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Hea lehelugeja! 
Tee endale või sõbrale keskkonnasõbralik kingitus!

Ajalehe toimetusest on võimalik tellida või osta kohapealt 
Meie Kodu logoga riidest ökokotte. Koti suurus 35x43 cm. 

Värvid naturaalne valge ja must. 
Hind $ 5.00.  Postitamisel lisandub saatekulu. 

Kariina ja Margus on juba lä-
binud Lõuna- ja Põhja-Ameeri-
ka, kokku 17 läänepoolkerariiki, 
alustades Argentinast ja lõpeta-
des USAs Alaskaga. 
Nüüd ootab lõunapoolkeral 
avastamist Austraalia. „Tahaks 
juba teele asuda ning näha seda 
metsikut Austraaliat, millest 
kõik räägivad,” õhkab Kariina. 
Tsikkel saadeti Vancouverist 
rohelisele mandrile üle Vaik-
se ookeani meretranspordiga. 
Pärast närvikõdi tekitavaid tol-
liprotseduure ja karantiinikont-
rolli on Eesti numbrimärgiga 
mootorratas lõpuks käes ning 
seiklused võivad alata. Margus 
kirjutab nende virtuaalses reisi-
päevikus: „Vähemalt on tsikkel 
käes ja põhimõtteliselt ei ta-
kista vähemalt füüsiliselt meid 
miski avastusretkele minemast. 
Tahtmine teele asuda on igata-
hes meeletu ‒ kujutan vaimusil-
mas juba ette punaseid kõrbeid 
ning siristavaid ritsikaid.“ 

Kariina ja Margus, palun tut-
vustage oma truud sõiduriis-
ta!
Oma reisikaaslaseks valisime 
1998. aastal tehasest tulnud 
BMW R1100 GS-i, mille kohta 
„truu“ öelda on igati õiglane, 
sest see masin on meid läbi 
viinud igasugu mõeldavatest ja 
mõeldamatutest oludest ning 
pole sealjuures kunagi tõrkuma 
hakanud. Eks tegemist olegi pi-
gem töö- kui iluloomaga. Seda 
tõestab kasvõi asjaolu, et üm-
ber maakera või muudele kee-
rulistele rännakutele minejad 
otsustavad sageli just sedatüüpi 
mootorrataste kasuks. Soetasi-
me ratta kasutatult aastal 2006 
Saksamaalt, kui tal alles 30 000 
km odomeetril oli. Tänaseks 
on tal selja taga juba 11 aastat 
vanust ning odomeetri näit on 
ületanud 150 000 kilomeetri 
künnise. Käsil oleva ümbermaa-
kera-ekspeditsiooni arvele võib 
sellest kirjutada ligi pool, ehk 70 
000 kilomeetrit.
Kui palju kilomeetreid olete 

enne Austraaliasse jõudmist 
mootorrattal läbinud? 
Ligi 70 000 kilomeetrit, millest 
umbes 3000 km jagu Euroopat 
ja 66 000 km Ameerikates lä-
bitud.
Millised on olnud senise reisi 

eredamad hetked?
Eredaid hetki on olnud pal-
ju. Meeldejäävamad neist on 
enamasti seotud sellega, kui 
mõni koht, mille suhtes me 
polnud endale tekitanud min-
geid ootusi, väga põnevaks 
osutus. Nii läks näiteks Rio de 
Janeiro linnaga Brasiilias ja New 
York Cityga USA-s, mis osutusid 
väga karismaatilisteks ‒ vaa-
tamata sellele, et suurlinnad 
meile üldiselt ei meeldi. Riiki-
dest võiks eriti põnevana välja 
tuua Boliiviat, mis on lihtsalt nii 

toores ja nii kaunis, ja seda nii 
looduse kui inimeste poolest 
‒ on vägev vaadata, mismoo-
di rahvarõivastesse riietunud 
põliselanikud hingematvalt 
kõrgetes mägedes laamasid 
karjatavad ‒ kõigist Ladina-
Ameerika riikidest on tegemist 
ilmselt kõige vähem globalisat-
sioonist mõjutatud riigiga.
Paigad ja kultuurid on muidu-
gi üks asi. Hoopis teise mõõtme 
annavad meie kogemusele aga 
kokkupuuted teiste inimestega, 
olgu siis tegemist kohalike või 
teiste ränduritega, ja tihtipeale 
on need just seigad teiste ini-
mestega, mis tagantjärele meie 
näole naeratuse manavad. Näi-
teks see, kui ma Perito Moreno 
liustiku juures Argentinas moo-
torratast valvates (Margus oli 
läinud liustikust pilti tegema) 
vihma käes lõdisesin ning üks 
Brasiilia mootorrattur mulle lä-
hedalasuvast kohvikust topsiga 
auravat kakaod tõi. Maailmas 
on palju häid inimesi! 
Millised on esimesed muljed 

Austraaliast? Mida olete selle 
lühikese ajaga juba kogenud 
ja mida näinud?
Eriti palju ei ole veel jõudnud 
näha, kuna esimesed poolteist 
nädalat on kulunud ajavahe 
tasategemiseks, mootorratta 
tolli- ja karantiiniprotseduuride 
läbimiseks, külmetuse läbipõ-
demiseks, jne. Ei taha küll ne-
gatiivsetest asjadest alustada, 
aga kahjuks on Austraalia bü-
rokraatia meile jätnud kehva 
mulje ‒ olles läbi sõitnud „pool 
maailma“, nagu meie kohta 
tavatsetakse öelda, ei ole me 
veel kusagil pidanud võitlema 
taoliste nõuetega nagu need 
on siin, Austraalias. Tahaks siis-
ki loota, et peagi algav rännak 
läbi Austraalia võimaldab meil 
negatiivsed kogemused unus-
tada. Usume, et selleks ei pea 
palju ootama, sest Austraalias 
on nii palju näha, ja kindlasti 
suudab see maa meid üllata-
da. Tegelikult on meil esimene 

kogemus Austraalia „teistsugu-
susest“ juba olemas ‒ külasta-
sime Featherdale’i loomaparki, 
kus nägime igasugu põnevaid 
loomi ja linde. Näiteks vomba-
tit polnud me kunagi varem 
näinud, ega ka Tasmaania kura-
dit. Ja linnud on ka omamoodi 
‒ tahaks juba kuulda, kuidas 
nad vabas looduses kõlavad!
Kui kauaks on plaan Austraa-

liasse jääda? 
Ei oska täpselt öelda. Ilmselt 
saavad määravaks klimaatilised 
olud ‒ kuuldavasti pidid su-
vekuud põhjarannikul eriti kuu-
mad ja niisked olema, nii et ole-
me mõelnud neid vältida ning 
enne uusi maid avastama sõita. 
Eriti odav Austraalia pole, nii et 
ilmselt peame siin viibimist pii-
rama, st katsume paari-kolme 
kuuga hakkama saada.
Millised sihtkohad plaanite 

kindlasti Austraalias läbi käia? 
Meie plaanid ei ole kunagi 
väga kindlad, kuid laias laastus 
oleme mõelnud sõita idaranni-
kult läänerannikule ning külas-
tada teel vast kõige kohustus-
likumat vaatamisväärsust ehk 
Uluru’t. Läänerannikut mööda 
sõidame nii kaua põhja ja kirde 
suunas, kuni jõuame välja Dar-
winisse, kust plaanime edasi 
sõita Ida-Timorisse. Meie jaoks 
ei olegi võib-olla niivõrd täht-
sad sihtkohad, kuivõrd just tee, 
mis kulgeb nende vahel ning 
mis näitab maastiku ja kliima 
vaheldumist. Ehk sellepärast 
olemegi valinud transpordiva-
hendiks mootorratta, mitte näi-
teks lennuki.
Aitäh teile ning põnevat 

Austraalia avastamist!

Küsitles Katre Ulmas

Kariina ja Marguse ränna-
kutele saab kaasa elada nen-
de veebipäevikus „Ühel teljel 
ümber planeedi“ aadressil 
www. yhelteljel.ee

8. septembril saabusid Sydneysse noored Eesti motomatkajad Kariina Tšursin (26) 
ja Margus Sootla (28), kes plaanivad kolme aastaga mootorrattaga ümber maakera 
sõita. Nende ümbermaailmareis algas aasta tagasi, 1. oktoobril 2008. 

Dinner on October 9 
from 6.30 to 7.00pm at Eesti Maja, 

141 Campbell St, Surry Hills. 
The cost is still $20.00 per person and the bar will be open.

RSVP before 1st October as bookings are limited
Contact Mick Nelson 9874 2876
micknelson1@bigpond.com

Eesti majandus on stabiliseerumas ja Eesti sihiks on endiselt liitu-
mine Euroopa Liidu ühisrahaga ehk euroalaga, kinnitas president 
Toomas Hendrik Ilves kohtumisel New Yorgi Eesti Majas kohaliku 
eestlaskonnaga.
“Viimane aasta on olnud Eestile nagu veel väga paljudele maa-
dele raske, keeruline majandusaeg jätkub meil ka praegu,” tõdes 
president Ilves.
“Eesti presidendi roll on rääkida asjadest ausalt, neid mitte ilus-
tades,” ütles ta ning loetles Eesti parlamendi ja valitsuse olulised 
väljakutsed: hoida välisvõlg väiksena ja eelarvedefi tsiit euroga lii-
tumiseks vajalikul tasemel, samas ilmutades sotsiaalset tundlikkust 
nende suhtes, kellel on praegu kõige raskem.
“Paljude kulutuste kokku tõmbamine, ka palkade vähendamine 
on suunatud tulevikku, et saaksime homme, ülehomme, aasta-
te pärast paremini hakkama,” ütles president Ilves. “Eesti valitsus 
on suutnud vältida lauspopulistlikke otsuseid. Me oleme tuleviku 
suhtes optimistlikud, sest näeme esimesi märke majanduskriisi lee-
vendumisest maailmas ja esimesed rohelised võrsed on hakanud 
kasvama ka Eesti tormist räsitud majandusmaastikul.”

Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakond
New Yorgis 26. septembril 2009


