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Sü da me ja en tu sias mi ga võ tab 
Errit Kuld kepp ka oma tööd 
Pär nu haig la tu run dus ju hi na. 
Ko ge mu si ja emot sioo ne on ta 
ko gu nud töö ta des Amee ri ka 
Ühend rii ki des lap se hoid ja na, 
Mal tas va ba taht li ku na ning lä
bi pal ju de teis te hu vi ta va te ja 
tu ge vat ene se teos tust nõud va te 
et te võt mis te. 

Aja me jut tu hom mi kul. Kui
das ma ga si te ja kui tu gev teil 
uni on? Kas juh tu mit var ga ga 
va hel ka unes näe te? 

Ma ma gan vä ga häs ti. Une
nä gu sid või luu pai na jaid sel lest 
kur ja te gi jast ma küll näi nud 
po le.

Kas sai te ju ba lap se põl vest 
kaa sa soo vi sek ku da, kui kel
le le gi lii ga te hak se?

Tõe näo li selt olen need oma
du sed ka ve re ga kaa sa saa nud. 
Ma olen kas va nud sü da me soo
ju se ja hoo lit su se ga pe res, kus 
kas va sin ka põ hi mõt te jär gi, et 
üle ko hut nä hes tu leks sel le 
pea ta mi seks sek ku da. Pea le gi 
ela sin viie teist aas ta se na lä bi 
juh tu mi, kus olin oht li kus olu
kor ras, kuid kee gi ei sek ku
nud. Siis ot sus ta sin, et kui kee
gi va jab abi ning mi na saan 
aida ta, siis ma kind las ti teen 
se da.

Pa lun rää ki ge ku na gi toi mu
nust täp se malt?

Sõit sin Pär nus lin na lii ni bus
sis ja üks nais te rah vas rün das 
mind täies ti oota ma tult ru si ka
ga sel ja ta gant. Ru si ka hoop oli 
vä ga tu gev. Ta sõi mas mind va
li ma tu te sõ na de ga ja üt les, et 
ma olen süü di kõi ki des te ma 
elu õn ne tus tes. Püüd sin tal le 
se le ta da, et ma ei tun ne gi tea
da ja kee ra sin sel ja. Siis sain 
aga ühe hoo bi veel. Te ge li kult 
oli sel lel nai sel mi da gi vaim se 
ter vi se ga kor rast ära ja ta oli 
pa ra jas ti oma ema vas tu tu sel 
psüh hiaat ria klii ni kust väl jas. 
Juh tum jät tis mi nus se tu ge va 
haa va. Järg mi sed 3 aas tat ei 
meel di nud mul le, kui mul kee
gi sel ja ta ga oli. 

Ap pi mi ne mi ne eel dab vaim
set ja füü si list tu ge vust. Mi da 
ole te sel le saa vu ta mi seks tei
nud?

Mul le on meel di nud spor ti
da. Olen tund nud ja ar ves ta
nud, et ke ha on ik ka lii ku mi
seks, mit te is tu mi seks. Sel leks, 
et su ke ha sind alt ei vea, pead 

mi da gi te ge ma. Vä ga pal ju aga 
al gab ja sõl tub ka peast. Sel lest 
tea da saa mi seks olen lu ge nud 
ja loen vä ga pal ju raa ma tuid – 
mõt te maa il mast ja sel le toi mi
mi sest. Need on ene se abi õpi
kud, käi tu mis raa ma tud, raa
ma tud psüh ho loo giast, mis 
kä sit le vad vald kon da ka tea
dus li kust as pek tist. Pean olu li
seks ka em paa tia või met, to le
rant si ja os kust an des ta da. 

An des ta mi ne on vä ga olu li
ne! Kui me ei an des ta, siis kan
na me vas ta vat koor mat en da ga 
kaa sas ja tee me en da le lii ga. 
Nii või me jõu da olu kor da, kust 
me ei pruu gi suu ta ise väl ja tul
la. Elus juh tub nii ne ga tiiv set 
kui ka po si tiiv set, kuid olu li se 
väär tu se ga on see, mil le le sa 
roh kem kes ken dud. 

Rää gi me va he peal taas “var
gapi dur da mi sest” Pär nu lin
nas. Nõu dis see olu kord se
kun di pealt rea gee ri mist?

Tar vis oli tões ti kii ret reakt
sioo ni. Ku na müü jat ei ol nud, 
vaa tas va ras, et lä he du ses on 
vaid üks nai ne ja haa ras kii res
ti ra ha kas sa ja tah tis sel le ga 
ära min na. Ma võt sin kin ni te
ma jalg rat ta raa mist, et ta kis ta
da te ma ära sõi tu. See eel das ka 
füü si list jõu du. Hak ka sin kaas
ini me si ap pi kut su ma ja pea gi 
tul di gi. 

 
Kui tu gev võis füü si li selt va
ras ol la?

Täp selt ei os ka öel da, sest ta 
oli jalg rat tal. Ar van, et te ge mist 
oli um bes 170175 cm pik ku se 
kol me küm nen da tes aas ta tes 
me he ga.

Kas ta püü dis teid ka rün na ta?
Ei. See või nuks aga juh tu da, 

sest po lit seis tun nis tu si an des 
kuul sin, et var gal oli tas kus 
pip ra gaas ja ehk mi da gi veel. 
Mui de, oma tun nis tus tes üt les 
ta, et te da rün das nais te rah vas! 
Üs na eba meel div tun ne oli ka 
siis, kui olin koos sel le me he ga 
tur va mees te ruu mis silmsil ma 
vas tu.

Mil li seid mõt teid ja tun deid 
tõi kaa sa ko da ni ku jul gu se au
mär gi ga tun nus ta mi ne?

Paar nä da lat ta ga si he lis ta ti 
mul le Lää ne Pre fek tuu rist. 
Mõt le sin, et mis nüüd juh tu nud 
on!? Po lit seist aga öel di, et 
mind on esi ta tud üheks kan di
daa diks ko da ni ku jul gu se au
mär gi saa mi seks. Pär nu OTTi 

tu rus ta mis pro jek ti (ot se toot
jalt tar bi ja le) koos ole ku ajal 
tu li mul le kõ ne Jus tiits mi nis
tee riu mist, mil les tea ta ti, et 
päl vin gi au mär gi. Tal lin nas 
teis te au ta sus ta tu te ga koos ol
les ta ju sin, kui pal ju ik ka on 
meie üm ber häid ja jul geid ini
me si. See tun ne on nii hin na li
ne ja suur, et ei ta ha ka sü da
mes se ära mah tu da.

 
Kas oli või ma lus üks tei se le ka 
oma lu gu sid ju tus ta da?

Sel leks ava nes või ma lus. 
Eri ti olu li seks pean aga se da, 
et en ne tun nus ta mist loe ti et te 
iga au ta su saa ja lu gu.

Mi da soo vi ta te ini mes te le, kes 
soo vik sid käi tu da sa ma ausa
meel selt ja jul gelt kui teie, 
kuid tun ne vad, et nad po le 
veel sel leks val mis?

Kind las ti ta sub en nast tree
ni da nii vaim selt kui ka füü si li
selt. Vä ga täh tis on ak tiiv ne 
lii ku mi ne, sa mu ti aga hea dus 
ja hea taht lik ku se ra ken da mi ne 
ise en da elus.

Kas ole te käi nud ka mõ nel 
spet siaal sel tree nin gul?

Olen käi nud sü va li has te ja 
tant su tree nin gul, õp pi nud joo
gat. Mul le meel dib vä ga lä bi 
lii ku mi se ja tant su pro pa gee ri
da ka nai se lik kust. Eri ti to re
dad on mi nu jaoks Latino Mix 
stii lis tant sud.

Ole te põ li ne pär na kas, oman
da nud siin güm naa siu mi ha ri
du se, õp pi nud Tar tu Üli koo li 
Pärnukolledžisturismijaho
tel lin dus et te võt lust ba ka lau
reu se ta se mel ning tee nus te 
di sai ni ja juh ti mist ma gist ri
õp pes. Kui das mõ jub tei le 
Pär nu aura?

Mul le meel dib Pär nu vä ga. 
Suu re pä ra ne on ol la me re 

ääres. Vaa da tes merd kao vad 
mu re mõt ted. To re on ja lu ta da 
me re ääres, min na muu li lõp pu 
ja sealt ta ga si tul la. Kui sa oled 
loo du ses, oled sel le ga ka ühen
du ses. Vä ga hea on see loo dus
lik kesk kond. Pär nu väär tu seks 
on ka sil ma pais ta valt suur hulk 
süm paat seid ini me si. Neist mõ
ne gi loo mus tu leb ava da lä bi 
vest lus te, kü si mus te.

Kui das mõ tes ta te lah ti ühe 
oma eri ala – tee nus te di sai ni?

See on vä ga mit me külg ne ja 
sü ve ne mist eel dav vald kond. 
Toon ühe näi te. Kui kee gi mi
da gi kin gib, on olu li ne, mi da ta 
kin gib, kui das ta se da teeb. Ka 
šo ko laa di tahv lit võib mit me ti 
üle an da – kas liht salt nii sa ma 
või sel le ga mõn da lu gu rää ki
des.

Prae gu töö ta te Pär nu haig las. 
Kel le na?

Ma olen tu run dus spet sia list. 
Mi nu üles an ne on te ge li kult ol
la ka mai ne ku jun da ja. Pär nu 
haig las on ka taas tus ra vi ja 
hea olu kes kus – vä ga rik ka lik 
komp leks meie haig la kül jes. 
Meie haig la on ka ini mes te le, 
kes po le hai ged, kuid ta ha vad 
veel gi oma ter vist tu gev da da, 
sel le le too nust juur de an da. 
Taas tus ja hea olu kes ku ses on 
võimlemis ja tant su tree nin
gud, siin te hak se eri ne vaid lõõ
gas tus prot se duu re. Taas tus ra vi 
ja hea olu kes kus val mis meil 
2013. aas tal. Hoo ne on vä ga 
häs ti ehi ta tud ja ühen da tud 
meie pea ma ja ga. Kes ku se tee
nu seid ka su ta vad ka meie stat
sio naa ris ole vad pat sien did. 
Pär nus töö ta vad suu re pä ra sed 
ars tid ja füsioterapeudid.

Kui das ole te ise ra hul Pär nu 
haig la mai ne ga ning kon ku
rent si või me ga Tar tu Üli koo li 

Klii ni ku mi ja Tal lin na haig la
te suh tes?

Olen Pär nu haig la mai ne ga 
vä ga ra hul. Tar tu ja Tal lin na 
haig la te ga ma aga võrd lu si 
kon ku rent si mõt tes ei tooks, 
sest te ge mist on meie vä ga 
hea de koos töö part ne ri te ga.

Kül lap on teil iga töö päev eri
li ne. Mis ootab näi teks ees pä
rast meie in terv juud?

Jaa, nii see on. Tä na (in terv
juu toi mus 10. no vemb ril) sõl
mi tak se hematoloogiaala ne 
koos töö kok ku le pe Põh jaEes ti 
re gio naal haig la ga.

Kuul da vas ti ole te seo tud ka 
doo nor lu se ga?

Hil ju ti oli meil Pär nu haig las 
Pär nu maa doo no ri te aus ta mis
üri tus. Pro pa gee ri me vä ga doo
nor lust. Olen ka ise doo nor, 
mis mul le sel gi tus töös häs ti ka
suks tu leb. 

Rää gi me hu vi ta vast sei gast 
teie elus – kui das tek kis mõ te 
min na Amee ri ka Ühend rii ki
des se lap se hoid jaks?

Pä rast güm naa siu mi lõ pe ta
mist oli mul vä ga suur unis tus 
min na Amee ri ka Ühend rii ki
des se lap se hoid jaks. Ma olin 
lap se hoid jaks Chi ca go lä his tel. 
Paik, kus lap si hoid sin, oli sel
lest suur lin nast ka he küm ne 
mi nu ti ron gi sõi du kau gu sel.

Kes ei teaks Jaak Joala poolt 
kuul saks laul dud lau lu “Isa 
oli mul po lit sei mees Chi ca
gos”. Kui pal ju oli sel les lin
nas mär ga ta tä na va ku ri te ge
vust? 

Pi gem nä gin seal pal ju ko du
tuid. Kord tu li üks ko du tu mi nu 
juur de ja kü sis süüa. Ma and sin 
tal le ära kõik mah lad ja või lei
vad, mis mul kaa sas olid. Ma 
nii mä le tan te ma tä nu tun net.

Mis kut sus va ba taht li ku töö le 
Gozo saa re le, mis on üks osa 
Mal ta rii gi ter ri too riu mist?

Saat sin va ba taht li kuks kan
di dee ri mi seks oma CV. 

Al gul tu li vas tus, et ma olen 
üle kva li fit see ri tud. Pa lu sin siis 
mit te oma CVd vaa da ta. Siis 
asi muu tus. 

Va ba taht li ku na töö ta sin Go
zo saa rel ühes vil las, kus te gin 
ko ris tus töid, võt sin vas tu ka 
kü la li si. Gozo saar on ka paik, 
kus käin puh ka mas ja oma 
aku sid laa di mas. See on mi nu 
jaoks na gu me di tat sioon. Mi nu 
ole mu se mõist mi seks on ehk 
hea tea da ka mi nu juur test. 
Olen va na ema poolt uk rain lan
na. Ema pa ni mul le ni meks 
Errit. Ni mi tu li sel lest, et mu 
ema ni mi on Ri ta ja isa ni mi 
Er vin.

Ole te seo tud Pär nu OTTiga. 
Mil list ta lu toi tu kõi ge roh kem 
hin da te?

Kõik ole neb, mi da kee gi 
sööb. Mul le mait seb vä ga Se pa 
ma he ta lu külm juust, mis so bib 
ka pan ni le pa ne mi seks.

Mis on käes ole val aas tal veel 
plaa nis te ha?

Pal ju hu vi ta vaid töö ala seid 
pro jek te on haig las. Koos töös 
Pär nu õpi las ma ja ga tee me mit
meid jõu lu kont ser te. Ad ven di
ajal käi vad lap sed esi ne mas nii 
meie haig la töö ta ja te le kui ka 
pat sien ti de le.

Mi da soo vi te veel lõ pe tu seks 
öel da? 

Kõik ole neb sel lest, kui das 
sa el lu suh tud, mil li sest vaa te
vink list elu vaa tad. Kui sel leks 
on mus tad pril lid, näed as ju 
ne ga tiiv selt – kui he le dad pril
lid, siis po si tiiv selt. Ja me saa
me hom me ala ti ol la pa re mad 
kui tä na.

ERRIT KULD KE PP: Me saa me  
hom me ala ti ol la pa re mad kui tä na
JAAN LU KAS

Errit Kuld kepp päl vis ühe na 28-st Ees ti maa ini me sest ko da ni-
ku jul gu se au mär gi. Vap rad teod eel da vad ta va li selt nii heal 
ta se mel vaim set kui ka füü si list pa ga sit. Sel li sed oma du sed 
on en da le lap se põl vest kaa sa saa nud ja neid hil jem tree ni des 
aren da nud pärnulanna Errit Kuld kepp. Ta ta kis tas va rast näp-
pa mast ta lu too de te müü ja ra ha kar pi ja pi das ku ri kae la kin ni 
ku ni kaas ini mes te ap pi tu le mi se ni ja kor ra kaits ja te ko ha le jõud-
mi se ni. 

Errit Kuld kepp vabatahtlikuna Gozo villas.                                                           Foto erakogust


