
ERKI KAIKKONEN
AJATUD MUINASLOOD KÕIGIS VANUSES KUULAJATELE

NÕUSTAJA, KOOLITAJA
KOMMUNIKATSIOONI-
EKSPERT, JUTUVESTJA
Üle mitme aasta teeb maailmarändurist 
müstiline jutuvestja ja elukutseline 
elu-uurija Erki Kaikkonen üle-Eestilise 
muinasjutuvestmise tuuri.
 
„Kord elanud võlur, kellel polnud ühtki 
võluvõimet ja maailm hõõrus seda talle 
iga päev nina alla. Nimelt tekkisid
inimestel tema ümber pidevalt võlu-
võimed, temal aga mitte ühtki.“

Erki on elukutseline elu-uurija ja müsti-
line jutuvestja. Nüüdseks on ta juba 
kaheksandat aastat jutuvestja ja käib 
tihtilugu erinevates maailma otstest 
enda jutustusi rikastamas. 
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 inter-
netiavarused. Ennemuiste tõid lugusid 
inimesteni jutuvestjad. Lugusid, põne-
vaid lugusid – neid, mis äratavad taas 
meis uinunud elutarkusi ja avavad süda-
meid. Traditsiooniline jutuvestmine on 
zanr, mis minu 7-aastase jutuvestmise 
kogemuse põhjal puudutab südameid, 
haarab kaasa ja inspireerib endiselt 
inimesi kõigis vanustes!“

KASUTA VÕIMALUST
JA TULE KUULAMA!
www.erkikaikkonen.ee



ERKI KAIKKONEN
KUTSU AJATUID MUINASLUGUSID KÕIKIDES VANUSTES KUULAJATELE VESTMA JUTUVESTJA!

NÕUSTAJA, KOOLITAJA
KOMMUNIKATSIOONI-
EKSPERT, JUTUVESTJA
Üle mitme aasta teeb maailmarändurist 
müstiline jutuvestja ja elukutseline 
elu-uurija Erki Kaikkonen üle-Eestilise 
muinasjutuvestmise tuuri.

Alar Tamming räägib Erkist: „Erki on 
võrratu jutuvestja. Tema lood on huvita-
vad, 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 tulet-
ab. Ta ei väsi uute teemade üle mõtiskle-
mast, ega maailma lahti seletamast. Ühegi 
teema puhul ei piirdu ta pealispinnal 
surfamisega vaid sukeldub sügavustesse, 
kust toob kaasa pärle mida teistega 
jagada.“

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 inter-
netiavarused. Ennemuiste tõid lugusid 
inimesteni jutuvestjad. Lugusid, põne-
vaid lugusid – neid, mis äratavad taas 
meis uinunud elutarkusi ja avavad
südameid. 

Kui soovid Erkit oma asutusse muinaslugusid
vestma, võta ühendust.
Kasuta võimalust ja kutsu jutuvestja külla!
www.erkikaikkonen.ee


