 

taevast lendlevad krae vahele suured lumeräitsakad, mis kehasoojuse tõttu kiiresti veeks 

muutuvad. Algkooli maja juures on väiksemad õpilased juba väljas ning mängivad innukalt 

lumesõda. Suuremate maja juures on vaiksem, seal lumes ei hullata. Üheksaks oleme kõik 

raamatukogus ning taaskord jagatakse informatsiooni. Algamas on teemapäev – tavalisi 

koolitunde ei toimugi, seda on näha ka pedagoogide riietusest, kes kõik 19. sajandi 

kooliõpetajateks on riietunud. Esmalt külastame mina ja Mariana Elsa ja Saimiga 

kunstiõpetuse tundi, kus papptaldrikule tuleb joonistada tulevikusoomlase nägu. Paljudel 

leiavad kasutust tavapärasest nahavärvist väga erinevad toonid – rohelised, sinised, lillad, 

valminud maskid pannakse ka seinale üles. Vahetunni kella helisedes võtavad kõik enda 

joped ning lähevad välja, sest nii on see kombeks – õpilased peavad värsket õhku hingama. 

Kogu kool on õue kogunenud. Kui kell tundi läheb, astub see rahvamass nagu üks mees 

hoonesse sisse tagasi. Enne järgmisesse klassiruumi astumist tuleb mantel varna riputada 

ning saapast jalast tõmmata – klassiruumis käivad kõik sokkidega. Koolipäeval jõuame veel 

soome muusikat kuulata ning hindeid anda – võitjaks tuleb soome hümn, mis saab kõigi 

käest maksimumi – 10 punkti. Koos on tõelised patrioodid. Vahepeal einestame väljas, jällegi 

ebatavaliselt – lõunaks pakutakse sõjaväekatelokist hernesuppi – meenub laulupeotunne, 

kuid külmus katab tolle sooja suvepäevapildi härmatisega. Külastame veel ka bioloogia tundi, 



kus toimub rühmatöö, meie peame kirjutama soome kõige kuulsamast imetajast, 

põhjapõdrast. Mind  ja Marianat pannakse illustraatoriks, hiljem ehib plakat juba koridori 

seina. Igas tunnis valitseb vaikus, kord ja distsipliin. Õpetajaga suheldakse vabalt, kuid samas 

ettevaatliku distantsiga, keegi ei hakka semutsema. Kõik on äärmiselt viisakad, sõbralikud ja 

heatahtlikud, pedagoogid abivalmis. Õpilased on reeglid omandanud ning järgivad neid 

tähelepanelikult, tunnetades kogu aeg piire. Soome kooliõpilased näivad teadvat, et lisaks 

õigustele on neil ka kohustused. 

 12.15 oodatakse meid vallamajas, kus on valmistatud esitlus ning ollakse nõus vastama 

kõigile küsimustele. Ka seal on õpilased aktiivsed ning tunnevad elavat huvi valla progessi 

suhtes. Jagatakse infobrožüüre, räägitakse tähtsamatest vaatamisväärsustest ning 

igapäevaelust ning tulevikuplaanidest Joroinenis. Pärast seda pakutakse piparkooke ja glögi, 

viimane paistab olevat mandlite ja rosinatega soomlaste tõeline jõulumeelispala. Pärast seda 

ootab meid buss, mis kogu seltskonna Soome Vabadussõja-aegset eluolu tutvustavasse 

muuseumisse viib, mis on erakätes tõelise fanaatiku korraldada. Eksponaate on rohkesti – nii 

dokumente, kirju, rõivaid, püsse, aumärke, pilte kui ka palju muud. Mehe jutt on huvitav ning 

kaasakiskuv, tõlgiks on meile eesti naine. Kuuleme erinevaid lugusid ja seiku, tema enda ning 

lähedaste mälestusi. Tõsiselt kuulavad nii külalised kui võõrustajad ning on näha, soomlasi 

see teema paelub. Enne lahkumist kirjutab iga üks oma nime ka külalisteraamatusse. Välja 

minnes näeme, et meie buss on kinni jäänud, ettevõtlikud eesti noormehed tõttavad kohe 

appi ning tänu nende musklijõule oleme varsti jälle liikumas ning sõidame mööda maaliliselt 

lumist metsavaheteed jõuluehteis Varkausi, kus meil on vaba aeg. Linnakeses on umbes 25 

000 elanikku ning see on Joroinenile lähim suurem keskus. Külastame mõnd poodi ning 

siirdume siis Elsaga tema streetjazzi trenni. Varkaus jätab igati hea mulje, loomulikult ilmselt 

ka tänu seal elavatele inimestele. Kõik naeratavad üksteisele, puhuvad möödudes üksteisega 

paar sõna juttu. Kella kuueks oleme koolis tagasi, kus leiab aset Soomes traditsiooniline 

pikkujoulu. Õpilased on selleks ettevalmistusi teinud, organiseeritud on mitmeid lõbusaid 

mänge, mis kõiki jällegi ühendavad ja lähedasemaks teevad. Ja laual aurab potitäis glögi, 

mille kõrval  kausitäis piparkooke. Õhtusöök pereseltsis, hiljem tõeline soome saun ning 

hubane olemine. 

 



5. detsember 

Hommikusöök koosneb pudrust, mis maitseaineteta suhteliselt vedel keedetakse ning siis 

rohke jogurtiga ära süüakse (mulle hakkas see päris meeldima), võileibadest värske kurgi ja 

tomatiga, ema enda küpsetatud saiakestest, teest, mahlast. Isuäratav ning toitev. Kella 

üheksaks on kõik kooli juures, mille sissepääsu kõrval põleb võbeleva leegiga kümneid 

küünlaid, tekib pidulik tunne. Gümnasistid, meie võõrustajad ja me ise võtame kõik kaks 

küünalt kätte ning liigume koolimajade vahelt nendega soome sangarite haudadele. See on 

tõeliselt ilus traditsioon, mis kooliõpilastele paistis hinge minevat. Nad austavad ning peavad 

lugu oma sangaritest, kes nende isamaa vabaks võitlesid, higi, pisarate ja verega iseseisvuse 

dokumendi pitseerisid ning vaba Soome eest oma elu olid nõus andma. Pärast tseremooniat 

lähme koolimajja, meile tutvustatakse Moodle’it, kus me vastastikustest külaskäikudest 

muljeid saame jagada. Paljud kirjutavad oma emotsioonidest kohe, kõik avaldavad oma 

tänulikkust, kiidavad fantastilist vastuvõttu ning head organisatoorset poolt.  

Seejärel on aeg põlled ette siduda ning joulutorttu’sid ja piparkooke küpsetama hakata. 

Võõrustajad juhendavad, külalised toimetavad usinalt, hiljem ahjudest kerkiv lõhn paitab 

ninasõõrmeid ning potiga pliidil soojenev mandlilaaste ja rosinaid sisaldav glögi annab 

mõnusa jõulutunde. Hiljem saavad kõik oma kätetööd ka maitsta ja selle välimust imetleda. 

Paar tundi kaob tegutsedes kiiresti. Söömisele järgneb veelkord söömine – lõuna 

koolisööklas, kus saab proovida soome rahvustoite. Kell 12 on tulemas päeva kõige 

pidulikum osa – Soome Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktus, kus õpilased laulavad, 

esitavad Vabadussõja-teemalise näitemängu, täiskasvanud peavad kõnesid. Üritus lõpeb 

loomulikult pidulikult lauldud hümniga.  

Pärast kõike seda otsustavad võõrustajad meile põhjalikumalt Joroineni tutvustada. Ruttu 

läheb taas pimedaks, kuid valgust annavad tagasihoidlikud jõulutulekesed ning majakestest 

paistev kuma. Jalutame kiriku juurde, parki, kõnnime majade vahel ning külastame ka 

mõningaid poode, kus kõik sind jällegi naerulnäoga vastu võtavad ning meelsasti vajaduse 

korral abistavad. Päris õhtul otsustame Elsaga aga suusatama minna, sest tingimused selleks 

on suurepärased – metsavaheline valgustusega suusarada, mis paneb end tundma otsekui 

mingis talvemuinasjutus. Lumehelbed langevad vaikselt näole ja riietele, võimsad kuused on 

kaetud lumega, paljastades endast vaid mõned rohelised okkad, künklik maastik ning ainsaks 



hääleks suuskade ja lume kokkupuutel tekkiv sahin. Võõrustaja teatab mulle pärast, et 

läbisime ühtekokku umbes 10 kilomeetrit. Pärast talisporti kuum soome saun ning hilisõhtul 

(peaaegu et öösel) tortillade söömine. Uinun rammestunult. 

 

6. detsember 

Kui neljapäeval pisut enne kümmet silmad avan, on esimene asi, mida näen, aknast paistev 

masti tõmmatud soome lipp. Hommikusöögilauda istudes soovin kõigepealt „Hyvää 

itsenäisyyspäivää!” Terve pere istub söögilaua taha, sest kõigil on loomulikult töölt vaba 

päev. Ema on keetnud riisipuuro’t puuviljakisselliga, et ka mina seda traditsioonilist soome 

maiusrooga saaksin proovida, tavaliselt süüakse seda jõulude ajal. Riisimagustoit maitseb 

tõesti imehästi. Pererahvas uurib, kuidas meil tulevat Eesti 90. iseseisvusaastat tähistatakse, 

ning küsib, kuidas meie end vabaks võitlesime. On juba igapäevane asi, et minuga inglise 

keele kõrval ka soome keelt puhutakse, sest nende sooviks on, et millalgi ikkagi soome keele 

selgeks saaksin. Vastu räägin üldiselt inglise keeles, vahel tahab Elsa vend, et ka eesti keelt 

räägiksin. Lasen tal siis korrata õ-tähti sisaldavaid sõnu, nagu õun ja õhtu, ning 

päevakohaseid termineid, nagu iseseisvuspäev. Pereisa sirvib ajalehte ja teatab, et räägitakse 

eestlaste ja soomlaste vahelistest heanaaberlikest, südamlikest ja soojadest suhetest, sellest, 

kuidas Soome kiidab ETV-d põhjanaabritele pühendatud telenädala eest, ja lisab lõpetuseks, 

et eesti õlu on soome testis esikoha pälvinud. Kella kaheteistkümneks sõidutab isa meid 

iseseisvuspäeva aktusele, sest kõik on porine - väljas on ööga lumi viimseni ära sulanud ning 

teda meenutab ainult tänavatel voolav vesi. Ka selle piduliku aktuse eeskava on väga hästi 

ette valmistatud ning kõik jätab viimistletud mulje. Lõpetuseks kõlab taas Soome Vabariigi 

hümn, mille ajal vägisi huuled kipuvad eesti hümni sõnu kaasa laulma. Järgneb pidulik 

lõunasöök Soomele iseloomulikus puumõisas ning pikkujoulu. Laulame soomekeelseid laule 

nii enne kui ka pärast söömist, isegi toidukordade vahel. Lisaks sellele külastab pidu 

loomulikult ka joulupukki, kes kõigile kingitusi toob – külalistele Muumidega tassi ning 

Joroineni kalendri, lisaks saab lõunasöögi lõpetuseks iga eestlane ka omanimelise piparkoogi. 

Õhtupoolikul vaatame presidendi vastuvõttu, ema on teinud maitsvaid küpsetisi. Kogu päev 

on pidulik, seda tähistatakse perekonnaringis, sugulased on Soomes üldse äärmiselt olulised, 

kõrgelt hinnatakse inimestevahelisi suhteid, prioriteedid on paigas. Ajame hiliste 



õhtutundideni juttu, vahepeal palub Elsa vend, et temaga Monopoly mängiksin. Nõustun ka 

selle pakkumisega. 

Uinun hilisõhtul teadmisega, et järgmisel päeval sedaaegu olen juba omas kodus. 

Lahkumises on ka nukrust, sest 4 päeva on lennates möödunud. 

 

7. detsember 

Äratus on väga varajane, sest hakkame tagasi Eesti poole liikuma juba kell 6 hommikul. Olen 

pisut nukker, sest minu soome pere on paari päevaga lähedaseks saanud. Kallistame kõiki, 

kooli juures võetakse isegi käest kinni ning üks kooliõpetaja laulab „oma hommikuti kahiseva 

häälega”, nagu ta ise tavatseb öelda. Nii mõnelgi on bussi astudes vesi silmas ning üksteist 

kaisutatakse mitmeid kordi. Avaldame lootust, et kohtume veel ka suvel. Ümberrringi kõlab 

korduvalt sõna „kiitos”, aitäh kõige eest!  

Algab pikk sõit Eestisse. 


