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Mihhail Korb viib Keskerakonna uue
peasekretärina valimistulle
Esmaspäeval kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas esimees Jüri Ratase ettepanekul kinnitada uueks peasekretäriks
juhatuse liikme ja endise ministri Mihhail Korbi. Senine peasekretär Jaak Aab asus riigihalduse ministri ametisse.

VÕIMEKAS ORGANISAATOR: Äsja peasekretäriks kinnitatud Mihhail Korb koos
Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega partei
büroo ette ajakirjanike küsimustele vastama
minemas. Foto Indrek Veiserik.

Uueks peasekretäriks kinnitatud Mihhail Korb sõnas, et Keskerakond on ainuke erakond, mis seisab nii eesti- kui ka venekeelsete valijate eest. „Minu eesmärk peasekretärina on, et Eesti vanim ja väärikaim erakond tõstaks ühiskonnas oma laiapõhjalist
toetust veelgi. Seisame sidusama ühiskonna, tugeva keskklassi ning inimväärse elu
eest igas Eestimaa nurgas,“ ütles Korb. „Seejuures on täna tugevalt meie fookuses
võit kohalike omavalitsuste valimistel.“
Korb lisas, et erakonna kõrge toetus ning ligi kahekordne tõus usalduses peaministrile
näitavad, et maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni, pensionireform, tervishoiureform ja
sotsiaalsem poliitika on inimestele sümpaatsed. „Mul on väga hea meel selle üle, et Jüri
Ratase valitsus on pööranud enam tähelepanu regionaalarengule. Käimas on mitmed
regionaalarenguks vajalikud programmid, nagu töökohtade pealinnast väljaviimine ja
kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine, kaasa arvatud Kirde-Eestis, mille osas
on kinnitamisel Ida-Virumaa arengule oluliselt kaasa aitav riiklik programm. Samuti
rajatakse Sisekaitseakadeemia Narva kolledž koos ujulaga, mida saavad kasutada ka
kohalikud elanikud,“ tõstis Korb esile.
Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Mihhail Korb on töötanud 15 aastat erakonna heaks, juhtides erinevaid piirkondlikke organisatsioone. Ta on kuulunud erakonna
juhatusse ning omandanud peasekretäri ametiks vajalikud kogemused. „Mihhail Korb
on ennast nii ministrina kui ka erakonnas tõestanud väga võimeka organisaatorina.
Kohalikele valimistele vastu minnes on tihe suhtlus ja koostöö liikmetega kogu Eestis
väga vajalikud. Mihhaili kogemused, töökus ning erakonna ja selle liikmete tundmine
olid tema peasekretäriks nimetamisel määravad,“ rääkis Ratas.
Jüri Ratas tunnustas senist peasekretäri ja nüüdset riigihalduse ministrit Jaak Aabi,
kes on tema sõnul erakonnas teinud lühikese aja jooksul ära väga suure töö. „Keskerakonna rahaasjad on selgelt paranenud ning keerulistel perioodidel üles kerkinud
küsimused on saamas lahendusi. Olen kindel, et uus peasekretär Mihhail Korb jätkab
senist suunda erakonna tugevdamisel.“
Kahtlemata on tegemist ühe riigis enim teravdatud tähelepanu all olev ametikohaga,
kus vastutus suur ja eksimisruum üliväike. Kesknädal soovib Küllo Arjakase, Kadri
Simsoni, Priit Toobali, Oudekki Loone ja Jaak Aabi järel kuuendaks Keskerakonna
peasekretäriks saanud Mihhail Korbile uues ametis palju jõudu.
KE pressiteatest, Indrek Veiserik

Anneli Ott: Valitsus toetab Võrumaa elujõulisust
Riigikogu Keskfraktsiooni liige Anneli Ott on parlamendis üheks Kagu-Eesti
eestkõnelejaks. Keskerakonna Võrumaa piirkonna juhina on ta veendunud,
et Kagu-Eestil on ka pärast haldusreformi ees hea perspektiiv, sest sealsed
inimesed on väga hakkajad. Võru linnas on Keskerakonna valimisnimekirjas
Anneli Ott volikogu esimehe kandidaat, linnapeakandidaat on Ülo Tulik.
Keskerakonna Võrumaa
piirkond on üks suuremaid
ning selle juhina näete kõige
paremini, kuidas piirkonnal
praegu läheb.
Meil on tõesti üks suuremaid
piirkondi – üle 700 liikme –
ning aktiivne osakond. Praegu

liitub meiega iga kuu uusi
inimesi ning nad soovivad
praeguse valitsuskoalitsiooni
ajal anda samuti oma panuse
nii erakonna kui ka piirkonna
arengusse. Meie töö on sellest
heas mõttes muidugi pingelisem, sest ootus on suur,

samuti ka kärsitus, et kõik
saaks kohe ära tehtud. Kui
erakond on varem pikalt
opositsioonis olnud, siis on
arusaadav, et nüüd, võimul
olles, soovivad nii uued kui
ka vanad erakonnaliikmed
kõik muudatused kiiresti

kohe ellu viia. Samas on tunda
tugevat toetust meie valitsusele
ning elatakse siiralt kaasa kõigile õnnestumistele ja õppetundidele.
Mis on suurimaks ootuseks?
Riigi tasandil on kindlasti
üheks suurimaks ootuseks ja
lootuseks, et meie inimeste elu
läheks paremaks. Üheks meetmeks on kindlasti tulumaksuvaba miinimumi tõus 500
euroni; see aitab väga suurt
osa inimesi meie ühiskonnas.

Meil on piirkonnas ka hulganisti noori lastega peresid,
ning kui kolmelapselisel perel
lisandub kuus 500 eurot, siis
on see kindlasti tugev toetus ja
riigipoolne tunnustus.
Muidugi on oluline, et tõuseb
lasteaiaõpetajate töötasu ning
et nende palgatase hakkab
olema ühel tasemel kooliõpetajate omaga.
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Mida sundüürnikud
tahavad

PEETER TEDRE
Eesti Üürnike Liidu juhatuse liige

Teatavasti võttis Eesti Ülemnõukogu 13. juunil 1991 vastu omandireformi aluste

seaduse. 1992. aastal võimule tõusnud Mart Laari valitsuse käivitatud omandireformi läbiviimine reformiminister Liia Hänni juhtimisel pani senikogematu
avantüüride ja konfliktide puntra kohalike omavalitsuste õlgadele, kellele riik selleks
raha pole tänaseni eraldanud.

Mõistes valitsuse võimetust omandireformi tekitatud probleeme lahendada, asus

Tallinna linn otsustavalt tegutsema. Algatati munitsipaalelamute rajamise programm
„5000 eluaset Tallinna“, mille peamine eesmärk oli sundüürnike probleemi lahendamine, kirjutas abilinnapea Eha Võrk Kesknädala juhtkirjas 31. mail.

Kohaliku omavalitsusena lasus Tallinnal kohustus sama programmi raames majuta-

da lisaks sundüürnikele ka lastekodust suunatud noori, vangist naasnud kodanikke
jm sotsiaalselt hella kontingenti, samuti näiteks erakätesse müüdud ühiselamute
elanikke, kes mäletatavasti tulid peredega ööbima linnavalitsusse. Seega sundüürnike
enamikku munitsipaalmajade programm ei rahuldanud.

Tagastades elamud 1940. a. nn õigusjärglastele, jättis riik neis seaduslikult eluruumi

kasutanud pered ilma võimalusest oma kodu üldistel soodustingimustel tööaastate
eest erastada. Niimoodi tekkisid nendesse majadesse sundüürnikud. Oma kodust
lahkuma sunnitud sundüürnikele pakkus Tallinn ulualust munitsipaal- ja sotsiaalmajades, vabastades need inimesed reaalsest ohust sattuda n-ö kuuse alla.

Varade tagastamisel õigusjärgsetele omanikele kahjustati otseselt teiste isikute huve

ning tekitati uus ülekohus. Kahju, mida seaduse eesmärgipärasel rakendamisel –
seadus ei lubanud tekitada uut ülekohut –, ei oleks tohtinud tekkida. Seda tohutut
moraalset ja suurt materiaalset kahju, mida omandireformiga põhjustati sundüürnikele ja laiemalt kogu ühiskonnale (hirmuõhkkond, sündimuse vähenemine, tervise
allakäik, suur väljaränne jmt), ei ole ükski valitsus seni tunnistanud.

KESKMÕTE: Varade tagastamisel õigusjärgsetele
omanikele kahjustati otseselt teiste isikute huve ning
tekitati uus ülekohus.
Nüüd, kus riik on saanud uue, sotsiaalsema suunitlusega valitsuse, näevad repres-

seeritud sundüürnikud lootust õigluse võidutsemiseks, sest Keskerakonna programmis on aastaid püsinud lubadus rakendada meetmeid sundüürnikele omandireformi
käigus tehtud ülekohtu heastamiseks. Esimese sammuna moodustas uus valitsus
peaminister Jüri Ratase juhtimisel omandireformi mõjude ja lahendamata küsimuste
analüüsi komisjoni. Üürnike Liidu initsiatiivil koostati aastail 2015–2016 kollektiivne pöördumine nõudega viia omandireform lõpule kooskõlas Euroopa õiguskorra
ja Eesti Vabariigi põhiseadusega. Oma nõude toetuseks koguti ligi 5200 allkirja,
mis esitati koos pöördumisega Riigikogule. Pikemalt kirjutas sellest Üürnike Liidu
esimees Helle Kalda eelmise aasta 7. septembri Kesknädalas.

Kui varade tagastamine oli meie valitsuse arvates võimalik 50–60 aastat hiljem,

siis praegu, mil omandireformi intensiivse läbiviimise ajast on möödunud poole
vähem aega ja dokumendid varade tagastamiseks 233 400 isiku nõudega on
140 500 toimikus tallel, saab valitsus suhteliselt kergesti leida lahenduse küsimusele,
kust võtta raha sundüürnikele kompensatsioonide väljamaksmiseks – rahaallikaks
saab olla seesama maine vara ja seega varamaksu kehtestamine, nii nagu Brüsselist
on meile aastaid soovitatud.

Arvestades omandireformi ebaõnnestumist tervikuna, nagu korduvalt on sedastanud
akadeemik Anto Raukas (viimati „Pealinnas“ 15. mail), ja eluasemete tagastamise
teel erastamise kohati kuritegelikku olemust, tuleb see protsess õigusriigipäraselt
lõpule viia. Võimalik oleks näiteks laenu võtmine riigi poolt, et kompensatsioonid
välja maksta. Edaspidi saame järk-järgult laenu kustutada varamaksu rahaga.
Meie inimesed, töökad ja tublid maksumaksjad, kes on olnud kaasatud omandireformi läbiviimisesse ja kelle mitme põlvkonna töö sisaldus tagastatud majade
hoidmises üle poole sajandi, ei tohi kauem kannatada paremparteide poliitikute
ahnuse ja nõmeduse tõttu.
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Algas Edgar Savisaare kohtuprotsess
Esmaspäeval algas Harju maakohtus kohtuprotsess Edgar
Savisaare üle. Esimestel päevadel keskenduti põhiliselt
Savisaare tervislikule seisundile.
Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs taotles
tervise ekspertkomisjoni juhi Marika Väli kohtusse kutsumist, et saada selgitusi seoses ekspertiisiaktiga tekkinud
küsitavuste kohta. Ekspertiisis leiti, et Savisaar saab kohtuprotsessil osaleda küll, kui ta võtab korralikult ravimeid,
elab säästlikult ja täidab arstide muid juhiseid. “On oluline
selgitada, mitu tundi päevas võib Savisaar kohtupidamises osaleda. Akti kohaselt ei võimalda tema tervislik seisund teha pikki päevi,” märkis Nääs ja lisas, et kohtu
korralduslik ajakava ei lähe hästi kokku terviseekspertiisi
hinnanguga.
Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõustus eksperdi

ärakuulamisega ning teisipäeval andis Marika Väli Edgar
Savisaare tervise kohta selgitusi.
Et Savisaarel tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks
juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist
tagandatud Tallinna linnapea on, vaatamata oma kehvale
tervisele, siiski suuteline kohtuprotsessil osalema.
Riigiprokuratuur süüdistab Edgar Savisaart Tallinna
eelarvevahendite kasutamises ehk omastamises suures
ulatuses, samuti neljas altkäemaksuvõtmise episoodis,
rahapesus ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.
Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud
Alexander Kofkin, Vello Kunman, Aivar Tuulberg, Hillar
Teder, Villu Reiljan ja Priit Kutser.

Tallinn tahab 1. septembrist pakkuda lasteaialastele tasuta toitu
Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ja abilinnapea
Mihhail Kõlvart ütlesid ühisavalduses, et alates 1. septembrist soovib Tallinn pakkuda kõigile Tallinna lasteaialastele tasuta toitlustamist, võimaldades lapsevanematel
iga-aastaselt sadades eurodes kokkuhoidu. Tallinna linnavalitsuse eesmärk on eraldada lasteaedadele 1,5 miljonit
eurot toetust, millega saaks pakkuda lasteaedades kõiki
toidukordi tasuta kuni käesoleva aasta lõpuni.
Haridus- ja teadusminister, Keskerakonna aseesimees Mailis Reps tunnustas Tallinna initsiatiivi lasteaiatoitlustuse
rahastamisel, sest see samm on paljudele peredele rahaliselt suureks abiks.
Mailis Repsi sõnul on Tallinna eeskuju lasteaia toitlustuse rahastamisel igati positiivne. Ta selgitas, et praegu
eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetust koolilõuna
pakkumiseks ning selle toetus kasvab uuel aastal omavalitsustele 1 euroni päevas ehk 175 euroni aastas õpilase

kohta. „Lasteaias on toidukulud lapsevanema kanda, ent
kohalik omavalitsus võib otsustada nad osaliselt või täielikult toidukulu tasumisest vabastada. Tallinna linnavalitsuse otsus jätab peredele lasteaiatoidule kuluva raha, mis
on keskmiselt 35 eurot kuus lapse kohta, ja see on väga
oluline kokkuhoid paljudele peredele,“ leidis Reps.
Repsi sõnul on Keskerakonna hariduspoliitika üks võtmesõnu olnud võrdsete võimaluste tagamine, ning tasuta
toidukord koolis või lasteaias on kindlasti oluline osa
sellest. „2005. aastal alustasime tasuta koolitoidu võimaldamist põhikoolis, tänaseks on tasuta koolitoit ka
gümnaasiumis,“ sõnas ta. „Tänase valitsuse üks olulisi
prioriteete on tagada lastele võrdsed võimalused ning
enam toetada lastega peresid. Lasteaedades tasuta toidu
tagamine on Tallinna poolt igati positiivne samm samas
suunas,“ sõnas Reps.

Macroni toetajatel seisab otsustav lahing alles ees
Pühapäeval toimunud Prantsusmaa parlamendivalimiste
esimese vooru järel on hakatud juba rääkima president
Emmanuel Macroni toetajate suurest võidust, kuid otsustav
lahing tuleb siiski alles teises voorus, 18. juunil. Esimeses
voorus jagati nüüd ära ainult neli kohta 577-st.
Võrdluseks: viis aastat tagasi valiti esimeses voorus ära
36, kümne aasta eest 110 saadikut.
Uuringufirmad prognoosivad praegu, et Macroni toetavad
tsentristid võivad saada Prantsuse Rahvusassamblees lausa
400–440 kohta, kuid need prognoosid põhinevad paljuski
esimese vooru tulemustel. Pühapäeval said tsentristid küll
ligi kolmandiku häältest, kuid seda olukorras, kus valimisaktiivsus oli enneolematult madal, vaid 48,71% – esmakordselt ei käinud enamik hääleõiguslikest valimas. Kui
võrrelda mais toimunud presidendivalimistega, kus valimisaktiivsus oli esimeses voorus 77,77%, siis on selge, et
Prantsusmaal on võtmas maad poliitiline apaatia.
Kuna eriti langes valimisaktiivsus noorte hulgas, kes presidendivalimistel kaldusid toetama rohkem Marine Le Peni
ja Jean-Luc Mélenchoni, siis esinesid nende taga olnud
jõud nüüd kehvemini kui oodati.

Le Pen sai presidendivalimistel esimeses voorus 21,30%
häältest. Küsitlused ennustasid tema juhitud Rahvusrindele nüüd 17–18%, kuid tuli 13,20%, mis on isegi veidi
vähem kui viie aasta eest saadud 13,60 protsenti. Nii võib
Rahvusrinne saada parlamendis küll taas mõned kohad,
kuid arvestatavaks tegijaks seal ei tõuse.
Veidi enam kui viiendiku häältest said esimeses voorus nii
paremtsentristid (Vabariiklased, Demokraatide ja Sõltumatute Liit jt.) kui ka vasakpoolsed jõud (Mélenchoni erakond
Alistamatu Prantsusmaa, Sotsialistlik Partei, Prantsusmaa
Kommunistlik Partei, Vasakpoolne Radikaalne Partei jt.).
Võitlus selle pärast, kumb tiib parlamendis rohkem kohti
saab, jätkub valimiste teises voorus, kus paremad väljavaated on paremtsentristidel.
Kõige rängemaks löögiks olid need valimised Sotsialistlikule Parteile, mis sai kõigest 7,44% häältest. Seda on
küll veidi enam kui see 6,36%, mis sotside kandidaadil
õnnestus koguda viimastel presidendivalimistel, kuid siiski
masendavalt vähe senise võimuerakonna jaoks, mis sai
alles viie aasta eest esimeses voorus 29,35% häältest ja
ligi pooled parlamendikohtadest.
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Keskerakond on säilitanud kõrge toetuse
Turu-uuringute AS-i erakondade toetust käsitleva küsitluse põhjal, mis viidi läbi
mai lõpul ja juuni algul, on populaarseim erakond endiselt Keskerakond, jagades
seda kohta seekord Reformierakonnaga. Mõlemat erakonda toetas 26 protsenti
vastanutest.

Ka valitsuskoalitsiooni kogutoetus on tõusnud. Kui maikuus
kasvas opositsioonierakondade
summaarne toetus viie protsendipunkti võrra suuremaks kui valitsuskoalitsioonil, siis nüüdseks
on toetus sisuliselt võrdsustunud.
Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-i summaarne
toetus oli 43 protsenti, opositsiooni
jäävate Reformierakonna, EKRE
ja Vabaerakonna kogutoetus oli 44
protsenti.

Õigel teel

Riigihalduse minister Jaak Aab
kommenteeris, et peaministrierakonna toetus on märk valitsuses
valitud tee õigsusest. Keskerakond
on jätkuvalt kõige populaarsem
erakond, mida usaldavad nii eesti
kui ka vene emakeelega valijad.
„Kahtlemata on meie eesmärk kasvatada toetust ühiskonnas veelgi,

nii kõigis vanusegruppides, linnas
ja maal kui ka erineva emakeelega
inimeste seas,“ ütles Aab.
Minister sõnas, et novembrist
peaministrierakonnana valitsusvastutust kandev Keskerakond on
teinud olulisi samme nii madala
kui ka keskmise palgaga inimeste
heaolu parandamiseks läbi tulumaksuvaba miinimumi tõstmise,
tervishoiu parema ja süsteemse
rahastamise, lastega perede toetamise ja palju muu. „Kuigi viimasel
ajal on suurt tähelepanu omistatud
just maksutemaatikale, mõistavad
meie toetajad, et valitsuse eesmärk
on inimeste heaolu tõstmine, ning
selles suunas me iga otsusega ka
liigume,“ rääkis Aab.
Ta märkis, et oluline sõnum on ka
koalitsiooni toetuse kasv. „Opositsioon on olnud väga terav kõige
ja kõigi kritiseerimisel ning kahtlemata on nende toetuse taga tavapärane valitsusele vastandamine.
Samas on Keskerakonna ja meie
partnerite töö olnud nende retoorikast mõjusam. Kiirenev majanduskasv ning tehtud otsuste
jõudmine kõigi inimesteni jätab

Riigikogulane Mikko
soovib assistenti
Eelmisel nädalal ilmunud Riigikogu Toimetistes (nr 35) olnud parlamendiliikmete
vestlusringis avaldas sotsiaaldemokraat
Marianne Mikko (pildil) soovi saada endale assistent ning taastõstatas Riigikogu
liikmete abide teema.
Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni
liige Mikko selgitas, et pärast viit
aastat töötamist Euroopa Parlamendis ei saanud ta Riigikogu liikmena
aru, kuidas on Riigikogu liikmel
parlamentaarses riigis võimalik
teha kvaliteetset tööd, kui tal puudub oma assistent. „Vastus mulle oli
selline: aga need kõik on poliitilised
„juhtmed“ ja tegelikult otsitakse
väikestele tõusvatele poliittähtedele
rakendust; see ei ole nagu päriselt ja
tõsiselt. Olin sügavalt üllatunud. See
ei ole tõsi! Ei ole võimalik, et sa oled hea riigivalitseja
– aga parlamentaarses riigis 101 inimest peaksid olema
–, kui sul puudub kõrval [sisuline] tugi,“ räägib Mikko.
Tema meelest ei ole võimalik, et sa vastad ühtmoodi hästi
Õhtulehele ja pead [parlamendis] debatti. Sulle antud aeg
peab olema kvaliteetselt jagatud. „Mida mina tunnen pidevalt, see on kaos – sa ei käi asjadest üle. Ja mu küsimus
on: kelle jaoks on see kasulik? Ütleme otse: täitevvõimu
jaoks on kasulik, et me ei käi asjadest üle. Edasi ei ole
võimalik minna kvaliteetselt, kui meil [saadikutel] ei ole
olemas oma abimeest.“
Mikko täiendas veel, et kui oled valitud siia [parlamenti]
suveräänina, siis on sinu enda kui parlamendiliikme huvides, et su töö oleks kvaliteetne. „Eesti parlament on
ainukene parlament [Euroopas], kus parlamendiliikmel
ei ole personaalset assistenti. Nii lihtne ongi.“
Ta esitas ka küsimuse: miks meie arvame, et meil on
siin unikaalne parlamentaarne võim, mille puhul meie
kvaliteet on palju kõrgem kui näiteks Suurbritannias,
Prantsusmaal, Sloveenias või siis Horvaatias?
Ülejäänud vestlusringis osalenud parlamendisaadikud
Andres Herkel, Jürgen Ligi, Jaak Madison, Mart Nutt ja
Toomas Vitsut ei jaganud Marianne Mikko soovi saada
endile personaalne assistent. Aivar Jarne

opositsiooni kriitika järjest õõnsamaks,“ leidis Aab.

Valitsust toetatakse
rohkem

Turu-uuringute AS avaldas ka
riigi institutsioonide usaldusväärsuse küsitluse tulemused. Nendest
nähtub, et suure hüppe on teinud
peaministri ja valitsuse usaldusväärsuse tõus. Kui eelmise aasta
oktoobris usaldas peaministrit
vaid 37 protsenti küsitletuist, siis
tänavu kevadel oli see tõusnud
63 protsendini. Valitsust usaldas
selle uuringu põhjal 55 protsenti
küsitletuist.
Riigikogu Keskfraktsiooni aseesimehe Erki Savisaare sõnul on
peaministri ja valitsuse populaarsus tõusnud tänu valitsuse vahetumisele. Savisaar ütles, et ligi
kahekordne usalduse tõus peaministri vastu näitab Keskerakonna ja
eelkõige selle esimehe Jüri Ratase
tugevat tööd valitsuse juhtimisel.
„Oktoobrikuiselt 37 protsendilt
praeguseks 63 protsendini hüpanud tõus näitab selgelt, mida ar-

Graafik Turu-uuringute AS, ERR

Keskerakonna toetus on tõusnud
just eestlastest valijate hulgas. Samas on näiteks EKRE oma toetust
tublisti kaotanud, mis on vaid 10
protsenti. Sotsiaaldemokraate toetas 11% ja IRL-i 6% küsitletuist.

Erakondade populaarsuse tabeli tipus on endiselt Keskerakond, keda
toetab 26 protsenti küsitletuist.
vati endise peaministri Taavi
Rõivase juhtimisstiilist, ning
teisalt annab kindla märgi, et
valitsusvahetus ja soov kõiki
ühiskonnaliikmeid puudutava poliitika järele oli vägagi

Eesti majanduskasv kiireneb
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
prognoosib oma eelmisel nädalal avaldatud ülevaates
Eesti majanduskasvuks tänavu 2,6 ning järgmisel aastal
juba 3,1 protsenti. Eesti majanduskasv kiirenes aasta
esimeses kvartalis 4,4 protsendini, millest suuremat
majanduskasvu nägi Eesti viimati 2012. aastal.
Selleks, et majanduskasv jõuaks rohkemate inimesteni, võiks veelgi langetada väiksema sissetulekuga inimeste makse, märgib OECD Eesti väljavaadetest rääkides. Eesti majanduskasvu toetas möödunud aasta teisel
poolel IT-sektor, kuid samuti on tõusnud energiahinnad mõjunud hästi
põlevkivitööstusele. Eratarbimine püsib tugev, seda toetab
tööturu hea seis.
Valitsus kavatseb muuta eelarvepoliitikat, et investeerida
majanduskasvu edendavasse
infrastruktuuri. Selleks, et majanduskasv jõuaks rohkemate inimesteni, võiks veelgi langetada väiksema
sissetulekuga inimeste makse, märgib OECD.
Peaminister Jüri Ratas märkis eelmisel nädalal, et praeguse valitsuse tegevus elavdab majanduskasvu ning et see on leidnud tunnustust ka OECD
poolt. „Värske OECD majandusülevaade toetab maksuvaba tulu reformi
ning jäiga eelarvepoliitika paindlikumaks muutmist,“ sõnas Ratas. „Meie
tegevus tõstab eeskätt madala ja keskmise palgaga inimeste sissetulekuid,
mis omakorda panustab eratarbimise kasvu. Kiiremale majanduskasvule
aitavad kaasa ka suuremad avaliku sektori investeeringud.“
OECD hinnangul on riigieelarve seaduse senise range tasakaalureegli
muutmine kohane, arvestades Eesti riigi rahanduse tugevat seisu ja investeerimisvajadusi. „Mul on heameel, et OECD toetab paindlikku eelarvepoliitikat. See kinnitab, et valitsuse põhimõtteline otsus teostada riiklikke
investeeringuid Eesti majanduse elavdamiseks on praeguses olukorras
õige,“ lisas peaminister.
Riigikogu Keskfraktsiooni juhi ja rahanduskomisjoni liikme Kersti Sarapuu sõnul rõhutab OECD, et majanduskasvu oluliseks osaks saab tulumaksuvaba miinimumi tõus, mis tõstab inimeste ostujõudu. “Ka OECD
kinnitab, et senise range eelarvereegli muutmine paindlikumaks oli õige
otsus, arvestades investeerimisvajadusi ning riigi rahanduse hetkeseisu.”
Ta tõstis esile, et nii esimese kvartali 4,4-protsendine majanduskasv kui
ka OECD raport annavad kindlustunnet, et riigi majanduspoliitika on,
vastupidiselt opositsioonipoliitikute kriitikale, õigel rajal. “Kui järgmisel
aastal jõuavad valitsuse praegused otsused konkreetselt inimesteni tulumaksuvaba miinimumi tõusuna või lühemate ravijärjekordadena, muutub
ka praeguste otsuste vajalikkus selgemaks,” selgitas Sarapuu. Aivar Jarne

oodatud,“ rõhutas riigikogulane. Ta sõnas, et tema arvates
näitab Ratase ja Rõivase, aga
ka presidentide Kaljulaiu ja
Ilvese toetuse erinevus, et
riigijuhtide tähelepanu, mis

läks varasemalt rohkem riigist väljapoole, sooviti pigem
näha meie endi inimeste keskel.
Aivar Jarne, Kesknädal

Theresa May jalgealune
muutus ebakindlamaks
Briti peaminister Theresa May (pildil) lootis, et
ennetähtaegsed parlamendivalimised annavad
valitsusele parlamendis tugevama seljataguse,
kuid juhtus hoopis nii, et tema juhitud konservatiivid kaotasid nende tulemusel seal enamuse. May
tagasi ei astunud, vaid teatas, et kavatseb jääda
peaministriks, sest enim hääli sai ikkagi Konservatiivne Partei. Ta alustas läbirääkimisi koalitsiooni
moodustamiseks.
May eelistatud partneriks on nüüd PõhjaIirimaal tegutsev Demokraatlik Unionistlik
Partei. Briti konservatiivide ja unionistide
koalitsioonil oleks parlamendis väga napp
enamus. Valitsuse jalgealune muutub seal
seega senisest veelgi ebakindlamaks. Paljud
analüütikud arvavad, et May võib praegu küll
peaministrina jätkata, aga ta tulistas endale
nende valimistega nii rängalt jalga, et järgmistele valimistele lähevad konservatiivid
kellegi teise juhtimisel. Hetkel ei ole lihtsalt
veel selge, kes see teine võiks olla.
Nende valimiste tõeline võitja oli Tööpartei juht Jeremy Corbyn, kes
kuulutaski kohe, et on “üsna selge, kes need valimised võitis” ning
“see erakond, mis need valimised kaotas, on Konservatiivne Partei”.
Corbyn leidis, et May peaks “lahkuma ja tegema ruumi valitsusele,
mis seda maad tõeliselt esindab”. Tema juhitud leiboristid said küll
paar protsenti vähem hääli, kui konservatiivid, ega saaks parlamendis nüüd kuidagi enamust kokku, aga Corbyn ületas kõvasti talle
pandud ootusi ja tugevdas sellega enda positsiooni erakonnajuhina.
Kui võrrelda konservatiivide häältesaaki eelmise korraga, siis läks
neil nüüd tegelikult paremini kui 2015. aastal. Toona saadi 36,9%,
nüüd 42,4% häältest, juurde võideti üle kahe miljoni valija. Seda
peamiselt tänu sellele, et eelmine kord 12,7% häältest korjanud
UKIP varises nüüd täiesti kokku (kuna vahepeal langetati rahvahääletusel otsus Euroopa Liidust lahkuda, siis kadus ära too teema,
mille najal see erakond püsti seisis).
Theresa May võib seega õigustatult öelda, et konservatiivide toetajaskond on tema juhtimisel tublisti kasvanud. Valimistel saadi nii
suuri häältesaake viimati Margaret Thatcheri ajal. Paraku aga kaotati
nüüd sellele vaatamata hulk kohti parlamendis. Selline juba kord
on majoritaarse valimissüsteemi omapära. Ja lõpuks loeb ikkagi
kohtade arv, mitte kogutud häälte hulk. Andres Laiapea
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Mitmekesine Lasnamäe
Maikuus korraldas Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös pealinna
spordiklubidega Pae pargi rahvajooksu. Park ise on väga ilus ja nüüdisaegne. Soovitan kõigil, kes ei ole Lasnamäel kaua käinud, seda kohta külastada. Enne jooksu olin kindel, et sarnaselt mullusele näen samu inimesi,
keda olen harjunud kohtama meie massiüritustel. Paljusid neist tunnen
nägupidi, mõnega oleme isiklikult tuttavad. Suur oli mu üllatus, kui avastasin,
et tegelik pilt oli hoopis midagi muud – vähe sellest, et jooksma tuli võrdne
arv eestlasi ja venelasi; kohal oli ka paljulapselisi peresid rõivastuses, mis
osutas kuuluvusele islamiusuliste hulka. Kõiki neid inimesi ühendas soov
osaleda linnaosa elus.

MARIA JUFEREVA
Lasnamäe linnaosa vanem

Sel hetkel oli selge, et Lasnamäe ei ole enam ammu see
magalarajoon, mille elanikke
tõmbas „linna“. Viimastel aastatel sai linnaosa niivõrd tugeva ja
mitmekülgse arenguimpulsi, et
meid külastavad hea meelega ka
teiste linnaosade elanikud. Just
Lasnamäel leiavad ikka ja alati
aset põnevad kultuuri- ja spordisündmused, käib vilgas ehitustegevus ja pidevalt avatakse uusi
vaba aja veetmise kohti.

Kaubandus ja äri
Lasnamäe moodi

Lasnamäe on linnaosa, kus
sõbralikult üksteise kõrval tegutsevad ülikaasaegsed euroopalikud kaubanduskeskused,
väikesed perepoed, turud ja
tänavakaubanduskohad. Kohtudes koolilastega kuulen neid
alatihti imestamas: milleks on

meil nii palju kaubanduskeskusi? Vaatamata sellele, et mitte
kõikidel suurpoodidel õnnestub konkurentsi metsikutes
tingimustes ellu jääda, avavad
juba lähiajal Lasnamäel uksed
Tallinki kaubanduskeskus ning
T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Peatselt ootame Lasnamäele ka kaubandusketi Lidl
tulekut. Kõik need suundumused
on tõestuseks, et Lasnamäe
kaubanduspotentsiaal pole veel
ammendunud.
Kaubandus- ja meelelahutuskeskuste areng järgib Euroopa
arengusuundi. Kaupade ja
teenuste ostmise kõrval saab
nüüdisaegses kaubanduskeskuses kvaliteetselt aega veeta
– käia kinos, külastada spaad,
harrastada mõnda spordiala.
Viimasel ajal olen pannud
tähele, et Lasnamäe ettevõtjad
on hakanud oskuslikult positsioneerima end reklaamis ja
potentsiaalsete klientidega
suhtlemises. Selle nägemiseks
piisab kasvõi ühest sõidust linnaosa tuiksoonel – Laagna teel:
iga aastaga muutuvad siinsed
reklaamplakatid üha enam suunatuks ja ligitõmbavaks.
Ainult kiidusõnu jätkub ka
Lasnamäe oma „Ränioru“ ehk
Ülemiste City jaoks. Projekti

käivitamisest on möödas enam
kui 10 aastat, selle ajaga muutus siinne piirkond mahajäetud
tööstuslinnakust „uue“ Lasnamäe visiitkaardiks. „Targad“
energiasäästlikud majad, mis
on ehitatud uusimaid tehnoloogiaid järgides, välismaa ITproffe ligi tõmbavad projektid,
metallitööstusettevõtted – kõik
see on meie linnaosa.

„Lasnamäe tramm“ viib
Lennart Meri nimelisse
rahvusvahelisse lennujaama

Lasnamäe pakub huvi mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka kogu
riigile ning Euroopalegi. Tänu
geograafiliselt strateegilisele
asukohale on linnaosal potentsiaali saada lähiaastatel olulisimaks transpordisõlmeks.
Esimene samm sel suunal on
juba tehtud – EL struktuurifondide toel jätkab Tallinn 4. trammiliini väljaehitamist. Projekti
teostumisel saab trammiga sõita
kesklinnast Lasnamäe kaudu vahetult lennujaama. Pikendatud
trammiliin hakkab tööle sel sügisel; hetkel käivad ehitustööd
Keevise tänaval.
Teiseks sammuks rahvusvaheliseks tõmbekeskuseks
saamisel on Rail Baltica termi-

ENERGIAST PAKATAV: Lasnamäel leiavad aset põnevad kultuuri- ja spordisündmused, käib vilgas ehitustegevus ja pidevalt avatakse uusi vaba aja veetmise
kohti. Foto tehtud maikuiselt Pae pargi rahvajooksult. Foto Facebook.
nali ehitamine. Kui selle mahuka
rahvusvahelise projekti jaoks
leitakse vajalik raha ja lahendatakse lõpuks kõik vaidlused,
saame reisida rongiga Lasnamäelt Varssavi või Berliini.

Poliitiliselt mängib
Lasnamäe kohaliku
omavalitsuse volikogu
valimistel olulist rolli

Keskerakonna jaoks on Lasnamäel alati olnud eriline tähendus
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel. Esiteks – tegu on
kõige rahvarohkema linnaosaga; teiseks – siinne valijaskond
on peamiselt, 80% ulatuses
venekeelne; kolmandaks – Lasnamäe valimisnimekirjas oli esikohal poliitika suurkuju Edgar
Savisaar, kelle häältesaak pani
konkurente ikka ja jälle ham-

baid kiristama.
Tänavuste kandidaatide täpsed
nimekirjad on veel avaldamata.
Edgar Savisaar ei ole veel oma
kandideerimisotsusest teada
andnud.
Keskerakonna esinumber Lasnamäel on tuntud uue põlvkonna
poliitik, Tallinnas hariduse, kultuuri ja spordi valdkonna eest
vastutav abilinnapea Mihhail
Kõlvart. Ta on juba tõestanud
end tugeva ja elutarga liidrina,
kes oskab oma ideid aste-astmelt
ellu viia. Usun, et ka tänavu annab valija oma hääle Lasnamäe
Keskerakonna meeskonnale,
sest need tegijad ei räägi, vaid
tegutsevad – sellest annab tunnistust linnaosa areng!

Uut sel hooajal

Lõpetuseks paar sõna sellest,

mis toimub pealinna suurimas
linnaosas praegu ja lähikuudel.
Tondiraba pargis avati uus 1,6
km pikk kergliiklustee. Lastekaitsepäeval toimus Laagna teel
Tallinna laste ja noorte lillepidu,
mille vältel kaunistati liikluskanal tarkusetera-kujuliste lillepeenardega.
Juba tänavu suvel valmivad
Tondiloo pargis tänavaspordi
(Street-Workout) väljak ning
rula-, trikiratta- ja tõukeratta-ramp.
Peatselt saab linnaosa veel ühe
pargi võrra rikkamaks. Sel suvel
algab Maxima XXX poe taga
Priisle pargi rajamine, milleks
on linnaeelarves ette nähtud 300
tuhat eurot.
Linnaosa areng jätkub kindlas
tempos. Meil on veel varuks
palju häid ideid!

Anneli Ott: Valitsus toetab Võrumaa elujõulisust
Algus esilehel
Millised investeeringud on
piirkonnale kõige olulisemad?
Piirkonna elujõulisuse tagamiseks on kindlasti väga tähtis
kaasaegne taristu. Meile on
olulineTallinna–Tartu–Võru
maantee Mäoni neljarealiseks
ümberehitamine. Kui Võru inimene peab Tallinnas käimiseks
ikka terve päeva võtma, millest
7–8 tundi kulub sõidule, siis
see teelolemise osa võiks olla
veidi lühem ja meeldivam ja
eelkõige turvalisem. Loodan
väga, et valitsuse eesmärk
viiakse ka kiiresti ellu.
Suurtootjate üks suur mure
on, et meie piirkonnas ei ole
piisavalt tööjõudu. Väiketootjate mureks on, et neile
jäävad erinevate normide tõttu
kättesaamatuks toetusfondidest
saadavad toetused. Valitsuselt
oodatakse ikka mõistmist piirkondliku eripära suhtes, ning
selles osas loodan parlamendis
oma panuse anda.
Ühe võimalusena võiks
alustada munitsipaalelamute
programmiga. Tallinnas on see
tekitanud vastakaid arvamusi.

Kui aga rääkida Võrumaa
suuremate tootjatega, siis
see oleks ühelt poolt oluline
näiteks noortele peredele, et
nad jääksid Võrumaale ning
saaksid elamiseks kaasaegse
korteri.
Teisalt on tähtis ka, et siia
tuleksid spetsialistid. Neile aga
on vaja pakkuda konkurentsivõimelist elamispinda. Vana
nõukogudeaegse korteriga ei
meelita enam kedagi kohale.
Kui esialgu oleks piirkonnal
pakkuda soodne ja moodne
elamispind, siis edaspidi, sinna
tööle ja elama jäädes, vaadatakse juba ise endale sobiv
eluruum.
Kas Võrumaa kui Läti ja
Venemaa piiri äärne piirkond on mõnes mõttes
eripärane?
See on muidugi eripära, et
käiakse üle piiri ja ostetakse
kaupa, mis siinpool piiri on
kallim või mida pole sellisel
kujul saada. See aga ei ole
piirkondliku arengu mõttes
arendatav tegevus, mida otseselt toetada.
Rohkem on pingutada selle
nimel, et piirkonnas tasuks

tegelda ettevõtlusega, et
kohalikud inimesed saaksid
teha tööd oma kodukohas.
Riigil tuleb arvestada kohalike
erisustega, et kaugused keskustest on suuremad, ostujõud
on madalam ning elukeskkond
oluliselt erinev kui Tallinnas.
Paari nädala eest toimus
Väimelas puidutöötlemise
kompetentsikeskuses Võrumaa arengupäev, kus arutati
väga põhjalikult, mis aitaks
Võrumaad edasi. Seal olid
välja toodud väga sisukad
ettepanekud valitsusele ja
nägemus, kuidas paremini
arvestada Võrumaa piirkonna
eripäraga.
Väga oluline on rakendada
kauaoodatud Võrumaa Arenguprogramm, mis Peipsiveere
ja Setumaa programmiga
sarnaselt aitaks saada lisarahastust just Võrumaa väikeettevõtjatele. Kui eelmise
valitsusega käisid päris pikalt
läbirääkimised, kuid raha ikka
ei leitud, siis nüüd loodan
väga, et valitsus selle programmi olulisust näeb ning vajaliku
raha leiab.
Kas see programm aitab
ka ääremaastumise vastu,

millest olete mitmel korral
rääkinud?
Ääremaastumise vastu on
mitmeid meetmeid, ning see
on muidugi üks võimalustest.
Kindlasti tuleb seista selle eest,
et Võrumaal oleks haridus
kättesaadav ning et see oleks
kvaliteetne. Mul on heameel,
et Keskerakond eesotsas
haridus- ja teadusminister
Mailis Repsiga toetab väikekoolide säilimist ning seda, et

kvaliteetset
haridust oleks
võimalik
saada võimalikult elukoha
lähedal.
Koos hea ja
kodulähedase
hariduse,
kohapealse
ettevõtluse
arengu,
elamuehituse
arenguga ja
investeeringutega taristusse saame
piirkonda
arendada,
elujõulisus
taastub, ning
väljaränne
loodetavasti väheneb.
Kuidas mõjutab haldusreform kohalikku elu?
Haldusreformil on suur mõju,
ning see tekitab eeskätt palju
küsimusi ja kohati ka pingeid.
On hirmud uue olukorra ees
– et kuidas nüüd selles suures
vallas hakkama saada.
Oleme valitsuse liikmetega
palju arutanud võimalike

erisuste üle ning meie inimeste
soovid on kõik ka ministeeriumisse edastatud. Olen kindel,
et valitsus võimaluste piires
nendega ka arvestab. Üheks
võimaluseks on, et Antsla ja
Urvaste saavad üheks eraldi
vallaks, kuigi neil elanikke
napib. Teisalt soovib Vastseliina jääda suurest Võru vallast
eraldi. Ning loomulikult Setumaa teema: et kas see jääb
Võrumaa või Põlvamaa alla?
Kuidas olete ise praegu
Võruga seotud?
Peaaegu kahe aasta jooksul,
mil olen Riigikogus töötanud, olen igal nädalalõpul
sõitnud tagasi Võrumaale.
Ei ole plaanis mitte kuidagi
sidet Võrumaaga katkestada,
pigem vastupidi. Proovin oma
töötamist parlamendis võimalikult kasulikult Võrumaa tarvis
ära kasutada. Kagu-Eesti hääl
peab Toompeal kajama. Et 101
hulgas rohkem nähtaval olla,
on vaja ka Võrumaa inimeste
tuge, ning üheks võimaluseks
on valida inimesi, kes seda
piirkonda tunnevad ja tahavad
selle arengule kaasa aidata.
Küsis Aivar Jarne
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Ühte hoides jääb Keskerakond tugevaks
Keskerakond on täna peaministripartei. Me oleme saavutanud lõpuks seisu,
kus koostöös heade koalitsioonipartneritega saame ellu viia mitmeid olulisi
keskerakondliku poliitika tugisambaid – lahendusi, mida Eestis on pikalt
oodatud ja vajatud. Ometigi pole me isekeskis päris rahul; sahmerdame ja
vastandume, kui mitte lausa ei kipu üksteise jalgealust õõnestama.

TOOMAS PAUR
Riigikogu liige, Keskerakond

Ei, meil ei käi mingit kodusõda,
kuid võiksime olla ühtsemad,
üksteist pisut rohkem toetavamad. Just ühte hoides jääme
tugevaks, suudame oma ideid
ellu viia ja õigustada neid ühiskondlikke ootusi, mida Eestis
elavad ja sotsiaalsemat tulevikku ihkavad inimesed meile
on pannud.

Edgar Savisaar ehitas
erakonna sajaks ja
rohkemaks aastaks

Keskerakond koos oma ulatusliku ühiskondliku kandepinnaga
on erakonna kauaaegse esimehe,
erakonna ülesehitaja ja ellukutsuja Edgar Savisaare pärand
kõige paremas mõttes. Keskerakonna näol on Edgar Savisaar
üles ehitanud fenomenaalse
organisatsiooni, mille sarnast
Eestis rohkem ei ole ega ilmselt ka ei tule. Edgar Savisaar ei
ehitanud seda parteid üles mõne
konkreetse lühiajalise eesmärgi
saavutamiseks või ajutise poliitplatvormina. Ta arendas parteid
selliselt, et Keskerakond kestaks
sada aastat ja enamgi. Sedavõrd
võimas on meie tänane koduerakond oma ülesehituselt, struktuurilt, toimimispõhimõtetelt,
ideoloogialt ja iga muu tahu
poolest.
Täna on meie Keskerakonna roolis noor ja energiline
Jüri Ratas. Ta on Keskerakon-

nas tõeline staar, kes suudab
väga heal tasemel täita peaministri kohuseid, kuid samal ajal
ka vääriliselt viia edasi Edgar
Savisaare pärandit Keskerakonda juhtides. Jüri on võimekas,
tal on palju toetajaid ja rohkelt
fänne, kuid meie parteiga tänaste väljakutsete ees seistes
vajab ta veelgi rohkem meie
kõigi tuge ja toetuspanuseid.
Tänases Keskerakonnas on palju
asjalikke inimesi, kes peaministri tegevust igal viisil toetada
püüavad, olgu siis otseselt või
kaudselt, kas koalitsiooni koospüsimist soodustades või meie
poliitikat avalikkuses selgitades, Keskerakonna positiivset
mainet kujundades. Riigi majanduspoliitikas suure pöörde
teostamine nõuab väga suurt
jõudu, ja seetõttu kulub iga
toetaja väikseimgi tugipingutus
peaministrile marjaks ära. Ning
eelkõige peab peaminister toetuse osas saama tugineda oma
koduerakonnale.

Toetagem Keskerakonna ajaloolisi muudatusi
Eestis

Meil Keskerakonnas lasub seega
väga suur vastutus, et teha enda
poolt maksimum, mida me tänase valitsuse toetamiseks teha
saame. See seisukoht kõlab
loogiliselt, kuid praktikasse
tulles pole see vist alati kõigile
arusaadav. Keskerakonna poliitiliselt aktiivsete tipptegijate
hulgas on palju selliseid, kes
sõnades küll meie peaministrit
kiidavad, kuid samas ei liiguta
lillegi selleks, et nii peaministrit kui ka valitsust toetada. See
pole õige – me võiksime kõik
võidelda ja pingutada selle nimel, et lõpuks võimule saanud
Keskerakonna poolt juhitud
valitsus Eestile vajalikud ajaloolised muudatused ära teeks.

Seda vajab terve Eesti, ja loomulikult vajab seda Keskerakond.
Oleme seda aega oodanud pikalt
ja praegu oleks vägagi kurjast,
kui me ei teeks maksimumi meie
valitsuse ja keskerakondliku
poliitika edu toetamiseks.
Me ei peaks olema oma erakonnas üksteise peale kadedad,
õõnestama üksteise jalgealust
ja kandma taskus rusikat: üks
meist sai ministriks, ja näe, mina
ei saanud… Me peame olema
üks ja tugev võitlev meeskond,
selleks et edu saavutada. See on
meie ainuke võimalus. Meil on
erakonnaväliselt palju väljakutseid ja me ei tohi oma energiat
kulutada sellele, et vastandume
omaenda partei siseselt. Kui
kakleme tagatoas, siis meile
tegelikuks võitluseks energiat ja
üksmeelt ei jätku, ning välised
vastased saavad sellest vaid
rõõmu tunda.
Võitlusväljakutseid on meil
tänases Eestis palju ja me
kõik teame neid. Siinkohal
ma tooksin näiteks meie suhte
peavoolumeediaga. Aastaid
on Keskerakonnas vahelduva
eduga ringelnud müüt, et peavoolumeedia on manipuleeritud,
kellegi käsilane, suunatud meie
partei heade ideede õõnestamisele jne. Kus suitsu, seal tuld.
Ega väga vale see seisukoht olegi. Kuid kui analüüsiks seda manipuleerimist pisut lähemalt ja
hindaks, kas ühise meeskonnana
annaks sellele manipulatsioonile
vastu seista?

Kontekst jätab mulje,
et Keskerakond oleks
justkui halb

Näiteks ilmus 3. juunil Delfis Andrus Kivirähk’i lugu
„Urri tume kõhualune”. Delfi
avalehel oli see välja toodud
tsitaadina „Keskerakonnal lohiseb kaasas hiiglaslik mine-

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on viimastel kuudel meedia vahendusel
liiga palju arutatud ühe või teise erakonnakaaslase tegevuse ja koguni erakonda
sobivuse üle. Tema sõnul vastastikused süüdistused ei too ühelegi lahkhelile
lahendust, vaid ainult süvendavad erimeelsusi. Foto Indrek Veiserik
vikutaak...”. Tsitaati lugedes
jääb mulje, et tegemist on jälle
laimukampaaniaga meie partei aadressil. Lugu lugedes
aga selgub, et Kivirähk räägib
küll Keskerakonnast, kuid samas möönab, et Keskerakond
pole ainuke erakond, millele
kritiseeritav käitumine omane
on. Lisaks Kivirähk mainib, et
pole temagi mingi pühak ja et
ühiskondlikud pahed pole ka temast täiel määral mööda läinud.
Seega – milles on siin iva? Idee
on selles, et arvamuslugu on üldistest ühiskondlikest pahedest,
kuid esilehel välja toodud tsitaat
jätab mulje, et jällegi on millegi
erakordselt halvaga saanud hakkama just Keskerakond. Küsimus on kontekstis, mitte sisulises kriitikas. Paljud inimesed
aga pealkirjast kaugemale ei
loegi.
Meediast võime lugeda veel
Keskerakonna „vürstiriikidest“
või kuulda meie partei seotusest mingi müstilise „viienda
kolonniga“. Jällegi sellised
lihtsalt õhkuvisatud sõnakõlk-

sud ja väited, mida pole kuidagi
põhjendatud või veel vähem
tõestatud, ning kui arutelusse
süveneda, siis väga ei proovitagi
otse näpuga näidata. Küll aga
luua sellist fooni, et „kui halb
ikkagi on see Keskerakond“.

Meie poliitika toetuseks
on sisulisi argumente
rohkem kui küll

Analoogia kehtib ka Keskerakonna juhitava valitsuse poolt
ellu viidava majanduspoliitika
puhul. Meie partei eestveetavaid
majanduslahendusi on palju
kritiseeritud, kuni 21 ettevõtlus-organisatsiooni „ajaloolise
pöördumiseni” ja Eesti Panga
kriitikani välja. Majanduspoliitika iga käiguga on nõnda, et
sellel on nii positiivsed kui ka
negatiivsed mõjud. Meie vastaspool toob välja negatiivset,
kuid meiepoolne positiivsete
tahkude rõhutamine on küll
suhteliselt äpardunud – paar
hädist vastuargumenti, ja siis,
saba jalge vahel, põõsasse… Samas on meie poliitika toetuseks

ka sisulisi argumente rohkem
kui küll.
Tahan jõuda sinnamaani, et kui
hoiaksime ühise meeskonnana
enam ühte, kulutaksime rohkem
oma energiat väliste jõududega
võitlemisele, siis suudaksime ka meie ümber toimuvat
adekvaatsemalt lahti mõtestada
ja sisulisemalt vastata. Meedia
on vaid üks võitlustander, ja
toodud näited ilmestavad tegemata töid sellel rindel, kuid
tegelikult on meil väljakutseid
märksa rohkem ja märksa hulgemates valdkondades.
Ja see, et me sageli liiga kergekäeliselt allume „välistele vandenõudele” ja, pead õlgade
vahele tõmmates, oma nurka
taandume, tuleneb samuti sellest, et me ei tunne ennast
piisavalt ühtse meeskonnana.
Tegelikult pole olemas ei
„halba“ ega „head“ Keskerakonda. Ei vanameelset ega
uuendusmeelset. Me oleme üks
meeskond ja seisame ühtse asja
eest.

Tänane majanduspoliitika pole saatanast
2017. aasta esimeses kvartalis kasvas Eesti majandus 4,4 %. See pole praeguse valitsuse teene, sest tänase valitsuse majanduspoliitika ei ole veel
ellugi viidud, rääkimata selle mõju avaldumisest majanduskasvule. Täna
kavandatava vilju näeme ehk juba 2017. aasta lõpptulemustest ja eelkõige
2018. aasta majanduskasvu näitajatest.
eemale”-stiilis juhtimise pooldaja. Seega ei ole õige väita, et
uus valitsus oleks majanduse
kasvama pannud, nagu oleks ka
ülekohtune väita, et majandus
kasvas eelmise valitsuse töö
tulemusena, vaatamata tänase
valitsuse „soperdustele”.
JAAN ÕMBLUS
ettevõtja

4,4-protsendine kasv pole ka
eelmise valitsuse teene, sest
majandust ei kasvata valitsus,
vaid eelkõige erasektor. Riigi
otsustel on majanduskasvule
oma mõju, kuid eelmine valitsus oli pigem majandusest „käed

Mida me saame aga täna väita,
on see, et uus valitsus ei ole
välisinvestoreid ära hirmutanud. Eesti Panga andmetel tehti
Eestisse esimeses kvartalis 188
miljoni euro väärtuses uusi otseinvesteeringuid välisomanduses
olevate ettevõtete osa- ja aktsiakapitali, mis on viimase viie
aasta keskmisest kaks korda

enam. Samal ajal viidi ka osa
varasemaid otseinvesteeringuid
välja ja tasuti välislaene, millest
tulenevalt meil välisinvesteeringute buumi täna ei ole. Samas
on selge, et kui valitsus oleks
välisinvestorid ära hirmutanud,
siis me seda 188 miljonit ka täna
ei näeks.
Eelarvenõukogu arvab, et praeguse valitsuse poolt majanduse
stimuleerimiseks kavandatavate
meetmete mõju ei avaldu selleks
kõige sobivamas majandustsükli
etapis. Vahe majanduse potentsiaali ja tegeliku tootmise vahel
väheneb, ehk – siis majandust ei
ole vaja stimuleerida. Raskeks

võib näiteks kujuneda tootmise
laiendamiseks vajaliku tööjõu
leidmine.
Eesti Pank arvab, et riigieelarve
defitsiit võib soodustada meie
majanduse ülekuumenemist. Et
majandus ei vaja täna eelarve-

kus asub Eesti majanduse tootmisvõimsuste piir, potentsiaalne SKP või majandustasakaal
paari aasta pärast. Teoreetilismatemaatiliselt me teame, et
Eesti majanduse väiksust silmas
pidades nihutab juba üksainus

Uue valitsuse inimsõbralikum poliitika toob
loodetavasti ka tööjõudu riiki tagasi.
list stiimulit ja et osa firmasid
võib palgasurve tõttu pankrotti
minna. Eesti Pank arvab ka, et
täiendavad valitsuse tellimused
ajavad tööturu veel rohkem
tasakaalust välja, et palgasurvest tingitud kasumite alanemise
tõttu investeeritakse vähe ja et
meie majandusnäitajad on tasakaalu lähedal.
Eesti Pank ja eelarvenõukogu ei
eksi. Eriti kui on täpselt teada,

suurem välismaine investeering
kohalikku tootmisesse potentsiaalse SKP paari aastaga uuele
tasandile. Seda valemitesse ja
tänastesse hinnangutesse aga
sisse kirjutatud ei ole. Samuti
pole tänastes hinnangutes sees,
et ehk soovivad 50 000 välismaal elavat Eesti elanikku kodumaale naasta ja siin tööle hakata.
Kuniks välisinvestoritele sobime, ja statistika nii väidab,
siis on uuele tootmisvõimsuste

tasemele tõusmine võimalik.
Uue valitsuse inimsõbralikum
poliitika toob loodetavasti ka
tööjõudu riiki tagasi. Praktiliselt
majandusele otsa vaadates ja
teooriat pisut kõrvale jättes:
riigi tellimused toovad erasektorile raha sisse, ja rohkem raha
tähendab pigem seda, et palkade
maksmisest jääb ka vahendeid
investeeringuteks, mitte vastupidi.
Tänase valitsuse kõige suuremaks majandusprobleemiks on
see, et majanduspoliitikat ei
osata kuigi hästi selgitada. Kui
räägitaks paremini, siis mõistaks
ka ühiskond toimuvat rohkem.
Toetavad argumendid on ju olemas.
Meil pole garantiid, et tänane
poliitika meid kuldsesse etappi
juhib, kuid ei ole ka tõestatud, et
tänane poliitika saatanast oleks.
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Eelmisel neljapäeval pidasid Kesknoored immigratsioonipoliitika ja e-valimiste teemalist debatti. Poolt
ja vastu argumenteeriti kahel teemal: kas Eesti riigi immigratsioonikvootide tõstmine on põhjendatud
ja kas Eesti peaks jätkama e-valimistega?
Tallinna linnavolikogu saali ko- korda tekitab vääritimõistmisi tanud ikka õige leer.
ülistasid hiljuti ülikoolidiplogunes paarikümnepäine publik, kogu ühiskonnas.
Eestis peaks mingi ametkond mi saanud mr Facebook Mark
kes arvamustevahetusele aga- Üks vastuväiteid oli, et neist- keskenduma pagulastele – see Zuckerberg või leiutajate guru
ralt kaasa elas. Debatti juhtis ki migrantidest, kes viimase arvamus kõlas „vastaste“ leerist, Elon Musk ise. Kui üksi siis
Kesknoorte juhatuse liige Kea aasta jooksul siia on saabunud, kuid tundus pigem „pooldajate“ üksi, lisaks veel 12 aastat vana
Kruuse; tulemusi hindas koh- on juba pooled Lääne poole argumendina.
koodiga!
tunik.
edasi rännanud. Samas aga on
Kokkuvõttes kujunes e-valimisImmigratsiooni- ja integratsioo- mitmed pered Eestis end hästi E-valimiste suhtes
te suhtes arvamustest praegu
ni-teemalises debatis osales kaks sisse seadnud ning töötavad seal, kujunes viigiseis
veel viigiseis. Eks näis, kuidas
„pooldajat“ – Donna Rebeka kus töökäsi pole kuskilt võtta. Ka noorte e-valimiste alase de- on pärast kohalikke valimisi?
Madjar ja Raivo Tammus – ning Näiteks Vao pagulaskeskuse batiga läks nagu selleteemaliste Igatahes paistis väitlus peegelkaks „vastast“ – Danila Kuznet- ümbruse põldudel on ametis väitlustega viimasel ajal üldi- davat olukorda, mis valitseb ka
sov ja Ilja Schor.
kivikorjajad kaugetest maadest, selt – vastuargumendid on üha Toompea poliitilisel rindel.
„Pooldajate“ põhiargumentideks olid, et migratsiooni on vaja soodustada,
sest eestimaalasi ei jätku,
kuna Eesti rahvastiku iive
on negatiivne ning väljaränne suur. Aga samuti on
siinsele tööturule vaja uusi
töökäsi, sest inimesi igaks
tööks ei jätku. Integratsiooni eduka näitena tõid
„pooldajad“ välja rahavahetusteenust pakkuva
asutuse Transferwise,
mille Eestis asuvast 300
töötajast on pooled välis- TULINE IMMIGRATSIOONIDEBATT: Kesknoorte immigratsiooni- ja integratsioonimaalased, kes edukalt siinteemalises debatis osales aktiivselt ka publik. Parempoolsel pildil väitleb „vastasena“ Ilja
sesse ühiskonda integSchor (vasakul) ning „pooldajana“ Raivo Tammus.
reerumas.
sest selle töö peale pole siitmailt tõsisemad ning e-valimiste „flui- Debati korraldaja Kea Kruuse
Import-kivikorjajad
enam kuidagi võimalik palgata dum“ hakkab lahjuma.
sõnul on niisuguse väitluse
Immigratsiooni „vastaste“ ei noori ega vanu.
Kui pooldajad rõhuvad ikka üheks eesmärgiks, et noored
põhiliseks argumendiks seevastu Saalist kostis vahele selgitusi ja sellele, et Eesti e-valimised on saaksid tähtsate teemade üle
oli, et uued pagulastest migran- näiteid, et Saksamaal, Rootsis edulugu, et need on turvalised arutleda ning vajadusel ka vaieldid, kelleks põhiliselt teistsugu- ja mujal Euroopas on massiline ning et neist saavad osa võtta da. Väitlused on väga arendavad
se usutunnistuse ja nahavärviga immigratsioon tekitanud palju kõik inimesed, kellel on arvuti ning Kesknoorte üheks eesmärinimesed, ei suuda Eestis hästi probleeme, mida Eestisse küll ja ID-kaart, siis põhiline vastu- giks ongi proovida süvitsi, ning
kohaneda ning tekitavad endile vaja ei ole. Samuti polevat Eesti argument kõlab: e-valimised miks mitte poolt- ja vastuarguja kohalikele palju probleeme. ise valmis migrante vastu võtma. pole edulugu, sest ükski riik mentide abil, käsitleda ühiskonNäitena pakuti välja, et nende Aga kuidas siis rahvastikku elu- neid enam ei korralda, kuigi nas üles kerkinud probleeme.
sajakonna inimesega, kes Eu- jõulisena hoida, kui kedagi juur- seda proovinud on mitmed.
roopa Liidu kvoodi alusel siia de ei taheta ning ise ka piisavalt Avaldatakse arvamust, et Eesti Sügisel on Kesknoortel kavas
on tulnud, olevat olnud juba ei sünnitata?
on oma edulooga jäänud üksi, korraldada väitlus kohalike
mitmeid kriminaalprobleeme. Poolt- ja vastuargumente kõ- sest e-valimised polevat liht- valimiste teemal. Siis soovitakse
Pealegi erinevad juurdetuli- las üksteise järel ning vahel ei salt turvalised. Näiteid leidub sellesse kaasata ka poliitikuid.
jate pereelutraditsioonid meie saanud arugi, kas on need poolt Ameerikast Venemaani.
omadest niivõrd, et see oma- või vastu ning kas on selle esi- Ei aidanud seegi, et e-valimisi Aivar Jarne, Kesknädal

Kosovos domineerivad valimiskoalitsioonid
Pühapäeval Kosovos toimunud ennetähtaegsetel parlamendivalimistel osales 26
valimisnimekirja. Enim hääli kogusid rivaalitsevate võimuparteide loodud valimiskoalitsioonid ja albaanlaste vasakrahvuslik „Enesemääramine!“, mis on praegu
võimul Kosovo pealinnas Prištinas.
2014. aastal sai parima häältesaagi toonase peaministri
Hashim Thaçi paremtsentristliku
Kosovo Demokraatliku Partei
loodud valimiskoalitsioon. Teine
suur paremtsentristlik erakond,
Kosovo Demokraatlik Liiga,
jäi sellele alla, kuid üritas luua
väiksemate erakondade toetusel
valitsuskoalitsiooni, mis võimu
üle võtaks. Mitmeid kuid kestnud võimukriis viis selleni, et
valitsuse moodustasid lõpuks
ikkagi kaks suurt ja peaministriks sai Kosovo Demokraatliku
Liiga juht Isa Mustafa. Thaçi oli
Mustafa valitsuses asepeaminister ja välisminister ning valiti
2016. aastal parlamendi poolt
presidendiks. Läinud kuul kaotas Mustafa valitsus parlamendis
usaldushääletuse.
Kosovo parlamendis on 120
kohta, millest 20 on eraldatud

vähemusrahvuste esindajatele,
neist 10 serblastele. Vähemusrahvustel on omaette erakonnad,
neist populaarseim
Serbia Nimekiri.
Vähemusrahvuste
esindajad kuulusid
ka Mustafa valitsusse.
Paremtsentristlik
Kosovo Tuleviku
Allianss ja enne
2014. aasta valimisi Demokraatlikust Parteist
eraldunud vasaktsentristlik Kosovo Initsiatiiv,
millega Mustafa eelmine kord
esialgu valitsuskoalitsiooni
moodustada üritas, osalesid
tänavu Demokraatliku Partei
loodud valimiskoalitsioonis, mis
sai esialgsete tulemuste kohaselt

34,6% häältest. Selles koalitsioonis on kokku 12 erakonda.
Demokraatlik Liiga
tegi valimiskoalitsiooni paari väikese
liberaalse parteiga.
Nende ühisnimekiri
kogus 25,9% häältest.
Teiseks platseerus aga
vasakpoolne „Enesemääramine!“, mis sai
26,7% häältest.
Demokraatliku Partei esimees on Kadri
Veseli (albaanlastel
on Kadri mehenimi!),
Kosovo parlamendi senine
spiiker, aga selle erakonna eestvedamisel loodud valimiskoalitsiooni peaministrikandidaat oli
hoopis Kosovo Tuleviku Alliansi juht Ramuš Haradinaj
(pildil), endine sõjapealik, kes

oli peaministriks aastatel 2004–
2005. Toona oli Haradinaj
ametis ainult 100 päeva ja astus siis tagasi, et minna Haagi
Rahvusvahelise Kohtu ette, kus
teda süüdistati sõjakuritegude
toimepanekus. Veenvate tõendite puudumise tõttu vabastati
ta süüdistustest, kuid prokurör
Carla Del Ponte rääkis veel
hiljemgi, et on veendunud tema
süüs ja et paljud tunnistajad
lihtsalt hirmutati vaikima.
Kõigi eelduste kohaselt saabki
sellest mehest, keda mõned
tema endised alluvad on nimetanud psühhopaadiks, nüüd taas
Kosovo peaminister.
Valitsuse püsimiseks on parlamendis aga vaja Demokraatliku
Liiga või vasakpoolsete toetust.
Läbirääkimised selle saamiseks
võivad kesta kaua.
Samuti ei ole välistatud võimalus, et need jooksevad ummikusse ja korraldada tuleb uued
ennetähtaegsed valimised.
Kesknädal
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Peame hoidma oma inimesi
Valimisvõitluses kiputakse üksteist tihtipeale
vastandama ja maha tegema puht erakondliku
kuuluvuse tõttu. Vaatamata sellele on kõikides
erakondades häid inimesi, kes tahavad elu nii
Maarjamaal kui ka Võrus paremaks teha. Ütlesin peaaegu neli aastat tagasi, et Võru sai endale
head valitsejad. Nüüd on heameel tõdeda, et see
koalitsioon, mille moodustasid keskerakondlased, sotsiaaldemokraadid ja valimisliidu inimesed on kestnud peaaegu terve valimistsükli,
kuigi koalitsioonis oli nendel ainult üks hääl
enam kui opositsioonil.

Ta llinn 1 0 1 3 0 ,
Toom -Rüütli 3 /5 ,
Kesknä da l

ka Võrus elu edasi viia, ja see peab valitsejate
poolt saama ellu viidud. Usun, et saan kaasa
aidata valitseva ebavõrdsuse likvideerimisel,
kus linna ümbritsevaid valdu riik toetab läbi
erinevate fondide ja tulumaksu laekumise ligemale 100 euroga elaniku kohta rohkem kui teeb
seda maakonnakeskuse Võru toetamisel. Olen
valmis kaasama kõik arukalt mõtlevad inimesed
linna arengu teemade aruteludesse.
Järgmise valimistsükli üheks põhiteemaks kujuneb linna ja seda ümbritsevate valdade ühinemine, ja mina olen valmis selle teemaga edasi
minema. Lõpptulemuseks peab olema võimalikult kiire ühinemine. Me peame hoidma oma
inimesi.

See on tõestus selle kohta, et linna on valitsetud
talupojamõistusest lähtuvalt ja lollustega pole
tegeldud. Teod ise räägivad seda keelt ja kõik,
kes seda näha soovivad, seda ka näevad. Keskerakonna linnapeakandidaadina soovin seda
teed käia koos parimate tegijatega.

Ülo Tulik,
Keskerakonna Võru linnapeakandidaat

Millega saan linnaelanike elu paremaks muuta?
Olen veendunud, et tasuta ühistransport aitab

loomade väevõimuga äravõtmisest.
Üks on aga selge. Siiamaani ei taheta
mõista, miks me olime pool sajandit
võõrvõimu all.
Sõda võideti, aga miks jäädi siia?
Miks püüti meid venestada ja maha
suruda kõike eestlaslikku? Miks meie
isad, emad, sülelapsed ja vanaemad
küüditati Venemaa sügavustesse?
USA võttis 1940. aasta 9. augustil
seisukoha, et Balti riike ei okupeeritud, vaid asendas selle mõistega
“teatud territooriumide inkorporeerimine”. Selle kompromissi tulemusena hüvitas NSVL Balti riikidesse
jäänud USA varad.
Lepiti kokku, et lääneliitlased pidid
üle 5 miljoni N. Liidu kodaniku, kes
olid põgenenud lääneliitlaste poolt
okupeeritud alale, NSVL-i tagasi
saatma. Seda ka tehti. Paljud neist
tapeti hiljem Venemaal, ülejäänud
saadeti sunnitöölaagritesse, kus suurem osa hukkus.
Berliini vallutamisel suri hinnanguliselt 200 000 Saksa ja 150 000

Eesti tulevik on ikkagi
kasvanud Eesti koolides
7. juuni Eesti Ekspress avaldas mõtlemapaneva kirjutise –
„80 aastat tagasi ei kasvatanud Eesti koolid pehmosid, vaid
tublisid sõdureid“. Omandasin alghariduse Pätsi-aegses
koolis ja võin isiklike kogemuste najal väita, et tavapärase
õppetöö kõrval oli oluline rõhk pandud kehalisele kasvatusele. Ka tööõpetus, sport, isamaa-armastus ja riigikaitse
olid tähtsad. Tolleaegne kool kasvatas vaimselt ja füüsiliselt
võimekaid noorukeid, kellel edasises elus ei olnud toimetulekuga erilisi probleeme.
Tänapäeva koolikorraldus on mulle küll võõras valdkond,
kuid oma silm on kuningas, nagu vanarahvas väitis, ja pean
nentima, et e-riik kasvatab füüsiliselt ja vaimselt mandunud
memmepoegi – arvutisõltlasi. Kui Eesti noormeestest 70% ei
saa nõrga tervise tõttu kaitseväkke aega teenima minna, siis
on midagi kardinaalselt mäda meie noorsoo kasvatamises.
Ülaltoodu olgu omakorda „kivi kapsaaeda“ Eesti Haridus- ja
Teadusministeeriumi senise tegevuse suhtes. Ilmselt vajavad
koolide õppeprogrammid olulist korrigeerimist õpilaste
kehalise kasvatuse valdkonnas.
Tõhusaks vahendiks kaitseteenistusest kõrvale hiilivate
memmepoegade korralekutsumisel oleks niisuguse kohustusliku tööteenistuse rakendamine, mis oleks kaitseväeteenistusest kaks korda pikem. NATO liikmesriigina vajame
füüsiliselt ja moraalselt hästi ette valmistatud väge, kes oleks
vajadusel iga hetk võimeline tegevusse astuma, olles ühtlasi
riigi au, uhkus ja südametunnistus.
Elmar Hollmann (94), Kärdla, Hiiumaa

NSVL sõdurit.
Nagu vallutajatele kombeks, ka Nõukogude Liidu sõjamehed rüüstasid ja
varastasid pärast võitu. Ajaloolased
arvavad, et vähemalt 100 000 naist
langes nende poolt vägistamise ohvriks.
Kahjuks olid suurriigid süüdi pärast
sõda toimunud Jalta konverentsi
otsustes, kus Lääne riigid andsid
Baltimaad venelastele, pärast aga
silmakirjalikult halasid maailma
avalikkusele, et nemad ei tunnusta
Baltikumi inkorporeerimist NSVL
koosseisu.
Samas on ajalooürikuist teada, et ka
Saksamaa oleks võidu korral Baltikumis toorutsenud ja samuti küüditanud.
Jalta kohtumist on kommenteerinud Vene president Vladimir Putin:
„Baltimaad olid maailmapoliitikas
vahetusrahaks. Sõjajärgsed suhted
Euroopas olid rajatud liitlaste otsustele, sealhulgas Jalta kokkulepetele.
Sellega jagasid liitlased endi vahel

Loomapiinajalt
tuleks loomapidamisõigus alatiseks ära
võtta
Hiljuti oli TV “Kuuuurijas” teemaks loomapiinamisjuhtum, sest väidetavalt oli perenaine
väärkohelnud, suisa jalaga peksnud oma koera.
Kuna saatelõik oli nähtav ka Õhtulehe veebis,
siis vaatasin seda suisa mitu korda.
Koeraomanikust naisterahvas tundus olevat
üldse omamoodi psühhopaat, sest ta ei saanud
millestki aru. Rääkis mingist inimesest, kel
olevat halb aura, ning et seetõttu olla ka koera tervislik seisund halb. Ego ja ülbus olid sel
naisterahval ikka kõrgel tasemel, sest koer
oli tal nagu mingi asi, et kui tema juures koer
enam olla ei saa, siis pandagu koer magama.
Selline jutt oli lihtsalt haige!

(Vivat Patria! Vivat Res Publica!)
Ajaratas käib ja käib.
Tunnid kaovad,
päevad vaovad.
Ja pole miskit parata,
KOV-valimised tulemas.
Reitingut siis IRL uuris:
kuhu nende toetus tuuris?
Oh häda, reiting madalal,
et uuri kasvõi luubiga!
Ent puhumas on uued tuuled,
kuumi uudiseid taas kuuled:
IRL ei mõista nalja,
vahetab ministreid välja.
See paganama rahandus
tõi kaasa paksu pahandust.
Siin pole miskit halastust,
sest reiting vajab parandust.
Amet see on ajalik
ja muutus hädavajalik.

Õigus mäletada ja mälestada
Viimased nädalad on toonud jällegi
päevakorda nii mälestamise teema
kui ka mälu enese. Mälu Teisest
maailmasõjast, millest arusaamad
on jaotunud kaheks.
Venelased vaatavad seda kui Suurt
Isamaasõda ja selle alustamises on
suurelt süüdi Stalini-poolne sõjaväe
nihutamine, kokkulepet rikkudes,
piiriäärsetele aladele. Seda on nüüd,
aastakümneid pärast NSV Liidu
lagunemist, ka Vene pool tunnistanud.
Pole vaieldav, et liitlasvägede poolt
teise rinde avamise tulemusena
fašism võideti.
Eesti pool mõistab seda pisut teisiti.
Sakslane sundis püssi alla, ja kui
venelane sisse tuli, värbas samuti
sõjaväkke. Eestlastel polnud valikut.
Vähesed põgenesid metsa, ja neist
kirjutab Mart Laar oma ajalooraamatutes üsna üheülbaliselt.
Rahvasuust olen kuulnud palju vastuväiteid, ka metsavendade koledustest oma rahva vastu, toidu ja kodu-

IRL-i lauluke

justkui mõjusfäärid – sellest tuleb otsesõnu rääkida.“ Ometi ei vaevunud
ta mainima, et II maailmasõda tõi
paljudele rahvastele ränki kannatusi
mitte üksnes natsi-Saksamaa, vaid ka
Stalini režiimi julmuste tõttu.
Niisamuti peaksid USA, Inglismaa
ja NSV Liidu õigusjärglane Venemaa
tunnistama õigustühiseks ka Jalta
lepingu need osad, mis põhjustasid
Balti riikide teistkordse okupeerimise N. Liidu poolt, ja mille tagajärjeks olid kommunistlikud kuriteod
aastail 1944–1991.
Täna on mälestuspäev, mille tingis „Direktiiv sotsiaalselt võõra
elemendi väljasaatmise kohta Balti
liiduvabariikidest, Lääne-Ukrainast,
Lääne-Valgevenest ja Moldaaviast”
eriasumisele saatmise läbiviimise
kohta.
Täna on meil kõigil õigus mälestada
ja mäletada.
On leinalipu päev.
Aivo Oina

Kevad
Kevad mu hinges on tähtsam kui
õues,
teda kannan ma sügaval põues.
Kevade võlust alles siis sain aru,
kui möödas nooruse põikpäised
marud.
Kevad mu hinges on kaunimast
kaunim,
alati hoogne, kuid tormidest leebem.
Kevad mu hingele kui palsam
mõjub,
kevad kõik haavad kui ema käel
silub.
Kevad – teda kuulen ja näen
ka seda luuletust luues.
Kevad mu hinges kui sügise laps,
kui mälestus talvest nii valgest.

Meedias on ka varem juttu olnud hobusenäljutajatest ning kassipiinajatest jne. Seadusandluses tuleks midagi ses osas ette võtta.
Loomapiinajatelt tuleks loomapidamisõigus
alatiseks ära võtta, sest loom ei ole mingi asi,
mida maadmööda tirida ja peksta ning kelle
kallal toime panna muid koledaid asju.

Kevadel leian endas palju sõbralikkust,
mida võin tihti ka võõrale anda
ning solvanguid, valu kergem on
kanda.
Sest kevadepäike mind paitab ja
aitab.

Hillar Kohv Viinahaualt, Tori vald,
Pärnumaa

Õilme Trisberg,
Tallinn-Mustamäe

Kõik valijate meeleheaks,
et nad meid ikka meeles peaks
ja valimistel välja veaks!
* * *
Kas valitsus ka välja veab?
Vaid Vanajumal seda teab!
Luulendanud Murelik Kodanik

Raimo Aasa nitševood
* Meie aeg on siis hea, kui meil on meie aeg
koos meie rahaga.
* Väga keeruline on karskuse peale vilistada,
kui suu on viina täis.
* Siis on küll kuri karjas, kui keset tööpäeva
satuvad kaevurid mutionu sünnipäevale.
* Kes vabatahtlikult kiiresti ja rongiga ei
taha, läheb sunniviisiliselt aeglaselt ja jala.
* Tihti veetakse meid ninapidi niimoodi, et
nahk tõmmatakse üle kõrvade.
* Ammuli suudega on raske appi karjuda.
* Tööhobuseid söödetakse kahel põhjusel:
esiteks, et nad suudaks tööd teha, või kui ei
suuda, oleks neil rohkem liha kontidel.
* Koera õpetatakse käppa andma, et koer
oleks peremehe käpa all.
* Ajakirjanik peab olema nagu lõvi – ta peab
murdma; mitte aga olema nagu hüään, kes
närib korjuste konte.
* Sõnalisi mükse on kergem alla neelata, kui
füüsilist vastu-pead-saamist seedida.
* Hallidel juustel on vähemalt 50 erinevat
mure-varjundit.
* Kiilaspea paneb endale kuldse krooni pähe,
et selle vari tunduks selline nagu oleksid veel
juuksed peas.
* Igale soome keelt puhuvale turistile Eestist
vile suhu!
* Sageli vaadatakse läbi sõrmede nendele,
kes läbi nina räägivad.
* Kui ehitada maa-alune metroo, ei pea rongid enam läbi linna sõitma.
* Vaimuliku-karjääri ei tohiks teha isa, poja
ja nende püha vaimuhaiguse nimel.
* Risti ette lüüa on teooria, risti lüüa juba
praktika.
* Usklik laskub põlvili, et paluda. Ateist
kukub põlvili, kui on purjus.
* Elevant ei suuda lennata, kuna sääse tiivad
ei kanna teda.
* Rikas on põllumees, kellel isegi püksid
sõeluvad püüli.
* Inimene on oma mõtetega metsas, kui tal
on juba jänes püksis.
* Hea ja rahulik on Eestis magada Tudulinnas!
* Kärbes on tugev nagu elevant, kes suudab
ainult heinakõrt liigutada.
* Köisraudtee korral oleks Anna Karenina
endale köie kaela pannud.
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Nädala juubilar AIVAR KUUSMAA 50
Raplas on sündinud noorema põlvkonna tippnäitleja ja
koomik Märt Avandi, kellele
iseäranis on populaarsust toonud
telesaade „Tujurikkuja“. Hiljuti
toimunud spordisündmused
tõstsid aga silmapaistvate mõõtmeteni tuju kõigil raplakatel ja
küllap paljudel teistelgi, kellele
see paik oluline.
Rõõmu- ja uhkusetunde kutsusid
esile Rapla meeskonna „Avis
Utilitas“ võidud Tartu Ülikooli
meeskonna üle Alexela korvpalli-meistriliigas. Ajalooliste
tulemuste üks võtmeisikuid on
kunagine korvpallikuulsus ja
tänane Rapla mängijate treener
Aivar Kuusmaa.
„Seeria käib kolme võiduni, alla
me mingil juhul ei anna,“ ütles
tänavu 1. mail Eesti Rahvusringhäälingule Tartu Ülikooli võistkonna üks korvpalligigante Gert
Dorbek. Tema prognoos osutus
aga ekslikuks. 6. mail alistasid Rapla korvpallurid tartlasi
79:75 ning „Avis Utilitas“ jõudis
poolfinaali.
Nagu Jõgevat saalihoki- ja
Põlvat käsipallipealinnaks,
nõnda hakati Raplat kutsuma
Eesti korvpallipealinnaks. Aivar Kuusmaast sai spordiajakirjanike üks populaarsemaid
intervjueeritavaid. Usutlustes
põhjendas ta aga vastasest üleolemiseks kasutatud taktikat.
Kuusmaa sõnul tuli sundida nad
mängima viis viie vastu, et nad
ei saaks mängida enda armastatud kiiret korvpalli; samuti tuli
neutraliseerida tagaliin.
„Avis Utilitase“ tegevjuht Jaak
Karp ütles Kesknädalale, et
Rapla korvpallis oli kümne aasta
vältel järjepidevusega loodud
põhi, millel Kuusmaa sai alustada treeneritööd. „Kindlasti on
temal väga suur osa tasemel, kus
me praegu oleme.“

„Aivar Kuusmaa sidemed
meie linna korvpalliga algasid
kolm aastat tagasi. Olime siis
keerulises seisus ja tundsime,
et treenerivahetus on vajalik.
Aivar oli selleks ajaks treeneritööst poolteist aastat eemal olnud. Koostöö Kalev/Cramoga
oli tal lõppenud. Meie vajasime
treenerit, tema käed sügelesid
selle töö järele,“ ütles Karp.
„Suureks saavutuseks oli Rapla
meeskonnale juba kaks aastat
tagasi toimunud pronksmedali
võitmine. Väikelinna võitu püsivalt tipus püsinud Tartu Ülikooli
meeskonna üle võib aga lausa
imeks pidada,“ lisas ta.
Treenerid reageerivad korvpallurite võitudele ja kaotustele eriliselt jõulise emotsionaalsusega.
„Sisemiselt on Aivar Kuusmaa
väga emotsionaalne. Mulle
meeldib see. Olen ise samasugune. Ühtlasi tundub, et mida
rohkem edasi, seda enam püüab
Aivar Kuusmaa oma väljaelamistega tagasihoidlikum olla.
Kogenud mehena teab ta, et kontroll mängu ja sellega kaasneva
olukorra üle ei tohi kaduda.
Treeneril peab pea veelgi selgem olema kui mängijal, ta peab
kogu aeg sajaprotsendiliselt asja
sees olema,“ lausus Karp.
Küsimusele, kuivõrd on Aivar
Kuusmaa isik ja „Avis Utilitase“ võidukus suurendanud
huvi korvpalli vastu kohalikes
kooliõpilastes, vastas Karp järgmist: „See on huvitav lähenemine, kuid olen tähele pannud,
et Aivar Kuusmaa on ennekõike
iidol tänaste kooliõpilaste vanematele, iseküsimus on, kas
õpilastele. Ka Tiit Soku kooli
õpilased ei pruugi alati sisimas
aru saada, kes nende juhendaja
tegelikult on.“
Jaak Karp nendib, et Kuusmaa
oskab hinnata ka teisi kauneid ja spordisõbralikke paiku
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maapiirkondades. Pärast edu
meistriliigas viis ta Rapla korvpallurid treenima Jõgeva valda
Kuremaale, kus tänapäevane
spordihoone, bassein ja muudki
vajalikud tingimused.
Aivar Kuusmaa sündis 12. juunil 1967 Tallinnas. Treeninguid alustas ta Kalinini rajooni
spordikoolis Heino Rebase
juhendamisel.
9. juunil 80-aastaseks saanud
raadioajakirjaniku Vello Lääne
ja Märt Irbuse koostatud raamatusse „Eesti korvpall: portreed“
on ajakirjanik Andrus Nilk kirjutanud Aivar Kuusmaast loo
„Viskekunstnik“. Saame teada,
et Aivari isa Aare Kuusmaa
vaatas spordihallis peaaegu kõiki „Kalevi“ mänge ja viis neid
kaasa elama ka oma poja. „1980.

aasta Moskva olümpiamängude
ajal sõitis Aivar isaga maakodust
Haapsalu lähedalt puhkuse ajal
linna tagasi, et võistlusi näha –
metsas kadakate vahel polnud ju
telerit,“ loeme korvpalliraamatust.
„Sportlaseks!“ – see oli Aivar Kuusmaa ja Andrus Ahi
(hokitreener Jaan Ahi poeg) vastus lasteaias esitatud küsimusele,
kelleks neil on soov saada.
Aivar Kuusmaa esimesteks
suuremateks saavutusteks
olid hõbemedalid, mis võidetud 1984. aastal NSV Liidu
koolinoorte spartakiaadil ja
1986. aastal NSV Liidu juunioride koosseisus Euroopa
meistrivõistlustel. Aastal 1988
sai Kuusmaast mängija „Kalevi“
esindusmeeskonnas.
Internetis surfates võib leida

ajaloolise foto, kus 6. mail 1991
Aivar Kuusmaa lõikab „Kalevi“
hallis korvirõngalt „õnne toonud
võitu“. Põhjuseks oli „Kalevi“
võit Leningradi „Spartaki“ üle
NSV Liidu viimaseks jäänud
meistrivõistlustel. Kuuekümnendatel aastatel sündinud
põlvkond hakkas Eesti korvpallis ilma tegema. „Finaalis ületas
„Kalev“ Leningradi „Spartakit“
nii kehaliselt, võimsuselt kui ka
mängutarkuselt.”
Sellele võidule eelnesid aga
dramaatilised ja traagilisedki
sündmused. Jaanuaris 1991 jäi
„Kalevil“ Riias mäng pooleli
veriste sündmuste tõttu – miilitsa relvastatud eriüksus tulistas
Läti pealinnas inimesi. Kalevlased eesotsas peatreener Jaak
Salumetsaga otsustasid siiski
sarjas jätkata. Poolfinaalmängus vigastas Kuusmaa kubemelihast, kuid spordiarst Rein Jalak
ja ravitseja Arno Joala taastasid
õigeks ajaks tema tervise.
1993. aastal sai Aivar Kuusmaast
Kreeka klubi „Panathinaikose“
mängija. Kreeklased andsid talle
mängijanime Kuusmaa–Magoulas. Nimelt oli klubil õigus
kutsuda mängima kaks välismaalast. Need kohad hõivasid
horvaadid ja ameeriklased.
Kuusmaa ja Sokk said Kreeka
korvpalliliidu litsentsi, mängides
nagu kreeklased, loeme Andrus
Nilgi loost „Viskekunstnik“.
Samas loos annab Kuusmaa
Kreeka-perioodile kõrge hinnangu. „Eestis õppisime selgeks mõned liikumised ja siis
ketrasime neid mängust mängu terve hooaja. Kreekas tuli
näiteks 24 tunni jooksul omandada kaheksa liikumist,“ on ta
meenutanud.
Tagasi Eestisse tuli Kuusmaa
1996. aastal. 2000. aastal veetis
ta veel pool aega Belgia klubis
„Liege Basket“.

Korvpallikuulsus, legendaarne
treener Jaak Salumets, kes tänase peaministri Jüri Ratase
töö jätkaja Eesti Korvpalliliidu
presidendina, arutleb oma elulooraamatus:
„Miks on edukamad just seda
tüüpi mängijad nagu Tammiste
ja Kuusmaa. Nad ei analüüsi end
palju, ei põe eksimuse pärast.
Nad on mängurid, mis tuleb
kasuks.“
„Eesti korvpalli kunagine
viskekahur“ – nii ütles Aivar
Kuusmaa kohta spordipsühholoogiat valdav psühhiaater
Jaan Olari, kes noorusaastatel
oli tuntud korvpallur ja mängis ka Tartu Riikliku Ülikooli
meeskonnas.
„Võimalik, et Rapla korvpallureid aitas Kuusmaal võiduni viia
ka asjaolu, et väikelinnas on
vähem ahvatlusi, millega noored
võivad hakata sportimise asemel
vaba aega sisustama,“ lausus
spordi- ja noortevaldkonnaga
hästi kursis olev tohter.
Sporditegemise kõrvalt on
Kuusmaa jõudnud ka omavalitsuspoliitikasse. Aastaiks
2005–2009 valiti ta Tallinna
linnavolikogusse Rahvaliidu
nimekirjas kandideerijana, kuid
ühines hiljem Keskerakonna
fraktsiooniga.
Aivar Kuusmaa abikaasa MariEpp saavutas Eestis mitmeid
võite lauatennises, on olnud tegev ettevõtluses ja juhendanud
lilleseaderingi. Spordilembelises
peres kasvasid üles tütred Getter
ja Gertrud.
„Treeneritöö on piisavalt närvesööv. Arvestades seda, soovin
Aivar Kuusmaale juubeliks
ennekõike tervist ja jõudu,“
ütles Rapla „Avis Utilitase“
tegevjuht Jaak Karp.
Jaan Lukas

Koguja raamatut lugedes: kas armastame rääkida
esivanemate tarkusest?
Säravaima kultuuriarvustaja tiitli teenis tänavu Maalehe ajakirjanik Margus Mikomägi.
Televaatajate rahvahääletusel osales ka väga palju maainimesi, kes tagasidki talle
ülekaaluka võidu.
Teisalt, Maalehe lugejad teavad tema head kultuuri- ja
elukäsitlust. Üldistusvõime, põhjalikud, laia silmaringiga
teatrilood on teinud Margus Mikomäest tuntud kultuurivalgustaja.
Tahaks siin anda lühiülevaate sellest, mis köitis
tähelepanu tema kolmandas (2015–2016) Koguja raamatus „Mina olengi regilaul“. Kuna tegemist on Raplamaa
ajakirjanikuga, siis paljud mõtisklused elust ja inimestest on meile lähedased, on selle paikkonnaga seotud.
Mikomägi väidab, et „elame omavalitsemist mängivas
riigis“ ja „poliitikud ei teeni Eesti riiki, vaid raha“ ning
et eriti kurb on seda tõdeda nii haldus- kui ka riigireformi
käigus. Samas saab nõustuda väitega, et maal on kadunud
hoog valdade ülesehitamisel ning vähe hoolitakse haritlaste kasvatamisest. Võib küsida: kui iseseisvad oleme
oma isade maal, kui käitume turistidena ning koogutame
rahapalvetega mitmete projektide poole. Mikomägi maal
elades teab seda – agronoomist isa Eino elutarkus on teda
pannud jälgima maaelu.
Nüüd tuleb tõdeda maaelu hääbumist, mida toetab kultuurituse pealetung. Kohaliku piirkonna elu tundjana
jagan tema seisukohta: noored ja vanad enam kokku ei
saa, üksteist ei kuule, üksteiselt ei õpi. Harimatus, kui
väärikama põlvkonna elutarkust ei arvestata, jätab nii
mõnegi külakooli taha targutama.
Pealiskaudsuse vältimiseks oleks soovitav asendada
ajalehtede esiküljelood heade sõnumitega. Mikomägi

lisab, et Rahvusringhäälingus on üks parimaid saateid
„Plekktrumm“.
Tänapäeval investeeritakse koolimajadesse, teatritesse,
haiglatesse ... Aga ükski neist majadest ei kasvata haritlasi. Investeerima peaks haritusse, kui piirkonna arengu
tagajasse.
Suures poliitikas jagab Mikomägi Jaan Kaplinski seisukohta, et riigi sise- ja välispoliitika ei pruugi vähendada sõjaohtu, vaid pigem suurendab seda. Sõjakollete
elushoidmine ja nendest tulenev põgenikekriis teenib
sõjatöösturite huve. Selle teema juures on vaja ühtset
selgust, arusaadavust.
Teatrilugude kritiseerimisel Mikomägi toetab Lea Tormist, kelle arvustused elavad üleajaliselt, hoides alal
meie teatrimälu, ja kes vääriks akadeemikutiitlit. Teatris töötanuna Mikomägi teab, kui lihtsalt võib juhuslik
sõnake ning asjatundmatu etteheide halvata loomevõimet.
Lõpetuseks võiks soovida: kuidas saada täiskasvanuks,
olla täiskasvanu ja mitte leppida kliendiks olemisega
omal maal. Et meil kõigil oleks selgroogu, et me ei
kasvaks liialt selgroogupidi koos. Soovitan mõtiskleda
aastapreemia pälvinud Margus Mikomägi poolt kirjutatu
üle ja siis arutleda seda eluväärtustest hapraks muutunud
maailmas.
Head lugemist saab jätkata Margus Mikomäe mõttega:
jälle õitsevad õunapuud, nii kultuursed kui ka metsikud,
ja see kordub igal aastal. See on üks väheseid asju, mis
annab lootust, et ükskord tuleb parem aeg.
Olgu viimatiöeldu vinduva kevade jätkuks, toreda viljukasvatava suve tuleku puhuks.
Jaan Viska, Vana-Vigala, Rapla maakond
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