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Rammumees Gert Goranov:
Pärnu eksabilinnapea Simmo
Saar: Pärnu
vajab uusi tuluallikaid
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Teleajakirjanik
Peeter Võsa:
Rakverel oht
saada seasabalõikajate linnaks
Lk 45

Üliõpilane Britt
Eerik: SMSlaenud uutesse
õppekavadesse!
Lk 45
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"Kui ei ole tervist, ei ole midagi."

änu rammumeeste MM-il saavutatud neljandale kohale pääses
Gert Goranov (Keskerakonna
aktiivne tegija Antsla kandis) märtsis
USA-s toimuvatele Arnold
Schwarzeneggeri võistlustele "Arnold
Classic", mida peetakse juba
üheksandat korda.
Goranov on Maalehele tunnistanud, et
seda võistlust loetakse raskejõustikuolümpiaks, kus rammumeeste jõukatsumine on üks paljudest aladest. Ta
loodab peale heade tulemuste saada
ka vingeid kogemusi.
Iga rammumehe unistus on pääseda
võistlustele, mille algataja ja auhinnajagaja on maailmakuulus atleetvõimleja
ja filminäitleja ning praegune USA
California osariigi kuberner Arnold
Schwarzenegger. Teist nii kõrge tasemega võistlust, kuhu pürgida, praegu
polegi. Siiani on seal saanud oma väge
näidata ainult meie esinumber Andrus
Murumets (samuti muide keskerakondlane), kuid erinevalt temast võistleb
Goranov amatööridega.
Gert ütles Kesknädalale, et enne
Ameerikasse minekut võtab ta 21. veebruaril osa võistlustest Vilniuses, kus on
kavas Schwarzeneggeri heitlusega
samad alad.
Kuigi Goranov Vancouveri olümpiamänge eriti vaadata ei jõua, hoiab ta
kõvasti pöialt Kristiina migunile ja
Andrus Veerpalule. Tema hinnangul on
eestlaste spordiharjumused aastatega
paremaks läinud, kuigi on ka palju neid,
kel on ikka veel raske mõista, miks on
vaja trenni teha. "Kui ei ole tervist, siis ei
ole ka midagi muud," ütles Goranov.
Indrek Veiserik

Foto isiklikust arhiivist

Eesti peab end mõistetavaks tegema
Raske oleks täna nimetada riiki, mis võiks olla rahul
oma välispoliitiliste saavutustega. Keeruline on anda
hinnangut ka Eesti välispoliitikale, sest suured
edusammud meil puuduvad. Õnneks oleme suutnud
hoiduda olulistest vigadest.

Endine kaitseminister Hain
Rebas Pullapää
draama tagamaadest Lk 6-7

ENN EESMAA
Riigikogu väliskomisjoni
aseesimees, Keskerakond

Suur osa meie edust või, õigemini, ebaedu vähesusest on tingitud kuulumisest Euroopa Liitu ja NATO-sse. Meil on probleeme ühe naaberriigiga ning
raske oleks arvata, kuis käinuks

me käsi, kui oleksime planeedi
olulisemate organisatsioonidega liitumise asemel otsustanud jääda uhkesse, tegelikult
aga nukrasse üksindusse.

Ameerika mäed

Maailma tänast välispoliitikat
võib võrrelda ameerika mägedega. Olukorrad muutuvad

päevade, vahel tundide jooksul. Ühel päeval saame teate,
et Põhja-Korea on valmis oma
tuumarelvad demonteerima 
ja paljud järeldasid, et ÜRO
sanktsioonid, korealaste ebaõnnestunud rahareform ning
elanikkonna pidev näljapitsitus on oma töö teinud.
Ühtäkki aga teatati, et kuuepoolsete läbirääkimiste jätkamise eeltingimuseks on sisuliselt ultimaatum: ÜRO kõigi
sanktsioonide kohene lõpetamine.
Prantsuse kaitseminister dek-

lareerib ootamatult, et lõpuks
on külm sõda lõppenud, teatades samas, et Moskva võib saada Mistral-tüüpi superlaeva
(ehk isegi neli  igale Venemaa
laevastikule üks), mis mõne
nigelama kaitsevõimega riigi
suudaks vallutada umbes tunni
jooksul.
Vaevalt et sellised teated mõjuvad hästi planeedi välispoliitilisele kliimale, seda rohkem,
et Moskva hinnangul tähendab
NATO ittalaienemine reaalset
sõjalist ohtu Venemaale.
NATO (ega ka näiteks Eesti)

julgeolekustrateegias ei mainita ühtegi riiki ega riikide ühendust sõjalise hädaohuna.
Ka praegu Riigikogu menetluses olev Eesti julgeolekupoliitika alusdokument ei too
tõenäoliselt mingeid muudatusi.
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Reformierakond
sipleb
populismivõrkudes
Kui Reformierakond poleks teiste kombel populistlik olnud, siis poleks nad ka viimaseid
valimisi võitnud. Ma ei rõõmusta selle üle, et
poliitika on lubaduste väljaütlemise kunstiks
muutunud, sõnas Reformierakonna üks loojatest Meelis Atonen Eesti Päevalehele jaanuaris antud intervjuus.

Vaevalt et Atonenil, kes veel paar aastat tagasi

Reformipartei tipp-poliitikuna tegev oli, on korraga hakanud süda valutama poliitilise kultuuri pärast Eestis. Atoneni huvitab ikka oravate
käekäik, mis valmistab talle viimasel ajal üha
enam muret.
Aruka mehena Atonen taipab, et populismikelk,
mis aastaid on andnud Reformierakonnale pika ja eduka liu, on nüüd seiskumas. Reformierakond on asunud vastu seisma kõigile algatustele, mis puudutavad Eesti majanduse taastamist, haldusreformi, elektrituru avamist jne.
Iga julge samm võib praegusel kriisiajal ju osutuda rahva seas saatuslikult ebapopulaarseks.
Reformierakond on seetõttu muutunud alalhoidlikuks ja kartlikuks ning reaalsete tegude
toimepaneku asemel pigem suud maigutavaks
parteiks. Liberalismi, ettevõtluse ja avatud
ühiskonna ideede toomine populismi altarile
võib tasuda reformierakondlastele siiski peagi
kurjasti kätte.
Kuidas mõista Eesti poliitikas vohavat populismi laiemalt? Inimesi, kes püüavad ühiskonda
lahterdada etnilise kuuluvuse järgi, nimetatakse rassistideks. Poliitikuid, kes jagavad ühiskonna erinevatesse sotsiaalsetesse klassidesse,
kutsutakse populistideks. Populistlikuks peame
erakondi, mis lõikavad poliitilist profiiti seda
enam, mida rohkem on ühiskond lõhestunud.

Eestis on mitu poliitilist jõudu juba aastaid
teeninud leiva lauale erinevate ühiskonnagruppide vahelise pideva hõõrumise alalhoidmise
abil. Just populistlikele jõududele on kasulik,
et Eestis on nõnda väike alampalk ja madalad
sotsiaaltoetused, sest säärased olud aitavad
hoida ühiskonna eri osi pidevas vastasseisus.
Kuna populistidele on kasulik, et riik on
lõhenenud mitmepooluseliseks, siis teevad nad
alati varakult maha kõik algatused, mis kutsuvad Eestis elavaid ühiskonnagruppe ja rahvusi
üles laiemale ühtsusele. Nii näiteks tehti meedia kaasabil populistide poolt otsekohe maha
president Arnold Rüütli algatatud ühiskondlik
lepe ning ka Keskerakonna püüdlusi suurendada eestlaste ja venelaste vahelist dialoogi on
moonutatud ja sihilikult valesti tõlgendatud.

Aadress: 10130 Tallinn,
Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Toimetajad:
6 274 573
6 274 571
6 274 583

Kohus: valitsus maksku VEB-i kahjud välja

INDREK VEISERIK
Kesknädala
reporter-toimetaja

Populistid näevad maailma must-valgetes
toonides. Nende jaoks on selgelt välja kujunenud ja kivisse raiutud MEIE ja NEMAD.
Isegi kui Keskerakonna esimees Edgar Savisaar peseks end suisa seebikiviga, jääks ta
valgete jõudude jaoks ikkagi mustaks. Seega peab poliitilistel populistidel alati olema
pidev võitlus, kus ühel pool tegutsevad valgustatud ja ülipuhtad ning teisel pool korrumpeerunud ohtlikud tegelased.

Üheks parimaks näiteks must-valgest popu-

listlikust mõttelaadist on IRL-i viimasel kongressil majandus- ja kommunikatsiooniminister Partsi öeldu: On kolm asja, mida IRL
peab järgmise kahe aasta jooksul tegema.
Esiteks, vedama Eesti välja majanduskriisist,
teiseks kindlustama meie rahvuslikku julgeolekut, ja selleks, et kahte esimest ülesannet
täita, on vaja välistada Savisaare võimuletulemine Eesti riigis. Teisisõnu, ollakse
valmis kasutama kõiki eesmärk-pühitsebabinõu-meetodeid, et vaid Edgar Savisaar
võimule ei tuleks. Neile pole tähtis, et rahvas
on räigest populismist ja endaga manipuleerimisest väsinud. Inimesed muutuvad skeptilisemaks selle suhtes, kas poliitikud üldse
suudavad veel teostada riiklikule ühtsusele ja
leppimisele suunatud poliitikat. Tavakodanikud küsivad täna: kas Eesti poliitikasse
on jäänud veel populismivaba ruumi? Või on
nähtus nimega populism kõik meie poliitikakaevud lõplikult sogaseks ajanud?
On hämmastav, kuidas meedia üha püüab kõige populistlikuma erakonna silti külge riputada Keskerakonnale, kes on pärast taasiseseisvumist kuulunud valitsusse kõigest 3,5
aastat. Sellele erakonnale ei ole seni ju antudki
võimalust tõestada, kas ollakse populistlikud
või siirad oma tegudes. Ehk oleks selleks nüüd
viimane aeg?

Läbi ajaloo on kinnitust leidnud tõsiasi, et
populistid saavad varem või hiljem lüüa. Sa
võid lollitada kõiki inimesi mõnda aega ja
mõnd inimest kogu aeg, kuid sa ei saa lollitada kõiki inimesi kogu aeg, on öelnud USA
president Abraham Lincoln. Populism on poliitikuile kui ahvatlev naine, kelle kutsuvale
sõrmevibutusele on väga keeruline mitte reageerida. Atonen mõistab, et tema armas partei
on sellise litsaka võrku lõplikult kinni jäänud,
seal sipeldes. Välja rabelda neist paeltest enam
ei ole võimalik.
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Toimetus käsikirju ei tagasta.
Kesknädalas ilmunud artiklid
väljendavad nende autorite arvamust,
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Levi AS Express Post ja AS Eesti Post. Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Tallinna ringkonnakohus tegi otsuse, mille kohaselt on valitsus kohustatud täitma VEB-i fondi vastu
esitatud nõuded. See tähendaks raha kaotanud ettevõtjatele riigikassast miljonite kroonide eest
kahjude väljamaksmist, vahendas majandusportaal E24.
Ettevõtjad on püüdnud NSV Liidu Välismajanduspanka jäänud raha kätte saada enam kui 15 aastat.
Siiani on kohtud jätnud õiguse valitsusele ja Eesti Pangale. Kohtunikud Silvia Truman, Lauri Madise
ja Virgo Saarmets kirjutavad aga 2. veebruaril avaldatud kohtuotsuses, et VEB-i fondi sertifikaadid
tuleb valitsusel hüvitada. "Kompensatsiooni instrument  riigi võlakirjad, raha või muu õiglane hüvitis  ning hüvitise suurus on vastustaja kaalutlusotsus, mille sisu ei saa kohus ette kirjutada," teatasid
kohtunikud.
Teisisõnu, kohus ei ütle, kui palju tuleb maksta. Küll aga on kohtu meelest selge, et maksta tuleb. Ja
viivitamatult. Kui otsus viiele kaebajale maksmisest jõustub, järgneksid ettevõtete uued hagid, milles
nõutaks peale põhisumma ka viiviseid ligi 20-aastase hoiuaja eest.
Ettevõtjaid kohtus esindav advokaat Indrek Leppik ütles, et hagejad nõuavad umbes 50 miljonit
krooni. Ta märkis, et tema esindatud ettevõtete hagi rahuldamise järel tulevad ka teised VEB-i fondi
sertifikaatide omanikud raha nõudma. VEB-i fondi viimase avaliku aruande järgi on sertifikaate
umbes 250 miljoni krooni eest. Väidetavasti ajas see kohtuotsus nii mõnedki ringkonnad ähmi täis.
Näiteks peeti möödunud reedel Justiitsministeeriumis kriisinõupidamine, kus arutati kaotust ringkonnakohtus. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Diana Kõmmus teatas Postimehele, et Tallinna ringkonnakohtu otsus kaevatakse edasi. Valitsus ja Eesti Pank on seisukohal, et kuna raha on Venemaal külmutatud, ei saa ka VEB-i fond raha välja maksta.
Napilt mõni kuu pärast Eesti taasiseseisvumist, kui kehtis veel rubla, külmutas Vene parlament kahe
Eesti panga kontod Välismajanduspangas (Vneekonombank ehk VEB). Sinna jäi kinni umbes 800
miljoni krooni väärtuses dollareid, naelu, franke, ruupiaid jm valuutat, mille Eesti ettevõtted olid
ekspordiga teeninud. Aasta pärast rahasummade külmutamist moodustas Riigikogu Eesti Panga
juures VEB-i fondi, mis koondas Vneekonombanki jäänud nõuded. Oma raha või hüvitist pole aga
ettevõtted fondist näinud. Küll aga on fond ja hiigelsummad tekitanud hulga teooriaid, millest on kirjutanud näiteks ajakirjanik Toomas Kümmel oma raamatus "Isamaa rüüstajad".
Kesknädal tunnustab Eesti kohtusüsteemi  avalikkus oli lootuse juba kaotanud. Aga mitte ärimehed!

Lootsmann ja Kiisler kohtuvad kohtus

Värner Lootsmann (KE) ja Siim-Valmar Kiisler (IRL) kohtuvad peatselt Tallinna halduskohtus, kes
arutab Lootsmanni hagi Harjumaa maavanema ametist vabastamise tühistamiseks ja tööle
ennistamiseks. Lootsmann ütles Postimehele (10.02), et valitsuse esindajatel ei olnud kohtule uusi
fakte esitada ja nad ei suutnud oma seisukohtadele täiendavaid argumente lisada.
"Kohtu seisukoht on, et tuleks kuulata ka regionaalministri subjektiivseid seisukohti," rääkis
Lootsmann PM ajakirjanikule Urmas Toomingale. Kohus otsustaski regionaalminister Kiisleri kohtusse kutsuda. Ettepaneku Harju maavanem Lootsmann ametist lahti lasta tegi Isamaa ja Res Publica
Liitu kuuluv Kiisler Kesknädalale teadaolevalt Reformierakona survel, et vabastada maavanema
koht teise valitsuspartei, Reformierakonna poliitikule Ülle Rajasalule. Rajasalu tegi maavalitsuses
kiiresti puhta töö ja riik pidi mitmetele ametnikele maksma suuri koondamistasusid. Aga
Reformierakond ju selleks ongi, et oma inimestele riigi rahaga häid töökohti tekitada.

Sarapuu nõuab omavalitsustele rohkem õigusi

Riigikogu keskerakondlased esitasid eelnõu, millega tahetakse maal tagada omavalitsuste teenuste
paranemine ja kättesaadavus, nii et välditaks olukordi, kus valitsuse otsusega saab sulgeda maakonnaelu tõmbekeskused, nt postkontorid, koolid ja lasteaiad. Eelnõu järgi peaks valitsus kooskõlastama
maakondlike omavalitsusliitudega iga otsuse, mis puudutab avalikke teenuseid piirkonnas. Arvo
Sarapuu Keskfraktsioonist selgitas, et kui liit kooskõlastust ei anna, hüvitab valitsus regionaalministri ettepaneku põhjal maakonnale tekkinud negatiivsed mõjud läbi maakondliku arengueelarve.
Omavalitsusliit vajab seadusandja tuge, et kaitsta oma piirkonda keskvõimu omavoli eest. Eelnõu
kaasab omavalitsusliidud õigusloomesse ning tagab maakondliku arengueelarve, rääkis Sarapuu.
Sarapuu sõnul on maakondades vaja arendada heatasemelist ja mitmekesist teenustevõrku, nii avalikke kui ka eraõiguslike isikute pakutavaid teenuseid. Maal peavad säilima kauplused, postkontorid, apteegid, koolid, lasteaiad, ühistransport ja töökohad. Kahjuks näitavad uuringud ja alusdokumendid maapiirkondades negatiivseid trende. Jätkub väljaränne suurematesse linnadesse, teenuste
kvaliteet on ebaühtlane ning töötusemäär kõrge, väitis Sarapuu.
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Kuuldused Pärnu majandusraskustest tugevasti liialdatud
Täpselt nädal tagasi toimus Pärnus intrigeeriva pealdise Kas Pärnu on pankrotis? all linna majanduslikku seisu analüüsiv seminar, kuhu algselt olid
esinema kutsutud lausa riikliku tähtsusega tuusad
regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ja rahandusminister Jürgen Ligi. Kahjuks ei õnnestunud Vabariigi
Valitsuse liikmeid tol päikesepaistelisel kolmapäeval
Pärnu raekoja suures saalis näha, sest ministritel olevat väidetavalt olnud targematki teha.
SIMMO SAAR
Keskerakonna Pärnu piirkonna
aseesimees

Muus osas oli seminari esinejaskond
esinduslik. Ülevaate Eesti majanduslikust olukorrast andis majandusekspert Jaan Õmblus. Omavalitsuste
eluolust rääkis Eesti Linnade Liidu
tegevdirektor Jüri Võigemast. Pärnu
rahandusliku olukorra teemadel võtsid
sõna nii praegune abilinnapea Annely
Akkermann kui ka Pärnu eelarvestrateegia 20102013 üks autoreid Jüri Kukk. Kohal oli 2009. aasta
sügiseni Pärnus linnapeaametit pidanud Mart Viisitamm, kes arutles teemal Mis päästaks Pärnu pankrotist?.

Pärnu ei ole pankrotis

Kuigi alates Toomas Kivimägi saamisest linnapeaks pole Pärnust
peale maksmata arvete ja läheneva maksejõuetuse midagi kirjutatud, tõdesid kohalolijad siiski kui ühest suust, et Pärnu ei ole
pankrotis. Lisaks sellele, et üks omavalitsus juriidiliselt ei saagi
eelmainitud olukorda sattuda, on Pärnul netovara umbes 1,9 miljardi krooni ulatuses, mida on kordi rohkem, kui Pärnu
laenukoorem kokku. Samuti ei ole Pärnu rikkunud valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 lg 1 p 1, mille kohaselt võib omavalitsus
võtta laenu juhul, kui kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata
kapitalirendimaksete ja emiteeritud võlakirjade ning muude
võlakohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi,
emiteeritavate võlakirjade ja muude rahaliste kohustustega ei ületa
60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest.
Kohustuste võtmise ajal seaduses nimetatud piiri ei ületatud ja hetkel on Pärnu iga-aastane laenude tagasimaksete kogusumma väiksem kui seaduses lubatud ülempiir (milleks on 20% eelarveaastaks
kavandatud eelarvetulust).

Eelmine, 2009. aasta lõppes Pärnu linnale küll 45 miljoni kroonise
miinusega, kuid siin mängis peamist rolli Vabariigi Valitsuse otsus
kärpida omavalitsuste tulubaasi, mistõttu Pärnu kaotas umbes 70
miljonit krooni. Lisaks olukorrale, millest leidsid end ka ülejäänud
Eesti omavalitsused, viivitas Pärnus uus linnavalitsus tööleasumisega peale valimisi tervelt kuu. Nimelt ootas endine Pärnu
maavanem Toomas Kivimägi Riigikogult avaliku teenistuse
seaduse muudatust, ilma milleta poleks valimistel end tulevase
linnapeana reklaaminud mees tegelikkuses võimu teostada saanud.
Samal ajal oli vana linnavalitsus eesotsas vana linnapeaga jäetud
omalaadsesse vaakumisse  volikogus enam hääli otsuste langetamiseks ei jagunud, sest pärast valimisi oli sündinud uus koalitsioon, mis, tõsi küll, ei kiirustanud uue linnapea valimisega.
Nii tuligi päästeplaanid maha matta ja oodata, mil uus ja tegus
linnapea probleeme lahendama hakkab. Paraku antud juhul aga
oli aeg raha, ja nii maksiski viivitamine ja kuuajane võimuvaakum
linnale kui tervikule lõpuks kätte.

Mis päästaks Pärnu ja teised
omavalitsused pankrotist?

Kuigi Pärnu ei ole pankrotis, tõdeti seminaril siiski, et linnale on
vaja leida uusi tuluallikaid. Senine kärpimispoliitika on muidugi
andnud kokkuhoidu, kuid samas ei ole see siiski päris see lahendus, mida omavalitsus pikas ajaperspektiivis funktsioneerimiseks
vajab.
Ühe võimaliku lisatuluna nähti müügimaksu kehtestamist.
Müügimaksu plusse-miinuseid analüüsiti juba 2006. aastal, kuid
tollases majandusseisus ei peetud müügimaksu kehtestamist siiski
mõttekaks. Ja eks teatud mõttes ka põhjusega  kui müügimaks
kehtib ainult teatud omavalitsustes, siis on alati mõnel ettevõttel
võimalik osa oma toodangu müügist vormistada mõne teise
valla/linna territooriumil. Siinkohal kutsuski endine linnapea Mart
Viisitamm omavalitsusi üles koostööle, sest tulubaasi suurendamine ja sellega kaasnevate maksupettuste vältimine on kõigi
valdade ja linnade mure.
Tuleb tõdeda, et uute maksude rakendamine ei ole ühelegi omavalitsusele midagi rõõmupakkuvat, kuid õhukeseks lihvitud riik ja
optimaalsest allapoole lastud tulumaks ei jäta muid valikuid.
Tänavad vajavad remontimist ja hooldamist, koolid-lasteaiad kütmist ja kohendamist  hoolimata rahakoti vähendamisest pole
riik siiamaani omavalitsustelt ülesandeid vähemaks võtnud.
Loomulikult läheks omavalitsuste elu kergemaks siis, kui majanduse jälle rööbastele saaks. Kuid kuna siin tuleks loota riigivalitsejatele, on tulemuslikum mõelda uute maksude peale...

IRL-i hirmud üliõpilasesinduste valimistel

Toimetuselt: Juuresoleva kirja edastas meile üks aus üliõpilane, kes loomulikult ei soovi oma nime
avalikustada. Kommentaarid võib iga lugeja ise anda.

Tere, armsad sõbrad!
Edastan teile TTÜ üliõpilasesinduse palvel
järgmise info ja üleskutse kõigile meie TTÜ-s
õppivatele tudengitele: Tule ja kandideeri TTÜ
üliõpilasesindusse.
TTÜ üliõpilasesinduse liikmed ja esimees
Karel Kundrats avaldasid suurt muret, et
Keskerakond on aktiveerunud ning partei
juhid on isikilikult hakanud läbi helistama ja
veenma, et kesknoored kandideeriksid TTÜ
üliõpilasesindusse.
Tudengid on väga mures, kuna hetkeseisuga on
lausa pooled kandidaadid Keskerakonnast, mis
võib tähendada seda, et meie üks parimaid
ülikoole  Tallinna Tehnikaülikool politiseeritakse Keskerakonna poolt.
Mina kahjuks ei õpi TTÜ-s ega saa kandideerida.
Aga, mina tunnen paljusid andekaid-aktiivseidarukaid IRL Noori, kes õpivad TTÜ-s ning ma
soovitan teil väga esindusse kandideerida! Kuna
üldine kandideerimisaktiivsus on hetkeseisuga
madal, siis saavad tõenäoliselt kõik kandidaadid
valituks.
Seega, palun olge aktiivsed ja kandideerige esindusse. Sain selle üleskutse alles täna, mistõttu
laekub see teile viimasel hetkel, ent parem hilja,
kui mitte kunagi!!! :))
KOGU INFO ESINDUSSE KANDIDEERIMISEST SIIT: http://www2.ttu.ee/valimised
TTÜ üliõpilasesinduse moodustab üliõpilaste
poolt valitav seltskond aktiivseid ja teotahtelisi
tipikaid, kes seisavad selle eest, et Tehnikaülikool
oleks TippTegijateÜlikool ning koht, kust
leitakse sõpru kogu eluks. Üliõpilasesindus
tegutseb kõigi TTÜ tudengeid puudutavate valdkondadega.

TTÜ üliõpilasesindusse on võimalik kandideerida kõikidel TTÜ üliõpilasregistrisse kantud üliõpilastel.
MÕTLEMISEKS info, mis laekus mulle
esinduse nö. apoliitilistelt juhtidelt:
Kui TTÜ üliõpilasesindus tegi trolliaktsiooni,
et linnavalitsus on nõme oma ühistranspordi
piletihinna tõusu ning pealinnast väljaspool
elavate tudengite diskrimieerimisega, siis nüüd
otsustas keskerakond, et tuleb esindus üle võtta.
Ehk kandideerimas on sinna viis venkut ja 2
eestlast, et üht oleks veel vaja. Kui kohuke kord
võimu üle võtab, siis jääbki asi kohukeste käpa
alla kardetavasti. Kui keegi hea eestimeelne
inimene kandideeriks sinna eesti asja ajama,siis
eriti suuri kohustusi ta endale ei saaks, et
ärgu kartku. Vaja on kord kuus koosolekul
käia, materjalidega tutvuda ja vajadusel võidelda
keskerakonna vastu.
Eelnev info on minuni laekunud TTÜ aktivistidelt Karel Kundratsilt, Ken Veskilt ja Mikk
Romuluselt, kes on apoliitilised tudengiaktivistid, seega ei ole mul alust nende jutus kahelda.
Palun anna mulle teada, kas oled nõus kandideerima!!
Lisainfot küsi julgesti:
Karel Kundrats, Juhatuse esimees, TTÜ üliõpilasesindus, karel.kundrats@tipikas.ee,
www.tipikas.ee
Ühiselt Parema tuleviku nimel! :))
Kõike ilusat,
Sille Ader
IRL Noorte Tallinna Klubi esimees
sille.ader@irl.ee
Toimetuselt: Autori kirjaviis muutmata.

VALDADE SISSETULEKU LANGUS: Kui 2008. aastal kasvas omavalitsuste jaoks tulumaksu laekumine keskmiselt
17%, siis mullu pidid vallad/linnad leppima 14-protsendise
langusega. Slaid Jüri Võigemasti ettekande materjalidest

Laenuraha mittetootlik paigutus

Slaid Jaan Õmbluse ettekande materjalidest

Narva kutsub riigivalitsust
looma töökohti
Sotsiaalse stabiilsuse säilitamiseks Eesti Vabariigi
kohalikes omavalitsustes teeb Narva linnavolikogu
Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 65 lõike 3 alusel
luua 2010. aasta 1. aprilliks 50 000 töökohta, tehes
vajalikud muudatused vastavates seadustes.

MIHHAIL STALNUHHIN
Narva linnavolikogu esimees

Narva linnavolikogu teeb ettepaneku kasutada Eesti Vabariigi
riigieelarve võimalusi tööpuuduse kiireks vähendamiseks riigis. 50 000 sotsiaaltöökohta, mis luuakse igale töötajale makstava palga arvestusest nt 5000 krooni kuus, nõuavad palgakulusid kokku 336
miljonit krooni.
Sellest rahast laekuks riigikassasse kohe 82,5 miljonit krooni
sotsiaalmaksuna ning veel 10,5
miljonit krooni töötuskindlustusmaksuna. 27,4 miljonit
krooni kantaks riigile üle tulumaksuna. Endistele töötutele
laekuv palk kulutataks kaupade
ja teenuste eest tasumiseks,
ning see tooks riigikassasse ligi

36 miljonit krooni laekumisi
käibemaksust ning ligi 32 miljonit krooni aktsiisidest.
Endised töötud ei saaks enam
riigipoolseid toetusi, mis moodustavad kuni 60 miljonit
krooni 50 000 inimese kohta
kuus.
Seega, luues kuupalgafondi
summas 336 miljonit krooni,
saab riik tagasi või hoiab
lühikese ajaga kokku 248,4
miljonit krooni, s.t tegelikud
mittetagastatavad kulud moodustavad ligi 87,6 miljonit
krooni kuus.
Narva linnavolikogu on seisukohal, et see summa on üsna
tagasihoidlik hind 50 000 töökoha eest, mille korraldamisega võiksid seejärel tegelda
kohalikud omavalitsused.

Terane mõte
"Taotluse tõttu kaitsta
õigust jääda eriarvamusele nimetataks
praegu ilmselt ka
Voltaire'i
punaprofessoriks."
URVE
ESLAS
(PM 10.02
"Mustvalge
sinimustvalge") kaitseb Tallinna Ülikooli doktorandi Tarmo Jüristo
õigust (PM 9.02) jääda
oma arvamuse juurde ja
kahelda, kas Eesti peab
alati ja kõiges lähtuma
rahvusliku tahte triumfist.

Terane mõte
Eestlane
soovis
paradiisi,
aga
temast
sai
hoopis
parasiit!
SAMI LOTILA
4.02. Õhtuleht
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SMS-laenud uutes

Kunstigümnaasium taastab
integratsiooni mainet
Tallinna Kunstigümnaasium (Kopli 102A) hakkab
pakkuma eelkoolitust vene peredest pärit lastele, et
nad eestikeelses koolis esimesest klassist alates
normaalse ja aktsepteeritava hariduse saaksid. Kuna
senine integratsioon on otsast otsani vale, püüab ta
päästa mis veel annab.
MÄRT SULTS
Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

Äsja eksponeeriti Kadrioru Kunstimuuseumis Leonardo da Vinci arvatavat autoportreed. Kunstihuvilisena kutsusin ka sõbra muuseumisse kaasa seda
taiest vaatama. Sõber aga kehitas minu kutsele vastuseks vaid õlgu ning väitis, et selle elamusega pole
tal hiljem küll midagi peale hakata. Järeldasin, et
tema kunstiajalooõpetaja polnud sama heal tasemel
kui minu oma. Tähendab, et rohkem elu peavad endas
sisaldama uued õppekavad.

Kahe aasta pärast vene koole praegusel kujul enam pole ja venelastel pole siin võimalik omas keeles keskharidust omandada. Riik
sellele pisiprobleemile tähelepanu ei pööra.
Samas hakkavad eestikeelsetes koolides õppivad muukeelsed
(venekeelsed) õpilased praeguse õppekava järgi vene keelt
õppima, tähestikust alates, alles kuuendas klassis  teise võõrkeelena. Nad küll oskavad vene keeles rääkida, ent mitte kirjutada 
kui koolijuntsul ei ole vanemaid, kes jaksaks koduõpetajaid palgata või ise olla õpetamisvõimelised.
Selline olukord on ohtlik. Vene õpilane ei saa eesti keeles õppides
paljudest aineterminitest aru, kuid ka tema vene keele oskus on
peaaegu olematu. Tagajärjeks on rahvas, kel puuduvad identiteet ja
rahvuslikud juured, kes ei sobi kuskile ega tea, kes ta on. Selliste
inimestega pole võimalik edukat, tarka ja rikast ühiskonda ehitada.
Algavad arusaamatused. Või äkki seda tahetaksegi?!

BRITT EERIK
TÜ Pärnu Kolledi tudeng

Eesti keelt vene lastele  ja vastupidi

Esmalt hakkasid silma kooliga
seotud ühenduste järjestikused
pressiavaldused õppekavade
puudujääkide kohta. Ilmselt ei
jõutud tervikut nende institutsioonidega kooskõlastada.
Vastasel juhul ei oleks niipalju
vastukajasid kuulda olnud.
Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad peaks toetuma sea-

Järgmisest õppeaastast, s.o 1. septembrist avab Koplis asuv Tallinna Kunstigümnaasium eelkooliklassid venekeelsetele tulevastele
1. klassi õppuritele  ettevalmistusklassid vene ja segaperekondadest lastele, kes peaksid järgmisel aastal esimesse klassi minema.
Eelkoolis õpivad lapsed eesti keelt, valmistuvad eesti keeles õppima,
kuid samas on neil ka üks tund vene keelt, vastavalt õpilase tasemele.
Minu kooli eelkoolist saab venekeelne õpilane rahulikult minna edasi
õppima venekeelse õppekeelega kooli. Õpilase tase vastab sellele.
Kuid mul on teinegi eesmärk. Vene keele tund on ka eestikeelsetel lastel, kuigi lihtsamas vormis  pärast peavad ju eelkooli-klassikaaslased üheskoos õppimist jätkama samas keelekeskkonnas:
õppetöö toimub eesti keeles ja eesti koolidele kehtestatud õppekavade järgi.
Kunstigümnaasiumis tahame laste keeletaju arendada mängu,
muusika ja käelise tegevuse kaudu, mõjutades alateadvust. Soovin, et venekeelsetel õpilastel tekiks iga asja puhul automaatne,
assotsiatiivne seos: kuidas see on eesti ja kuidas vene keeles.
Põhikeeleks klassis ja koolis on eesti keel, kui ei ole just vene
keele tund. Samas anname ühe tunni vene kirja- ja kõnekeelt  see
on vajalik, et siin elav venelane ei kaotaks oma juuri, vaid aktsepteeriks selle riigi korda ja siinset kultuuri.
Kogu selle protsessi edukas toimimine oleneb õpetajate kaadrist.
mis meie koolis on olemas.
Esimesed 14-liikmelised ettevalmistusrühmad alustavad
tööd 6. märtsil kell 13. Õppetöö toimub 26. maini, igal
laupäeval neli tundi. Valiku saavad teha nii lapsed kui ka
nende vanemad.

MÄRT SULTS:
See, mida mina pakun, ei ole
mahakäinud integratsioon,
vaid Eesti riigile niisuguste
kodanike kasvatamine, kes
oskavad riigikeelt ja valdavad
hästi naabermaa keelt.
Kunstigümnaasiumi ettevalmistuskursuse edukalt läbinul on koht
Tallinna Kunstigümnaasiumi esimeses klassis tagatud. Kuid hinnatakse ka koolivalmidust ehk kooliküpsust. Uuest õppeaastast on
kool valmis vastu võtma kasvõi neli klassitäit vene lapsi.
Pärast eelkooli lõpetamist on kunstihuvilistele koht meie koolis
tagatud  needsamad õpetajad, kes lapsi ette valmistavad, viivad
nad ka esimesse klassi. Kuid eelkooli läbinud võivad vabalt minna
ükskõik millise teise kooli esimesse klassi  nad on ette valmistatud õppima eesti õppekeelega koolides. Kuid miks mitte valida
ka vene kool, kui lapsevanematele tundub see variant õigem?
Peaasi, et lapsed ja nende vanemad on valiku tegemiseks valmis.
Tulevikus ootame n-ö laupäevakooli lapsi juba kaks aastat enne
esimest klassi ja seda programmi loodab ta jätkata 15 aastat. Siis
saab üks ring täis ja võib teha järeldusi ja tagasivaateid  eelkoolist
alustanud on juba lõpetanud eesti kooli 12. klassi.
Tean, et sõna integratsioon on kõiki ära tüüdanud, sest seda on
seni serveeritud igasugustes jaburates vormides. See, mida mina
pakun, ei ole mahakäinud integratsioon, vaid Eesti riigile niisuguste kodanike kasvatamine, kes oskavad riigikeelt ja valdavad
hästi naabermaa keelt. Tallinna Kunstigümnaasiumis hakkavad ka
eesti lapsed vene keelt õppima alates esimesest klassist, mitte aga
kuuendast, nagu põhikooli- ja gümnaasiumiseadus praegu ette näeb.
Pole parata  meil on venelastega ühine minevik, olevik ja ka tulevik.
Peame õppima üksteist austama, õppima koos elama ja edukad olema.
Õpilasi saab registreerida märtsikuus alustavatesse
eelkoolirühmadesse telefonil 6616891 või e-mailidel
www.kopli@koplikool.ee; mart.sults@gmail.com.
Esimene grupp on juba täis.
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Vähem kui kuu aega tagasi võttis valitsus vastu uued põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad, mis toovad kaasa mõningaid muudatusi. Lootuses,
et muutused kasvatavad õpilaste huvi laiapõhjaliste teadmiste omandamise vastu, tutvusin minagi uute õppekavadega.

Suur vastukaja uutele
õppekavadele

dusele. Valitsus võttis aga
õppekavad vastu olukorras, kus
Riigikogu alles arutab uut põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
eelnõu. Samuti tekitab koolielu-asjaosalistes segadust haridusministri kummaline käitumine. Seaduseelnõuga soovis
IRL põhikooli ja gümnaasiumi
lahutada. Nüüd aga võttis Lukas
oma ettepaneku tagasi, ning
koolide lahutamine pole enam
teema.
Positiivne on aga gümnaasiumi
ja põhikooli erinevate õppekavade vastuvõtmine, mida haridusinimesed pikisilmi ootasid.

SMS-laenud õppekavva

Sisulise poole pealt on tehtud
suuri edusamme just teemade
õpilasekeskseks muutmisel.
Nii puudutatakse ühiskonnaõpetuses rohkem igapäevaelu
ning pööratakse suurt tähele-

panu õpilaste motivatsiooni
arendamisele. Õpilased saavad
juba koolipingis teada SMSlaenudest ja karjäärivõimalustest. Lisaks eelnevale käsitletakse kolmandas kooliastmes
sügavuti põhiseaduslikke institutsioone. Selline käsitlus ei
jäta õpitut kaugeks raamatupeatükiks, vaid selgitab
ühiskonnas toimuvat.
Gümnaasiumiastmes on uue
õppekava järgi võimalik valida, kas õppida matemaatikat
laiemalt või kitsamalt. Kitsam matemaatika käsitleb
paljusid teemasid praktiliselt
ning laiem on mõeldud
noortele, kelle edasised õpingud on seotud matemaatikaga.
Seega pole laiem matemaatika saadud pelgalt kitsamale kursuste lisamisega.
Siinkohal tekib aga kohe probleem: kui uue seaduseelnõuga
muutub matemaatika riigieksam kohustuslikuks, peaks
olema õpilastel võimalik valida ka laiema ja kitsama eksami
vahel. Seda ei ole praegu aga
lõpetajatele pakutud.

Eesmärgiks terviklik
maailmapilt

Ise õppisin küll reaalklassis,
kuid tundes huvi just kunsti-

ainete vastu, uurisin ka nendes
tehtud muudatusi. Uues õppekavas on muudetud õpiprotsess
palju loomingulisemaks, andes
õpetajale tundide ettevalmistamisel vabamad käed.
Mõistagi on keeruline
keskenduda lisaks
lõpueksamitele ka
teistele ainetele, kuid
tundide arvu vähendamisega kahandatakse ka tervikliku
maailmapildi loomist.
Murelikuks tegi kunstiainete
kursuste ja faktiõppe osakaalu
vähendamine gümnaasiumiastmes. Tekib tunne, nagu võetaks õppuritelt viimnegi võimalus ajalukku süüvida.
Mõistagi on keeruline keskenduda lisaks lõpueksamitele
ka veel teistele ainetele, kuid
tundide arvu vähendamisega
kahandatakse ka tervikliku
maailmapildi loomist. Ajaloo
analüüsimisel on ülioluline, et
noortel tekiks terviklik pilt
erinevates ainetes õpetatavatest protsessidest. Õppekavade
muutmise üheks eesmärgiks oli
erinevate ainete seostamine.
Kuigi paberil on selleks tehtud
palju pingutusi, ei kujuta ma

Linnavalitsus tahab Rakverest
Eesti rahvast on iseloomustatud kui kurja ja hoolimatut. Ma ise ei kipuks oma rahvast mitte kuidagi
iseloomustama. Tean, et oleme inimesed. Ei liig head
ega liig halvad. Küll juhtusin mõni aeg tagasi lugema
lehest kodumaale käima tulnud Marek Sadama (laulja,
kelle arvamusest ma tõesti hoolin) sõnavõttu meie
maa ja rahva kohta.
PEETER VÕSA
KE juhatuse liige,
kandideeris Rakvere
linnapeaks

Sadam, ilma näinud mees,
iseloomustas eestlasi kui õelat
ja rassistlikku rahvast. See arvamus riivas mind. Mitte et selles oleks midagi minu jaoks
ootamatut või senikuulmatut.
Lihtsalt pani jälle mõtlema igivanadel teemadel, millest on nii
palju räägitud, et need ei vääri
enam tähelepanugi.
Küsisin Rootsis aastaid ehitajana töötanud tuttavalt, kas tema jagab Marek Sadama seisukohta. Ta ütles, et tõepoolest
on Eesti rassistlik ja nõretab
võõravihast.
Nii ma aasta lõpul heietasingi
neil teemadel taas mõttelõnga.
Ikka ning jälle jõuan välja sinna
punkti, kuhu varematelgi kordadel. Meie rahvas on kannatanud, enamiku oma mäletatavast eksistentsist vaevelnud võõra võimu all või
pidanud lootusetut vabadusvõitlust, mille kaotuste kõrval
kahvatub ka juutide paljuräägitud holokaust. Just meie ajalugu on teinud meist sellised
nagu oleme. Targad ja kavalad
on siit laia maailma põgenenud
ning assimileerunud võõraste
hulka, julged on langenud rindel või kustunud vangilaagrites. Need, kes julgesid õigust

taga nõuda, on mõisatallis sandiks pekstud. Alles on jäänud
arad, rumalad ja töökad. Aga
neil on üks omadus veel. Nad
on ka ahned, alatud ja salakavalad. Need omadused on
aidanud meie rahval sajanditest tasahilju läbi hiilida ja
ellu jääda.

Eestlased  atraktiivsed
tööloomad

Töökaina oleme suutnud olla
orjastajale atraktiivsed tööloomad, argadena mitte õhutanud isandaid meid hävitama
(mis sa arast ikka kardad) ja
rumalaks oleme jäänud (tööloomal pole tarkust tarvis). Mu
sõnu kinnitavad veidi enam kui
sajand tagasi kirjutatud teatritükid, mis meie endi silmis
meie endi lollust naeruvääristavad ja tarkust taga nõudma
innustavad (Sada vakka tangusoola ehk säärane mulk). Et
meie vara on meilt pidevalt ära
võetud, oleme ahned. Et isandale meelepärasem olla, oleme
olnud omavahelistes suhetes
alatud ja reeturlikud.
Samamoodi kui omavahel,
oleme olnud õelad ka oma
naabrite vastu. Kõik teavad, et
lätlased on kuuevarbalised
ja nende naistel on üks omadus,
mis teeb neist meie meestele
vaat et kõlbmatud, venelased
on tiblad, soomlased põdrad või porod, kes söövad

KUS ON PIIR? Peeter Võsa küsib, et kui täna sulgeme
Rakvere Vene Gümnaasiumi kui kuluka tiblakooli, kaotame kolm kuldmedalit ja koolitäie toredaid lapsi, ja kui
samamoodi sulgeme järgmise kooli, kaotame järgmised
medalid ja järgmised lapsed, ja siis järgmised... Kuhu
jõuame? Foto URMI REINDE
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se õppekavadesse!

MAAILMAPILT: Noored soovivad koolilt saada lisaks erialaainetele ka terviklikku
maailmapilti. Pildil loo autor Britt Eerik ja TTÜ tudeng Peeter Kadarik Tallinna lähedal
loomade varjupaigas koerte eest hoolt kandmas - nii õpitakse hoolivust. Foto eraarhiivist
hetkel ette, kuidas see reaalsuses toimima hakkab.

Õpetajate koormus
suureneb

Olles juba kolmandat aastat
koolist eemal, jäi mulle täiesti
arusaamatuks uus hindamis-

süsteem. Kujundava hindamisega on valitsus suurendanud
õpetajate koormust, sest nüüdsest on õpetajal kohustus õpilasele seletada, kuidas konkreetne hinne kujunes. See lisab
küsimärke olukorras, kus majanduskriisi tõttu on õpetajate palku

vähendatud.
Piisavalt
koormavaks muutus hindamissüsteem juba siis, kui
veerandihinde väljapanekul
nõuti vähemalt kolme arvestuslikku hinnet.
Võttes eelneva kokku, leian,
et oli vale uued õppekavad

Õlut või haridust?
kiirustades vastu võtta, sest
nad jätavad õhku liiga palju
küsimärke. Kiidetud on siiani
vaid põhikooli ja gümnaasiumi
õppekavade lahutamist.
Ülejäänu osas oleksid paljud
kooliga kokku puutuvad ühendused soovinud pikemat arutelu ning mitmekordset kooskõlastust asjaosalistega.
Julgen väita, et õppekavad
võeti vastu poolel teel ning vaja
oleks detailsemat analüüsi.
Dokument, mis muudab nii
paljude inimeste elukorraldust, tuleks eelnevalt põhjalikult läbi vaielda ja testida.
Pigem tuleks rõhku panna õpilaste tervikliku maailmapildi
loomisele ning huvi suurendamisele õppetöö vastu.
Kuigi uute õppekavade eesmärk on vähendada õpilaste
kodutööde osakaalu, on seda
kohati muudetud vaid loomingulisemaks.
Kogu valitsuse käitumine jätab
mulje, nagu sooviks haridusminister muuta nii printsipiaalse küsimuse poliitiliseks.
Mida muud saabki järeldada,
kui õppekavad kinnitati vaid
kahe erakonna  IRL-i ja
Reformi  poolt.

teha seasabalõikajate linna
porolooni.
Ega me omadelegi halasta.
Mulk teeb uppudes mulk,
mulk, mulk..., setu on opakas, Tartu vaim on saamatuse
võrdkuju ning  nüüd peamine
 Rakvere on seasabalõikajate
linn. Seda olen kuulnud korduvalt ja see riivab mind tõsiselt.
Ütlejad viitavad solvava nimega asjaolule, et rakverlane on
vähema haridusega ja madalama keskmise sissetulekuga
ning tema ainus väljavaade
edule on lihakombinaadis searümpadelt suurte kääridega
sabu ära lõigata.
Mõneti on halvustajatel õigus,
kuigi ütlemine ise on karm.
Viimased arengud siiski on näidanud, et vaimupimeduse vastu
võitleb Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ning võimalusi just
nagu oleks. Alates lapse sünnist
kuni töövõimeliseks ja tööhimuliseks saamiseni.
Oleksin just tahtnud hakata
solvajaid sarjama, kui tuli
uudis: Rakvere linnavalitsus on
võtnud vastu põhimõttelise
otsuse Rakvere Vene Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise kohta.

Rakvere Vene
Gümnaasium
suletakse?!

Sel aastal saab kool 65-aastaseks. Seal õpib tublisid lapsi
Rakverest, Tapalt ja Kundast.
Kusjuures teised kohalikud
omavalitsused maksavad Rakverele laste õpetamise eest.
Aga mis peamine, minuteada
õpib selles koolis kolm kuldmedalikandidaati. Korralikult
toimiv gümnaasium tahetakse
teha põhikooliks. Juba selle

aasta sügisel. Kuhu lapsed
tahetakse õppima saata, pole
veel isegi selge. Aga see on
küll selge, et selles koolis neil
edasi õppida ei lasta.
Mina ei ole pedagoog. Küll aga
olen lapsevanem. Arvan, et
sellest staatusest piisab mõistmaks laste vajadusi ja probleeme. Andeka lapse ühest
koolist teise solgutamine
hävitab vähimagi medalilootuse ükskõik kui andeka lapse
puhul. Lisaks on lapsevanem
ja kool (kui soovite  kohalik
omavalitsus) lapse õppima
asumisega sõlminud sisuliselt
lepingu lapse õpetamiseks
kooli algusest kuni selle
lõpetamiseni. Juhul kui laps
on selleks võimeline.
Täiskasvanud inimesed peavad oma sõna pidama ja lepingut täitma. Kui nad muidugi on täisväärtuslikud täiskasvanud, kes ei ole salakavalad, ahned, alatud, rumalad ja arad. Kui nad on arad,
rumalad, ahned ja salakavalad,
siis on nad iseenesestki mõista
seasabalõikajad.

Rakvere sotsid
teostavad isamaaliitlikku hariduspoliitikat

Rakveres vene gümnaasiumi
kiire sulgemisega on sotside
juhitud linnavalitsus asunud
ellu viima isamaaliitlikku
hariduspoliitikat, kus enne lõigatakse ja siis mõeldakse. Ma
ei tahaks kritiseerida kõigi
õpetajate õpetajat  haridusminister Tõnis Lukast. Püüan
mitte hukka mõista venekeelse
hariduse likvideerimist Eesti
Vabariigis. Küll aga tahan
Rakvere puhul kõva häälega

kutsuda kõiki mõistusega
inimesi appi selle hullumeelsuse vastu võitlema.
Rakvere linnavalitsus murrab
ühepoolselt lepingut, kihutades toimiva kooli laiali. Laste
haridustee katkeb. Aastate
pärast on neil võib-olla käes
suured käärid ja nad on end
realiseerinud soomlaste kombinaadis. Ja kinnitust leiab
vanarahvatarkus, et vaesus ja
lollus sünnitab vaesust ja lollust. Selle häbimärgi võtab
enda otsaette noor linnapea
Rannar Vassiljev (SDE).
Aastakümnetegi pärast võidakse tema kohta öelda, et ta
on seasabalõikaja, kes sünnitab enda ümber teisi seasabalõikajaid. Kahju! Pean praeguseni Rannarist lugu ja loodan, et jänesehaagi teinud
mõistus tuleb koju tagasi.
Aga et mitte kritiseerida tühjalt, pakun omalt poolt idee, et
gümnaasiumiosas õppivad
lapsed võiksid oma kooli
lõpetada. Medalikandidaadid
tooksid Rakverele uhkusega
medalid ja asuvad omandama
kõrgharidust.
Kui rahakott vähegi kannatab,
võiks seda pakkuda ka põhikooli viimastele klassidele.
Paneme alles siis selle kooli
kinni, kui teisiti ei saa!

Mis juhtub, kui kool
sügisest suletakse?

Vot nüüd pean mina, asjaarmastaja, rääkima õpetatud
meestele majandusest. Usute
või mitte, aga harimatuna pole
meil vähimatki lootust majandustõusule.
Kinnisvarabuumiga ei saavutanud me muud kui andsime
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taas viimased sendid peost ja
jäime ise näppu imema.
Majandusteadlased räägivad, et
uus tõus saab tulla ekspordist.
Mina tahaksin küsida: mida me
siis ekspordime? Metsa? Põlevkivi? Fosforiiti? Mis see on,
mis meid rikkaks teeb?
Kui mingisugune majandustõus tulebki, siis vaid kõrge
lisandväärtusega toodete arvelt. Vajame innovaatilisi tehnoloogiaid, teadmusmahukaid
tooteid. Et olen harjunud asju
inimkeeli lahti seletama, siis
ainult haritud ja targad inimesed suudavad välja mõelda
kauba, mis meid rikkaks teeb.
Põlevkivi puurimine, saekaatris rassimine või isegi põlevkiviõli tootmine rahvast rikkaks ei tee.
Kui täna sulgeme mõtlematult
Rakvere Vene Gümnaasiumi
kui kuluka tiblakooli, kaotame kolm kuldmedalit ja
koolitäie toredaid lapsi. Kui me
samamoodi sulgeme järgmise
kooli, kaotame järgmised medalid ja järgmised lapsed. Ja siis
järgmised...
Lõpuks ei jäägi üle muud, kui
otsida sahtlist suured käärid
ning oodata, millal soomlasest
omanik teeb meile pakkumise
lõigata seasabasid. Olgu palk
kui väike tahes. Ja meil pole
peale kujuteldava sisevaenlase
mitte kedagi, kellega võidelda.
Aga ometigi käib pidev lahing,
kus võitjaid ei ole.
Ikka nii  targad lahkuvad,
julged hävitatakse, õiglased
pistetakse trellide taha. On
pärisorjal üldse midagi muud
tarvis? Äkki ongi see meie saatus?

Ajalehes Universitas Tartuensis ilmus lugu Saksamaa tudengitest, kel kulus novembris-detsembris
palju aega meeleavaldustele, et protestida kõrgharidussüsteemi 3+2 juurutamise vastu. (Kesknädala lugejale teadmiseks: selline valem tähendab
3 aastat bakalaureuseõpinguid pluss 2 aastat
magistriõpet.)

Nimelt tuleb Saksamaal see, millega Eestis saadi hakkama juba 2002.
aastal, teoksile 2010. aastal. Eestis teatavasti tollal ei protesteeritud.
Tunti hoopis rõõmu, et kolme aastaga saab juba kõrghariduse kätte.
Saksamaal nõutakse enamikule üliõpilastele magistratuurikohtade
võimaldamist. Nimelt ei taha väga paljud tööandjad, eelkõige riiklikud
ja kohalike omavalitsuste ametkonnad nii vähese kõrgharidusega töötajaid tööle võtta ning on nõus neid rakendama ainult madalamapalgalistel ametikohtadel.
Nõnda on Saksamaal. Seal ei leia ka üliõpilased ise, et selline haridus
oleks täisväärtuslik kõrgharidus. Eestis seevastu arvatakse, et see on
isegi parem kui kunagine viieaastase õppeajaga saadud akadeemiline
haridus. Tööandjad, eriti riigiasutused ja kohalikud omavalitsused
võtavad neid "3-aastaseid" kahel käel vastu. Veel kummalisem on see, et
paljud neist töötavad juba juhtivatel kohtadel. Saksamaal ei tule see ilmselt kõne allagi.
Eesti üliõpilased ei protestinud 3+2 süsteemi käivitamise eel ega ajal.
Ega ometi ei saa väita, et meie tudengid eluliste probleemidega ei tegele?
Üleriigilises "Üliõpilaslehes" oli lugu Tallinna Üliõpilaste Ümarlauast,
kuhu olid kohale kutsutud ka Peeter Kreitzberg, Jüri Ratas ja Laine
Jänes. Arutati ühiselamute olukorda ja sõidusoodustusi. Sama lehe andmetel oli aga kõige enam vastukaja leidnud probleem, kuidas luua tudengitele Niguliste mäele avalik vabaõhu-õllejoomiskoht ehk Pirogov.
Tartus pidi selline juba olema.
Niisiis, Saksamaal on tudengid mures oma hariduse ja tulevase töö
pärast. Eestis mõtlevad nad sellele, kuidas värskes õhus õlut manustada. On ikka tase!
Raivo Kaik,
endine õppejõud

Olga Sõtnik: peaminister
petab lapsi
Riigikogu Keskfraktsioon esitas
peaminister Ansipile arupärimise,
milles ta peab selgitama valitsusliidu programmi lasteaiakohtade
rahastamise kohta.
"2007. aasta Riigikogu valimistel lubas
Reformierakond pöörata erilist tähelepanu pere- ja rahvastikupoliitikale, sh
lubati uute lasteaedade ehitamiseks luua
400 miljoni kroonise aastamahuga riiklike investeeringute programm "Igale
lapsele lasteaiakoht!", et kõik vanemad,
kes soovivad lapse lasteaeda panna,
saaksid seda teha," ütles Olga Sõtnik (pildil) Keskfraktsioonist.
"Valitsus ei ole eraldanud programmile "Igale lapsele lasteaiakoht!"
raha lubatud mahus. Lubadus ongi jäänud vaid lubaduseks ja reaalsuseks pole see saanud. Lisaks on lasteaedade üldine rahastamine
vähenenud 5,6%."
Sõtnik tõdes, et lasteaiakohtade puudumisel ei ole pärast vanemahüvitise maksmise lõppemist lastevanematel võimalik tööle naasta. 2008.
aasta septembris kinnitas peaminister Riigikogus, et valitsus on planeerinud jätkata programmi "Igale lapsele lasteaiakoht!" kuni aastani
2011, seega volituste lõpuni.
Sõtniku kinnitusel alustas Tallinn programmiga "Lasteaiakoht igale
lapsele!" juba 2007. aastal ja on tõstnud eelarves lasteaedade investeeringuid aastast aastasse.
Keskerakondlased tahavad peaministrilt teada, kas valitsus on programmist "Igale lapsele lasteaiakoht" loobunud, millised tegevused jäid täitmata ning missugused lasteaiad jäid selle programmi tõttu loomata/renoveerimata.
Sõtnik tõi näiteks Euroopa riikide kogemusi, kus sündivuse suurendamiseks tuleb tagada mitte ainult vanemahüvitis, vaid ka edaspidine
toimetulek. Ansip peabki nüüd vastama, kas valitsus ka vastutab, et
lasteaiakohtade puudumisel ei saa lastevanemad pärast vanemahüvitise
maksmise lõppu tööle naasta. Samuti tahab Sõtnik teada, kas riik kavatseb loobuda munitsipaallasteaedade süsteemist ja tulevikus jääda lootma
vaid eralasteaedadele.
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2018  eesistujamaa
Eesti

President Ilvese arvates
määrab
Eesti
tuleviku
välispoliitika ja diplomaatia
edukus. See on julge ja ambitsioonikas hinnang, kuid süvenemisel täiesti adekvaatne.
Seda halvem, et Välisministeeriumi tänavust eelarvet
vähendati oluliselt, mistõttu
niigi napid võimalused ei
suurene, pigem kahanevad.
Pole väga palju loota näiteks
Eesti Hiina saatkonnalt, kus
ühe Pekingi hotelli suvalisel
kaitsmata korrusel töötab paarkolm diplomaati. Ometi peame
ennast kuuldavaks ja mõistetavamaks tegema. Peame
kõigil, ka diplomaatia tasandeil juba täna valmistuma
saama 2018. aastal Euroliidu
eesistujamaaks.
Peagi on aeg valida välja ning
seada kogu ühenduse poolaastaprioriteediks just meile
eriti oluline teema. Paljud
meist vajavad selgeid ja
kõrgeid eesmärke planeerimaks oma sihte ja töökavu.
Eesistujamaaks saamise kõrval on oluline kohe saavutada
võimalikult hea kontakt
Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Catherine Ashtoniga. Ehk
nii saaks eestlased esialgu
vähimagi esindatuse Euroliidu
välisteenistuses. Seni juhib
vaid üks (ei, mitte Eesti, vaid
kõigi uute liikmesriikide!)
esindaja üht Euroliidu saat-
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Enn Eesmaa: Eesti peab end maa
konda 158-st, ehk  teisisõnu
tähendab see kuus aastat
tühikäiku koosluses, mille
lipukirja seas on ka idee
liikmesriikide ühtsusest ja
võrdsusest. 41 peadirektoraadi
hulgas pole ühtegi, mida juhiks
uue liikmesriigi esindaja.
Selle teema arendamisel
poleks meil vist üleliia raske
leida liitlasi. Alles suhtlesin
Eesti Austria saadikuga, kes
kurtis, et ka sel soliidse staaiga Euroliidu liikmesmaal on
ette näidata vaid 34 välisesindajat.

USA ja Euroliidu
rivaliteet

Muide, USA välispoliitikast
on värskendavalt kadunud
mõisted uus ja vana, koguni
Lääne-Euroopat ja Ida-Euroopat kasutatakse viimasel ajal
pelgalt maateaduslikus tähenduses. Samal ajal tuleb USA
president Barack Obama
esimest tegevusaastat, vähemasti välispoliitilises sektoris,
lugeda, leebelt öeldes, kahvatuks. Loomulikult on riigipeal mõõtmatult palju koduseid probleeme, millest iga
teine on samas kogu planeedi
mure.
Ometi jäi väheütlevaks USA
presidendi hiljutise aastakõne
välispoliitika-osa: Iraak, Afganistan ning 20-aastase vinnaga
relvastuse vähendamise võimalik kokkulepe Venemaaga
üleliia suurtest prioriteetidest

ei räägi. Oodati aga just pärast
George Bushi valitsemisaja
lõppemist uuelaadseid ja aktiivseid kontakte Washingtoni
ja Brüsseli vahel.
Ega Euroopa Liidu tippjuhtideks valitud persoonid
kuulu ka ülemäära tuntud poliitikastaaride hulka. Samas
oleks näiteks Tony Blairi eelistamine ehk tekitanud ebavajalikku rivaliteedipinget USA ja
Euroliidu vahel. Ebameeldivaks üllatuseks tuleb lugeda
maikuusse planeeritud USA 
Euroopa Liidu tippkohtumise
ärajäämist, ükskõik mis põhjusi ka nimetataks.

Taliolümpia diplomaatiline missioon

Loomulikult tehakse välispoliitikat mitmel tasandil.
Lisaks ministeeriumile ja
diplomaatilisele korpusele on
oma võimalused ja ülesanded
ka parlamentaarsel suhtlusel,
tööd tehakse ka MTÜ-de ja
mõttekodade kaudu. Neil peaks
sidemeid olema tänasest märgatavalt rohkem. Kui Euroopa
Liidu Asjade Komisjoni
(ELAK) delegatsioon käis visiidil Hispaanias, selgus, et
Madridi juhtival mõttekojal
pole seni Eesti kolleegidega
mingeid kontakte. Siin oleks
väär passiivsuses süüdistada
hispaanlasi. Kuid võimalusi on
paljudel meist. Olen kindel, et
edu korral taliolümpial osutavad Eesti sportlased meie

ENN EESMAA:
Sageli sügavalt
vaimukas Rohke
Debelak ennustas ühel
hommikul, et juhtuda
võib nii, et 1. jaanuaril on
eurotsoonis vaid üks riik,
ja see on Eesti.
riigile tänuväärseid välispoliitilisi teeneid, rohkendades
huvi Eesti vastu. Omamoodi
Eesti suursaadik maailma
meedias oli ka ÜRO missiooni
koosseisus töötanud Tarmo
Jõeveer  üks väheseid
õnneliku lõpuga lugusid Haiti
sünges tragöödias.

Janukoviti Ukraina

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on võimalik integreerida Euroliitu uusi liikmesriike. Tõenäoliselt lõpetatakse
sel
aastal
liitumisläbirääkimised Horvaatiaga.

Makedoonia ja teised LääneBalkani riigid peavad veel
mõni aasta ootama. Türgil ei
lähe täna kaugeltki hästi.
Praegu on fookuses Ukraina,
kuigi tänasel Euroliidu tippnõupidamisel sealset olukorda,
nii imelik, kui see ka ei tundu,
arutama ei asuta. Ehk ollakse
arvamusel, et Ukrainas peetakse peagi erakorralised parlamendivalimised ning ega
presidentki veel ametlikult
paigas pole. Viktor Janukovit
tahab Venemaaga häid ja konstruktiivseid suhteid, ta rõhutab Ukraina iseseisvust. Moskvaga tahab Janukovit ennekõike kokku leppida stabiilsetes energiatarnetes. Euroopa
Liiduga aga on eesmärgiks
saavutada edu vabakaubanduslepingu sõlmimisel ning viia
ukrainlaste elatustase Euroopa
tasemele. See võib küll mõne
aasta aega võtta.
Koostööd tahab Janukovit
jätkata ka NATO-ga; liitumine
otsustatakse referendumil, mis
ju igati mõistlik seisukoht.
Raske on vastu vaielda ka
loosungile, mille kohaselt
Ukraina tahab Euroliiduga
ühineda mitte kerjuse ja palujana, vaid tugeva ja suveräänse
suure riigina.

UkrainaPoolaLeedu
regioon

Sama regioon jääb huvifookusesse terveks aastaks,
sest sügisel toimuvad Poolas

MODERNNE SÕJALAEV:
SÕJALAEV:
Prantsusmaa kaitseminister
Herve Morin kuulutas oota matult külma sõja lõppu,
teatades samas, et Moskva võib
saada neli Mistral-tüüpi
Mistral-tüüpi super laeva, mille abil oleks võimalik
mõni nigelama kaitsevõimega
riik vallutada umbes tunni
ajaga.

Kuni 600 miljonit eurot
eurot mak sev Mistral võib võtta pardale
soomukeid ja koptereid.
koptereid. See
sõjalaev saab peatuda ükskõik
kus rannikuvetes, et väed
maale saata.
Foto internetist

presidendivalimised. Hea võimalus riigipeaks saada on välisminister Radoslaw Sikorskil,
kes rahvusvahelises poliitikas
kindlasti kogenenum kui Poola
tänane president.
Poola on oma idapoliitikat, eriti
retoorikat mõnevõrra muut-

1993: pullapäätamine ja kaitse
Toimetuselt: 27. jaanuari Kesknädalas avaldas oma
mälestusi Pullapää kriisist (juulinovember 1993)
tollane Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii
ülema asetäitja Jaak Mosin. Sellele kirjapanekule
reageeris Isamaa, ERSP ja Mõõdukate võimuliidu
valitsuse rootsieestlasest kaitseminister Hain
Rebas, saates Kesknädalale lahkeks tutvumiseks
loo, mis ilmus 2008. aastal Läänemaa Muuseumi
Toimetistes XI. Avaldame selle tugevasti lühendatult (lõpposa saate lugeda: www.kesknadal.ee).
Tõsisemad ajaloohuvilised otsivad üles toimetisteraamatu, kus Rebas esitab rohkesti üksikasjalikke
viiteid ja selgitusi ning omapoolseid tõestusi.
Jätkame selle teema käsitlemist edaspidi.

HAIN REBAS
endine kaitseminister (ERSP)
Olin taastatud põhiseadusliku
Eesti Vabariigi esimene kaitseminister alates 22. oktoobrist 1992.
a kuni ametist lahkumiseni 3.
augustil 1993. a. Kümme ümmargust aastat hiljem võimendasid
Eesti suuremad ajalehed oma nn
jäägrikriisi juubeliartiklites väiteid ja oletusi, mis olid tõest ja tegelikkusest lubamatult kaugel, normaalsest sündsusest rääkimata.
Kuna ei soostutud publitseerima
korrektuure, ehkki need tunnistati
õigeks ja koguni vabandati, taasavaldan oma tolleaegse (1993. a.),
ilmselt unarusse jäänud raporti,
mille saatsin nn Pullapää asjaolusid uurivale parlamentaarsele
komisjonile.
[---] Üldiselt on tegemist ebameeldiva looga, millest ei tunne rõõmu
just keegi. Seda enam tuleb see korralikult läbi kirjutada. Käesoleva

artikli siht ei või olla nn Pullapää
kriisi lahendamine ega selle lõplik
raamatusse raiumine, piirdume
tahtega lahti kirjutada vähemalt
ühe tolleaegse tegelase, kaitseministri arvamised ja tegutsemised.
Seda enam, et kaks ministrite juhitud parlamentaarset komisjoni
[Nn Meistri komisjon, august-september 1993 ja nn Oleski komisjon,
november 1993  veebruar 1994.
 H.R.] ei suutnud neid tagajärgi
avalikkusele selgitada.
Kui muud ei nimetata, leiduvad
allikad, mis peamiselt talletatud
fotokoopiatena Eesti Kaitsejõudude Peastaabist ja Kaitseministeeriumist, autori isiklikus
arhiivis. Elavalt kajastasid kaasaegsed ajalehed sündmuste käiku,
mõned asjalikult, teised erapoolikult, kes ühe või teise peategelase poolt või vastu. Allikatele
baseeruvaid parandusi ja täpsustusi vajavad vastavad lõigud

mõnes Mart Laari [Eesti uus algus.
Tallinn 2002] ja Boris Tesnovi
[Eesti rahva lühiajalugu. Vancouver 2001  H.R.] ajalooraamatus.

Kaitseminister ja pullapäälased ehk
miks lahkusin ametist

[Raportist 3. augustil 1993 loodud
ja teedeminister Andi Meistri
(ERSP) juhitud 7-liikmelisele
komisjonile Läänemaa Vabatahtlike Jäägrikompanii vastuhaku
põhjuste ning kaitseväes ja Kaitsejõudude Peastaabis valitseva
olukorra analüüsimiseks ja valitsusele lahendusettepanekute esitamiseks. Tulemused esitati Eesti
päevalehtedes 9. septembril 1993:
Valitsuskomisjoni aruanne LVJ
vastuhaku asjaoludest.]
Juba nn Meistri-komisjoni loomise
päeval, 3. augustil 1993, palusin
kaitseministeeriumi esindajat,
osakonnajuhatajat Enn Tuppi
tingimata võtta küsimuste hulka,
millele komisjon peaks leidma vastuse, kaitseministeeriumi ja -ministri tegevus seoses terve Pullapää-afääriga. Palun komisjoni
tähele panna, et kaitseminister ei
ole sotsiaal- ega kultuurminister.
Meil on valitsuses erinevad rollid.
Kaitseminister on riigi kaitse eest
vastutav isik. Just tema ei saa
istuda käed rüpes vägivaldse
kallakuga riikliku kriisi ajal. Tal
lasub eriline moraalne kohustus
tegutsemiseks, ka juhul, kui seadusandlus juhtub olema puudulik
või koguni olematu. Ning kuna ma
ei ole suutnud avastada ühtegi
kaalukat põhjust hakata käituma
Eestis osaliselt ikka veel kehtiva

postsovjetliku ühiskondliku reeglistiku järgi, olen üritanud omapoolseid riigikaitse toimetusi ajada läänelikult  nii hästi või halvasti kui antud oludes olen suutnud. Mingit teist missiooni kui
et lisada normaalset läänelik[k]ust, mul Eestis ei saanud
olla. [---]
Siinkohal piirdun [---] tähtsaima
ja otsustavama põhjustepuntra
lahkamisega. Võtame seda kokku
kohanimega Pullapää, üks väike,
kena neemeke mõni kilomeeter
Haapsalust otse läände. [---]
Pullapääl asus nõndanimetatud
Läänemaa Vabatahtlik jäägrikompanii (LVJ).
Nõndanimetatud seepärast, et
need head mehed asuvad küll
Läänemaal ja on kahtlemata
vabatahtlikud, aga nad ei ole elus
veel õigeid, näiteks rootsi kustjägareid või Ameerika rangers
või SEAL taktika põhjal treenitud marines näinud. Veel vähem
on neist keegi säärastes eliitüksustes teeninud. Võib aga olla,
et mehed on kinos või videolindil
tõepoolest näinud Rambo I või
II. See aga ei tee neid eliitsõduriteks. Ka pole meie jäägrid
kunagi moodustanud mingisuguse kompanii sõna õiges mõistes, ei arvulises, ei väljaõppe ega
taktikalises tähenduses. Ning LVJ
ülemuste lennukad sõjaväelised
aukraadid, nagu kolonel ja
kapten-leitnandid jne, vastavad
rohkem õndsa eksiilvalitsuse
sõjaministri unenägudele kui
tänapäeva Eesti relvakandjate
reaalsusele. [USA eestlasest
ärimees ja reservohvitser, alates

okt 1992 Riigikogu liige Jüri
Toomepuu, kes enda äranägemise
järgi jõudis neid aukraade enne
põhiseadusliku valitsuse ametisseastumist jagada mitukümmend
 ka sõjaväes mitteteeninutele. 
H.R.]
Tagapõhi, oktoober 92  juuli 93
Pullapäälaste moodustamist ja
tagapõhja on Eesti meediumites
enamvähem piisavalt läbivalgustatud. Ei hakka seda siin kordama.
Nagu teada, pärisime selle probleemistiku Tiit Vähi valitsuselt. Nii
jäi minu kui uue kaitseministri
ülesandeks möödunud sügise
lõpus leida pullapäälastele erakonna ja kaitsepoliitiliselt aktsepteeritav tulevik. See ei saanud
olla muu kui konstruktiivne kompromiss ühel pool nn. rahvuslike
ringkondade soosingu ja teisel
pool nn endiste ning, mis seal
salata, punaarmeest tulnud ohvitseride eirava hoiaku vahel.
Arvasin, et olime jõudnud viisaka
lahenduseni valitsuse möödunud
aasta 5. dets. laialt kooskõlastatud
otsusega, millega probleem lükkus
ministeeriumist Peastaabi praktilisele tasandile. Selgus aga veebruaris, et tegelikkuses ei olnud
lahendatud mitte midagi.
Põhjuseid otsitagu Peastaabi ja
pullapäälaste omavahelistes kemplemistes ja üksteisele jala ette või
taha panemistes.
Järgmise konstruktiivse lahenduse
vedasin kaitseministrina läbi valitsuse 3. märtsi otsusega. LVJ võeti
veelkord ametlikult kaitsejõudude
koosseisu, kõigi õiguste ja muidugi
kohustustega. Hakkaski LVJ korrapärane majandamine, varusta-

mine, relvastamine. Kontrollisin
seda seekord ise. Laia ja täpsustatud kokkulepe kohaselt, nagu olid
kõik asjaosalised juba 5. detsembril allkirjaga kinnitanud (Kama,
Parek, Eller, Mosin, Laaneots, HR),
lasus kaitseministeeriumil kohustus viia läbi LVJ nn. alternatiivse
väljaõppe ametlik kontroll. [---]
Andsin LVJ-le aega kosuda, vormi
jõuda, kaks kuud. Vahepeal oli
aprilli alul ametisse kinnitatud
Kaitseväe juhataja [USA kolonel
Aleksander Einseln. Ta saabus Eestisse aprillis ja ülendati kindralmajoriks 17. juunil 1993. Kolonel Einselni saabumiseni tegelesin ministrina otse peastaabi ülemaga, kolonel (ekspolkovnik) Ants Laaneotsaga, keda vist mõlemapoolse
võõrastumise kiuste õppisin varsti
hindama tööka, efektiivse ja
lojaalse ohvitserina. H. R.], keda
olin pikisilmi oodanud. Temaga
tahtsin võimalikult ruttu võtta ette
riigikaitse põhialused, riigikaitse rahu ja sõjaaegsed seaduseelnõud ja Peastaabi isikkoosseisu. [---]
Mäletatavasti olin oma ministeeriumist juba eemaldanud endise
peaministri Savisaare ja pankur
Apananskij soosiku, aseministri
Puura, kaks polkovnikut (Priks ja
Paas) ning paar uhket, kuid
riigikassale äärmiselt kahjulikku
ehitusülemat. Peaministri isiklikul
ja otsesel survel andsid lahkumisavaldused mu kantsler ja juriidiline nõunik. Nii et ei saa väita, et
Kaitseministeeriumis ei tehtaks
plats puhtaks. Lähemal ajal oleksime saanud jagu ka Peastaabi
võõrastavatest elementidest.
Maikuu lõpus palusin kirjalikult

ilmas mõistetavaks tegema
ÜRO tasandile tuleb pidada julgeks ja õigeks algatuseks.
Olen juba mõnda aega arvanud,
et Grybauskaitest võib selles
mõttes saada Vaira Vike-Freiberga mantlipärija  teda tunnustataks rahvusvaheliselt Balti regiooni poliitilise liidrina.

Ilves ja Kallas

nud. Sama on tegemas ka Leedu, mille Venemaa-poliitika
küll teiseneb, kuid eesmärgid
püsivad. Paremaid suhteid
tahetakse mitte üksnes Moskvaga, vaid ka Venemaaga tihedat koostööd harrastavate
Berliini, Pariisi ja Roomaga.

Üllatavalt aktiivseks on muutunud
president
Dalia
Grybauskaite  iga nädal tuleb
Vilniusest algatusi ja ideid.
Helsingis välja käidud otsust
viia Venemaa sõjalaevastiku
poolt Läänemerre sokutatud
keemiarelvade
probleem

Eesti riigipeal tuleks ehk senisest
rohkem
pingutada;
välispoliitilist kogemust on tal
rohkesti. Oli ju president Ilves
see, kes ütles välja ülikriitilise
seisukoha meie riigi seisu ja
positsiooni kohta Euroopas ja
maailmas: Estonia is a policy
taker, not a policy maker.
Selline lausung vääriks pikemat analüüsi ja loodetavasti
seda ka tehakse.
Loodame, et Siim Kallas
Eurokomisjoni transpordivolinikuna suudab luua uusi
kontakte kõigi pealinnadega,
kaasa arvatud Moskvaga. Venemaa raudtee juht Vladimir
Jakunin ongi juba optimistlik
uute transpordikoridoride avamise suhtes, näiteks laiarööpmeline raudtee Euroopast läbi
Venemaa Kaug-Itta.
Konkreetsete projektide ja kontaktide kaudu ummikseisuni
jõudnud riikidevahelisi suhteid
tervendada, õigemini, elustada
on kindlasti proovimist väärt.
Loomulikult jääb meile oluliseks ka Läänemere strateegia.
Vladimir Putini äsjane teade,
et peagi avaldatakse riiklik

lääneranniku ja saarte kaitseks.
Vanasti asus Haapsalus teatavasti
Scoutspataljon.
Kolmapäeval, 7. juuli hommikul
helistasin kindral Einselnile, et
saada lähemaid andmeid LVJ osa
Paldiskisse viimise asjus. Ta saatis
mulle kell 12.30 kolonel Laaneotsa
selgitama. Tema LVJ dislotseerumise seletusi tunnustasin post factum otsekohe, eriti kuna selgus, et
V.F. kohapealsete väeülematega
oli kõik ettevalmistatud, LVJ esindajatega ja meie piirivalvega kõik
kooskõlastatud. Tol momendil, see
oli mäletatavasti vahetult enne
suurt ja rahvusvahelist ärevust tekitanud nn. referendumit Narvas
ja Sillamäel, oli riigi julgeolekut
silmas pidades võimatu idapoolsest Eestist välja tõmmata
Viru, Kalevi ja Kuperjanovi
pataljonide osi ja suunata neid ära
läände. On loomulik, et olukorras,
kus EV võtab venelastelt samm
sammult üle Paldiski linna, ka meie
kaitsevägi ilmub kohale ja asub
täitma vastavaid ülesandeid.
Milline üksus millises koosseisus
Paldiskisse või mujale viidi ja
viiakse, jäi ja jääb loomulikult
Peastaabi otsustada.

koosolekule 27. juuli hommikul
kell 11.10.
Selgus, et eelneval nädalal olid
käinud Paldiskis pullapäälasi
rahvuslikeks vägitöödeks inspireerimas härrased Tiit Made ja Hardo
Aasmäe, põnevamad kaasaja poliitkujud mõlemad. KGB likvideerija Kirde-Eestis Aasmäe
külastas ka 2. augustil Pullapääd.
Reedel, 23. juulil oli Peastaap
tagandanud LVJ kompaniiülema
kohalt Asso Kommeri. Sellesamase härra Kommeri võttis aga
samal päeval Toompeal audientsile Eesti Vabariigi peaminister
[Mart Laar], nagu selgub ka
peaministri 7. aug. antud intervjuus [T. Sildami pikem intervjuu
Mart Laariga. Päevaleht 7. aug.
1993.  H.R.]. Peaminister ja
Kommer käsitlenud seal omavahel mitmeid praktilist laadi probleeme, mille lahendust me ka arutasime, niisiis vaevalt privaatasju. See peaministri samm,
mille eeskuju kuulub möödunud
aegadesse, kus Peasekretär [Tähendab ikka kompartei raames. 

KARL LUST
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Ohtlikult suur kriis

III osa (I osa 3.02 ja II osa 10.02)

Euroopa Liidu majandus- ja
finantskriis on praegu, mil
Eesti valmistub eurotsooniga
liituma, ohtlikult suureks
kärisenud. Portugali välisvõlg
on suurem kui riigi SKT.
Hispaanial 91%, Kreekal 87%
sellest, kõigil kolmel on
eelarvedefitsiit üle 3%. Euro
kurss langeb.
Sageli sügavalt vaimukas
Rohke Debelak ennustas ühel
hommikul, et juhtuda võib nii,
et 1. jaanuaril on eurotsoonis
vaid üks riik, ja see on Eesti.
Seega oleme aastaid energiliselt liikunud tegelikult teadmata suunas. Kuid nüüd oleme meie igatahes kohale jõudnud.
Loodetavasti läheb siiski teisiti
ja paremini, võimalik, et
Euroopa saab lähitulevikus
majandusvalitsuse. Kindlasti
tasuks vähem kriitiline olla ka
mõistete mitmekiiruseline
Euroopa ning avangardiriigid
Euroopas suhtes. Hea, kui
mõnelgi maal paremini läheb.
Kunagi olid ka Kopernikus ja
Galilei üksinda.
Ettekanne välispoliitika
arutelul Riigikogus
11. veebruaril

H.R.] isiklikult võis sekkuda igal
võimalikul ja võimatul tasandil,
desavoueerib nii Kaitseväe juhatajat kui ka kaitseministrit.
Juba peaministri telefonis vastav
sekretär oleks pidanud härra
Kommerile selgitama teenistusredeli funktsioone demokraatlikus
ühiskonnas. Selle asemel lisas
peaministri soosing kodanik
Kommerile staatust ja enesekindlust, mida ta tulevatel päevadel
kenakesti ka ära kasutas.
Peaministri veidi ootamatut
külalislahkust kiirel ajal oleks
tasakaalustanud temapoolne
sõnum või vähemalt teadaanne
Kommeriga kohtumisest kindral
Einselnile või mulle. Selle jätkuv
puudumine on üks mu ametist
lahkumise põhjuseid. See ei olnud
nimelt kaugeltki mitte esimene
kord kui valitsusjuht (oma agarate isamaalastest erinõunike
soovitusel?) ajas ühel või teisel
viisil riigikaitselisi asju kaitseministeeriumit informeerimata, või
mõni kord koguni, minu hinnangul, riigikaitse huvide vastu.

3. juuli 1993

Nagu riigisekretäri ja peaministriga eelnevalt kokku lepitud,
sõitsin pühapäeval, 18. juulil puhkusele Rootsi läänerannikule. Mu
perekond elab nimelt koos umbes
kolme tuhande eestlasega Göteborgi linnas. Nädal hiljem, esmaspäeva pärastlõunal 26. juulil kell
16.10, helistas äkki kindral Einseln
ja kutsus mind viivitamatult tagasi
Tallinna. Saabusin valitsuse

Tiananmeni väljak ja Tõnismägi.
Hiina ajalugu peab tundma

tegevuskava Läänemere kaitseks, viitab sellele, et Eesti
printsipiaalsest gaasijuhtmelisest vastasseisust on vähemalt
niipalju kasu olnud.

eministri lahkumine
Peastaapi pullapäälaste kontroll
läbi viia 3. juunil. Samas andsin
Peastaabile kasutada kõik mu
kogutud materjalid nende asjus, ka
Kaitsepolitseilt tellitud ülevaade
ja pullapäälaste Eller, Tõns jt.
veebruaris otsese sekkumise poliitikasse, nimelt peaministrile üle
antud minu ametist tagandamise
nõude. Ministeeriumi esindajaks
määrasin oma nõuniku, Soome
koloneli, eversti Matti Lukkari,
Soome Kadetikooli endine ülem.
Palusin Peastaapi selgelt vastata
küsimusele, mis peaks saama edaspidi LVJ-st.
Kontroll viidi läbi 15. juunil.
Peastaapi esindasid kaitseväe peainspektor (endine Rootsi jalaväeluure kapten) ja majandusülem.
Ametlikku vastust Peastaabist LVJ
tuleviku kohta pole ministeeriumisse siiani laekunud.
Eraviisiliselt tutvusin aga vahepeal peainspektori üksikasjalise
protokolliga ning sain lugeda eversti Lukkari käredamat laadi
raporti. [Hiljem võttis eversti Lukkari kokku: Pullapää kompanii oli
sõjaväe kõverpeegel.  H. R.] Ei
vastatud ka neis minu poolt püstitatud LVJ tuleviku küsimusele.
Lasin veel tagantjärgi, 16. juulil,
kirjalikult pärida Peastaabi ametlikku otsust LVJ edaspidise
käekäigu kohta. Vahepeal olin
suuliselt kurssi seatud ja üldiselt
nõus LVJ juhtkonna (Kommer,
Mosin) väljavahetamise eeskavadega ja LVJ ümberpaigutamise
plaanidega, kas Tuksi kordonisse,
Haapsallu või Paldiskisse. Meie
Riigikaitse põhialustes on selgelt välja öeldud, et Loode-Eesti
vajab korralikku amfiibieüksust
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Kord ja kaos

20 aastat pärast Taevase Rahu väljaku veretööd saab Eestis Hiinas
toimunut vaadata ka hiinlase pilguga. Hiinlane kardab kaost ja
tahab korda ning materiaalseid hüvesid. Dengil oli valida
demokraatia ja kapitalistliku majanduse õitsengu vahel, ja ta
valis viimase. Marksismi (see tähendab töörahva heaolu) pidas
ta Hiinale sobimatuks teeks. Venemaa pidi ka valima ja valis
mõlemad, kukkudes seeläbi oma ajaloo ühte suurimasse kuristikku. Kapitalismis valitseb stiihia, mitte inimene. Vene töörahvas on vaesunud, võimutseb endine KGB ja rahvastikukaod on
suuremad kui Stalini kõige hirmsama terrori ajal 1937. Stalini
ajal vähemasti ehitati üles tööstusriik ja võideti sõda Saksamaaga.
Nüüd ihkab 60 protsenti venelastest tagasi N. Liidu aega ja valdav enamik vihkab demokraatiat, mida ta pasakraatiaks
(dermokratija) kutsub.
Hiina on suure huviga jälginud endistes sotsmaades toimuvat
ega ole kiirustanud poliitiliste reformidega, mida dissident Liu
nõuab. Hiina kardab poliitilist ja majanduslikku kaost ja kodusõdade kordumist. 1919. aasta 4. mai liikumine tõi kaasa võitlused
(kolm kodusõda 19251949). 1989. aastal kohtusid demokraatidega parteijuhid Hu Yaobong ja Zhao Ziyang, kes selle eest
tagandati. Hiljem hävitati Falun Gongi vägivallatu vastupanu.

Pronksiöö vari

Andrus Ansip kutsus Pronksiöö sündmused ise esile, et enda ja
oma partei raudset haaret tugevdada. Keskerakond üritati murust
madalamaks tallata. Peamine eesmärk oli rahva surumine 700
aastat kestnud peksuhirmu ja nõukogudeaegse poliitilise hirmu
alla. Kui pisargaas, koerad ja kumminuiad olid oma töö teinud,
seoti kinnipeetuil käed selja taha, suruti nägu vastu asfalti ja ilmselt vägivallatseti edasi. Lõpuks tuli ka oma väljaheidetes lamada.
Eurooplane tunneb kaasa politseivägivalla ohvritele, olgu need
Tiibetis, Teheranis või Tallinnas.
Siinkirjutaja piketeeris Tartus inimõiguste kaitseks ja nõudis Ansipi
tagasiastumist. Rahvas oli vihane ja raevus, kallale siiski ei tuldud.
Rahvale on taas selga tõmmatud orjarüü, millest nn valged
erakonnad on alati unistanud. Piketeerimise ajal pildistati mind
loata (jälgimisühiskonna tekkimise ohust ja põhiseaduse võimalikust riivest loe: Roy Strider, Postimees 26.10.07).
Iga ühiskond põhineb töösuhetel. Eesti töötajatel puudub
inimväärikus (vt. Barbi Pilvre, Päevaleht 28.12.09). Eesti inimesel puudub ka seaduslik õigus inimväärsele kohtlemisele tööl.
Karl Vaino ajal oli eestlase toidulaud kaetud ja tuba soe ning
töökoht olemas. Samas kõnelesid tõsistest puudustest kõik
inimesed EKP juhtideni välja. Nüüd, kus tööpuudus ja majanduslangus on 15 protsenti ja raskused enamikus peredes, ei julge
rahvas nuriseda. Valitseb vaimse orjuse atmosfäär.
Kui inimene ei taha olla tõrjutud ja vallandatud, peab ta seesmiselt
olema ori ning uskuma ja kiitma enda ja Ansipi edu. Meedia peaülesanne on luua rahvale illusioone, mis on reaalsemad kui reaalsus ise. Seal kõneleb rahva hääle asemel võim ja raha. Sajad
tuhanded eestimaalased, sh lapsed, maandavad stressi alkoholiga.

Meedia kui hööveldamata laud

Märt Läänemets tunneb hirmu masus rahva ees ja lööb ühe lauaga
sotsiaaldemokraate, kommuniste, Venemaad ja Hiinat. Kõik ühesugused ja halvad, sest olevat vasakpoolsed. Sellest järeldub
emotsionaalselt, mitte loogiliselt, et meie oleme tublid ja head.
Siinkirjutaja püüdis ülal näidata, et kuigi Hiinas puuduvad nii
sotsiaalsed kui ka poliitilised inimõigused, ei tohi neid vägisi
peale suruda. Venemaale tõi see katastroofi.
Rõhutades pidevalt kommunismi kuritegusid, tuleb mainida ka
imperialismi omi. Maailma ei saa vaadelda ainult omaenda kitsa
huvigrupi seisukohast ja eurooplase pilguga. Tuleb suuta end
panna ka teise partei, huvigrupi ja rahva seisukohale. ERR ja
juhtivad päevalehed on meile peale surunud ühte mõttemalli ja
vaid mõni üksik saade või artikkel on seotud reaalsusega.
Meie imetletud USA parempoolsed presidendid on maksude
alandamise tõttu trükkinud juurde triljoneid katteta dollareid ja
triljoneid dollareid võlgu võtnud. Demokraat Barack Obama
pidi oma Hiina ametivenna Hu Jintao ees seisma kui võlgnik
võlausaldaja ees. Hiina võimuses on võlakirjade abil USA hävitada.
Me ei tea, kumb kestab kauem, kas USA või Hiina kapitalism.
Eesti majanduslangus on praegu üks suuremaid maailmas ja sotsiaalkatastroof käes, olgu peaminister Ansip nii optimistlik ja reibas
kui tahes. Hiina on seevastu maailmamajanduse vedur ja ajakirja
Economist (Kesknädal 7.02.07) järgi ka elukvaliteedilt meist ees.
Järelikult on ka seal midagi head, mida meil pole.
Pole tähtis, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri püüab
(hiina mõttetarkus).
LÕPP
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Olukorrast [reformlikus] vabariigis

Tundub, et naasnud on kuldsed kaheksakümnendad, mil üldsus mõistis hukka neljakümne kirja, mida keegi näinudki polnud.
Praegused valged õukonnalehed Postimees
(Andruse oma) ja Päevaleht (Mardi oma) avaldavad küll rahvamasside nördimust Keski krii-
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miinimumi ulatuva aktsiisitõusuga. Ka Tallinna
transpordiettevõtted on kaotanud aktsiisitõusust
miljoneid, ja mujalt kui piletihinna tõstmisest ei
ole neil raha võtta.
Tollitöötajad kimbutavad talunikke, kes kasutavad lumetõrjel erimärgistusega kütust.

Peagi tähistame oma riigi sünnipäeva. Arvestades meie
tänast majanduslikku olukorda, aga ka sajatuhandelist töötute hulka, oleks presidendipaaril küll õigem olnud
miljoneid kroone maksev vastuvõtt ära jätta. Parem anda
see
raha
lasteaedadele,
koolidele ja päästeametile.
Kui kallis kleit on juba valmis
õmmeldud, võiks pr Ilves
kanda seda siis, kui lasteaedadele toetusraha TV-kaamerate
ja ustavate fotograafide valvsa
pilgu all pidulikult üle antakse.
Saaks korraga nii ennast näidata kui ka enne valimisi rahvalt tänusõnu kuulda.
H. Kivi, Tartumaa

Jääb tumedaks...
Too härg, kes poetessil vaimu

Tähtis on, et lumi saaks aetud. Mootorikütuse värv pole elu jaoks üldsegi oluline.
Foto internetist
tika üle Kesktelevisiooni (ETV) kohta, aga mitte
kirja ennast. Keski süüdistatakse kõva käe
ihaluses või ka populismis. Ainsana andis asjaosalisele Marika Tuusile 26. jaanuaril sõna
isepäine Õhtuleht. (Selle ja ka varasemate
üleastumiste eest kuulutatakse leht paariaks, küll
ka punaste, mustade ja kollaste jõudude esindajaks; ajaleheülevaadetes jäetakse isegi Äripäevast tagapoole, kui üldsegi mainitakse.)
On pakutud, et omavalitsejad võiksid kompenseerida mittetallinlastest üliõpilastele ühistranspordi piletihinna tõusu. Aga KOV-id on isegi
hädas röövellike kütuse- jm aktsiiside tõttu. Riik
peaks hinnatõusu vähemalt üliõpilastele kompenseerima miljonitest, mis saadud üle euro-

Erakordselt lumerohkel talvel peaks valitsus ja
toll kiiresti reageerima  lubama kõikidel lumekoristustöödel kasutada odavat mootorikütust.
Edaspidi võiks seda lubada ka kõigile teedeehitusmasinatele  saaks rohkem teid korda. Toll ja
valitsus peaksid hoopis jälgima, et kütuseärisse
ei tuleks riiulifirmad, kes peale tulude kättesaamist kaovad, jättes miljonid tulumaksu
maksmata. Toll peaks ka idapiiril kehtestama
kütuseärikatele ja transiitreisijatele eraldi järjekorra, sest praegune meeletu pikk sabatamine
peletab turiste.
A. Kuusik

(Kiri oli postitatud Rakveres.)

praadis,
nüüd troonib Toompea uhkes
saalis.
Nüüd Eesti riik on härjal vardas
ja lojus meeleolus hardas.
Ta naudib hetke, annab rahval
malka
ja üliheldelt lisab endal palka.
Ehk erinev küll jõur ja karva värv,
ei ole vahet  härg on härg.
Et võtta rahvalt viimseid kroone,
loom miilab keelt Euroopa poole,
et saada veel kord õpetust,
kuis teha rahva lõpetust.
Ja rahvas? See on täitsa tööta,
kuid arusaaja ja ei prööka,

Tähtis või vähetähtis töö?
Lugenud 3. veebruari Kesknädalast ametiühingujuhi arvamust paljuräägitud reisisaatjatest, järeldan, et Harri Taliga ei
ole ühissõiduki kasutaja ega tea
bussides olnud korralagedusest
ja pingelisest olukorrast.
Tänu reisisaatjatele on autobussidest kadunud SUUR
söömine ja joomine, lärmakad
reisijad, kõvahäälsed mobiilikasutajad, taskuvargad, koerad, jänesed, reostajad, trügijad  s.t teiste seljas sõitjad.

Bussijuhid sõidavad sujuvamalt, peatudes sõiduteele võimalikult lähemal, et reisijail
oleks kergem peale ja maha
astuda.
Reisisaatja abi vajavad lapsevankriga sõitjad, invaliidid,
eakad, raskete pakkidega sõitjad. Asjaliku reisisaatja abistav
käsi on igati nähtav ja tuntav,
tema töö väga tänuväärne. See
tagab sõitjaile kultuurse ja turvalise keskkonna, vaikuse ja
rahu, teeb sõidu meeldivaks ja

vaid tarib koormat euro ootel,
eks ikka õndsakssaamis lootel.

inimeste tuju heaks. Ei meeldi
reisisaatja töökohad aga neile,
kes enam ei saa ühissõidukis
peremehetseda ja kõva
häälega laamendada.
Olnud õudust ühissõidukeisse
tagasi ei taha. Reisisaatja väga
vajalik ja tänuväärt töökoht
peaks jääma alatiseks.
E. Saar,
ühissõidukit kasutav
linnakodanik

Oid ähmane on trükimürgist,
eetrivingust,
saab nudipäisem varem hingust,

Kui külm ikka on külm ilm?
Tänavuse tõelise pakasega tehti seaduslikult selgeks üks oluline
asi  külm ilm võib olla palju külmem kui kraadiklaas näitab.
Päris kanget talve pakub tuulekülm  see on see, mida inimene
tunneb ja mis võib olla hoopis madalama temperatuuriga kui
kraadiklaas akna taga näitab või raadio välja hõikab.
Nüüd said murelikud lapsevanemad teada, kas riskida saata järeltulijaid kooli või jätta nad külmapüha pidama.
Asi on meteoroloogiliselt lihtne, aga poliitiliselt  võta näpust!
Kui ilmnes, et tuulekülma arvessevõtu kohta oli oma ametiajal
määruse andnud ei keegi muu, kui keskerakondlasest sotsiaalminister Jaak Aab, võis isegi raadios kuulda rahvateenrite
arvamusi, et selline määrus tuleks küll ära tühistada. (Aga võibolla seejärel uuesti kehtestada  juba praeguse koalitsiooni ministri poolt?) Seni aga on lootus, et külma ilma tõelisust aitab
hinnata Aabi koefitsient.
Magnus Lilienkampf Lillekülast

Ülipaindlik Leinatamm
Viimases Kesknädalas oli lugejakiri, kus juhiti tähelepanu sellele, et ETV Erisaate uus saatejuht Tarmo Leinatamm (pildil)
on kaotanud saate sära ning sellest on saanud järjekordne
reformierakondlik väljaanne. Kirjas oli märgitud, et Leinatamm
on endine reformlane, ent tegelikkuses pole ta sellest erakonnast kuhugi kadunud. Ta on suisa PRAEGUNE reformierakondlane.
Millegipärast Tartus, kuigi mees elab Tallinnas. [---] Tartus tegi
ta 15 aastat tagasi oma Kreisiraadio saateid koos Hannes Võrno
ja Peeter Ojaga. Viimane juhib Kanal 2s üht teist reformierakondlikku saadet, Ärapanijat.
Iseenesest huvitav tähelepanek Kesknädalas. Minu mäletamist mööda oli
Leinatamm hoopis Res Publica liige, kuna
ma ei pannud tähele, kuidas ta 2005. aastal
erakonda vahetas ja Reformi astus. Ehk
siis, pärast Partsi valitsuse kukkumist
vahetas kibekiirelt paati. Selline mees siis,
Leinatamm, kustpoolt tuul, sealtpoolt
meestegelane. Ja kohitseb nüüd Erisaadet, mis muutus valitsuse tegemiste
suhtes liiga kriitiliseks. Kus Tafitshuk küsis Ansipilt, kas ta on
UFO. Selge, et sellisele asjale tuli lõpp teha. Saate endisele
säravale juhile Urmas Vainole tehti ettepanek, millest ei saanud
keelduda, ning Reformi valvekoerale oligi tee valla. Erisaade
on muutunud Leinatamme juhtimisel järjekordseks valitsuse
propagandasaateks, mille viimne osa naeruvääristas Laari, keda
Reform on süsteemselt maha tampinud kui peamist konkurenti.
Ka lauljad, kes ei tea asjast suurt midagi, on rakendatud selle
propagandavankri ette. Ajupesu töötab, niisiis, täistuuridel.
Kirjutas Inno Tähismaa

kus usk ja lootus saanud hauaks.

Toimetus sai vihase meili

Jääb tumedaks see paik veel
kauaks.
Meie suuri poetesse matkides
Ants Metsla Vändrast

(Inno ja Irja blogist 13.02.)

Avastasin oma postkastis teie poolt välja antava soperdise, mida te
nimetate populaarseks rahva poliitika leheks. Seoses sellega
soovin teile teatada, et ostan wc paberit poest (on kvaliteetsem) ja
usun, et leiate oma paberile rakenduse ka mujal kui minu postkastis.
Lugupidamisega Toomas Pari
Rapla, Mahlamäe 95

Toimetuselt: Kas seda tuleb lugeda enesest lugu pidamise avalduseks ammusest ajast täieliku
kirjaoskusega riigis?

Braavo, Tarmo Jüristo ja Postimees!
Viimastel aastatel olen olnud nördimusest sunnitud
üsna tihti kirjutama vastukajasid meie peavoolumeedias avaldatud artiklitele või kõneldud tekstidele, mille autorid püüavad rahvusradikaalsest
ideoloogiast lähtudes maha teha Rahvarinde saavutusi, kiidavad taevani meie praeguse valitsuskoalitsiooni seisukohti ja otsuseid, üritavad naeruvääristada opositsiooni ja eriti Tallinna linnavalitsuse iga
sammu.

ENDEL
RIHVK
kolumnist

Seekord on aga minu kirjutise
ajendiks sootuks vastupidine
emotsioon. Ajaleht Postimees
avaldas 9. veebruaril Tallinna
Ülikooli doktorandi Tarmo
Jüristo arvamusloo Eesti rahvusliku tahte triumf?, mille

lugemine pakkus sedavõrd
suurt naudingut, et ma ei
pidanud paljuks seda mitu
korda üle lugeda.

Sõnade sisu tuleb teada!

Kõnealuses kirjutises näitab
noor teadlane ilmekalt, kuidas
võhiklik marurahvuslike loosungitega vehkimine tegi kaitseminister Jaak Aaviksoost
Tartu rahu aastapäeval kõnet
pidades vaat et natsiretoorika
viljeleja, kuid see apsakas kinnitas veelkord juba ammu

rahvusradikaalide motoks valitud mantrat, et meie riigis
peab ülimaks prioriteediks
olema rahvuslaste ülemvõim,
mitte aga võrdsed võimalused
kõigile siinmail elavatele ja
seda maad oma koduks pidavatele inimestele.
Tarmo Jüristo artikkel on
mitmes mõttes pretsedenditu.
Eelkõige kvaliteedilt. Harva
kohtab lugu, kus ühtaegu ja
võrdväärselt ilmnevad autori
eruditsioon, teema aktuaalsus,
järelduste argumenteeritus,
teksti loetavus ja ülesehituse
otstarbekus.
Pretsedenditu on see ka Postimehes seni avaldatud lugude
tonaalsust arvestades.
Sedavõrd esinduslikul kujul
(üle lehekülje paigutatuna ja
teemakohaselt illustreerituna)
pole seal igatahes lähimine-

vikus juhtunud ühtegi kallutamata sisuga kirjutist nägema. Kui üldse millestki kinni
hakata, siis võinuksid illustratsiooni proportsioonid ja kunstiline lahendus mõnevõrra
teistsugused olla.
Kas tähistab sellise loo kilbile
tõstmine ajalehe püüdu liikuda
tasakaalustatuma sisuga väljaande suunas või oli lihtsalt
kahju taolisest pärlist loobuda?
Välistada ei saa mõistagi ka
seda, et reformarite mõjuväljas olev Postimees ei saanud
jätta kasutamata võimalust
IRL-ile väikest käru keerata.

Mis saab edasi?

Tõsi on aga ka see, et üks pääsuke ei too veel kevadet. Ei
ole ju veel kuigi palju aega
möödas sellest, kui 30. jaanuari Postimehe lisas AK

avaldati Imbi Paju essee
Eneseviha juured. Reetmisest
ja autundest, kus rahvusradikaalide apologeet
Paju
kordab ühes Vabariigi kodanike saates Mart Helme välja
öeldud absurdset mõtet, et
Kreml panustab Eesti savisaarestamisele, et nagu oleks
Tiit Vähi oma seisukohtade
abil Venemaaga paremat läbisaamist toetades Eesti reetnud jne. Kõige krooniks kuulutab autor, et Eesti äriringkondades arvatakse, justkui oskaks Soome valitsus Kremliga
paremini asju ajada. Selle
arvamuse põhjendatuse kummutab Imbi Paju väitega, et
soomlaste arvates ei pidavat
äritegemise hinnaks olema
oma riigist ja iseseisvusest
loobumine. Sellega annab ta
ühemõtteliselt mõista, et tema

arvates on eestlaste puhul asjad
risti vastupidi.
Paraku kiskus jutt jälle negatiivse poole peale. Olen enda
jaoks otsustanud, et Imbi Paju
üsna läbinähtava propaganda
äratrükkimise võib ajalehele
andestada, kuna Tarmo Jüristo
särav kirjatöö kompenseerib
(pro tasakaalustab) selle täiel
määral ja enamgi veel.
Enesekriitiliselt pean tunnistama, et vanaks saades olen muutunud kiuslikumaks noorte
meeste vastu, sest töös nendega
kokku puutudes olen kogenud
sageli nende pealiskaudsust ja
võhiklikkust paljudes tähtsates
küsimustes. Nüüd olen tänu
Tarmo Jüristole sunnitud oma
seisukohta korrigeerima. Kui
meil leidub temasarnaseid teraseid noori mehi, siis pole kõik
veel kadunud!
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Tallinna Linnahalli odüsseia

kultuur 9

Kaukaasia eestlaste
iga-aastane kokkutulek
Seekord 31. korda

30 aastat tagasi ehitatud Tallinna Linnahall on
tänaseks jõudnud üsna nirusse seisu. Sellest said
aru mitu erinevat linnavalitsust, kes tegid katseid
Linnahall maha müüa või renoveerida.
kuhu laen läheb. Selles ei nähtud aga teispool ookeani suurt
probleemi, seda isegi mitte
meie riigi jaoks, kes mis tahes
hinnaga eurotsooni pürgib.

Ansipi & Laari hirm 
USA investeering
Keskerakonna toel

EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Eriti pingutasid omal ajal Tõnis
Palts ja Liisa Pakosta, kuid
tulemusi neil ei olnud.
Linnahall jäi ikka samasuguseks nagu 1980. aastal, ai-

Mina olin see, kes ookeanitagustele partneritele ennustas
Eestis võimalikke sisepoliitilisi probleeme. Tuletasin meelde, et Riigikogu valimisteni on
vaid aasta ning valitsevatele
parteidele  Reformierakonnale ja IRL-ile  ei meeldi, kui
Keskerakond Tallinnas suudab
lahendada probleemid, millest
valitsusparteide jõud üle ei
käinud, kui nemad pealinnas
võimul olid.
Ennustasin, et Ansip ja Laar
teevad kõik, et suur investee-

Argumendid olid kaalukad ning
ma jäin nõusse. Minagi ei kujutanud ette, mil viisil valitsusparteid ja õukonnameedia võivad seda projekti blokeerida. Ei
saa viidata Tallinna maksukoormale, sest laenu võtab ja
maksab kinni erafirma. Ei saa
rääkida, et investeering hakkab
takistama Eesti liitumist eurotsooniga, sest ei mõjutata
kuidagi Maastrichti kriteeriumide täitmist. Ei saa isegi öelda,
et linnahall on ainult Tallinna
asi ega puuduta riiki, kuna selgelt on tegemist üleriigilise
objektiga.
Pealegi omab investeering
Tallinna linnast laiemat tähendust. See võimaldaks algatada
analoogilisi arenguprojekte
teistes Eesti linnades ning looks
kriisis vaevlevas ehitussektoris
juurde tuhandeid töökohti.

Vaikuse katkestas
hämaravõitu Rõivas

Nii me teatasimegi ameeriklaste investeeringutest ka mee-

Tallinna Linnahall. Valmimisaasta  1980. Tallinn
oli siis olümpialinn.

Foto: Raepress
nult lagunemismärke tuli juurde. Vahepeal räägiti viimases
hädas isegi lammutamisest,
aga sellele kurjale plaanile pani
muinsuskaitse käe ette.
Ka keskerakondlikul linnavalitsusel kulus Linnahalli kordategemisel vajalike partnerite otsimiseks ja kõnelusteks
nendega mitu head aastat, kuni
mullu kevadel lõpuks ameeriklastega esimene kokkulepe
sõlmiti. USApoolt kirjutas alla
miljardär Ronald Lauder, kes
asutas selle projekti elluviimiseks omaette firma Tallinn
Entertainment; Tallinna poolt
 abilinnapea Taavi Aas.
Kokkuleppele järgnes, nagu
ikka, investeeringuteks vajalike rahade otsimine, mis ei
olnud isegi USA-s lihtne. Ka
sealpool ookeani on sügav
majanduskriis ning pole sugugi populaarne teha investeeringuid
Ida-Euroopasse.
Lõpuks teatati sügisel, et vajalik raha on leitud. Saadi nõusolek USA valitsuse garanteeritud võlakirjade emiteerimiseks
vajaliku summa ulatuses.
Iseenesest küllalt traditsiooniline investeerimisviis, mida
viimastel aastatel on USA toel
rakendatud ka Iisraelis, Horvaatias jm. USA finantsreeglid
kirjutavad ette, et lisaks USA
valitsuse garantiile peab olema
ka selle maa valitsuse garantii,

ring jääks Tallinna tulemata.
Püüdsin selgitada, et nad ei lepi,
kui Eesti suurim välisinvesteering, pealegi majanduskriisi ajal, tuleb keskerakondlikku
Tallinna ning opositsiooni
poolt suunatuna. Soovitasin
investeeringuga oodata, kuni
2011. aasta kevadised Riigikogu valimised on möödas
ning Ansipi ja Laari punt
Toompealt maha valitud. Kui
need Linnahalli asjad kümme
aastat on veninud, siis võivad
ühe aasta veel oodata!
Mind julgustati: Eesti jaoks
olevat liiga tähtis hoida häid
suhteid Ameerika Ühendriikidega. Seda on peetud lausa
Eesti valitsuse esmajärguliseks
välispoliitiliseks prioriteediks.
Toompeal on väga raske sellest pakkumisest ära öelda.
Isegi kui see rahva silmis
kõigutab usaldust Reformierakonna ja IRL-i suhtes, on
see investeering kasulik Eestile
tervikuna. Ei saa olla, et kahe
partei lühiajalisi valimishuve
nii jõhkralt eelistatakse riigi ja
rahva pikaajalistele huvidele.
Seda enam, et Ronald Lauder
ei ole mees metsast, vaid tegu
on USA ühe suurima investoriga Ida-Euroopasse; pealegi
endise kaitseministri asetäitjaga, kellele ei ole võõrad ka
mõjuvõimsa sõjatööstuskompleksi huvid.

diale. Algul mulle näis, et meie
sõnumist ei saadud aru. Paar
nädalat kestis meedias sügav
vaikus. Nüüd mõistsin: hauti
plaani, mida keskerakondlaste
ebamugava pakkumisega peale
hakata. Väga ei pingutatud, siht
võeti projekti lihtlabasele
diskrediteerimisele.
Alustas Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi
Rõivas (RE), kes 11. veebruari
Delfis nimetas investeerimisvõimalust hämaravõitu skeemiks.
Pange tähele  Rõivas ei olnud
näinud ühtegi investeeringuga
seotud dokumenti! Poliitilise
ärapanemise hoos ta unustas, et
nii kõrgel riiklikul positsioonil
oleval ametiisikul ei ole kohane
Ameerika riikliku institutsiooni
garantiid nimetada hämaravõitu tehinguks.
Mõtlesin Delfit lugedes: nii
Ameerika Ühendriikide valitsus, advokaadibüroo Hills Stern
& Morley LLP kui ka Ronald
Lauder on Tallinna linna jaoks
igati soliidsed koostööpartnerid, ning Rõivase poisikeselik käitumine heidab varju nii
talle endale kui ka kogu meie
riigile.
Aga signaal oli antud. Samal
päeval teatas Äripäev, et
Tallinna juhid, sh abilinnapea
Taavi Aas lasksid ameeriklastel end haneks tõmmata. Päev

hiljem korrutas Õhtuleht:
Selge, et praegu püüab Tallinn
Entertainment LLC meid alt
vedada, jättes ärimeeste plaani
kõrbemise puhul kõik riskid
Eesti kanda.
Mis riskid need siis ikkagi on?
Isegi kui see garantii kunagi
peaks realiseeruma, mida ma
ei usu, siis nii nagu taolistes
projektides ikka, saab garantii
andja vara, st renoveeritud
Linnahalli omanikuks.
Nüüd saab selgeks, mida ajakirjandusliku turmtulega taheti
saavutada: Eestis diskrediteerida ameeriklasi, aga USA-s
projekti siinpoolseid korraldajaid  Tallinna linnavalitsust ja
Keskerakonda.
Ameeriklasi esindav Lextali
advokaadibüroo saatis meediasse üksikasjalise vastulause,
aga seda pole mujal peale
Äripäeva isegi avaldatud. Selle
asemel külvatakse avalikkusesse ainult segadust.
Mõnes mõttes teeb see Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide linnavalitsusele isegi
au. Näitab, et valitsusparteidel
on vesi ahjus ja nad kardavad
tõesti, et järgmisel kevadel
tuleb Toompealt alla tulla.
Üks mu Toompea-tuttav selgitas, milles olin tema arvates
eksinud: Te arvasite, et Reformierakonnale ja IRL-ile on
olulised suhted USA-ga.
Muidugi, aga see kehtis suhete
kohta Bushi Ameerikaga. Miks
te arvate, et samamoodi suhtutakse ka Obama Ameerikasse?
Otsige viimase aasta jooksul
Eesti ajakirjandusest kasvõi
üks positiivne kirjutis USA
demokraatide ja Obama
algatatud reformide kohta. Te
ei leia seda.

Keskerakond teeb ära.
Alati

Võitlus Tallinna Linnahalli renoveerimise
eest jätkub.
Linnahall peab saama ja saabki
ükskord korda. 19. veebruaril
on mul arupidamine rahandusminister Jürgen Ligiga. Pärast
saab selgemaks, kas jäävad
peale Reformierakonna ja
IRL-i positsioonid või siiski
Tallinna rahva huvid, mida
meie esindame.
Tuletan meelde, kuidas Eesti
parempoolne meedia materdas
Keskerakonda, kui me võtsime
ette Vabaduse väljaku renoveerimise, Harju tänava haljasala rajamise, veevärgi ja
kanalisatsiooni
ehitamise,
sundüürnikele munitsipaalmajade püstitamise ning koolimajade laiaulatusliku remondi.
Kuidas rahvast hirmutati juttudega, nagu oleksime Vabaduse
väljaku aluse linnasüdame maa
juba ärimeestele maha müünud
jne. Tallinlastele püüti tõestada,
et Keskerakonna plaanidest ei
tule midagi välja.
Meie oleme oma töö ikkagi ära
teinud. Siis on olnud ka konkurentide ning neid teenindava
meedia suu lukus. Miks arvate,
et seekord läheb teisiti?
Toimetuselt: Edgar Savisaar
üritas seda kirjutist pakkuda ka
Postimehele, kuid tulutult.

Laupäeval, 6. märtsil kell 14
Tallinnas Nõmme Kultuurikeskuses
Sissepääs kultuuriüritusele tasuta
MTÜ Kaukaasia Eestlased esimees
Erich Kosenkranius
56 468 779

Enn Eesmaa ja Kadri Simson
Pärnus
Keskerakonna Pärnumaa piirkond
kutsub kohtuma Enn Eesmaaga ja
arutlema Eesti välispoliitikast
laupäeval, 20. veebruaril kell 12.00
Pärnu raekoja suures saalis ja
kell 15.00 Vändra Kultuurikeskuses.
Kohtumised juhatab sisse
Kadri Simson.
KE Pärnumaa piirkonna juhatus

Üritused Tartus

Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 11
Tartu linnavolikogu esimehe
prof Aadu Musta
vabariigi aastapäeva tervituskohv.
Neljapäeval, 25. veebruaril kell 1518
nõustab tartlasi erakonna büroos jurist
Marjo Antik.
Kolmapäeval, 1. märtsil kella 1618
võtab valijaid vastu Riigikogu liige
Nikolai Põdramägi.
Üritused toimuvad Keskerakonna
Tartu büroos (Ülikooli tn 12, III korrus)

Kohtumised valijatega
Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna büroos
(Kesk tn 14, Jõgeva) kohtuvad valijatega:
laupäeval, 20. veebruaril kell 1014 Marika Tuus
laupäeval, 27. veebruaril kell 1014 Heli Raevald

Lasnamäel kohtuvad seeniorid
KE Lasnamäe piirkonna seeniorid kohtuvad
laupäeval, 20. veebruaril kell 14.00
piirkonna büroos (Punane 18206)
Tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva.
Räägime elust tänasel
Eestimaal.
Külaline on Lasnamäe
halduskogu ja Tallinna
linnavolikogu liige,
Keskerakonna seenioride
kogu esimees
E.-J. Truu
Elmar-Johannes Truu

Järgmine Kesknädal
jõuab tellijate postkasti
25. veebruaril.
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Saint Tropez*, 432/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 79/171
10:50
Hooaeg* Rä
11:30
Austraalia
supermodell*
12:30
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
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13:30
13:45
14:35
15:05
15:55
16:55
17:45
18:35
19:20
20:20
21:05
22:05
22:55
23:45
0:35
1:25
5:00

Top Shop
Da Vinci juurdlus*
Lähedaste jälgedes*
Tee õnnele, 182
Saint Tropez, 433/464
McLeodi tütred
Meedium
Nokitsejate suur
võidusõit
Austraalia supermodell
Oprah
Toiduhullud
Meie salajane elu
Kuulsuste
ekstreemsused
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

NELJAPÄEV 25.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 79/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 433/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 80/171
10:50
Nigella ampsud*
11:20
Austraalia supermodell*
12:25
Põrgulikud pruudid 3*
13:15
Top Shop
13:30
Aafrika südames*
14:25
Coleeni kaunitarid*
15:20
Tee õnnele, 183
16:10
Saint Tropez, 434/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Nokitsejate suur
võidusõit
19:20
Austraalia supermodell
20:20
Oprah
21:05
Mängufilm Me olime
sõdurid
23:25
Ärapanija*
23:50
Meedium*
0:35
Reporter
1:25
Night Chat
5:00
After Chat
REEDE 26.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 80/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 434/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 81/171
10:50
Ostuhetk
11:20
Austraalia supermodell*
12:20
Meie salajane elu*
13:10
Top Shop
13:25
Kuulsuste
ekstreemsused*
14:15
Toiduhullud*
15:20
Tee õnnele, 184
16:10
Saint Tropez, 435/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Nokitsejate suur
võidusõit
19:20
Austraalia supermodell
20:20
Oprah
21:05
Mängufilm 7 tegemata
asja
22:40
Mängufilm Lõppmäng
0:15
Meedium*
1:00
Reporter
1:50
Night Chat
5:00
After Chat
LAUPÄEV 27.02
7:35
Uudised vene keeles
8:05
Top Shop
8:20
Mängufilm Pea
pilvedes
10:30
Top Shop
10:45
Nii heas kui halvas!*
11:10
Lähedaste jälgedes*
11:40
Mängufilm 7 tegemata
asja*
13:20
Mängufilm Peened
preilid
15:05
Da Vinci juurdlus*
16:05
Aafrika südames*
17:00
Meie salajane elu*
17:55
Põrgulikud pruudid 3*
18:45
Coleeni kaunitarid*
19:35
Ellujääja
20:05
Inga Lindström Nädalalõpp
Söderholmis
21:45
Briti selgeltnägijate
tuleproov
22:40
Dexter*
23:40
Naiste salajased elud
0:25
Reporter+
0:55
Night Chat
5:00
After Chat
PÜHAPÄEV 28.02
8:05
Uudised vene keeles
8:35
Top Shop
8:50
Inga Lindström Nädalalõpp
Söderholmis*
10:30
Top Shop
10:45
Kodusaade
11:30
Nigella ampsud
12:05
Kokasaade - Lusikas
12:55
Hooaeg
13:35
Oprah*

14:20
15:10
16:00
16:50
17:40
18:30
19:30
20:20
21:10
23:15
0:05
0:30
0:55
1:20
5:00

Oprah*
Oprah*
Oprah*
Oprah*
Kuulsuste
ekstreemsused*
Toiduhullud*
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
Tähed muusikas
Charlotte Gray
Coleeni kaunitarid*
Lähedaste jälgedes*
Nii heas kui halvas!*
Reporter+
Night Chat
After Chat

TV 3
ESMASPÄEV 22.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Kodu keset linna*
10.45
Zorro: mõõk ja roos
11.40
Top Shop
12.10
Kättemaksukontor:
Peaaegu täiuslik mõrv*
13.10
Monk: Hr Monki teine
vend*
14.05
H2O - Merineitsid:
Metamorfoos
14.35
A-Rühm: Mehhiko
surmasõit 1/2
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Kõige naljakamad
20.35
Raport
21.05
C.S.I. Miami: Tappev
kütus
22.00
SUUR FILM. Mängufilm
Öine lend
23.30
C.S.I. kriminalistid:
Kustunud iidolid
00.30
Dokumentaalfilm Ja
sündis film...Vasha
01.00
Miami Vice
02.00
NYPD Blue: Täpne
tabamus
02.45
Telejazz Live
04.50
Stop!*
05.15
Raport*
05.45
TV3 uudised
TEISIPÄEV 23.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Kodu keset linna*
10.45
Zorro: mõõk ja roos
11.40
Top Shop
12.10
C.S.I. Miami: Tappev
kütus*
13.10
Maatohter: Sammud
tundmatusse*
14.05
H2O - Merineitsid
14.35
A-Rühm: Mehhiko sur
masõit 2/2
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Kaua võib
20.30
Dr House: Õrnem pool
21.25
Mängufilm Den D
23.00
C.S.I. kriminalistid:
Tühjus silmades
00.00
NCIS: Kriminalistid:
Silm silma vastu
00.50
NYPD Blue
01.40
Kaua võib*
02.05
Stop!*
02.30
Telejazz Live
04.50
Stop!*
05.15
Kaua võib*
05.45
TV3 uudised
KOLMAPÄEV 24.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Mängufilm Kuidas ma
päästsin presidendi
11.00
Mängufilm Rin Tin Tin
12.45
Laulud tähtedega:
Isamaalised laulud
13.15
Lühimängufilm Päev,
mil ma kasvasin (Eesti
2008)
13.45
Dokumnetaalfilm
V.O.I.T.K.A

14.50
16.00
17.20
18.55
19.30
21.20

23.05
00.15
01.15
01.40
02.45
04.50
05.45

Metsavennad.
Dokumentaalfilm
Muskusveise
tagasitulek
Säärane mulk ehk sada
vakka tangusoola
Mängufilm Vesi peale
TV3 uudised
Mängufilm Härra
Magoo
Mängufilm Vasha
(Vasha , Eesti-SaksaSoome-Iiri 2008)
TELEESILINASTUS
Top Geari taliolümpiamängud
Shark: Kuumad staarid
Kuni surm meid
lahutab: Itaalia lugu
Top Geari tali
olümpiamängud*
Telejazz Live
Dokumentaalfilm
Muskusveise
tagasitulek*
TV3 uudised

NELJAPÄEV 25.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Kodu keset linna*
10.45
Zorro: mõõk ja roos
11.40
Top Shop
12.15
Mängufilm Härra
Magoo
14.35
A-Rühm: Poolt ja vastu
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Stiilipäevik: Appi tõttab
enja Fokin
20.30
A le Coq Live Eesti
Muusikaauhinnad 2010
22.30
Grey anatoomia: Selle
elu teine pool (2)
23.25
Päästjad: Klamüüdia
00.20
Vastasseis:
Hingamisaparaat
01.10
Jäljetult kadunud:
Tundmatu mees
02.00
Stiilipäevik: Appi tõttab
enja Fokin*
02.30
Telejazz Live
04.50
Päästjad: Klamüüdia*
05.45
TV3 uudised
REEDE 26.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Kodu keset linna*
10.45
Zorro: mõõk ja roos
11.40
Top Shop
12.10
A le Coq Live Eesti
Muusikaauhinnad
2010*
14.05
H2O - Merineitsid:
Pidutsejad
14.35
A-Rühm: Jänes, kes sõi
Las Vegase
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
NCIS: Kriminalistid
20.55
Mängufilm Palja relvaga
3
22.40
Mängufilm Silent Hill
01.00
Mängufilm Õnnekütid
02.35
Mängufilm Mina olen
palgamõrvar
04.40
Laulud tähtedega:
Isamaalised laulud*
05.10
TV3 uudised
LAUPÄEV 27.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Teismelised
ninjakilpkonnad
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid
10.00
Head isu
10.30
Stiilipäevik: Appi tõttab
enja Fokin*
11.00
Nurgakivi
Saatejuht Priit Valge
11.30
Naistemaailm
12.00
Grey anatoomia: Selle
elu teine pool (2)*
13.00
A le Coq Live Eesti

15.00
18.00
18.55
19.30
20.25
22.25
00.15
02.05
03.55
04.45
05.10

Muusikaauhinnad
2010*
Mängufilm Armastus
tööpostil
Homsed uudised
TV3 uudised
Vilde tee
Mängufilm Presidendi
poeg
Mängufilm Margot ja
pulmad
Mängufilm Surm sobib
talle
Mängufilm Sarimõrvari
pilk
Dokumentaalfilm
Higistavad naised
Head isu*
TV3 uudised:
Nädalalõpp

PÜHAPÄEV 28.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Teismelised
ninjakilpkonnad
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid:
Gracie kood 2/2
10.00
Mängufilm Metsikud
Tibud on armunud
12.00
Vilde tee*
Erikülaline on Henrik
Normann
13.00
Kõige naljakamad
koduvideod*
Saatejuht Erkki
Sarapuu
13.30
Mustkunsti kiirkursus
14.30
Stop!
Saatejuht Allan Muuk
15.00
Mängufilm Kuningas
Solomoni kaevandused
maadeavastaja.
17.00
Laulud tähtedega 2008
18.00
Homsed uudised: Vii
mind pallimängu
vaatama
18.55
TV3 uudised:
Nädalalõpp
19.30
Monk: Hr Monk ratastel
20.25
Kättemaksukontor
21.20
Mängufilm Püüa kinni,
kui suudad
23.50
Mängufilm Veretöö
01.30
NCIS: Kriminalistid:
Bikiinivaha
02.20
Telejazz Live
04.25
NCIS: Kriminalistid:
Bikiinivaha*
05.20
Nurgakivi*
05.45
TV3 uudised:
Nädalalõpp

TV 14
ESMASPÄEV 22.02
09:00
Info TV
18:35
Eestlased Ameerikas,
19/26
19:05
Eestlased Ameerikas,
20/26
19:35
Tule metsa 6
20:00
EMT Estoloppet Viru
Maraton
20:15
Pealinnapilt
20:45
Spordilood
21:10
Lõunalaius 2.
21:40
SEB Kõrvemaa
suusamaraton
22:00
Pealinnapilt*
22:30
Ära jää hiljaks. Varakult
avastatud rinnavähk on
ravitav
23:00
Info TV
TEISIPÄEV 23.02
09:00
Info TV
18:35
Pealinnapilt*
19:00
Eestlased Kremlis.
Juhan Aare ja Toomas
Lepa dokumentaalfilm
20:00
Mehed ei nuta 2009/5*
20:30
EMT Estoloppet Viru
Maraton
20:45
Kunstimaailma meistri
teoseid
21:15
Pealinnapilt*
21:45
Keskerakonna
majanduskonverents
23:45
Info TV
KOLMAPÄEV 24.02
09:00
Info TV
16;30
Talv Tallinnas
16:50
Pealinnapilt*
17:20
E-Piim Põltsamaa
meierei 100
17:40
SEB Kõrvemaa
suusamaraton
18:00
Eestimaa laul 88.
Rahvarinde suurüritus.
20:50
Aeroobika 2008
21:50
"Tulest tulnud.
22:50
EMT Estoloppet Viru
Maraton
22:35
Info TV

NELJAPÄEV 25.02
09:00
Info TV
18:40
E-Piim Põltsamaa
meierei 100
19:00
Pealinnapilt*
19:30
Pool-Piljard. 10-palli
Eesti Meistrivõistlused
21:30
TeleTallinn stuudios on
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar*
22:30
Talv Tallinnas
22:50
Spordilood
23:15
Info TV
REEDE 26.02
09:00
Info TV
18:30
Aeroobikakuninganna
2008
19:30
EMT Estoloppet Viru
Maraton
19:45
Südamejuust.Saade
sellest, kuidas sündis
innovatiivne toode
Südamejuust.
20:15
E-Piim Põltsamaa
meierei 100
20:35
Spordilood.
21:00
Pool-Piljard. 10-palli
Eesti Meistrivõistlused
23:00
Info TV
LAUPÄEV 27.02
09:00
Info TV
18:30
EMT Estoloppet Viru
Maraton
18:45
Spordilood.
19:10
Vaenlane no 1.
Räägime alkoholist
19:40
SEB Kõrvemaa
suusamaraton
20:00
"Tulest tulnud.
21:00
Eestimaa laul 88.
Rahvarinde suurüritus.
23:50
Info TV
PÜHAPÄEV 28.02
09:00
Info TV
16:00
"Tulest tulnud
17:00
Pool-Piljard. 10-palli
Eesti Meistrivõistlused
19:00
EESTI 2010 AASTA
MEISTRIVÕISTLUSED
STANDARDTANTSUDES
23:00
Info TV

Eesti Üürnike Liit
Tallinn, Sakala 23A
avatud:
esmaspäeval ja
kolmapäeval
kell 1316
teisipäeval ja
neljapäeval
kell 1013
Telefon 62 72 910
www.kodueest.ee
meiliaadress
est.tenants@neti.ee

Peeter Võsa
räägib elust
Lugupeetud Eesti
Keskerakonna Kristiine
piirkonna liige!
Olete oodatud
neljapäeval,
25. veebruaril kell 18.00
klubiõhtule Fööniksi
pubisse
(Toompea 8, Tallinn).
Esineb telestaar ja poliitik
Peeter Võsa teemadega
elust enesest.
Tule ise ja võta sõber
kaasa!
Palume registreerida
telefonil 53 02 35 52 kuni
23. veebruarini.

Telekava
ilmub
1. juulini
2010.
aastal.
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Nädala juubilar HELLE KALDA 60
Kas mäletad seda aega, kui me
poolteist aastakümmet tagasi
kogunesime teie pere vastselt
remonditud korterisse Tallinna
kesklinnas arutama taasiseseisvunud Eesti riigiasju?
Olime just moodustanud rahvaliikumise Õiguslik Tasakaal
esindamaks inimesi, kes olid
vanadesse majadesse oma
kodu rajanud ja keda nüüd
ähvardas saatuse sõrm ehk
omandireform kogu oma
jõhkruses.
Meie,
mehed,
istusime
muidugi tähtsate nägudega
laua taha. Ahvatleva kohvilaua
oli katnud Sinu meeldiv blond
noorik, kes ka ise elavalt lülitus arutellu. Siis nägimegi
oma Hellet esimest korda.
Toimekas Helle asus õige pea
meie võitluse etteotsa. Temast
sai sundüürnike liikumise
eestvedaja ja lipukandja.
Eeldusi oli tal selleks rohkesti
 Nõo reaalainete keskkool ja
Tartu Ülikooli majandusteaduskond võimaldasid edasipüüdlikule tüdrukule vaieldamatult väga hea hariduse.
Töökohavalikut Eesti Vabariigis tuli aga muuta  erialaselt

Ristsõna:
JAANUS KÕRV

töölt oli vaja lahkuda ja asuda
juba otseselt tegelema ühelt
poolt omandireformi temaatikaga, laiemalt kogu eluasemevaldkonnaga.

Helle võtma oma õblukestele
õlgadele ka teised sundüürnikud üle terve riigi. Täna
näitab ta, pisuke uhkus
südames, Tallinnas maju, kus
sundüürnikel reformiõuduse
eest õnnestus varju leida  tänu
temale. Seda on sajad ja sajad
korterid, koos inimestega, kes
ei unusta läbitud traagikat
mitte kunagi. Nagu Teiegi
pere, kuigi olete uue kauni
kodu rajanud nüüd Harjumaale.

Eesti Üürnike Ühenduste Liidu
esmastel
kokkusaamistel
1990-ndate alguses vanalinnas
Nunne tänavas tuli Helle meie
ellu kui energiline ja südikas
teie pere kodu kaitsja. Teie
Kunderi tänavas asunud korterit, kus äsja olite lõpetanud
ümberehitustööd (need olid
kulgenud koos võlgade ja suure
endapoolse tööga, mis suurremondiga iseenesestmõistetavalt kaasnes), ähvardas
võõrandamine õigusjärgsele
omanikule. Teie töökale perele
pidid Eesti riigi arvates jääma
vaid tühjad pihud.
Sellise ülekohtuga ei saa ühegi
perehoidliku ja targa naise meel
ja mõistus leppida! Teine laps
oli teil ju omaniku sisenedes
veel väike, nii nelja-viiene
või...?
Kuid isiklikud mured kasvasid
üldiseks, sest teiesuguseid
peresid tekkis Eestisse tuhandeid. Kes pidid lahkuma oma
kodust, kaks kätt taskus. Juba
1999. aastal valisime Helle
meie vastupanuliikumise üleeestilise organisatsiooni 
Eesti Üürnike Liidu  etteotsa.

Lisandus tegevus sihtasutuses
Tallinna Eluasemefond ja mitmetes Tallinna linnavalitsuse
komisjonides.
Et leida õiglust seadusandluses, asus Helle kandideerima
Keskerakonna koosseisus.
Kuigi teie peres polnud varem
mingeid parteilasi leidunud
ega poliitikat tehtud. Peale
edukat valimistulemust siirdus

Su naine Mustamäe linnaosavanemaks. Kodanikuühiskonna eestvõitlejana tegutsedes
järgnes edu Riigikogu valimistel, ja Hellest sai 2003. aastal
meie saadik Toompeal.
Me võime vaid aimata, kui
palju pingeid võis selline koormus tähendada naisele endale,
Sulle ja kogu teie perele. Lisaks
isiklikule kodukaotusele pidi

Omandireformi talumatut valu
tunda saanud sundüürnikud
tajuvad sestpeale kõiki probleeme teravdatult. Näiteks ka
energiasäästu ja üürisuhete
temaatikat, mida arutasime
Tallinnas meie korraldatud
konverentsil koos Saksamaa
üürnike ühenduse vanima,
Dresdeni organisatsiooni esindajatega. Eesti ühiskonnas
kajasid vastu ka Helle algatusel
toimunud konverentsid Rahvusraamatukogus: Omandireformi õiglased lahendid
(2007) ja Omandireformi
okkaline rada (2009).
Omandireformialase tegevuse
kokkuvõttena on Helle initsieerinud raamatu Kaotatud
kodud ilmumise, millesse on
koondatud sundüürnike lugu
aastaist 19892009.
Aga ees terendab järgmine
eesmärk  uus riiklik katast-

roof pärast sundüürnikke on
kodulaenajad. Jaak, sa oled
tark mees, eluaeg juristina
politseiliinis töötanud  ütle,
kuidas on võimalik, et valitsejad alles täna märkavad, et
meil pole olnud 20 aastat mingit eluasemepoliitikat? Meie
koos Hellega oleme seda neilt
ju kogu aeg nõudnud. Pill
tuligi pika ilu peale, nagu me
ka ennustasime.
Riigikogu kodulehe andmeil
vehkleb tubli naine nüüd
koostöös Hiina, Usbekistani,
Kirgiisi, Ungari, Aserbaidaani,
veitsi,
Iirimaa,
Kanada, Bulgaaria, Ukraina,
Kreeka, Rumeenia, Moldova,
Armeenia, Mongoolia, Gruusia, Läti, Venemaa, Leedu ja
Valgevene parlamendirühmadega.
Jaak! Kas Sa oma kallist kaasat
vahel kodus ka näed? Vast
vähemalt 17. veebruaril, sünnipäeval, naudite aega oma
pere seltsis koos laste ja lastelastega!
Õnne ja tervist teile mõlemale!
Õiguslikult tasakaalustatud
vabariigi taotlejad
Peeter Tedre ja
Vello Rekkaro
Foto: Urmi Reinde

I Lumememm: "Riigikogus pidi meelepäraseid seadusi saama tellida. Sul peaks ju ka reformikate ..." "... hulgas tutvusi olema."
II Lumememm: "Mul juba räägitud! Nad pididki kliimaparagrahvi muutma ja meile veel kolm..." "... kuud lund juurde andma."

Tere, lugupeetud kaasvõitleja
Jaak Kalda! Kirjutame Sinu
abikaasa Helle tänase juubeli
puhul Sulle avaliku kirja!

Telli Kesknäda! * Helista 617 77 17 * www.tellimine.ee * tellimine@expresspost.ee

