
Kairo Kiitsak. Üks pilvefoto ja 29 000 häält
Simuna maakodus aega veetev fotograafiahuviline Kairo 
Kiitsak on tänaseks TÜ geograafiatudeng, kelle Eestist 
ainsana finaali jõudnud pilvefoto võitis 2016. aastal 
Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) korraldatud 
pilvefotokonkursi. Tema pilt „Imelised lained taevas“ valiti välja 
450 üle maailma võistlusele saabunud foto hulgast. Millest sündis 
ilmastikunähtuste pildistamise ja ilmavaatlemise huvi? 

Intervjueeris Egle Pent, Väike-Maarja Noortekeskus, september 2017

Millal tekkis sul huvi fotograafia vastu ?
Arvan, et huvi fotograafia vastu tekkis juba üsna noores eas, 
tõenäoliselt enne 2010. aastat. Mingil määral aitasid sellele 
kaasa ka minu vanemad, sest nendel oli kahe peale ostetud üks 

kompaktkaamera, millega nad vahetevahel fotosid jäädvustasid. Alguses minule seda ei usaldatud, sest kardeti, et 
äkki lõhun ära. Natukene vanemana sain juba ise sellega pildistada ja videoid jäädvustada. Ühel hetkel mõistsin, 
et see on väga huvitav tegevus. Fotografeerimine muutus minu jaoks väga südamelähedaseks. Sellest oli ja 
on siiani keeruline eemale hoida. 2013. aastal õnnestus muretseda endale esimene kompaktkaamera, millega 
alustasin koheselt ilmateemaliste ja loodusteemaliste fotode jäädvustamist. Filmimisega olen ka tihedalt seotud. 
Nüüdseks olen tegelenud fotograafiaga aktiivselt 4 aastat. 

Kui kaua oled pidanud kõige rohkem peidus istuma, et head fotot saada? 
Mina veel ööpäevadest rääkida ei saa, aga vähemalt poolest päevast küll. Tulevikus plaanin näiteks metsa 
kauemaks minna, et tabada seal fotokaameraga põnevaid ja ilusaid momente. 

Millised Eesti paigad on sinu meelest kõige huvitavamad pildistamiseks?
Iga piirkond on omamoodi huvitav ja ainulaadne. Kõik sõltub sellest, millise pilguga loodust vaadelda. Kuna 
minul on liikumine piiratud isikliku sõiduauto puudumise tõttu, siis saan rääkida kohtadest, kus olen ise saanud 
palju pildistamas käia. Üheks selliseks paigaks on näiteks Lääne-Virumaa, kus olen suurema aja oma elust siin 
viibinud ja julgen väita, et näiteks ilmafotograafia seisukohalt on selles maakonnas väga palju avarust. See ei 
tähenda, et mujal ei oleks hea vaatega ja avaraid piirkondi. Kindlasti on ja selles ma ei kahtle kohe üldse.  Ei saa 
mainimata jätta, et ka loodus on väga kaunis Lääne-Viru maakonnas.
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Lääne-Virumaal on ka Pandivere kõrgustik ja tasub teada, 
et kõige rohkem äikest esineb Eestis just kõrgustikel. Äikese 
esinemise sagedust on mitmed inimesed Eestis uurinud, 
näiteks Sven-Erik Enno. Äike on just selline loodusnähtus, 
mille pildistamisest ja jälgimisest olen juba aastaid huvitatud 
olnud. Tooksin välja ka Kagu-Eesti looduse. Seal on omapärane 
maastik ja rohkelt männimetsi. Võimaluse korral soovitan 
kindlasti sinna pildistama minna, et veenduda selle ilus. 
Tegelikult on Eestis palju looduskauneid piirkondi, üks ilusam 
kui teine, aga minul kui noorel inimesel on lihtsalt väga palju 
avastamata. Kuid pole põhjust kurvastada, sest pikk elu on alles 
ees. Küll jõuab vaadelda ja pildistada.

Millega Sa peale fotograafia veel tegeled?
Lisaks fotograafiale tegelen hobikorras ilmavaatlemisega ja 
looduse vaatlemisega. Ilmavaatlemine on kujunenud minu jaoks 
juba igapäevaseks tegevuseks. Kogun pidevalt vaatlusandmeid 
ilma kohta ja saadan inimestele, kes on neist huvitatud. 
Kuidas näeb vaatlusandmete kogunemine välja? Näiteks igal 
õhtul pärast vaatlusi kirjutan enda ilmapäevikusse sellest, 
millised olid kogu päeva jooksul ilmaolud ühes konkreetses 
piirkonnas. Tavaliselt märgin ära sademete liigid ja sajuhulgad, 
õhutemperatuuri, pilvisuse, tuule hinnangulise tugevuse ja 
muud ilmastikunähtused. 

Alates 2013. aastast teen omal initsiatiivil koostööd Euroopa ohtlike ilmanähtuste andmebaasiga (European Severe 
Weather Database), mis kogub ja varustab huvitatuid isikuid Euroopa ohtlikest ilmanähtustest. Andmebaasi 
partneriteks on meteoroloogiateenistused, vabatahtlikud ilmavaatlejad ja ka avalikkus üldiselt. Mina sain 
selle ametlikuks liikmeks 2017. aasta jaanuarikuus. Vabatahtliku ilmavaatlejana koostan ja edastan raporteid 
käesolevasse andmebaasi Eestis aset leidvatest ohtlikest ilmastikunähtustest ning nendega kaasnenud kahjustustest. 

Sotsiaalmeedias puutun tihedalt kokku ilmateemaliste lehekülgede ja gruppide haldamisega. Näiteks Facebookis 
on mul lehekülg nimega „Ohtlikud ilmanähtused Eestis“, millel on tänaseks juba üle 6500 aktiivse jälgija. Selle 
lehekülje prioriteediks on hoida inimesi kursis Eestis esinevate potentsiaalselt ohtlike ilmastikunähtustega. Tasub 
teada, et tegemist ei ole riigiasutusega. Mina ja Eesti meteoroloog Jüri Kamenik tegeleme puhtast initsiatiivist 
ilmateemaliste ülevaadete koostamisega ja Eestis elavate inimeste hoiatamisega ohtlike ilmastikunähtuste eest, 
kuna need võivad avaldada suurt mõju inimeste igapäevaelule. Lisaks üritame tagada ka inimeste turvalisust ja 
kasvatada nendes teadlikkust ohtlike ilmanähtuste osas. Ekstreemsete ilmastikunähtuste puhul on vahel otsene 
oht elule ja varale. Seetõttu pakumegi omalt poolt head võimalust olla paremini kursis Eesti ilmaga. Samuti 
jagame sellel leheküljel teiste inimeste pilte ja videoid, mis on seotud ohtlike ilmastikunähtustega. Erakordsemate 
ilmastikunähtuste korral edastame koostame spetsiaalsed raportid ja edastame need Eesti Äikese- ja 
Tormivaatlejate Võrgu andmebaasi ning Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi. Minu tegemisi pole märgatud 
mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas. Isegi minu ilma- ja loodusteemalised fotod on leidnud kajastust 
erinevatel lehekülgedel nii Euroopas kui ka väljaspool seda. Arvan, et see on igati positiivne, kui saan Eestit läbi 
oma tegemiste ülejäänud maailmale tutvustada.

Õpingute ajal ei ole väga palju aega looduses viibimiseks ja enamasti tuleb viibida Tartu linnas. Küll aga avaneb 
võimalus nädalavahetusi maakodu läheduses looduses käia. Vahel tunnen lausa vajadust eemalduda mürarohkest 
linnaelust ja minna selle asemel näiteks looduslikku keskkonda, kus saab ennast kõrvalistest faktoritest välja 
lülitada. See mõjub lõõgastavalt ja aitab isegi pingeid maandada.

Pead ka blogi. Kaua oled sellega tegelenud ja millele oma blogis peamiselt keskendud ? 
Blogi asutamisest on möödas juba 7 aastat ja selle kirjutamisega tegelen aeg-ajalt ikka. Läbivateks teemadeks on 
loodus ja ilm. Kui olla natukene täpsem, siis enamasti koostan ülevaateid Eesti ilmaoludest ja sellest, mida põnevat 
olen näiteks looduses viibides kohanud. Teatavasti tegelen ka fotograafiaga ja seetõttu meeldib mulle tihti oma 
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lugusid illustreerida erinevate 
fotode ja videotega. 

Mida arvad, kas ka ainult 
hea loodusfotograafina on 
võimalik Eestis ära elada või 
saab fotograafia olla vaid 
hobi?
Mina arvan, et silmapaistva 
loodusfotograafina on 
tõesti võimalik Eestis elatist 
teenida,  kuid paraku on 
fotograafia selline ala, millega 
tegeleb samaaegselt väga 
suur arv inimesi. Seega tuleb 
arvestada märkimisväärselt 
suure konkurentsiga. 
Siinkohal võib rääkida isegi 
õnnest, sest mõnel inimesel 
lihtsalt on loodusfotograafina 

rohkem õnne kui näiteks teisel. Mingi osa fotograafiaga tegelevatest inimestest loodab reaalselt ka rahalist tasu 
saada oma tööde eest, aga kogu aeg ei pruugi seda juhtuda. Oletame, et inimene, kes on läbi aastate või lausa 
aastakümnete jooksul ennast väga palju teisele tõestanud, paistnud silma oma ilusate loodusfotodega erinevatel 
lehekülgedel ja kellel on piisavalt suur jälgijaskond, siis temal paraku ongi suurem tõenäosus oma fotode eest 
raha saada. Mina tunnen Eestis mitmeid edukaid loodusfotograafe, kelle suurem osa sissetulekust moodustub 
loodusfotode müügist. Tunduvalt kergemini ja efektiivsemalt kulgebki see inimestel, kes on juba rahva seas 
populaarsed ning kelle tööd on väga hinnatud. Selleks, et jõuda samuti tippu teiste tuntud loodusfotograafide 

kõrvale ja hakata oma fotode 
eest ka raha saama, peab 
tegema esmalt piisavalt 
eeltööd ja nägema vaeva. 
Minul on tippu jõudmiseks 
veel piisavalt arenguruumi. 
Need, kes on praegusel 
ajal Eestis väga tuntud 
loodusfotograafid, on 
pidanud ka kunagi kaugemas 
minevikus palju pingutama, 
et nii kõrgele tippu jõuda. 
Seega, kes ei pinguta ja 
otsustab kohe alguses käega 
lüüa, ei pruugi saavutada 
tulevikus head tulemust.

Uutel fotograafia harrastajatel 
võib esmapilgul kõik 
keeruline ja lootusetu 

tunduda, aga selleks ongi vaja kõigepealt välja tulla uute ideedega, kuidas erineda teistest loodusfotograafidest. 
See ei pea olema midagi suurt. See võib olla näiteks mõni unikaalne fotografeerimisviis või hoopis teistsugune 
lähenemine loodusele. Kui kõik inimesed pildistaksid ühtemoodi ja sisuliselt samu objekte sarnaste nurkade 
alt, kas siis teistel oleks seda huvitav jälgida? Võib-olla tõesti, sest inimeste eelistused ja nägemused on erinevad. 
Mina olen arvamusel, et see muutuks liiga üksluiseks ja tõenäoliselt ajapikku väga igavaks. Siis pole ju vahet, 
millise loodusfotograafi töödel silma peal hoida, kui kõik pildistavad ühtemoodi. Loogilise järelduse kohaselt 
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oleks paljudel fotograafidel 
tunduvalt väiksem tõenäosus 
raha teenimiseks.

Kui juba pildistada samu 
loodusobjekte, siis pigem 
teistsuguste nurkade alt ja 
näiteks erinevate tehnikatega. 
Tuleb otsida viise, kuidas 
teistele paremini silma 
paista ja kuidas teistest 
loodusfotograafidest 
erineda, nagu enne mainisin. 
Inimesed jälgiksid ilmselt 
suurema huviga seda, millist 
lähenemist kasutavad kaks 
täiesti erinevat loodusfotograaf 
mingi konkreetse objekti 
pildistamise ajal. Ehk 
tuleb üks piltnikest hoopis 
omapärasema tulemusega 
välja. Seda ei saa välistada, 

pigem on see väga tõenäoline. Siin tuleb taas mängu konkurents, mis on täiesti tavapärane nähtus. Inimesed 
konkureerivad sisuliselt igal pool, et olla teistest üle. Omast kogemusest võin öelda, et konkurentsi olemasolu 
on motiveerinud ka mind fotograafia alal rohkem vaeva nägema. Tegelikult olen selle üle õnnelik, sest 
pingutamine on kokkuvõttes ära tasunud ja see on toonud mulle palju edu viimastel aastatel. Kuid vahel on 
olnud mõningad tagasilööke, mis on täiesti normaalne fotograafias. Alati ei pruugi kõik suurepäraselt õnnestuda. 
Ebaõnnestumistest ja vigadest õpivad kõik inimesed. Mõnikord kulub nendest taastumiseks rohkem aega, 
mõnikord jälle vähem. Väga palju sõltub see inimesest. Kui rääkida veel raha teenimisest puhtalt loodusfotode 
müügist, siis tunnen, et ainult sellega ma elus läbi ei lööks. Mina jätaksin fotograafia pigem hobiks, kuid elan 
edasi teadmisega, et sellega on võimalik lisaraha teenida. Tulevikus kasutan veel kindlasti seda võimalust. 
Varasemalt on mul õnnestunud enda loodusfotode müügist juba taskuraha teenida. Samas leian, et raha pole 
alati kõige tähtsam, mille nimel pingutada. 

Kui palju Sa oma fotosid töötled ? 
Kui oma fotosid töötlen, siis pigem mõõdukalt, mitte ülemäära palju. Töötluse ajal jälgin pidevalt, et pildid ei 
muutuks selle protsessi käigus ebaloomulikuks. 

Oled ka tuntud kui „tormikütt“, kui mitmel korral, kui üldse, oled tundnud hirmu enda elu pärast ?
Selliseid juhtumeid on mõnel korral ikka ette tulnud, kus olen pidanud natuke hirmu tundma enda elu pärast. 
Näiteks suvisel ajal võivad olla väga ohtlikud ja hirmutavad lähedased pilv-maa välgud. Võin kinnitada, et mul 
on varasemalt kogemusi lähedaste pilv-maa välkudega. 

Oled nüüdseks lõpetanud juba Jõgeva Gümnaasiumi. Kuhu ja mida läksid edasi õppima? 
Jõgevamaa Gümnaasiumi lõpetasin 22. juunil 2017. Pärast keskkooli lõpetamist suundusin edasi Tartu Ülikooli 
geograafiat õppima. 

Millised on Sinu edasised tulevikuplaanid? 
Suurimaks eesmärgiks on omandada Tartu Ülikoolis geograafia erialal edukalt bakalaureusekraad ja võib-olla 
ka magistrikraad. Õpingute ajal proovin endast maksimaalse anda. Mind isiklikult paelub kõige rohkem ilm 
ja kliima ning seega oleks minu soov töötada kunagi kaugemas tulevikus näiteks Riigi Ilmateenistuse ridades, 
mis praeguseks kuulub Keskkonnaagentuuri koosseisu. Kas selline unistus läheb täide? Ma arvan, et see sõltub 
suuresti minust. Sihikindlus ja usk enesesse viib võidule.
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