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KAANELUGU

“Ootasime huviga, 
kuidas last kasvatama 
hakkame, kui ühe katuse 
all elavad perfektsionist ja 
manuaalimees,” naeravad 
näitlejanna Adeele Sepp 
ja kitarrist Jaan Jaago, 
kes said septembris väikse 
Salmeli vanemaiks.
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lmselt teavad paljud Adeelet 
filmist “Võta või jäta” üksikema 
Katrinina. Filmi tehes naisel veel 
tütart polnud, nii pidi ta oma 
tegelaskujusse sisseelamiseks 
õppima esmalt beebidega ümber 
käima – neid hoidma, toitma ja 

ujutama – ning sealjuures mitte kartma, et 
nad sülle võttes katki lähevad. Näitlejatar 
on väga tänulik vanematele, kes julgesid 
oma silmatera talle “harjutamiseks” anda.

Adeele tunnistab, et võib-olla teeks ta 
nüüd, emana, oma rolli filmis teisiti. “Oma 
kogenematusest kujutlesin Katrinit märksa 
rahumeelsema ja muretumana, kuid ise 
emaks saanuna tean, kui palju segadust ja 
küsimusi võib värskel emal-isal tekkida. 
Eriti üksikvanemal,” arutleb Adeele. “Nähes 
nüüd, kui palju tuge on mul Jaanist, on 
kõik üksikvanemad minu silmis kangelased. 
Eestis on tohutult palju üksi last kasvatavaid 
vanemaid ja seda ei saa maha vaikida!”

18 kotti ja beebi
Ehkki Ugala teatri näitlejanna Adeele (29) 
ja Curly Stringsi kitarrist Jaan (30) elavad 
Viljandis ning sealses Kultuuriakadeemias 
nad ka tutvusid, kohtume hoopis Tallinna 
lähedal Kiilis. Hoones, kus kunagi asus laut, 
laiub täna Jaani vanemate avar ja hubane 
kodu. “See on meile justkui teine kodu. Kui 
meil on Tallinna asja, peatume tihti siin,” 
selgitab Adeele.

“Beebiga Viljandist siia sõita on muidugi 
paras ettevõtmine. Kui tuleme, on meil 
kaheksateist kotti, nagu oleks meil seitse 
last. Ehkki on üks kolmekuune beebi,” 
naeravad Adeele ja Jaan oma liigset agarust. 
“Kuid tulek tasub end ära. Siin on kaks 
Kaukaasia lambakoera, suured nagu →
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karud. Lisaks kanad, kukk ja hobused – 
maaelu!” Ja muidugi on siin muusikust vanaisa 
Tarvi ja vanaema Heli, kes esimese lapselapse 
rõõmuga iga kell enda hoole alla võtavad, 
seekord selleks, et noored saaksid rahulikult 
minuga juttu puhuda. Laual aurab tee ja sätime 
end suurele diivanile, koerad akna taga endast 
aeg-ajalt häälekalt märku andmas.

“Salmeli on ilus nimi – ühtpidi vana ja vää-
rikas, teisalt eriline ja kelmikas,” teen otsa lahti. 
Jaan jutustab, et neil oli kokkulepe: kui sünnib 
poeg, paneb nime Adeele, kui tütar, siis tema. Nii 
läkski! Mees valis nime Adeele vanaema Salme 
järgi, kes oli läbi ja lõhki teatriinimene, armastas 
nii näidelda kui ka lavastada. “Päris sama nime 
ei tahtnud panna, nii tekkis Salmeli-idee,” räägib 
Jaan. “Nimi, mis algul tundus pisut konstrueeri-
tud, hakkas meile järjest rohkem meeldima, kuni 
Adeele asus juba kõhubeebit sellega kutsuma.”

Võimas sünnitus
Salmeli on väga-väga oodatud laps. Ka tütreke 
tahtis ilmselt väga tulla, sest Adeele jäi ruttu 
lapse ootele. Nii enne rasedust kui ka selle ajal 
võitles Adeele siiski mitmete hirmudega – 
äkki ta ei jää rasedaks või ei saa sünnitu-
sega hakkama? Nüüd ei suuda ta aga ära 
imestada, kui vägev on naise keha ja kui 
võimas organ on emakas. “Varem ei tead-
nud ma oma emakast midagi,” naerab ta. 
“Nüüd olen temaga juba natuke tuttav.”

Lapseootel Adeele luges kõvasti 
sünnitus alast kirjandust, millest sai 
lemmikuks Ina May Gaskini “Loomuliku 
sünnituse teejuht”. Raamatust oli palju abi: see 
süstis usku, et keha ja vaimu koostöös pole 
sünnituses midagi hirmsat. 28. septembri hom-
mikul tulidki veed ning noored asusid Viljandist 
Ida-Tallinna keskhaiglasse teele. Seal ootas neid 
eraämmaemand Minni-Triin Kasemets, kellele 
neil jagub vaid kiidusõnu. Just tema tõttu nad 
Tallinnas sünnitada otsustasidki. “Otsisin pikalt 
ämmaemandat, kellega kogu protsess läbi elada, 
ning lõpuks mitme ema soovitusel jõudsin õige 
inimeseni. Lisaks soovisime saada suurhaiglast 
parimat abi, kui kõik ei peaks minema plaani-
päraselt,” põhjendab Adeele.

Ehkki sünnitus ei läinud kergelt, sest laps tahtis 
tulla, nägu ees, on Adeele rahul, et tal õnnestus 
tütar ilmale tuua loomulikul teel. Et sünnitus on 
ürgne ja piirideta kogemus, kinnitas tõik, et kõik 
Adeele iseloomuomadused – perfektsionism ja 
kärsitus, aga ka tugevus ja tahtejõud – paiskusid 
välja. “Lõpuks tekkis mul lausa sportlik huvi ja 

kui ämmaemand ütles hilisõhtul, et hommikuks 
on beebi ehk käes, polnud ma nõus. Teatasin: 
“Ei! Me teeme selle täna ära. Sünnitame!” Kell 
00.09 oligi pisitütar tal rinna peal. Salmeli sündis 
29. septembril, üheksa päeva enne tähtaega 
ja üheksa minutit pärast südaööd, kaaludes 
3900 grammi. Tõeline number üheksa maagia!

Adeele kiidab Jaani, kes talle sünnitusel igat-
pidi toeks oli, mille peale mees naerma puhkeb: 
“Ega mul oli ka raske. Lõin lõpus käe tooli vastu 
ära ja jube valus oli. Äärepealt oleksin sünnitava-
le naisele küünarnukivalu kurtma kukkunud.”

Segadust täis päevad
Esimesed päevad beebiga olid segadust täis. 
Haiglas olles tundus Adeelele ja Jaanile, et iga 
ämmaemand, kes tööle tuli, andis erinevaid juhi-
seid, mis lõpuks tekitas noorte peas kaose. Kuid 
nad ei süüdista kedagi. “Küllap olime ka ise pisut 
ullikesed ja püüdsime olla ülitublid,” tunnistavad 
nad. Tagantjärele targana võinuks ehk keegi 
lihtsalt öelda: kuula ja usalda ennast ja oma last, 
mitte ära aja juhtnöörides näpuga järge.

Juba raseduse ajal ootas Adeele huviga, mil-
liseks kujuneb lapse kasvatus 
koos Jaaniga. Adeele on 

nimelt perfektsionist 
ning Jaan inimene, 

kes sukeldub iga 
mure korral 
internetti ja 
raamatutesse, et 
õiget lahen-

dust leida. “Kui 
perfektsionist ja manuaalimees kohtuvad ning 
neil sünnib pisike ime, läheb vaja paindlikkust. 
Üks asi, mida tütar on meile õpetanud, ongi 
see, et päris elus täiuslikkust pole ning elu pole 
tabelites kirjas,” tõdeb naine.

Jaan meenutab esimeste päevade liigset 
agarust. “Kuna Salmeli on pudelitoidul, saime 
sünnitusmajast kaasa täpsed juhtnöörid. Pidime 
talle süüa andma iga kolme tunni tagant. Esi-
mesel päeval pidi korraga andma 20 milliliitrit, 
järgmisel päeval 30 milliliitrit ja nii edasi 110ni 
välja. Läksime koju ja hakkasime beebile aina 
toitu pakkuma. Kuskil 60–70 milliliitri juures 
Salmeli enam rohkem süüa ei tahtnud ja meie 
olime sabinas – laps ei toimi vastavalt juhistele.”

Adeele lisab, et täpsust taga ajades oleksid 
nad tütrele äärepealt toidutrauma tekitanud. 
Õnneks tõi ämmaemand Minni-Triin, kes oli 
neile toeks ka pärast haiglat, noored vanemad 
maa peale, tuletades meelde, et igaühel on 

Päris elus 

täiuslikkust 

pole ja elu pole 

tabelites kirjas.

Et sünnitus on ürgne ja piirideta 
kogemus, kinnitas tõik, et kõik 
Adeele iseloomuomadused – 
perfektsionism ja kärsitus, aga ka 
tugevus ja tahtejõud – paiskusid 
välja, kui sündis Salmeli.

→

→
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vahel väiksem ja vahel suurem 
isu. “Sel hetkel lõi mul klapi eest ja 
mõistsin, et beebi on ju ka inimene!” 
naerab Adeele.

Rohkem sallivust!
Kui esimesel ööl oma tutika beebiga 
kodus olles ei julgenud nad õieti 
uinudagi, siis nüüd võtavad Adeele 
ja Jaan kõike vabamalt ega kipu iga 
punni või puuksu pärast arsti juurde 
tõttama. Ega siis, kui Salmeli piima 
tagasi ajab või ta välisilmaga alles 
harjuv nahk rohkem kreemi vajab. Veel enam, 
nüüd saavad nad ise sõpradele- tuttavatele 
kogemusi jagada. Alles hiljuti kärutas Jaan 
 Salmeliga ning arutas telefonitsi Curly 
Stringsi bändikaaslase ja verivärske ema 
Eeva Talsiga poolteist tundi titeteemasid.

Salmeli ja pudelitoit oli noortele algul valus 
teema. “Muidugi tean, et rinnapiim on beebile 
parim, aga meditsiinilistel põhjustel pole see 
meie tütrele hea lahendus,” selgitab Adeele. 
Ta ei taha neid põhjusi lahata, sest püüdes lei-
da alternatiivi, seisid nad silmitsi olukorraga, 
et ükskõik kust nad pudelitoidu kohta infot 
ei otsinud, kõikjal loeti epistlit, kuidas “õige 
ema” annab rinda. “Ja kui jõuadki kohani, kus 
on juttu pudeliga toitmisest – see on omaette 
teadus, nagu ka imetamine –, räägivad kaks 
esimest lõiku jälle, et rinnapiim on lapsele 
parim. Ma tean ju seda, aga ma ei tulnud 
selleks siia lehele!” räägib naine nördinult.

Jaan ja Adeele on veendunud, et Eestis 
on palju emasid, kes ei saa mingil põhjusel 
lapsele rinnapiima anda, ning loodavad, et 
sallivus kasvab ka nende vastu. Nemad ise 
on mõlemad pudelibeebid olnud – Jaan 
kasvanud keefiri ja Adeele kitsepiima peal – 
ning neist on normaalsed inimesed tulnud. 
“Kuigi keefirit ei salli ma praegu silmaotsas-
ki,” muigab Jaan.

Et Jaan Salmelit 

algusest peale ka 

ise  toitnud on, siis 

tegeleb isa tütrega 

sama palju kui Adeele.
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Värske isa oskab näha olukorras head: et 
ta ka ise last toidab, on ta algusest peale saanud 
Salmeliga tegelda sama palju kui ema. Ta on 
tütrest vaimustatud!

Pulmad tulemas
Ulmefilmide fännist mees kirjeldab esma-
kohtumist tütrega ühe sõnaga: “Kosmos!” Adeele 
lisab: “Ei saa öelda, et see hetk olnuks filmilikult 
nunnu, aga selles oli palju armastusväärset. Sa 
vaatad seda olendit oma rinna peal, kompad nii 
teda kui ennast, püüad teha nii, 
et ta ei nutaks ja tal oleks hea… 
See oli tõesti kosmiline.”

Adeelele meenub, kuidas üks sõber kirjeldas 
vastsündinut kui kõige kallimat ja uhkemat 
kannelt, mis sulle äkki kätte antakse. “Sa ei oska 
sellega alguses mängida, aga nii tahaks, ja samas 
kardad seda kohutavalt katki teha.” Adeele teab, 
et värsketel emadel võib just seetõttu olla raske 
usaldada oma “kannelt” teiste, näiteks isade 
hoolde, mis võib tasakaalust välja lüüa mehe-
naise suhte. Ta julgustab emasid hirmudest lahti 
laskma, koormust jagama ja pärast sünnitust ka 
endale tähelepanu pöörama.

Adeele ise hakkas taas trennis käima, ja mitte 
niisama, vaid kindla eesmärgiga – saada pulma-
deks vormi! Alanud aasta on nii Adeelele kui 

Jaanile täis plaane ja unistusi, märgilisim neist 
suvesse plaanitud pulmapidu. Kihlatud on nad 
olnud juba mõnda aega. “Mulle meeldib mõte, 
et perel on üks nimi, ja abiellumine on ilus žest. 
Ma ei jõua ära oodata, millal minust Jaago saab,” 
muheleb Adeele ja sikutab Jaani varrukast, sest 
pulmakutsed olevat ikka veel välja saatmata.

Paarikuuse beebi kõrvalt käisid Jaan ja 
Adeele, kelle imelist lauluhäält sai kuulda ka “Su 
nägu kõlab tuttavalt” viienda hooaja saadetest, 
seitsme kontserdiga jõulutuuril. “Mul on hea 
meel, et selle ette võtsime – publik jäi rahule 
ja meile endale ülisoe tunne sisse,” meenutab 
Adeele. Tõsi, logistika oli beebiga keeruline, 
kuid tänu pere toele said nad hakkama. Ühe 
unistusena viskab Adeele õhku soovi anda 
välja oma plaat, kuid kiirustama ta sellega ei 
kipu. “Head asjad vajavad aega...”

Väikelinna võlu
Enamiku ajast veedavad nad siiski pisitütar 
Salmeliga oma armsas üürikodus Viljandis, kus 
ka fotograaf  Hele-Mai pere pildile püüdis. Ehkki 
Jaan on pärit Tallinnast, Adeele on aga “mand-
ristunud” saarlane – Saaremaal sündinud, kuid 
Tõrvas kasvanud –, naudivad nad mõlemad prae-
gu väikelinna võlusid ja valusid. Näiteks kohtad 
välja minnes pea alati mõnda tuttavat nägu, kellele 
viibata või törts juttu puhuda.

See, et kõik tunnevad natuke kõiki, on tekita-
nud Viljandi noortes mõnusa kogukonnatunde, 
mille toel on mõnigi asi linnas paremaks tehtud. 
Adeelet rõõmustab, et üks halvas seisus tänav 
on nüüd vankriga läbitav. “Väga ilusad asjad on 
juhtunud Viljandis ja juhtuvad veel, me töötame 
selle nimel,” kinnitab ta. Üks unistusi on teha 
järgmistel jõuludel Viljandist valguse pealinn 
– täita linnaosad valgusinstallatsioonidega. Siis 
jääks ehk nii mõnigi ilutulestik õhku laskmata ja 
pühadetunde saaks teisiti kätte, loodab Adeele.

Tugevast kogukonnatundest ja väikelinna-
armastusest hoolimata paar siinsele kalmistu-
platsile kohti ostnud pole, lisab otsekohene 
Adeele musta huumoriga. Nad on avatud ka 
muutustele, mis tulevik toob. Kuidas täpselt pan-
na pereelu toimima siis, kui Adeele tagasi teatrisse 
tööle läheb ja Jaan Curly Stringsiga kontserte 
annab, nad veel kindlalt ette ei kujuta.

Kuid näitleja- ja muusikuelu võimalikkuses 
koos lapsega on Adeele kindel. “Laps harjub, kui 
lased tal harjuda. Kui hoiad last klaaskuuli sees 
kodus, ongi ta klaaskuuli sees kodus. Kui näitad 
talle maailma, näeb ta seda koos sinuga. Loo-
mulikult oleme vastutustundlikud, aga anname 
endale aru, et elu seisma ei jää.” See lihtsalt läheb 
nüüd edasi koos Salmeliga! 

Kas hoiad last 

klaaskuuli sees

kodus või näitad 

talle maailma? 
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