
Erki Kaikkonen – 
Elukutseline elu-uurija ja 
müstiline jutuvestja

Erki räägib lugudevestmisest: „Nii kaua kui on elanud 

inimene, on elanud temas ka huvi ja armastus lugude 

vastu. Tänapäeval vestavad lugusid raadio, televiisor, 

ajalehed, raamatud ja internetiavarused. Ennemuiste 

tõid lugusid inimesteni jutuvestjad. Lugusid, põnevaid 

lugusid – neid, mis äratavad taas meis uinunud 

elutarkusi ja avavad südameid. Traditsiooniline 

jutuvestmine on žanr, mis minu ligi 10-aastase 

jutuvestmise kogemuse põhjal puudutab südameid, 

haarab kaasa ja inspireerib endiselt inimesi kõigis 

vanustes!“



Muinasjutuvestmine

Erki Kaikkonen
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Millest pakkumine koosneb?

01 Muinasjutuvestmine, mille käigus Erki vestab 45 minuti vältel või vastavalt 
eelnevale kokkuleppele õpetlikke, elutarkustega rikastatud ja
kaasahaaravaid muinasjutte
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Kolm venda ja Õnn!

Vanaisa ja vanapagan. 
Tegemist on 2000.aasta taguse 

loomislooga eesti aladelt.

Võluri lugu.

Elanud kord ammu muistsel aal kui kivid olid veel pehmed 
ja Hiied lendasid, eestimaal kolm venda, noorem vend, 
keskmine vend ja vanem vend. Vennad otsustasid 
minna külla oma vanaisale, kes elanud päeva teekonna 
kaugusel. Vennad asunudki hommikul vara valges teele 
ja keskpäevl juhatanud teerada neid paksust metsast 
välja karjamaa veerele, kus lambad rahulikult sõid ja 
karjane mängis vilespilli. Vennad astunud edasi mööda 
rohust teerada ja ühtäkki ennäe, keset teed nende ees 
olnud ilmatu suur auk ja augus...

Elanud kord Vanaisa ja Vanapagan ehk 
Vanatühi. Nad elanud enne kui maailm oli 
loodud. Nad elanud keset ei miskit ja keset 

ei kuskit. Nad olid väga suured sõbrad. 
Vanaisa olnud Suur Sepp ja tal olnud suur 
sepikoda keset ei miskit ja keset ei kuskit. 

Kuid kuigi nad olnud väga suured sõbrad, ei 
lubanud Vanaisa kunagi Vanapaganat oma 

sepikotta. Mis sa arvad miks?... 

Elanud kord kurb võlur ja tal olnud selleks väga hea 
põhjus. Nimelt tal ei olnud ühtki võluvõimet. Ja maailm 
hõõrus seda talle iga päev nina alla. Sest alati kui ta 
teiste inimeste keskel oli, tekkisid kõikidel teistel tema 
ümber võluvõimed aga temal mitte ühtki.

Mõned näited muinasjuttudest, mida Erki on 
aastate jooksul kogunud ja jutustanud
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Muinasjutuvestmine on žanr, mis haarab kaasa ja inspireerib kuulajaid kõikdes 
vanustes – nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Jutuvestja on oma lugudega paelunud nii algkooli kui ka põhikooli õpilasi ja
eriliselt hea ühendus on tekkinud gümnasistidega ning õpetajatega.

Teler ja internet on tänapäeval pea märkamatult muinasjutuvestja rolli endale 
võtnud. Muinasjutuvestmine on kui hingepalsam, mis äratab inimloomusele 
omase huvi lugude vastu kaunil ja paeluval viisil.

Muinasjutud äratavad taas meis uinunud elutarkusi ja avavad südameid.
Lood kätkevad endas aastatuhandeid muutumatuna püsinud tõdemusi,
mida Erki aitab taasavastada.

Erki muinasjutud ei ole üldtuntud, vaid pigem hoolikalt valitud ja
vähem külapinda leidnud lood, mis on Erkit ennast ja ka tema
kuulajaid sügavamalt puudutanud
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Miks kutsuda Erki muinasjutte 
vestma?



Erki on võrratu jutuvestja. Tema lood on huvitavad, põnevad ja muidugi õpetlikud. 
Aeg mis tema juttudega on veedetud, ei ole kunagi kadunud aeg, see on aeg mille 
alateadvus salvestab, kaasa võtab ja õigel hetkel  ja õiges kohas uuesti meelde tuletab. 
Ta ei väsi uute teemade üle mõtisklemast, ega maailma lahti seletamast. Ühegi teema 
puhul ei piirdu ta pealispinnal surfamisega vaid sukeldub sügavustesse, kust toob kaasa 
pärle mida teistega jagada.

Erki on imeline tegelane, kelle olemasolu ei usukski, kui ei oleks temaga isiklikult kohtunud 
– nii nagu ei usuks ka haldjate, trollide, nõidade jt olemasolusse. Läbi Erki jutustatud 
lugude muutuvad need kõik aga veelgi reaalsemaks kui see, mida me igapäevaselt 
reaalsuseks peame – kus päris maailm ongi võlumaailm ning kus kõik ongi võimalik.

Meie ühises improvisatsioonilises muinasjutuetenduses valib üliandeline vestja Erki 
Kaikkonen muinasjutud vastavalt pilkudele, mida eriealise publiku silmis näeb.

Alar Tamming

Triinu Taul

Tom Valsberg



 Toimumise aeg ja hind kokkuleppel tellijaga

Võta meiega julgelt ühendust ja helista (+372) 528 15 12

Lugude ja muinasjuttude jutustamine ja kuulamine on olnud suur osa inimkonna ajaloolisest minevikust, osa 
inimeste igapäevast, sõltumata vanusest. Tänapäevalgi ei ole sugugi lahtunud meie armastus lugude vastu, 

kuid see on võtnud hoopiski modernsema kuju raamatute, filmide ja internet näol.

Muinasjutuvestmise abil aitan tagasi tuua aegade keerises kaduma läinud maagiat - lugusid vestes liigume 
üheskoos läbi muinaslugude maailma loomisest inimese elu olulisimate tõdemusteni, mis on püsinud muutu-

matuna sajandeid ja ilmselt aastatuhandeid.



AITÄH!


