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Kunstist läbi 
imbunud 

maailmanaba 
tuleku kunst
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Kultuurist pakatavas Kalamajas 
peidab end kavalalt teiste 

omasuguste taga helekollane 
puumaja. Seal elab juba 

mitmendat nädalat uhiuus 
maailmakodanik Jasper ja tema 
vanemad – Endla teatri näitleja 
Kati Ong (32) ning tsirkuse- ja 

teatrikunstnik Dan Renwick 
(38), artistinimega Dan le Man.
TEKST: MAARJA SAVI FOTOD: HELE-MAI ALAMAA
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“Kunstnikuna 
on väga raske 
stabiilsust 
tagada, aga kui 
sul on laps, siis 
on seda vaja. 

Seega on Hel-
deke minu jaoks ideaalne võimalus need kaks asja 
ühendada,” kirjeldab Dan seda, kuidas isakssaamine 
on ka teda pannud oma elu pisut ümber korraldama. 
Sealjuures on ta nende muudatustega väga rahul ega 
suuda suurlinnapoisina ära kiita tõsiasja, et töökoht 
on kodust ainult 200 meetri kaugusel.

Jasper ei olnud planeeritud laps, aga mõlemad 
kinnitavad kui ühest suust, et sellegipoolest väga-

väga oodatud. “Tegelikult on hea, et see nii juhtus. 
Muidu jäädki mõtlema, et praegu ikka ei ole hea aeg 
ja ootame ja vaatame, kuni oled 40-aastane ja hakkad 

“M
eil on siin natuke jahe. Kütsin küll 
ahju, ma ei tea, miks ta soojaks ei 
lähe,” vabandab Kati. Saan õlga-
dele ühe tema salli ja jalga soojad 
number 44 sussid. Õues paugub 

päiksesäras pakane. Magamistoas, kus väike ilmakoda-
nik nohiseb, on sellegipoolest mõnusalt soe.

Kati paneb lapse rinnale ja räägib, milline tegu on 
sellega, et ta sealsamas kohe jälle magama ei jääks. Ise-
enesest pole ju midagi kummalist selles, et ema rinnal, 
kus tuksumas nii tuttav ja armas süda, tükib uni turvali-
selt peale. Ent kuna Jasper on päris pisike, sünnikaaluga 
2790 grammi, on oluline, et ta siiski korralikult sööks ja 
kosuks. Nii tulebki isal poja üleval hoidmiseks mõelda 
aina uusi trikke ja emal peletada und järjekordse mähk-
mevahetusega. Siiski tundub, et piima on ja pisike saab 
kõhu täis. Teinekord küll juhtub, et Jasper hakkab rinna 
asemel kogemata madratsit või patja lutsutama, naerab 
Kati armunult oma väikese poja esialgse abituse üle.

Isa töö on naise eest hoolitseda
Vahepeal on ka isa Dan koju jõudnud, kes paneb ümise-
des teekannu tulele ja lõikab meile puuvilju, poirot’likud 
vuntsid ees ja läkiläki peas. Ei teagi, kas külma pärast 
või on see juhuslikult nõnda, aga kõrvalt vaadates näeb 
see igatahes väga kihvt välja. Kui uurin temalt nende 
pere uue elukorralduse kohta, vastab ta liigse paatoseta 
ja ilusas eesti keeles: “Praegu ei ole oluline, kas mul on 
stress või mitte. Kui Katil on midagi vaja, siis see on 
okei, siis ma teen seda. See on praegu minu töö.”

Väike Jasper on nii Kati kui ka Dani esimene laps. 
Kati kirjeldab väga elavalt, kuidas ta kaks ja pool aastat 
tagasi oma poja 
isa esimest korda 
kohtas: “See juh-
tus burleski õhtul 
Sticky Nipples. 
Mu õde esines 
seal oma tango-
numbriga ja Dan 
oli õhtujuht. 
Tal olid 

peas ilusad jänesekõrvad, kõht oli paljas ja nibud kinni 
teibitud. Mina vaatasin, et kes see mees on, ega suut-
nud tema naljade peale naermist lõpetada. Õde vaatas, 
et mis mul viga on! Aga ma tõesti olin ühe hetkega 
võlutud. Hiljem tagaruumides hakkasime rääkima ja ma 
kutsusin teda Pärnusse žongleerimiskursust tegema.”

Tsirkusest, teatrist ja kunstist läbi imbunud Dan on 
pärit Austraaliast, ent Eestis elanud juba kaheksa aastat. 
Ta töötas enne siiatulekut muu hulgas ka Venemaal, 
mis oli tema sõnul väga huvitav kogemus, ent elada ta 
seal ei tahaks. “Mulle meeldib, et Eestis osatakse kunsti 
väärtustada. See pole siin odav. Peale selle on Tallinn 
suur linn, kus on kõik olemas, aga tänu Euroopa 
Liidule on võimalused samad nagu Pariisis, Berliinis või 
Londonis. Seejuures on siin nagu maal: kõik on lähedal 
ja on tugev kogukonnatunne.”

Sedasi saab nii klouni- kui ka akrobaaditööd teinud 
mees just Eestis elada oma unistuste elu, propageerida 
kunsti erinevate žanrite kaudu 
ning edendada ka tsirkusekultuu-
ri. Möödunud aasta septembris 
avas ta Kalamajas vodevillstiilis 
baar-klubi-teatri Heldeke, kus 
põhirõhk on siiski teatril. 

KAANELUGU
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viljatusraviga tegelema,” naerab Kati tänapäeva 
pereloomistrende. Kuigi asjaolu, et ta pisut enne 
rasedusest teadasaamist Pärnusse korteri soetas 
ning seal remonti tegema hakkas, lisas ellu veidi 
pinget, on nüüdseks kõik laabunud. Väike armas 
korter vaatega Pärnu jõele on üles vuntsitud ning 
esimesed üürnikudki elavad sees. Suvel loodab 
Kati siiski koos pisipojaga ka ise seal aega veeta.

Selleks et end sünni-
tuseks ette valmistada, 
luges Kati raamatuid, 
käis loengutel ja Pelgu-
linna sünnitusmajaga 
tutvumas, kuid kõige 
märkimisväärsemaks 
peab ta doula ehk 
sünnitoetaja Ingrid 
Õuna abi.

Kõik algas nii. 
12. jaanuari hommikul 
kell viis hakkas lootevesi 
tilkuma. Juba mõni tund 
hiljem hakkas Kati 
tuhusid mõõtma, pärast-
lõunal liitus temaga ka 
doula. 12 tundi pärast 
seda, kui looteveed olid 
puhkenud, läksid nad 
kõik koos haiglasse. 
Sealt aga saadeti nad 

koju tagasi, sest sünnitus-
tegevus aeglustus ja avatust polnud piisavalt. 

“Ükskõik kui teadlik oleksin ma olnud kogu 
protsessist ja sellest, et see kõik võib väga kaua 
aega võtta, siis ilma sünnitoetajata oleksin varem 
või hiljem ikka paanikasse läinud. Ingrid pakkus 
turvatunnet ja tänu sellele sain vahepeal isegi 
magada natuke,” kirjeldab Kati. “Daniga kahe-
kesi oleksime me lihtsalt kaks lammast olnud.”

Abiks teatrikooli hääleharjutused
Värske ema räägib, et kui tal on valus ja raske, 
tõmbub ta pigem eemale ja tahab olla omaette. 
Ent kindlasti oli ka Dan moraalseks toeks. “Nii 
hea oli kedagi kallistada ja hoida,” meenutab 
Kati. Nii nad siis oma kollases Kalamaja-kodus 
sünnitasid, tunnid veeresid ja vesi aina nirises.

Kati sõnul oli ta eneselegi üllatuseks üsna 
julge häälitseja ning tundis, kuidas teatrikooli 
hääleharjutustest sünnitusel väga palju kasu 
oli: “Muidu ikka räägitakse, et hingata tuleb, aga 
mina tundsin, et saan end just sellise madala 
häälega aidata.” Seepeale jutustab Kati, kuidas 
ta sünnitusmajaga tutvumas käies tajus ekskur-
siooni tegeva ämmaemanda toonis häbi, kui seal 
parasjagu sünnitavad naised väga häälekalt oma 
läbielamisi väljendasid. “Ta justkui vabandas 
selle pärast. Siis ma mõtlesin küll, et issand, sul 
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on siin naised, kes tulevad varsti sünnitama. Ära 
ütle neile, et nad ei tohi häält teha või et see on 
kole hääl. Vastupidi, tuleks just öelda, et see on 
väga hea ja tehke järele!”

Kati sõnul meeldis talle väga sünnitoetaja 
Ingridi jalad maas olek – doula rõhutas, et võid 
tahta kõige paremat, aga pead olema valmis ka 
selleks, et võib-olla sünnib beebi ikka keisrilõi-
kega. Ka siis pead suutma säilitada rahu, ei tohi 
ennast süüdistada ega mattuda kurbusesse. See 
võttis esmasel sünnitajal ära palju hirme.

Meeldiv haiglakogemus
Samuti käis Kati rasedana sünnitoetaja Ingrid 
Kaoküla loengutes, kust jäi kõige enam kõlama 
mõte sellest, kuidas naine saab mõttejõul aidata 
oma kehal avaneda ja vabaks lasta. “Aga noh, 
lõpuks on ikka nii, et oled enda arust kõvasti 
tööd teinud ja lilleõite avanemist visualiseerinud, 
aga haiglasse jõudes öeldakse ikka, et avatust on 
üks sentimeeter. No palju õnne!” naerab Kati ja 
lisab, et ta on üldiselt küll looduse usku, aga usub 
ka seda, et lõpuks läheb ikka nii, nagu läheb.

Nii juhtuski, et pärast 17 tundi kodus 
sünnitamist tekkis Katil palavik ning nii võeti 
taas ette tee sünnitusmajja. Et vältida põletikku, 
manustati talle seal antibiootikume. See ootama-
tus teda jalust ei niitnud, vastupidi, sünnitus sai 
kõvasti hoogu juurde. 

“Haiglasse jõudes oli avatust 3,5 sõrme, aga 
poole tunni pärast juba täisavatus. Alguses olin 
neljakäpukil voodis, aga mul oli püsti seistes just-
kui kergem,” meenutab ta oma elu kõige pingeli-
semat ööd. Nii sünnitoetaja kui ka ämmaemand 
tuletasid talle meelde, et ta tuhude ajal varvastele 
ei tõuseks, sest nii pidi olema suurem rebendite 
oht. “Siis surusin jõuga jalad maha,” räägib Kati.

Vahetult enne beebi sündi oli ta justkui omas 
maailmas. “Ma ei pannud üldse tähele, kes mu 
ümber olid. Ühel hetkel tajusin, et Dan hoiab mu 
kätt, aga mul olid silmad kinni. Kuulsin nende 
juttu ja juhendamist, aga olin nagu omas mullis.” 
Kui varem oli haigla atmosfäär teda hirmutanud, 
siis sünnitamise ajal ei pannud ta seda enam üldse 
tähelegi. Lõpuks, pärast paaritunnist tõhusat 
tööd haiglas ning kolme–nelja pressi oli väike 
beebipoiss sündinud. Kati on kindel, et just tänu 
sünnitoetajale suutis ta kogu selle pika aja kodus 
säilitada rahu ning mitte minna haiglasse liiga vara. 
Ja ta on Ingridile selle eest äraütlemata tänulik.

Tänulik on ta ka haiglapersonalile ja 
ämmaemand Aili Kütile: “Ta oli tõesti hästi 
enese kindel, ent seejuures minu soovide ja 
vajadustega arvestav.” Näiteks kogus haiglasse 
jõudes sünnitustegevus nii kiiresti tuurid üles, 
et kõik võimalikud andurid Kati küljes kippusid 
tuhude käigus pidevalt paigalt nihkuma. Ämma-
emand oli väga rahulik ka nendel hetkedel, kui 

signaal ära kadus, ega sundinud Katit lauale 
liikumatusse asendisse. “Väga meeldiv kogemus,” 
võtab Kati oma haiglas viibimise kokku.

Armastus tuli tasapisi
Lapsuke ilmavalgust näinud, tabas Katit üllatus, 
milleks ta enda sõnul sugugi valmis ei olnud: 

“Seda ma ei oodanud, et pärast lapse sünnitamist 
on veel marrastused ja valu ja õmblused. Et see 
kõik ei olegi veel päris läbi.” Seevastu juba järg-
misel päeval palus ta Danil tuua ploomi mahla, 
sest oli teadlik, et paljud naised ei julge pärast 
sünnitust tükk aega WC-sse minna. “Aga mina 
mõtlesin, et ei, tuleb ära teha,” naerab Kati.

Päev pärast sünnitust jõudis talle kohale, mil-
lega ta hakkama oli saanud, ning ta avastas end 
mõttelt – issand jumal, kõik emad on seda teinud 
ja mõni lausa mitu korda! Mütsi võttis ta piltlikult 
öeldes maha ka oma ema ja õe ees, kes mõlemad 
kolm last sünnitanud. “Just see, kui intensiivne 
see sünnituskogemus on, ja teadmatus, kui pikale 
kõik venida võib, teeb kogu asja emotsionaalselt 
raskeks,” mõtiskleb ta samal ajal, kui lapsuke taas 
rinnal nohiseb.

Suurt armuleeki Kati oma 
pojaga esimest korda kohtudes 
ei tundnud. Räägitakse, et sel 
hetkel, kui laps rinnale pan-
nakse, tekib naise organismis 
oksütotsiin ja teda valdab 
üleüldine mõnutunne. “Mind 
hakati õmblema ning see oli 
nii vastik ja valus. Pigem tekkis 
armumistunne tasapisi, beebiga 
koos olles ja temaga tegeledes. 
Alles siis jõudis kohale, et vau, kui armas ja ilus ta 
on,” meenutab näitlejatar emaks saamise esimesi 
emotsioone ning jätkab: “Kui me koju tulime ja 
ta voodi peale panime, siis vaatasime Daniga üks-
teisele otsa, et issand, see on meie beebi. Nüüd 
me vaatame teda nagu telekat siin õhtuti.”

Õpikuraseda õpikubeebi
Ehkki haiglakogemus oli Katile üle ootuste posi-
tiivne, personal tore ja toetav, hakkas teda seal 
veedetud päevade jooksul järjest rohkem häirima 
sealne elukorraldus. Talle tundus, et ühtäkki 
olid protseduurid olulisemad kui beebi ja äsja 
sünnitanud naise rahu. “Ise nad ütlesid, et väga 
oluline on söötmis- ja magamisgraafikut hoida, 
aga samal ajal voorisid inimesed koputamata 
sisse ja välja, ja kui ma olin just lapse rinnale 
saanud, tuldi temaga jälle midagi tegema. Laske 
meil lihtsalt olla!” on noor ema nördinud.

Kõige raskemad olid hommikused kaalumi-
sed, mis toimusid kella viiest seitsmeni, mistõttu 
oli ta sunnitud lapse üles ajama. Kui ta ei olnud 

“Seda ma ei 

oodanud, et 

pärast lapse 

sünnitamist on 

veel marrastused ja 

valu ja õmblused.”
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ühel hommikul “õigel ajal” kaalumas käinud, 
sai ta riielda. “Siis ma mõtlesingi, et aitab küll. 
Tahan oma koju,” räägib Kati.

Nüüd, kodus olles on beebi 
Jasperil üsna kindlalt sees sama 
režiim, mida neile haiglas 
õpetati – kaks tundi und ja siis 
söömine. “Ta on algusest peale 
olnud täitsa õpikubeebi, nagu 
mina olin õpikurase. Kõik kuu-
päevad ja muud numbrilised näitajad sobitusid 
õpikunäidetega ja sündis ta ka täpselt ennustatud 
kuupäeval, 13. jaanuaril,” kiidab Kati oma rinnal 
konnapojana nohisevat poega ega suuda ära 
imestada, miks beebi seekord kahe tunni asemel 
vaid ühe tunni magas. Küllap tahtis ka selts-
konnas olla, mõtlen endamisi.

Nüüd on mõnda aega asjad teisiti
Kui uurin, kuidas nad uue elukorraldusega koha-
nenud on, mõtleb Kati pikalt ning tõdeb, et nad 
on Daniga mõlemad targad inimesed ja saavad 
mõistusega aru, et mõnda aega on asjad teisiti. 
Samal ajal möönab ta naljaga pooleks, et nad pole 
selle lühikese ajaga, mil Jasper nendega on olnud, 
lihtsalt jõudnud veel kriisi sattuda. Kati sõnul on 
Dan hästi armas ja hoolitsev mees, kes teeb süüa 

ja võtab ka last nii palju kui võimalik enda hoida. 
Kati möönab, et ehkki lapse toitmine on puhtalt 

tema kohustus, annab ta endast 
parima selleks, et isal tekiks 
beebiga omad kohustused. 

Ta kirjeldab elavalt, kuidas 
Dan esimest korda pojal 
mähkmeid vahetades 
need nii lõdvalt kinni 
pani, et kõik sealt vahelt 

välja voolas. Nüüdseks olevat asi neil mõlemal 
juba paremini käpas.

Minu külaskäigu päeval ei olnud noored jõud-
nud veel lapsele ametlikult nime panemas käia. 
Esiteks oli väljas käre pakane. Teiseks polnud nad 
veel lõplikult ära otsustanud, kelle perekonnani-
me peaks Jasper kandma hakkama. Nii Ong kui 
ka Renwick on Eesti mõistes parajalt keerulised 
nimed. Pealegi on Dani perekonnas poisse palju, 
samal ajal kui Kati enda peres on valdavalt tüdru-
kud, mistõttu tema armas isanimi tasapisi hääbub.

Mõned päevad hiljem teatab Kati mulle, et 
nad said pojale nime pandud – Jasper Renwick 
Ong. Dani perekonnanimest sai Jasperile teine 
eesnimi, nii nagu Austraalias kombeks. “Tõeline 
maailmakodaniku nimi,” oli Kati isa selle peale 
öelnud. Tere tulemast, väike uhiuus maailmako-
danik! 

“Ta on algusest 

peale olnud täitsa 

õpikubeebi, nagu 

mina olin õpikurase.”




