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Seitse kuud muinasjuttu ja eneseületamisi Islandil
MARTIN KULLAMAA

T
egin seitsmekuulist Euroopa 
vabatahtliku teenistuse pro-
jekti Islandil, keskkonna- ja 
kultuuriorganisatsioonis 
Worldwide Friends. Läksin 

projekti koos kahe teise eesti vabataht-
likuga veebruaris. Olen näinud lume-
torme, virmalisi, kuumi suvepäevi (vä-
hemalt nädala jagu), palju kive ja mäge-
sid ning rohkem lambaid kui inimesi.

MÜSTILINE SAAR ISLAND

Island tuli mul mõtteisse mõne aasta 
eest, nähes muusikalise koosseisu Si-
gur Rosi kaunist filmi «Heima». Avas-
tasin, et Island, kus elab kõigest  
300 000 inimest, toodab suures kogu-
ses väga huvitavat muusikat. Samuti on 
sellel saarel võimalik paari päeva jook-
sul külastada kohti, mille nägemiseks 
tuleks muidu teha mõnekuine reis üm-
ber maakera: aktiivsed vulkaanid, lõ-
putud laavaväljad, musta liivaga ran-
nad, kuumaveeallikad, massiivsed lius-
tikud, fjordid ning loetlematul hulgal 
koski ja jugasid. See teebki Islandi vä-
ga eriliseks paigaks ning tulles tasaselt 
Eestimaalt, mis kaetud paksu metsaga 
ja ilma mägedeta, teadsin, et ühel het-
kel elus tuleb mul seda müstilist saart 
kindlasti külastada. Mitte et Eesti loo-
dus oleks igav ja tavaline, seda kindlas-
ti mitte. Tegelikult igatsesin ma väga 
Eesti paksu metsa järele, mis on Islan-
dil üliharuldane nähtus, aga see on liht-
salt täiesti teine maailm. Mainida tuleb 
ka, et NASA käib aeg-ajalt Islandil uu-
si masinaid katsetamas, millega nad 
teisi planeete külastada plaanivad.

AJAKIRJANDUSEST KUNI LAEVA 
RENOVEERIMISENI

Võimalus avaneski. Sinna minnes tead-
sin, et soovin viibida pealinnast (mis 
on koduks kahele kolmandikule kogu 
elanikkonnast!) väljaspool – maakoh-
tades, väiksemates linnades ja külades. 
Mul oli seda päris lihtne saavutada. 
Peamine töö siinses organisatsioonis 

oli juhtida ja koordineerida kahenäda-
lasi töölaagreid 8–15 rahvusvahelise 
lühiajalise vabatahtlikuga. Laagrid leid-
sid aset üle terve Islandi, mille hulgast 
sain esimeste nädalate jooksul endale 
meelepärased välja valida. Laagrid on 
sisult väga erinevad, ajakirjandusest ja 
visuaalsest kunstist kuni raske füüsili-
se tööni looduses (puude istutamine, 
matkaradade ehitamine/renoveerimi-
ne, rannikuala koristamine jms). Lõ-
puks õnnestuski mul umbes neli kuud 
järjest elada väikeses linnas idafjordi-
des, Eskifjörðuris, sealses vanas kooli-
majahoones, mille kohalik kogukond 
Fjarðabyggð on nüüdseks meie organi-
satsioonile annetanud, et majutada iga 

kahe nädala tagant rahvusvahelisi va-
batahtlikke. Sain tegeleda renoveerimi-
sega, tutvuda kohaliku elu ja inimeste-
ga, aidata neid igal võimalusel omast 
vabast ajast (näiteks aitasin ühel mehel 
renoveerida tema vana laeva, samuti 
kohalikku preestrit väikeste renoveeri-
mistöödega kirikus), juhtida töölaag-
reid, jalutada ringi mööda mägesid ja 
orge ning käia ka saunas, nagu Eestis 
tavaks on. Seal oli tavaline igal teisel 
päeval külastada kohalikku (väli)ujulat 
ja kuumaveebasseine, mis geotermili-
se energiaga üles soojendatud. Säära-
seid sooje vanne leidub seal igas väik-
semaski külas või ka lihtsalt keset loo-
dust.

VASTUVÕTTEV ORGANISATSIOON 
OLI ÜLIMALT PAINDLIK

Olen tõepoolest väga õnnelik oma vas-
tuvõtva organisatsiooni paindlikkuse 
üle. Üldiselt elavad organisatsiooni pi-
kaajalised vabatahtlikud pealinnas 
Reykjavikis mõnes majas koos teiste va-
batahtlikega, kes samal ajal projekte 
teevad. Inimesed käivad ja teevad töö-
laagreid üle Islandi, pärast mida on üld-
juhul 3–6-päevane puhkepaus pealin-
nas. Selle asemel õnnestus mul aga kor-
raldada oma aeg seal vastavalt oma va-
jadustele ja isikupärale. Parim oli see, et 
sain põhjalikult tundma õppida pisikest 
linna Eskifjörðurit, kus nüüdseks tun-

nen end nagu kodus. Vastasel korral 
oleksin külastanud iga uut paika vaid 
kaheks nädalaks, ilma et oleks saanud 
ühessegi konkreetsesse kogukonda su-
landuda.

MUGAVUSTSOONIST VÄLJA

Sinna minnes olin ma väga skeptiline 
töölaagrite juhtimise ja nii paljude ini-
mestega suhtlemise osas. Seista 15 rah-
vusvahelise vabatahtliku ees ja korral-
dada nende olemine Islandil, vastata 
kõigile küsimustele, osta vajalik toit suu-
rele grupile, teha kahenädalane laagri-
kava kohas, kus ma isegi pole varem ol-
nud jne. Mõistagi möödusid need mu-
red minust aga üpris kiirelt. Ma olin 
oma mugavusstsoonist välja võetud, 
pandud uude ootamatusse olukorda ja 
ma kohanesin. Tegin oma parima ning 
avastasin peagi, et hirm tundmatu ees 
ei ava elus uusi võimalusi. Endale mär-
kamatult omandatud enesekindlus ja 
oskused olid minu jaoks märkimisväär-
sed. Üldiselt oli kõige tähtsam väljuda 
mugavusstsoonist, olla paindlik ning 
muuta seda, mis ei meeldinud.

Olen loonud tugevad sidemed ning 
leidnud uusi sõpru kaugetest paika-
dest Euroopas, kes mind juba järgmi-
sel suvel külastavad ja kellele ma ka ise 
külla lähen. Kahtlemata lähen Islandi-
le kunagi veel tagasi, millal ja miks, se-
da näitab aeg. Euroopa vabatahtlik 
teenistus on suurepärane võimalus – 
nagu mõni muinasjutt.

Projekti on rahaliselt toetanud 
Euroopa Komisjon. Publikatsiooni 
sisu peegeldab autori seisukohti ja 
Euroopa Komisjon ei ole vastutav 
selles sisalduva informatsiooni 
kasutamise eest.
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