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Saimegi oma valge laeva!
MEIE OMA VALGE LAEV: Vaadake ja mõelge,
kas te tahate olla sellise laeva meeskonnas? Kas
tahate seda isegi siis, kui teile on kinnitatud, et
see laev ei upu eales?
Joonistas kunstnik Juku

Laev liigub vaevaliselt. Purjed on tuules räbaldunud,
meeskond nälginud ja vaevatud. Meeskonna rõivad
on lõpuni räbalais ja uusi pole võtta. Aga sügistormid
on kohe algamas. Suur osa julgematest ja targematest on laevalt põgenenud. Õigupoolest on nad
osanud vaikselt kaduda, probleeme tekitamata.
Mõnest ärakargajast on veel üht-teist kuulda. Mõni
jõlgub kusagil Soomes, osa on Saksamaal või
Austraalias. Neil kuuldavasti läheb enam-vähem. No
kui päris hästi ei lähe, siis vähemalt laevaorjusest on
ärakargamine neid päästnud.

PEETER VÕSA

Aga need, kes on jäänud, ei
suuda enam kõigi nõutavate
töödega hakkama saada.
Skorbuut on enamikul meeskonnast hambad suust võtnud.
Roiskunud toidu tarbimine
tekitab seedeprobleeme, ja kuitahes palju ka laevatekki ei
küüritaks, päris ära ei lähe laeva
saatev halb lõhn mitte kunagi.
Aga ega seda haisu kaugele ei
tunnegi. Et seda tunda, peab
kohe kindlasti laevas olema.
Eriti selgelt on lehka tunda
meeskonnaruumides. Mõni
nimelt on ahastusest jooma

hakanud ja enda püksiräbalad
paksu-vedelat täis lasknud
ning magab enda harimise
asemel õndsat joodiku-und.
Vanematel meeskonnaliikmetel, kel mõni õnnetus juhtunud,
on lahtisi mädanevaid haavu,
aga ravi pole kuskilt võtta.

Kõik siiski ei ole ehk nii
hirmus,

sest laev on läinud pikale
reisile. Trümmid olid ju teele
asudes Venemaa kaupa täis ja
läänes pidi selle eest hästi
makstama! Mõne peatuse ajal
on siit-sealt õnnestunud midagi ka kokku röövida ning kusagil on olemas mingid säästud. Kogu meeskond teab seda,
sest nende töö ja vaevaga on
kõik see kokku kogutud.
Aga näedsa! kapten andis
hullumeelselt suure osa ära
mitmele suurele luksuslaevale,
mis juhtusid mööda sõitma ja
kurtsid omi probleeme. Et
trümmist on rumm otsas ja

laevasuurtükid vajavad uuemate ja paremate vastu välja
vahetamist, muidu pole võimalik ei ennast kaitsta ega teisi
rünnata.
See ründamise värk ajas
kapteni eriti pöördesse, ja ta
tõstis endagi laeva kaitsekulutusi. No mine tea, äkki läheb
kellelgi seda laevukest vaja, ja
ega sedagi tea, kelle eest tuleb
santidest koosnevat nälginud
meeskonda kaitsta. Seda on ju
ajaloos küll ette tulnud, et
võõraid laevu on röövitud.
Kapteni arvates võiks minna
ehk isegi röövima. No näiteks
mõnda kauget maad. Päris
röövimiseks oleks seda hirmus
nimetada, aga kui röövimine
rahuvalvamiseks ümber ristida, võiks ju katset teha. Eks
tehtigi, aga ainult need, kes
röövides vigaseks jäid, visati
üle parda.
No õige ka  kui pole võimeline end ise röövides elatama,
eks siis hüppa! Hüppa laevalt

maha või kajutiaknast välja,
mis vahet lõpuks on! Ega see
laeva kurssi ei muuda!

Eks laeval ole muidugi
naisi ka.

Aga need sunnikud kipuvad
sünnitama! Siis hakkavad kohe
lastele teab mis head-paremat
ninaesist nõudma! Kust see
võetakse  ajal, kui laev peab
kündma oma vagu! Pealegi on
tarvis panna kapteni kajutis
pidu püsti, et möödakihutavalt
uhkelt lainerilt saabuvaid
külalisi vastu võtta.
Kui viletsa meeskonnaga teisi
röövida ei saa, aga pidu tahab
panemist, eks siis tuleb lastelt
ära võtta. Neile ju emad ühtteist varunud, ja nende toit on
vitamiinirikas ning tasakaalustatud. See maitseb hea mitte
ainult oma laevaohvitseridele,
vaid ka kallitele külalistele!
Ja tõesti näeb külmetav, nälginud ja räbalais meeskond
ikka üsna sageli kaptenikajuti

aknas tuld vilkumas ja mõne
ägedama pralle ajal kuuleb,
kuidas lüüakse klaase kokku
ning räägitakse võõrastes
keeltes ilusaid sõnu. Kapten
saab kiita ja ta laseb neid ülistuslaule ka meeskonnale ette
lugeda, et nood harimata lontrused aru saaksid, kui õiget asja
see pisike laevukene ajab.
Mõni küll kahtleb, et kas seda
kõike vaja on, aga tollel soovitatakse laevaohvitseride pidukajutist panna endale pähe
fooliummüts ja süüa seemneid.

Paraku pole seemneid
ammu saada!

Ainuke, kelle käes viimati
seemneid nähti, oli pootsmani
nooruke vend. Ega keegi päris
täpselt ei teagi, mis pootsmani
nimi oli. Oli ta nüüd Mihkel või
Mihhal või Mihhail.
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Juhtkiri

Reform ja prokuratuur kuuluvad kokku nagu meri ja tuul

Õhukese riigi
hapud viljad
TÕNIS MÖLDER
Keskerakonna noortekogu peasekretär

Rahvusringhäälingu populaarseim saade Pealtnägija paljastas 3. oktoobril jahmatava pildi sellest, kui abitusse olukorda on jõudnud Eesti sisekaitse.
Videolõik Viljandi pronksiööst pani kihama terve rahva, sest turvatunne
ja turvalisus puudutavad meid kõiki.
Kes seda saadet nägid, mõistavad väga selgelt, millest räägin. Eesti riigi
sisejulgeolek sai tol õhtul suure hoobi. Raske on sisendada inimestesse turvatunnet, kui reaalsuses suudetakse nelja minutiga hävitada kogu maakonna
kaitsevõimekus ning selle taastamiseks kulub üle 12 tunni. Ma parem ei
hakkagi oletama, kuipalju kordi inetumalt oleks võinud toosama õhtu
lõppeda sealsetele politseinikele ning abita jäetud elanikele.
Endisest poliitikust suhtekorraldaja Ott Lumi kahtles teemat kommenteerides, kas politsei sellist abitust on mõistlik üksikjuhtumi näol
eksponeerida avalikus meedias. Julgen väita, et on küll! Iga eestlane peab
teadma, millega ta riskib koduuksest välja astudes. Olgu tegemist halva
juhuse või igapäevase probleemiga  igal juhul tõi see Viljandi juhtum siseturvalisuse kitsaskohad kindlasti välja.
Vaatan videolõiku veel ning kuulen, kuidas inimesed politseilt nõutult küsivad: miks te ei tee midagi? Mõeldes seejuures turvalisusele meie riigis,
võtab see ikka seest õõnsaks küll. Paneb mõtlema, kas tasub igas linnas oma
jalga peale hilisööd välja tõsta. Soovitan siinkohal EMT konkursi Äpp-

KESKMÕTE: Politseinike arv on vähenenud, ja
kes soovikski pisut üle 600-eurose kuupalga
eest riskida iga päev oma eluga?
miljonär raames välja töötada idee, mis näitaks, mitu patrulli kusagil
maakonnas just sel päeval tööl on, et inimesed saaksid oma käike korrigeerida vastavalt kujunenud olukorrale.
Kuidas oleme jõudnud olukorrani, kus ametikohad politseis on täitmata
(4323 kohast 316 täitmata!) ja riigi reaalne võimekus kaitsta inimesi on alla
taluvuspiiri? Need on õhukese riigi hapud viljad. Iga maksuvaba reede
õhendab meie riiki ja sellega seonduvaid avalikke teenuseid, mida inimene
igapäevaseks eluks vajab. 1 protsent tulumaksu langetamist toob iga inimese
kukrusse keskmiselt 7 eurot lisaraha kuus.
Ei tasu olla kriitilised tänase võimu suhtes, kui me ise oleme valinud endale
õhukese riigi. Ehk mingegi siis ja ostke endale selle lisaraha eest turvalisust ja kiirabi ning kustutage õnnetuse korral ise oma naabri maja! Iga euro,
mis riigil jääb maksutuludest saamata, jätab väga sügava vao inimeste
igapäevaellu.
Kui oled kriitiline, siis ole konstruktiivne. Süüdistada ja kurta oskame kõik,
aga reaalseid lahendusi pakkuda suudavad vähesed. Soovitan siis siseminister Ken-Marti Vaheril vaadata peeglisse ja küsida: kas tema ja ta eelkäijad on teinud enda poolt kõik, et politseinike elu Eestis paremaks muuta?
Minu arvates mitte! Politseinike arv on vähenenud  kes soovikski pisut üle
600-eurose kuupalga eest riskida iga päev oma eluga? Palku kärbiti politseinikel 2009. aastal ning suurem osa kaotas oma sissetulekutest üle
paarikümne protsendi. Tänane valitsus ega ministrivahetus pole sisejulgeoleku olukorda parandanud.
Ah õige, lubasin olla konstruktiivne. Kerin nüüd korra ette 2013. aasta
riigieelarve eelnõu. Siseministeeriumile eraldatav raha väheneb, võrreldes
2012. aastaga, üle 12 miljoni euro jagu. Samal ajal Välisministeeriumi ja
Kaitseministeeriumi rahastatus suureneb 33 miljoni euro võrra.
Vähesed NATO liikmesriigid on majanduslanguse järgselt suutnud hoida
oma kaitsekulutused 2 protsendini SKT-st. Miks siis meie õhuke riik seda
teeb? Soomukeid ja miinipildujaid on 24. veebruari paraadil küll tore vaadata, aga sellega Viljandi pronksiööd laiali ei aja!
Fakt jääb faktiks. Ükski teine valdkond ei tohi saada lisaraha meie sisejulgeoleku arvelt. Lisaraha politsei ja päästeteenistuse võimekuse tõstmiseks on
meie eelarves olemas. See tuleb sealt lihtsalt üles leida.
Soovitan inimestel hoolikalt mõelda, enne kui jälle minnakse valima õhukese
riigi teed, kus 7 eurot Sinule tähendab 60 miljoni eurost miinust meie riigile. Kui inimene on hädas, siis abi saab pakkuda vaid ühiselt rahastatud avalike teenustega. Maksuvabad reeded siin ei aita!

Riigiprokuratuur kinnitas, et Reformierakonna ebaseadusliku rahastamise kriminaalasi on lõpetatud  vaatamata Silver
Meikari väite maikuises Postimehes, et erakond on vastu
võtnud teadmata allikatest pärinevat vara,
mis on vormistatud erakonnaliikmete annetustena.
Vaatamata kõigi kättesaadavate tõendite
kogumisele on iga kahtlustustes nimetatud
teo puhul lõppkokkuvõttes tegemist nn sõna
sõna vastu olukorraga, kuna kahtlustatavad
eitavad neile etteheidetud tegusid, jutustab
juhtiv riigiprokurör Heili Sepp (pildil)
Delfis. Kirjeldatava sündmuse ja esmase
ütluste andmise vahele jääb kaks kuni neli
aastat ning pika ajavahemiku möödumine
uuritavast teost uurimise alguseni on
sisuliselt muutnud tunnistajate väidete
tõsikindla kontrollimise võimatuks, lisas
Sepp.
Prokuratuuri pidur tähendab, et reformistid on puhtad poisid
nagu alati. Kogu loo tulemus on, et Reform kõlas viimaste
kuude jooksul meedias kõvasti ja kasvatas koguni oma populaarsust. Valijatele meeldis puhastumine valitsuse juhtparteis. Oma julge ülestunnistusega osutus Meikar Martin

Leedu saab Baltimaade esimese vasakvalitsuse
Pühapäeval toimusid Leedus parlamendivalimised ja uue
tuumaelektrijaama rajamise referendum. Kuigi Eesti meedia on nende kommenteerimisel olnud enam kui napp, on
läbi tilkunud (ERR), et valimised võitis Tööerakond 20 protsendiga häältest. Meie võimuparteisid
(koos sellega ka Eestis valdavat valitsusmeediat) võtab see tulemus tõesti kaameks,
sest eks oodati siin Läänemere põhjakaldal
pigem pehmete sotside võitu, kes aga tulid
teiseks, juhituna Algirdas Butkeviciuse
poolt. Alles kolmandaks platseerusid praeguse peaministri Andrius Kubiliuse konservatiivid. Neljandaks jäi küll marginaalsena, aga siiski värvikana Rolandas
Paksase (on olnud Vilniuse linnapea, Leedu
peaminister ja oli lühiajaliselt ka president
 05.01.2003 kuni 06.04.2004) juhitud
Kord ja õiglus. Kohtade lõpliku jaotuse
Seimis otsustab vähem kui kahe nädala
pärast peetav parlamendivalimiste teine
voor.
Seega võitis ühes Baltimaadest nüüd lausvasakpoolsus. Tööerakonda juhib Viktor Uspaskihh (pildil),
kelle kohta meie kallutamata meedia ei unusta kunagi
lisamast rutiinseid epiteete vene päritolu ja Moskvameelne. Siinsed vähesed uudised on viidanud ka sellele, et
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Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

vasakpoolsus justkui pidigi võitma pärast majanduskriisi,
sest inimesed tahavad paremat elu  mida aga parempoolsed
parteid lubada ei saa.
Tuntud blogija Toomas Puurman kirjutas esmaspäeval ainsa
eestikeelse allikana oma blogis Wabariigi
värk ka mõningase võrdluse Eesti oludega,
mainides, et Tööpartei puhul on tegemist
meie keski analoogiga: Nagu keski meil,
püüti sealset Tööparteid igati marginaliseerida Venemaa käepikendusena, kasutades selle saavutamiseks ära õiguskaitseorganeid. Kusjuures seni oli ju võim Leedus
meie võimuparteide analoogide käes, kes
muuseas on majandusküsimustes isegi
paremini hakkama saanud kui meie IRLreform. Puurman resümeerib, et Tööpartei
edu tähendab ainult seda, et just leedu valijad hääletasid (ilmselt siis paljus protestiks)
venevastasuse õhutamise poliitika vastu.
Samuti võtab Puurman ennustada, et sama
saab toimuma meie võimuparteide poolt
aetava poliitika jätkudes järgmistel parlamendivalimistel ka meil Eestis.
Tuumajaama vastu hääletas muide 60% Leedu valijaist 
seda meie meediast ikka natuke kuulda oli. Kõigest pikemalt järgmises Kesknädalas!
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Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

Lutheriga sarnaseks usupuhastajaks, kes teatas, et vanamoodi
 pettuste ja valedega  edasi minna enam ei saa.
Tagantjärele hinnates võis kogu lugu olla Reformierakonna
kaval PR-kampaania. Asjaosalistele pidi ju
algusest saati olema teada, et pika aja tõttu
on prokuratuuril võimatu süüdistusi esitada.
Keski esimees Edgar Savisaar imestas juba
25. mail, et kui Meikar on nii siira silmavaatega poiss, mida ta siis tegi kaks-kolm
aastat tagasi, kui juba varem oli paremaid
võimalusi tõega päevavalgele tulla.
Sõltumata Reformierakonna ja Meikari motiividest jäi selles kaasuses vastamata kõige
tähtsam küsimus: kust tuli raha parteikassasse? Sellele ei soovinud prokuratuur vastust otsida. Täpselt samuti nagu prokuratuur
ei soovi välja uurida Indrek Põderi kaasosaliste nimesid. Või neid tublisid poliitikuid,
SCANPIX
kes aastaid riigireetur Hermann Simmi kõrgetesse riigiametitesse mahitasid.
Seega, hundid söönud, lambad terved. Iseasi, kas reformierakondliku tsirkusega enam nii kergelt lepitakse. On ju
inimesi kõvasti ja kaua lollitatud. Leiva korraldamisega oma
rahva lauale pole Reform suutnud tegelda aastaid.

PARTS

Fotod Indrek Veiserik

KESKNÄDAL

17. oktoober 2012

uudised 3

Riigikogu Demokraadid alluvad Saaremaa peremehele
Riigikogu Keskerakonna fraktsioonist eraldunud
saadikute moodustatud MTÜ Demokraadid nime registreerimist kaubamärgina taotleb nende asemel
hoopis Saaremaa firma.
11. mail 2012 esitas Saaremaa
äriühing OÜ Tuulaja avalduse
Patendiametile, et registreerida sõnad MTÜ Demokraadid ja väidetavalt tulilindu
kujutav pilt kaubamärgina
kahes klassis. Klassis 16 on
peamiselt trükised; klassis 41
 haridus, väljaõpe, meelelahutus ja selle pakkumisega
seotud tegevused.

MTÜ nimi läks teisele
juriidilisele isikule

Taotluse esitamisel tuli tasuda
riigilõiv 185,33 . Üllatav pole
mitte taotluse esitamine kõigest kolm päeva pärast samanimelise MTÜ registreerimist,
vaid selle taotlemine kõrvalise
firma poolt. Kui tegemist
oleks pahatahtliku teoga, siis
kindlasti oleksid Vakra, Borodit, Laanet, Luigas, Kaljuvee
või keegi teine MTÜ Demokraadid juhatuse liikmetest
protesti avaldanud. Vaikus selles küsimuses näitab, et nad on
andnud nõusoleku enda nime
minekuks teisele juriidilisele
isikule. Ilmselt siis peremehele, kes neid edaspidi rahastaks.

TAOTLEB
ENDALE SÕNU:
OÜ Tuulaja teine,
juulikuine taotlus
sõnadele MTÜ
Demokraadid +
logo Patendiameti
andmebaasis. Pilt
Patendiameti
kaubamärkide
registrist.

3. juunil edastas Delfi.ee artiklis Demokraadid tulevad
toime oma jõududega Rainer
Vakra sõnad, et MTÜ Demokraadid juhatuse otsusega
panustasid 8 asutajaliiget igaüks 500 eurot ja kuumakse on
100 eurot kuus. Ühenduse 41
liiget maksavad 10 eurot aastas. Patendiametisse taotluse
esitamise ajaks oli MTÜ-l
vahendeid seega vähemalt
4000 . Kaubamärgi riigilõiv
oleks sellest olnud vaid tühised
4,6 protsenti ehk 185,33 .

RAHATA POLEKS
NOID
DEMOKRAATE:
Taotluse esitaja
juured viivad
kontserni Lihtne
laen  lihtsam elu.
Kiirlaen
demokraatidele? Pilt
lihtnelaen.ee esilehest

Lihtne laen  lihtsam
elu

16. juulil esitas OÜ Tuulaja uue
samade andmetega avalduse
kaubamärgi taotlemiseks, sest
esimese menetlemine oli lõpetatud. Tõenäoliselt oli jäetud
riigilõiv tasumata.
Selline järjekindlus MTÜ
Demokraadid nime kaubamärgina registreerimisel pole enam
juhuslik, vaid teadlik tegutsemine. Varasemast on firma
taotlenud või juba saanud
kaubamärkidena endale nimed

Riik ei toeta surnud
maksumaksjaid mitte
kuidagi
Riigikogus lükati Reformierakonna ja
IRL-i häältega tagasi Keskfraktsiooni
eelnõu, mis oleks jõustumisel taastanud riikliku matusetoetuse 191,74
eurot. Sotsiaalkomisjoni aseesimees
Yana Toom (pildil) peab kahetsusväärseks, et koalitsioon eelnõu ei
toetanud.
Komisjonile saadetud kirjas seisab,
et meie eelnõu ei saa
toetada, sest matusetoetuse kaotamine parandab riigi
rahaliste vahendite
kasutamise efektiivsust,
rääkis
Toom. Kuid on küsitav, kas soov parandada riigi rahade
kasutamise efektiivsust saab õigustada seda, et inimesed on sunnitud võtma matuste
korraldamiseks kiirlaene või koguni loobuma
omakste matmisest. Matusetoetuse kaotamine
on halvendanud eelkõige madalama sissetulekuga
leibkondade olukorda. Võib juhtuda, et vähemkindlustatud inimestel pole rahapuudusel muud
võimalust, kui lasta kadunuke kremeerida või
matta kohaliku omavalitsuse kulul kui omasteta
isik, kirjeldab Toom kurba olukorda.
Keskerakond jätkab teema kallal tööd ja otsib
alternatiive, kuidas riik saaks olla abiks peredele,
keda tabas lähedase kaotus. Reformierakond ja
IRL peavad mõistma, et keegi pole surematu ning
et see mure võib tabada väga ootamatult igaüht,
hoiatab Toom.
Päev pärast eelmise eelnõu mahahääletamist
andis Toom üle keskerakondlaste uue eelnõu, mis
jõustumisel alandaks matusetarvikute käibemaksu 20 protsendilt 9 protsendile. Kuna koalitsioon leidis, et matusetoetuse taastamine pole
vajalik, siis nüüd pakume välja järgmise lahenduse. Kümned pered satuvad oma lähedasi
väärikalt ära saates võlgadesse  see on ebanormaalne olukord ja vajab lahendust.
Käibemaksuga kogutakse riigieelarvesse tulu.
Kuid kuivõrd eetiline ja mõistlik on koguda
riigieelarvesse lisatulu vähemkindlustatute leina
arvel? küsib Toom. Kõik need inimesed on ju
riigile makse maksnud, miks me siis neid vastavalt ei kohtle?

OMAKODU, Saarte Hääl,
Hiiu Nädal ja Hiidlane.
Möödunud aasta seisuga puudus firmas immateriaalne põhivara ehk kõik kaubamärgid on
kantud kuludesse. Selle ainuosanikuks on samal Kuressaare
aadressil tegutsev aktsiaselts
Holostovi Kinnisvarahaldus,
mille ainuosanik on Vjateslav
Leedo. Aktsiaseltsi aadress
internetis on lihtnelaen.ee ja

slogan Lihtne laen  lihtsam
elu.

firmat) ja liha töötlemist (OÜ
Saaremaa Lihatööstus). OÜ
Tuulaja on selles kontsernis
juriidiliste toimingute pakkuja.
Tulevik näitab, kui tulusaks
kujuneb Saaremaa firma OÜ
Tuulaja rahapaigutus kaubamärgi MTÜ Demokraadid
taotlemisse, aga Leedo pole
kindlasti huupi tegutseja. Tal
on juba praamiäri, raadiojaam,
ajalehed, lihatööstus, reisi-

Lisaks Kuressaare linnas asuvate kinnistute üürileandmise
ja haldamisega tegelemisele
pakuvad kontserni kuuluvad
äriühingud veel kinnisvara ostmist ja müüki (9 firmat), raadioprogrammi tootmist (Raadio Kadi), reisibüroo teenust
(AS Wris), loomakasvatust (2

Eestis inimesi jälitatakse ja
hoitakse liiga kaua vahi all
Eestis on võimalik tungida ootamatult
inimeste eraellu läbiotsimiseks. Peaministri sõnul toimub meil lausjälitamine ja
kahtlustatavaid hoitakse liiga pikalt vahi
all. Sellise anormaalse olukorra lõpetamiseks esitas Riigkogu Keskerakonna
fraktsioon eelnõu põhiõiguste rikkumise
lõpetamiseks ning muutmaks kriminaalmenetluse seadustikku ja sellega
haakuvaid seadusi.
Eestis rikutakse pidevalt põhiõigusi ja -vabadusi.
Strasbourgi inimõiguste kohtu
lahendid näitavad, et kriminaalmenetlus vajab põhimõttelist
reformi, ütles Keskfraktsiooni
aseesimees Mailis Reps (pildil).
Olukord, kus inimeste eraellu võib
peaaegu piiramatult sekkuda, inimesi jälitada ja läbi otsida ning, mis
veelgi murettekitavam, pikaajaliselt vahi all pidada, ei ole rahvusvahelise õigusega kooskõlas. Meie
eeskujuriikidega võrreldes on meil
ka väga kõrge kriminaliseeritus 
ligi pool miljonit inimest on kohtulikult karistatud!
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse
Assamblee liige Reps jätkas:
Euroopa Nõukogu esindaja ja
eksperdina pööran ma vaatlusmissioonidel Ukrainas õigusriigi puudustele tihti
tähelepanu. Seetõttu paistavad meie seadusandluse

puudujäägid kahetsusväärselt silma. Inimõiguste ja
põhivabaduste põhjendamatule piiramisele pühendab
oma tähelepanu ka Riigikogu inimõiguste saadikurühm.
Reps tuletas meelde, et vastuolule Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga on
viidanud teiste hulgas ka endine Euroopa Inimõiguste
Kohtu kohtunik, õigusteadlane Rait Maruste. Keskerakonna algatud riiklikult tähtsa küsimuse hiljutisel
arutelul Riigikogus rääkis samast asjast vandeadvokaat
Leon Glikman.
Teadaolevalt on ka praegune justiitsminister tunnistanud, et kriminaalmenetlus vajab
reformi, kuid konkreetsete ettepanekuteni siiani jõutud ei ole.
Kõigi inimeste põhiõiguste ja -vabaduste kaitse on meie kohus nii
põhiseadusest kui ka välislepingutest tulenevalt.
Keski eelnõu realiseerumisel täidetaks rahvusvahelise õigusega
sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste tagamise nõuded. Kaotataks
ka absoluutne menetlemiskohustus, mille arvelt vabanenud ressurssi saab kasutada tõsisemate
kuritegude uurimisele.
Arvestades Riigikogus õigussüsteemi arutelul tekkinud sisulist ja
konstruktiivset mõttevahetust, tundub mulle, et kriminaalmenetluse
seadustiku muutmisse on võimalik kaasata ka koalitsioonierakonnad, loodab Reps. KE, KN

büroo ja nüüd ka viis demokraati Riigikogus (Laanet,
Vakra, Borodit, Luigas,
Kaljuvee) ning üks Brüsselis
(Savisaar-Toomast), samuti
Rakvere linnapea (Varek).
Kn
Vt ka: Rainer Vakra:
demokraadid tulevad toime
oma jõududega.
Delfi 3.06.2012.

Kesknoored nõudsid
Toompeal: stopp
energiajookidele!

Keskerakonna Noortekogu korraldas Toompeal
piketi, kus nõuti energiajookide müügi keelustamist
kuni 16-aastastele noortele. Noortekogu esimehe
Jaanus Riibe sõnul oli nende eesmärk anda probleemi tõsidusest märku Riigikogu sotsiaalkomisjonile, kus Reformierakond ja IRL ei toetanud
Keskerakonna otsuse eelnõu energiajookide keelustamise kohta.
Kesknoored võtsid sotsiaalkomisjoni otsuse vastu
nördimusega, sest mure on suur. Energiajookide
tarbimine on laste seas ohtlikult populaarne, ning
lastearstid ja toitumisspetsialistid näevad laste tervisele siin tõsiseid ohte. Valitsus peaks tegelema ka
selle terava küsimusega, töötama välja programmi,
mis hõlmaks teavitustöö ja seaduslikud piirangud
energiajookide müümisel ja ostmisel.
Energiajookide rohke tarbimine avaldab mõju
noorte käitumisele, ilmnevad ärrituse, närvilisuse
ja rahutuse sümptomid, ning need võivad mõjuda
pärssivalt ka laste kehalisele arengule. Kesknoored
lubasid lähiajal aktsioone jätkata.
KE Noortekogu, KN

Terased mõtted
Maksusüsteemi ei muudeta, välissaatkondade nuumamist ei lõpetata, EASi raha tuuldeloopimist ei korrastata, Kaitseministeeriumi laiutavat hegemooniat ei piirata jne jne.
Nii väga tahetakse võimul olla, nii väga tahetakse eurooplastele meeldida, aga unustatakse, et kõige tähtsam on eestlaseks
jääda.
Haapsalu linnavolikogu esimees JAANUS KARILAID 8.10 ajalehes
Meie Maa, Aaviksoo ja Pevkur ajavad käe rahva taskusse.

Ansipi või Pevkuri tagandamisest enam ei piisa. Arstide streik
näitab selgelt, milline tervikuna on
Reformierakonna valitsuse moraal
ja eetika ning millisena nad Eesti
ühiskonda oma mõõtmatutest
kõrgustest näevad.
JAKKO VÄLI Delfis 10.10 Vesipeaga väikeriigil valutab
pea
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Mustpeade maja on rahva oma
paljude tõsiste kahtluste ja
õiguserikkumiste kinnimätsimise kõrval oma rolli ka selliste
jõuvõtete kasutamine, nagu näeme Mustpeade maja asjas.

Ükskõik mida ka Mustpeade maja ärakinkimise põhjenduseks ei tooda, see ei kõla enam veenvalt, vaid
pigem on kahtlase maiguga tehingu õigustamine.
Rahva ülekaaluka arvamuse kohaselt peab see
hoonekompleks jääma linnale.
TOOMAS VITSUT
Tallinna linnavolikogu
esimees

Üle-eestilise uuringu tulemused
tõestavad, et vastuseis hinnalise
kinnistu tagastamisele on totaalne. Eesti elanike valdav enamus pooldab Mustpeade maja
jätmist Tallinna omandisse.
Ainult 8% kõigist küsitletutest
ja tallinlastest veel vähem (6%)
arvas, et selle võiks tagastada
vennaskonnale. Seejuures on
oluline tähele panna, et tegu polnud mingi siseringi arvamuse
või erakondliku küsitlusega,
vaid professionaalseks hinnatud
TNS Emor tööga.
Kui tegin erakonna juhatuse
koosolekul ettepaneku küsida
rahvalt, mida nad arvavad Mustpeade maja andmisest ühele
tundmatule seltskonnale, ei leidnud see mõte kohe kõigi poolehoidu. Ega ma isegi esialgu arvanud, et avalik arvamus võib olla
nii üksmeelne. Juba üle 106 000
inimese on oma allkirjaga toetanud Mustpeade maja Tallinnale
jäämist.
Kui selline meie ühiskonnas
mitte eriti igapäevane üksmeel
osutus mõneti üllatavaks, siis
palju ootuspärasem oli küsitluse
tulemustest see, mis puudutas
vennaskonna tuntust. Selgus, et
2010. aastal asutatud MTÜ Tallinna Mustpeade Vennaskond,
kes Vabariigi Valitsuse jõulisel
toetusel ja juba mitut kohtuotsust eirates püüab kätte saada
Tallinna vanalinna üht väärtuslikumat hoonetekompleksi, on
praktiliselt tundmatu. 90%
inimesi kogu Eestis ja Tallinnas
küsitluse andmetel ei tea, mis
organisatsiooniga on tegu.

Meenutan, et vaidlus Mustpeade majana tuntud hoonekompleksi üle on kestnud Eesti iseseisvuse taastamisest alates.
Vabariigi Valitsus on lausa kahel
korral tagasi lükanud Tallinna
linna taotluse, et see populaarne
kultuurikeskus ja rahvusvahelise
tähtsusega arhitektuurimälestis
(asjatundjad ütlevad, et see on
kogu Põhja-Euroopas ainulaadne renessansistiilis hoone)
jääks üldkasutatavaks, nii nagu
ta praegu on. Majas toimub aasta
vältel ligi 300 kultuuriüritust.

IRL-i pensionisammas?

Selles valguses on lugejail ehk
eriti huvipakkuv teada, et Tallinna linnavolikogu istungitel,
kus Mustpeade maja tagastamise küsimus on korduvalt otsustatud eitavalt, on IRL-i fraktsiooni liikmed esinenud vastupidiste seisukohtadega.
Nii näiteks ka viimati, 4. oktoobri istungil, kui äsja olid avalikuks
saanud eelviidatud uuringu tulemused, esines IRL-i linnavolinik
Avo Üprus nagu mustpeade eestkõneleja. (Varem on ta volikogu
soovi jätta Mustpeade maja Tallinna rahvale nimetanud bolevistlikuks.) Seni on eestkõneleja
rollis esinenud sama erakonna
liige ja kunagine presidendikandidaat Peeter Tulviste. Tema
oli pikka aega ka ainus päevavalgust kannatav mustpea,
kuni ajakirjandus suutis hiljuti
välja uurida veel mõne nime.
Kui aetakse õiget asja (eesti
asja, nagu IRL-i juhid armastavad ise öelda), siis on arusaamatu, miks nii kiivalt varjatakse
selle vana ja kunagi ka üsna väärika vennaskonna praegusi liikmeid. Või on asi tänaseks juba
väärikusest väga kaugel? See
võib tõesti nii olla, kui vastab
tõele, et enne Teist maailmasõda
kuulus vennaskonda vaid üks
eestlane. 2008. aastal oli neli,
aga nüüdseks on juba üheksa
eestlasest liiget. Liikmeskonna
kiire kasv on käinud käsikäes
valitsuse otsustega maja tagastada. Samal ajal on jaganud
IRL koos Reformierakonnaga
võimu. Paratamatult tekib mulje, et tegu on IRL-i järjekordse
äriprojektiga, nii nagu seda oli
nt ka elamislubadega kauplemine, mida koalitsioonipartner

Mustpeade maja allesjätmist
toetab 106 129 inimest

Allkirjalehtedele kogunes poolteise kuuga 93194
toetavat allkirja Mustpeade maja jätmiseks Tallinna
linna omandisse avaliku kultuuriobjektina. Lisaks
anti 12935 toetusallkirja internetis. Tallinna Linnakantselei õigusteenistus esitas kohtule Mustpeade
maja linna omandisse jätmiseks mahuka materjali
tõendite näol, sh selle toetuseks kogutud 106129
allkirja. Tallinn on lubanud allkirjade kogumist
jätkata kuni detsembri lõpuni.

Kui tegin erakonna juhatuse koosolekul
ettepaneku küsida rahvalt, mida nad
arvavad Mustpeade maja andmisest ühele
tundmatule seltskonnale, ei leidnud see mõte
kohe kõigi poolehoidu. Ega ma isegi esialgu
arvanud, et avalik arvamus võib nii üksmeelne
olla, imestab rahvaküsitluse idee algataja
Toomas Vitsut nüüd. Arhiivifoto
lihtsalt oma huvides soosib.
Ehkki räägitakse ilusaid sõnu
sellest, et avalik huvi ja kultuuritegevus ei saa Mustpeade maja tagastamisega kannatada, pole
mingit põhjust seda juttu väga
tõsiselt võtta. Pigem näikse liikumapanevaks jõuks olevat just
aastatega üha enam vääristatud
kinnisvara, mida üks ja teine on
võrrelnud IRL-i pensionisambaga (Peeter Tulviste isegi rääkis
sellest). Teatavasti on Mustpeade maja teinud viimasel ajal
läbi põhjaliku renoveerimise;
lisaks kapitaalremondile 1980.
aastate lõpul on hiljuti korda
tehtud hoone fassaad, läbi viidud
hulk sisetöid ja parandatud katus.

Renoveerimine jätkub, kuid käimasoleva kohtuvaidluse tõttu ei
saa rääkida rahasummadest, mis
hoone remontimiseks ja korrashoidmiseks on kulunud. Need
pole väikesed.

Poliitiline möödalask

Tegelikult peaksin opositsioonierakonna liikmena olema rahul,
et IRL on kaasa tõmmanud ka
Reformierakonna, astudes jäärapäiselt vastu rahva enamuse õiglustundele. Keegi ju ei tea täpselt,
mille tulemusena on toetus valitsuskoalitsioonile üha langenud
ja jääb avaliku arvamuse uuringute järgi üle-eestiliselt juba
pikemat aega alla opositsiooni
toetusele. Küllap mängib siin

Kui linnavolikogu arutas 23.
augustil taaskord Mustpeade
maja saatust, siis otsustati küsida
selle kohta rahva arvamust.
Nüüdseks on see teada. Ent nagu
sageli varemgi juhtunud, et ulatu
rahva hääl Toompeale. Keskfraktsiooni liige Kaie Kõrb ütles
23. augustil linnavolikogu istungil, et kultuuriiimesed tunnevad
tuleviku pärast tõsist muret. Paljud loomeliidud, ülikoolide rektorid, heliloojad, muusikud jt on
kritiseerinud valitsusliidu tegutsemist.
See on igast õmblusest käriseva
ja aina rohkem rahva toetust kaotava Toompea võimuliidu poliitikute järjekordne fopaa. Kes
neid kõiki suudaks enam kasvõi
viimastest kuudest üles lugeda?!
Haledaim oli vahest sissekukkumine poole valikul ja valimistulemuste mõjutamisel Gruusias. Aga see on juba täiesti teine
analüüsimist vääriv teema.
Mustpeade-küsimuses oli vähemalt võimalus näidata, et ollakse
väljas rahva, mitte kitsa kildkonna huvide eest, aga ei suudetud taas kiusatusest hoiduda.
Kas selg on juba nii vastu seina,
et taganeda pole enam kuhugi?

Mustpea
Probleemist sain teada
internetist. Hakkasin asja
erinevatelt lehekülgedelt ja
Pealinna artiklitest uurima. Kui sattusin ajaloo peale,
läks asi täiesti põnevaks.
Mustpeade majast olen kogu
aeg teadnud. Tudengina käisin seal paar korda peol. Mu
kodukoht on tegelikult Raplamaal, elu tõi hiljem Haanjasse. Minu tädi elas Tallinnas Uuel tänaval. Lapsena sai
pidevalt Tallinnas käidud.
Meie koolis oli üks teatri- ja
kunstihuviline õpetaja, kes
kõikidele klassidele kordamööda Tallinna teatritesse
pileteid muretses. Nii vaatasime ära peaaegu kõik operetid, ooperid, balletid, muusikalid ja õpilastele sobilikud
sõnalavastused. Klassikaline
muusika ja tõsised tegemised
hakkavad vanuse kasvades
järjest rohkem huvitama,
sama saab öelda ajalooliste
majade ja ajaloo selle osa
kohta, mis puudutab fakte.
Ühel hetkel ma tundsin, et
pean kirjutama, miski minus
lausa hakkas karjuma. Lisan
siia ühe illustreeriva loo,
mille on kirja pannud minu
ema, ja tema kuulis seda oma
isalt, minu vanaisalt.
LIINA LAARS
Haanjamaalt

Katkend vanaisa eluloost,
mille pani kirja minu ema
Peale leeri töötas isa veel
Piirsalu vallas sulasena ja siis
läks Tallinna. Seal ta töötas
juhutöödel küll töövoorimehe
juures, ehitustöödel, leivategija ja maalrite juures ning
paljudel laadimistöödel. Lühikest aega töötas ta ka Lutheri
vabrikus, kus iga töönädala
lõpus makstud palk välja.
Nädala jooksul teenitud palga
eest oli ta saanud osta üli-

Omandireformi seadused ja õigu
4. oktoobril esitas Üürnike Liit igale Tallinna Linnavolikogu liikmele avalduse Omandireformi seadused ja õigusriiklus. Tallinna Linnavolikogu otsusega
5. oktoobrist 2006 tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek jätta tagastamata Tallinna linna omandis olev
Mustpeade maja hoonetekompleks, kuna seda kasutatakse avalik-õiguslikes kultuurihuvides. Mustpeade maja on kultuurimälestis. Omavalitsuse ülesanne on tagada Tallinna linna omandis olevate kultuurimälestiste säilimine.
Üürnike Liidu avalduses seisab, et taastatud riigis saab rääkida omanike õiguste taastamisest neile kunagi kuulunud
varale. Kuid reaalsuses ei ole
võimalik saada täna tagasi
kunagist vara. Õigusteadus lähtubki sellest, et omandisuhetes
pole võimalik anda seadusele
tagasiulatuvat jõudu, mistõttu
ei toimunud omandisuhete vallas meil restitutsioon, vaid siin
asuti uusi suhteid rajama omandireformi seadustega.
Riigi majanduspoliitikas on
tähtsaimaks omandipoliitika,
mille alusdokumendid on Eesti
Ülemnõukogu 1990. a 19. detsembri otsus Omandiõiguse

järjepidevuse taastamisest
ning 1991. a 13. juunil vastu
võetud Omandireformi aluste
seadus (ORAS). Viimane annab küll määratlused munitsipaliseerimine, erastamine ja
vara taasriigistamine, kuid ühe
tähtsama mõistena kasutatud
termin tagastamine on jäetud
õiguslikult avamata.
Võime mõttes soostuda, et
enam kui 50 aastat tagasi okupatsiooniperioodil Eestis ebaseaduslikult võõrandatud varad tuleb tagastada nende endistele omanikele või nende
pärijatele. Kuid tegelikkuses
pole varade tagastamise käigus
mitte keegi õigusjärgsetest sub-

Vasakul: Üürnike Liidu 2009. a välja antud
omandireformialane kogumik Kaotatud kodud.
Paremal: MTÜ Koduõigus koostöös Üürnike
Liiduga andis 2011.a välja teise omandireformiteemalise kogumiku Lõhutud elud.
jektidest nüüd saanud tagasi
1940. aasta vara, vaid neile on
antud omandiõigus 1990. aastate varale.
MTÜ Koduõigus esindaja Vel-

lo Rekkaro ja Üürnike Liidu
esindaja Peeter Tedre tuletasid
neid elementaarseid mõisteid
Tallinna volikogulastele nüüd
uuesti meelde.
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de maja  kellele ja miks?
konna, saapad, kaabu ja spatseertoki (jalutuskepi).
Siis oli isa pannud end koos
mõne oma kaastöölisega korralikult riidesse ja tahtnud
minna tantsima Mustpeade
klubisse. Neid aga tuntud ära,
kui vabrikupoiste punti ja ei
lastud sisse. Ukse peal löödud
purakas rindu ja trepist alla,
hoolimata sellest, et üks poiss
osanud veidi saksa keelt ja
teised korranud järgi jawohl,
jawohl. Siis kõndinud nad

Alates 2011. aastast tegutseb
Mustpeade majas Tallinna
Filharmoonia kontserdimaja,
millest on kujunenud eesti
rahvusliku kõrgkultuuri oluline keskus oma arvukate kultuuriüritustega.
Tallinna linna kodulehelt loeme, mida on öelnud maestro
Eri Klas: Viimased 10 aastat
ei tundnud keegi huvi, kuidas
majal läheb. Katus jooksis läbi
ja ruumid vajasid korrastamist.
Millegipärast nüüd, kui linn
tegi maja korda ja kinkis
majaTallinna
LIINA LAARS:
Filharmooniale, selles
heliseb muusika homMe oleme Eesti
mikust õhtuni ja rahvas
kodanikud ja Tallinn on on maja leidnud, tahab
vabariigi valitsus selle
meie pealinn. Meil on
tagastada.
kodanikuõigus kaitsta
Ometi näeb omandireoma väärtuslikke
formi aluste seadus selgelt ette, et avaliku kulobjekte. Mustpeade
tuuriobjekti võib jätta
maja on silmapaisttagastamata. Kui me
vaim, paljude detaisaame üldse tagastamisest rääkida. Maja tahab
lide poolest ainus
omandada hoopis 1961.
renessansi ehitusMTÜ-na Saksakunsti näide Tallinnas. aastal
maal registreeritud poolsalajane organisatsioon
mööda linna ja laulnud
Bruderschaft der SchwarzenKauem raudu me kanda ei
häupter aus Reval (tõlkes:
taha..., kuni politsei nad laiali
Tallinnast pärit Mustpeade
ajanud. See oli aastal 1905.
vennaskond), kuid neil ei ole
See oli üks juttudest, mida
tegelikult üldse juriidilist järjevanaisa oma lastele rääkis just
pidevust Mustpeade vennassellistel pimedatel pikkadel
konnaga (ajaleht: Pealinn 17.
õhtutel, kui koguneti laua
ja 24. sept.) Seetõttu ei saa ka
ümber, loeti lehte ette ja räägiti
rakendada
omandireformi
elust. L.L
aluste seadust. Me ei saa rääkida tagastamisest, vaid hoopis
Anna allkiri
kinkimisest või müümisest.

Mustpeade maja toetuseks! Mis üleskutse
see on?

Mustpeade maja Tallinnas peab
jääma linnale kuuluvaks avalikuks kultuuriobjektiks!
Aadressil
www.tallinn.ee/mustpeademaja saab anda toetushääle
vähemalt oktoobri lõpuni.

sriik
Ühtlasi meenutavad nad, et
Üürnike Liit ja MTÜ Koduõigus on vastavalt 2009. ja
2011. aastal välja andnud kaks
kogumikku, mis põhjalikult
seda määratlemata tagastamist käsitlevad  esimene kogumik on Kaotatud kodud
(autor Jaan Õmblus, toimetaja
Urmi Reinde) ja teine Lõhutud
elu (koostaja Heimar Lenk,
toimetaja Urmi Reinde).
Mustpeade maja ümber praegu
toimuv on sisuliselt seesama 
linna omandist ei taheta kätte
saada mitte 1940. aasta vara,
vaid tänast, 2012. aasta heas
seisus hoonetekompleksi, mis
sisaldab mitme põlve maksumaksjate panust ega kuulu majanduslikus mõttes enam eraomanikele, kes maja maha jätsid.
Küll aga käib selle ümber äge
poliitiline võitlus, kus üks pool
tahab omandit saada (IRLReformi valitsus) ja teine
(Tallinna omavalitsus) kaitsta .
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Mis saaks müümise
puhul sellest hoonest
edasi?

Kas ta jätkab rahva tahtel kultuurikeskusena või hakkab lähtuma MTÜ liikmete huvidest?
Selge on see, et rahva tahtest ei
sõltu siis enam midagi. Kui
maja jääb Tallinna linnale, on

olukord teine. Tallinna linn on
avaliku võimu esindaja, saab
tegutseda ainult avalikes
huvides ja tema tegevus on
avalikult kontrollitav.

Miks ma peaksin
tegelema Tallinna
probleemidega?

Üle 500 aasta vanune maja
kuulub Tallinna linna kaudu
meile kõigile. Ka Kagu-Eestist
ja Haanjast käiakse seal esinemas või kunstist osa saamas.
Peale selle  me oleme Eesti
kodanikud ja Tallinn on meie
pealinn. Meil on kodanikuõigus kaitsta oma väärtuslikke
objekte. Mustpeade maja on
silmapaistvaim, mitmete detailide poolest ainus renessansi
ehituskunsti näide Tallinnas.

Kurjad keeled räägivad mingist manipulatsioonist rahvaga!?

Aga mõelge nüüd ise. Müük on
müük  siis oleme sellest majast
ilma. On lihtsameelne loota, et
uus omanik kuulab endise
omaniku sõna. Mis manipulatsioonist ja poliitilistest trikkidest siin saab juttu olla?
Ajalooline hoone sel juhul
lihtsalt suletakse rahvale.
Suletakse nagu paljud mõisadki Eestimaal, kus kõrge tara
ümber ja silt Võõras, ära
tule!. Ometi olid needki eesti
rahva higi ja vaevaga ehitatud.
Siis seisad tara taga ja näpid
mütsi peos, nagu meie kauged
esivanemad, ja sisse sind ei
lasta.
Mõned asjad lihtsalt EI OLE
mitte kunagi müüa, ja nende
hulka kuulub ka ajalooline
Mustpeade maja.
Toetagem seepärast Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti ja
Tallinna Filharmoonia üleskutset!

Mitte Mustpeade,
vaid S...peade vennaskond

Saimegi oma valge
laeva!
Algus esilehel
Peaasi on see, et oli oma mees, ja seemned, millega tema vend hangeldas, olid kvaliteetsed.
Teiste jaoks on seemned keelatud.
Ja olgu öeldud, et keelatud pole mitte ainult
seemned, vaid ka püüe laeva lappida. Üks priske
poiss olla siin püüdnud laeva omapäi remontima hakata, aga temale anti kohe kogu
meeskonna ees korralik keretäis, sest ta olevat
laeva remontimiseks justnagu valest kohast
raha küsinud. Meeskond küll raha ei näinud,
aga puupilbas oli tal käes küll, millega üritas
lekkivat auku kinni toppida. Kogu meeskonnale kinnitati, et see poiss on paha ja meie laev
nimelt ei vajugi põhja.
Loeng peeti ka meeskonnale, et teie (seal vist
ikka kostis kellegi naise suust, kes vist päriselt
naine ei olegi, selline sõna  logiraamatusse
küll ei kirjutatud, aga üsna paljud kuulsid siiski),
idioodid, ärge virisege, ärge streikige, ärge mässake! Raha ja õnne see teile ei too!

Nüüd küsibki meeskond:

kas me peame mässama? Ei pea ju! Kas me
peame hakkama hullusele vastu? Ega ei pea ju!
Kas me peame endale ka vahepeal süüa ja soojemaid riideid nõudma? Ei pea! Kas lapsed
võiksid süüa? No otsest vajadust pole, aga
natuke ju võiksid...

Äkki ma kirjeldasin olukorda valesti või pole
kunstnik tabanud kümnesse?
Vaadake ja mõelge, kas tahate olla sellise laeva
meeskonnas? Kas tahate seda isegi siis, kui teate,
et teie laev ei upu eales? Kas tahate jätkuvalt
vedada laeva, mis, nagu selgub, ei künnagi merd,
vaid meie oma kiviseid põlde? Kas on mõistlik
sügisel, kui kõik ümberringi kärbub ja iga mööduja laevatrümmist kallihinnalise kingituse
kaasa saab, vedada sellega vagusid kartulipõllule, et hakata seemet mulda panema? Kas peate
seda kõike tegema? Miks? Laste nimel?

Liialt palju pole tarvis pärida!

Tuleb tegutseda! Oleme ju uhke viikingite sugu
rahvas, keda omal ajal kartis pool Euroopat!
Aerudele! Aerudele! Pressige ja pingutage, sest
pealik nõuab! Tema on uhke röövel. Tõtt tuleb
tunnistada, selle meeskonnaga ta enam võõraid
küll röövida ei suuda, aga omasid röövib selle
eest topelt. Eks selgi ole põhjus  viimasel ajal
üsna sagedasti kuuldud. Nimelt tulebki lollidelt
raha ära võtta.
Ja võetaksegi! Täpselt niikaua võetakse, kuni
meeskond ei viska maha oma ahelaid, ja viimse
meheni kas minema ei jaluta või vastu ei hakka.
Uhke rahvas, nagu me oleme! Ainus häda selle
suure uhkusega on, et see aitas meil küll
realiseerida suurima aate ja eesmärgi, mis ühel
rahval eales olla saab, VABADUSE. Eks ole

PEETER VÕSA:
Eks ole uskumatu, et selline
kääbusrahvas nagu eestlased nii püha eesmärgi 
VABADUSE  saavutas, mida
paljud suuremadki pole
saanud.
Ainult et selle vabadusega
pole me osanud muud tarka
peale hakata, kui asuda
iseendid rõhuma.
Võiksid küll. Mõni arvab siiski, et lausa peaksid. Aga olles üdini aus  mis kasu on lastest
röövlilaeval! Parem kärvaku! Kärvaku koos
oma vanemate ja kõigi irisevate sugulastega!
Kärvaku maha, sest kõik nad on ju rumalad,
joodikud, ebausaldusväärsed ja vastikud!!!
Kirjeldust laevast võiks kuitahes kaua jätkata,
kuid eks üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna.
Eks vaadake pilti tänase lehe esileheküljel ja
mõelge: Kas mäss ja streigid viivad laeva edasi?

uskumatu, et selline kääbusrahvas nii püha
eesmärgi saavutas, mida paljud suuremadki pole
saanud. Ainult et selle vabadusega pole me
osanud muud tarka peale hakata, kui asuda iseendid rõhuma.
Kui nii edasi läheb, saab Eesti lõpp olema sama
kuulsusetu, kui kuulsusrikkaks on saanud meie
Vabadussõda, Sinimägede lahingud ja muud
vägiteod. Ärgake ometi unest üles ja nähke, mis
teie kõigiga ja igaühega teist tehtud on!
Peeter Võsa

Film sõjast ja rahust  tänapäevase pilguga

10. oktoobri Kesknädalas ilmus sahin, et väidetavalt kuulub üks Eesti ministritest Mustpeade
vennaskonda. Sahin pälvis lugejate suurt tähelepanu. Kesknädal avaldab Enn Oja nimelise kommenteerija mahlaka arvamuse kirjakeelestatult:
Enn Oja 2012-10-10 09:00:56
Kujutan ette, millised sahinad hakkavad nüüd vabamüürlust
ellu äratama. Ometi on asi lihtsamast lihtsam. Kui võim ei
kuulu rahvale, siis ebaseaduslik klikk teeb ju kõik, et rahvalt
tema vara endale kantida. Täpselt sama juhtmõte käib ka selle
sitapeade vennaskonna kohta.

Meediaklubi Impressum kutsus külla tuntud usbeki ja
vene filmireissööri, telekanali Pervõi Kanal filmitootmisdirektsiooni direktori Danik Faizijevi, kes toob
Eestis ühekordseks eksklusiivseks näitamiseks uue
filmi August. Kaheksas. Selle sündmused arenevad
2008. aastal Kaukaasias GruusiaVenemaa sõjalise
konflikti ajal. Pärast filminäitamist toimub avalik kohtumine reissööriga teemal Sõda ja rahu: tänapäevase
pilguga.
Üritus toimub 19. oktoobril kell 18 Tallinnas Rahvusraamatukogu
suures konverentsisaalis (Tõnismägi 2). Osavõtt on tasuta. Osaleda
soovijad peavad end eelregistreerima tel +372 668 8903 või +372
5309 9045 (tööpäeviti kella 10-18) või e-posti aadressil info@impressum-club.eu. Huvilised võivad eelnevalt esitada Danik Faizijevile
küsimusi klubi Impressum kodulehel: www.impressum-club.eu.

Faizijev

Külaline sündis 1961. a. Takendis näitlejate perekonnas ja hakkas filmides esinema juba koolipõlves.
Lõpetas 1983. a. Ülevenemaalise Riikliku Kinematograafia Instituudi näitlejana ja 1991. aastal sama instituudi reiiteaduskonna (Juri Ozerovi meistriklass), seejärel astus uuesti reiiosakonda (Irakli Kvirikadze
meistriklassi). On näidanud end andeka näitleja, reissööri, stsenaristi, tele- ja kinoprodutsendina.
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Demagoogia tippmeister soovib
imikutele valimisõigust
Vaatasin 11. oktoobri õhtul TV3 saadet Omakohus, kus osales
ka Margus Tsahkna (pildil) Riigikogust (IRL). Tema jutt tegi
meele päris pahaks, sest ta solvas kõiki Eestimaa pensionäre.
Järjekordselt kordas ta oma ettepanekut, et ka lapsed peavad
Eestis saama hääleõiguse, lausa alates imikueast. Lapse hääleõigust kasutaks tema vanem kuni lapse täisealiseks saamiseni.
Sel viisil saaksid noored pered
anda rohkem hääli parempoolsetele erakondadele. See abinõu
soodustaks meie rahva iibe suurenemist ja päästaks eesti rahva väljasuremisest. Praegu on valijatest
väga paljud pensionärid, kes
annavad oma hääle Keskerakonnale. Et Eesti rahvaarv pidevalt
väheneb, selles olevat süüdi pensionärid ja Keskerakond.
Väga erakordne põhjendus ja
ennekuulmata lugu! Selline järeldus meie pensionäride kohta on
suur vale ja solvang. Pensionärid on oma elutöö teinud. Täna
aitavad nad veel jõudumööda kaasa oma lastelaste hoidmisel
ja võimaluse korral toetavad kooliskäijaid mõne euroga. Otsest
iibe suurendamist pole enam võimalik neilt nõuda. Olgugi et
piiblis on kirjas, et Saara sünnitas veel 100-aastaselt.
Tänased pensionärid on oma tööga loonud sellise Eesti, mille
kallal on globaalne rahavõim juba 20 aastat saanud omi hambaid kasutada. Eesti keel ja kultuur on veel kuigivõrd säilinud, aga rahvuslik majandus on Eestis otsa saamas. Brüsselist
tulevad käsud teevad meile palju rohkem kahju, kui seda tegid
50 aastat punasest Moskvast tulnud käsud. Meie riiki on valitsemas parempoolsed erakonnad. Seega pole ilus ega õiglane
süüdistada Keskerakonda tänases lootusetus olukorras.
Arvata võib, et paljud poliitikud on leidnud järjekordse
asendustegevuse, kui hakkavad arutama seda lastele hääleõiguse andmise küsimust. Sellega raisatakse ära palju kallilt
kinni makstud tööaega.
Kui meie valitsusel oleks tõsine soov veel midagi päästa, siis
peab ta pöörduma näoga rahva enamuse poole, hakkama
kaitsma oma rahva enamust. Palun tulge pealinnast küladesse
rahvaga kohtuma! Kuulake ära rahva mured ja ettepanekud!
See oli juba 21. aprillil 2004, kui Tunne Kelam ilmutas Pärnu
Postimehes väga asjaliku loo Eakate inimeste nõukojad
omavalitsuste juurde. Oli sisukas ettepanek! Olen juba
kaheksa aastat oodanud järgnevaid samme, kuid midagi pole
vist muutunud.
Loodan seda, et Riigikogu liikmed lõpetavad pensionäride
süüdistamise ja solvamise ning tulevad meiega vestlema.
Tänastel pensionäridel on veel säilinud mõningat talupojatarkust.
Kui pensionärid on kõiges süüdi, siis ehk varsti saame kuulda
sedagi, kuidas pensionäride arvu kiiremini vähendada. Suitsiidi
kasutamist pole ilus populariseerida, kuid eutanaasia seadustamise küsimust võidaks arutama hakata.
Manivald Müüripeal, pensionär, 81 aastat ja
91 päeva vana, Pärnumaalt Varbla vallast
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Elus tuleb ette hetki, mil Tõde
kõneleb. Üks selliseid harukordsusi leidis hiljuti aset
Riigikogu saalis, kus Tõe võimas käsi tõstis maast lahti ning
seadis valguse kätte valetajad
ja variserid. Ja näe imet  nonde
igapäevased valedemasinad ei
läinud käima; näis, et hetkeks
need mehikesed isegi soostusid
Tõe häälega.
Keskfraktsiooni algatusel kokku kutsutud istungi arutlusteemaks oli  õiguse riive Eestis.
Tegelikult tuli ettekannetest ja
arutlusest välja: meie õigust
pole mitte riivatud, vaid see
on põhja lastud (meie laeva-

pommitamismänguritest valitsejate poolt).
Istungi lõpul võtsid rahvasaadikud M. Stalnuhhin ja A.
Riisalu oma elust võetud emotsionaalsete näidete abil õiguseväänajatelt viimasedki relvad. Oh, sain nüüd minagi
kolleeg Glikmani suu läbi teada
meie õiguskorra armetusest!
hüüatas juristist valitsusparteilane I. Gräzin.
Kes tahaks elada riigis, kus
kodanikud on üksnes süüdistatavad, kel pole õigusabi ega
-kaitset? Kus iga teine kodanik
on kohtu poolt karistatud (Eesti
on statistiliselt maailma krimi-

Kah valikuvabadus!

nogeenseim riik!). Kus jõustruktuuride (kapo, prokuratuur) poolt läbi viidud kohtueelsed menetlused on inkvisitsioonilised (!)  juristide seas
on selline määratlus muutunud
juba tavaliseks. Kus süüdistust
esitamata võib inimesi vangikongis hoida kuid ja isegi
aastaid (!) ning kus alusetult
süüdistatute rehabiliteerimine
praktiliselt puudub.
Sedastati, et isegi paljukirutud
nõukariigis oli õigussüsteem
kohati parem.
Riikliku tähtsusega küsimuse
arutelu kandis üle Tallinna TV,
kuid riigitelevisioon ei pidanud

seda oluliseks! Öeldagu veel,
et Tallinna TV-d pole vaja! Aga
mis veelgi hämmastavam 
kogu ülejäänud Eesti meedias
valitses/valitseb selles küsimuses suur vaikus. Üksnes
TV3 inforibalt leidsin lause:
Keskerakond kaebas Riigikogus Kapo peale. See ütleb
meie praeguse ajakirjanduse
kohta kõik: tegelikult ei
soovigi meedia Eesti elu muutmiseks midagi ette võtta ja
kannab vastutust praeguse
viletsuse eest.
Hans Palkman
Pärnumaa

Meil

Pidevalt on opositsioon esitanud Riigikogus eelnõusid lastetoetuse suurendamise kohta ja sama järjekindlalt on valitsuskoalitsioon need tagasi lükanud. Nüüd istus TV3
Omakohtu saates Margus Tsahkna ja tegi IRL-i nimel
ettepaneku anda lastele alates imikueast (nende vanemate
kaudu) valimisõigus. Et lapsvalijate häälte abil parandada laste
eluolu!
Mida sellest arvata? Kui laste toetamise suurendamine on IRLil tõsine kavatsus, siis peaks sellele nüüd küll järgnema valitsuskoalitsiooni lagunemine. Kui IRL muudab nii radikaalselt
omi poliitilisi põhimõtteid, ei saa nad enam olla Reformiga
ühises koalitsioonis. Teine variant: IRL tahab parandada oma
kõikumalöönud mainet ja teeb lihtsalt sellise propagandistliku
käigu. Kumb variant osutub õigeks, selgub lähemal ajal.
Asta Rennit-Luksepp, Tarvastu kihelkonna mulk Elvast

toimuvat võib ka nimetada genotsiidiks oma rahva vastu, kuna
alles paar päeva tagasi avaldatu põhjal on meil sündivus langenud alates aastast 1991 tervelt 41 %. See aga mõjutab edaspidist sündivust. Lisaks on mõni aeg tagasi ühe ministeeriumi
asekantsleri jutu alusel siit lahkunud oma 200 tuhat inimest.
Neid aga lahkub iga päev! Vaesuse suurenemine on viinud
olukorra selleni, et suur osa peresid pesevad hambaid sama
hambaharjaga. Kui on enam mida pesta, sest 2/3 rahvast ei
suuda hambaravi eest tasuda. Pole siis ime, et alles mõni
aasta tagasi kuulutas ÜRO, et aastaks 2050 on meil siin inimesi
oma 46% vähem. Kas selleks saime vabaks, et politrukkide
poolt juhitava kapitalismi kätte surra?
Delfi kommentaator 10.10.2012 08:14

Rahvuslik enesetapp silmapiiril
Ma vist kunagi juba ennustasin, et meie nn laulvale revolutsioonile, poliitilisele trallitamisele ja lullilöömisele järgneb
tantsiv kodusõda. Tundub, et praegu ongi selline aeg käes. Ei
mõtle ma siin üksnes arstide, õpetajate jt streike, vaid ka üleüldist vaesumist, muuseumide sulgemist, Kremli-meelsuse peale-

tungi jms. Europaradiisi "uute võimaluste" nautimine võib juba
lähemas tulevikus lõppeda Eesti riigi ja eestlaste rahvusliku enesetapuga.
Mart Niklus, Tartu

Kaks täpsustust
Lugedes 3. oktoobri Kesknädalast Jaan Lukase kirjutist Vladimir
Putinist, tundsin tarvidust paari juurdemärkuse järele.
Esiteks, pole sugugi täpne ja ainutähenduslik tõlgendada vene
eesnime Vladimir üksnes nõnda nagu tähendaks tüvi mir vaid
mõistet rahu. Esmalt on selle tähendus siiski maailm. Nõnda
et Vladimir tähendab tõlkes esmalt ikka sõnaühendit ja mõistet
valitse maailma.
Analoogsed nimed (tõsi küll, kohanimed) on Vladivostok (valitse
Ida) ning Vladikavkaz (valitse Kaukaasiat). Nondes kohanimedes
on väljendunud teadupärast vene ovinismivaim.

Ka pole Putini puhul ülearune märkida, et tema ema oli rahvuselt
soomeugrilane, täpsemalt  vepslane. Vepslasi teatakse olevat
Leningradi oblastis, Tverimaal ja Karjalas ametlikult umbes
kaheksa tuhat, tegelikult aga märksa rohkemgi, sest paljud vepslased on oma algse rahvuse maha salanud ning rahvaloendusel
ennast venelasteks märkinud.
Tunnen filoloogina vene keelt ilmselt mõnevõrra paremini kui
J. Lukas. Olen sellest keelest ka mõned raamatud maakeelde
tõlkinud.
Ants Tamme, ajaleht Videvik peatoimetaja

Stroomi suur sügislaat läks täie ette
6. oktoobril korraldas Kopli Selts heategevusliku
sügislaada Stroomi rannas. Müüjaid oli üle Eesti
kokku tulnud ei vähem ega rohkem kui 100. Sügisele
kohaselt oli lettidel kartulit, sibulat, küüslauku ja
aiasaadusi, aga ka käsitöid ja rõivaid.
IRINA HOLLAND
Kopli Seltsi liige

Laadatuludest ja kogutud annetustega korraldatakse detsembris
Põhja-Tallinna puudustkannatavate perede lastele jõulupidu.
Ma tean kahjuks peresid, kelle lapsed ei teagi, kes on jõuluvana, kirjeldab praegust vaesust Kopli Seltsi esinaine Tiia-Liis
Jürgenson. Nad pole saanud jõuludeks kinke ega isegi maiustusi. See teeb lausa kurvaks. Siiski, näen, et inimesed on hea
meelega nõus aitama, et kõigile jõulurõõmu jätkuks ja et vaesust
kannatavaid lapsi oleks vähem.
Laadal oli, nagu ikka, ka kultuuriprogramm, milles lõid tuntumatest kaasa Jüri Homenja, Erich Krieger ja Märt Sults. Ent

Vasakult: Tiia-Liis Jürgenson, Üllar Luup ja Irina Hiolland
teisedki olid oma valdkonna tugevad ja tunnustatud tegijad  tuletantsijate trupp Kelfirius Tuleteater, Ranniku Gümnaasiumi
folklooriansambel Kadrill, mustlastantsijad Zahira Stuudiost
ja päevajuht Üllar Luup. Et laat oli heategevuslik, esines enamik
artiste tasuta.

Ürituse muidu head ja sõbralikku õhkkonda tumestas veidi üks
kummaline vahejuhtum. Nimelt kadus ühel aiakujude müüjal
üks kujuke nagu tina tuhka. Suur oli laadakorraldajate üllatus,
kui nende fotograafi objektiivi ette oli sattunud mees, kes jalutas
laadaplatsil ringi, just seesama varastatud kujuke kaenlas.
Facebookis algatati kohe vargaotsingud ja paar vihjet ongi juba
saabunud. Korraldajad usuvad, et paha mees tabatakse.
Avalikkuses saadud tähelepanu peaks edaspidi ehk niisuguseid vargusi ära hoidma.
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Keskerakond sai 12. oktoobril
21-aastaseks
Sünnipäeva puhul peeti
erakonna kontoris
Tallinna vanalinnas
Toom-Rüütlis 9. oktoobril väike oleng, kus
osalesid erakonna juhid,
Riigikogu saadikud,
aktiivsemad liikmed,
külalised ja rohkelt
meediaesindajaid.

TALLINNA TV
ESMASPÄEV, 22.10
05:55
06:00
06:15
06:45
07:15
07:30
08:00
08:30
09:00
11:30
11:45
12:15
12:45
13:00
13:30
14:00
15:00

* Häid inimesi mahub
palju ühe hea erakonna
kontorisse.
* Kesknoored kinkisid
vanale erakonnale
uue valitsuse nurgakivi.
Keskel noortejuht
Jaanus Riibe, vasakul
Postimehe fotograaf
Peeter Langovits, paremal Keskerakonna
pressiesindaja Taavi
Pukk.

17:55
18:00
18:05
18:30
19:00
21:00
21:05
21:30
22:00
22:05
22:55
23:00
23:15

* Põhiline atraktiivne
element oli 21-kilone
tort.

23:40
00:10
00:35

Fotod: INDREK VEISERIK

01:05
01:55

KAVA
TÄNA. Nädala kokku
võte*
Aleksei Turovski lood,
34*
Oma Valitsus*
Euroopa tee 9/13*
Kultuurimeeter*
Keskkonnanädal*
Kas tohib?*
Suured helid**
TÄNA. Nädala kokku
võte*
Aleksei Turovski lood,
34*
Oma Valitsus*
Euroopa tee 9/13*
Kultuurimeeter*
Keskkonnanädal*
Info TV
OTSE: Ülekanne
Riigikogust
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Kaming suun - TTVs
tulekul
Pealinnapilt
OTSE: Korvpal
Vaheajal: TÄNA.
Uudised
TÄNA. Lühiuudised
Sügispealinn*
Jõhvi Balletifestival
2012.
TÄNA. Lühiuudised
Poliitika õhtukool
KAVA
TÄNA. Uudised*
Kaming suun - TTVs
tulekul *
Pealinnapilt*
Sügispealinn*
Jõhvi Balletifestival
2012*
Poliitika õhtukool*
Info TV

TEISIPÄEV, 23.10
05:55
06:00
06:15
06:40
07:10
07:35
08:05
08:55
09:10
09:35
10:05
10:30

Arstide streigist:
inimeste elud igaveseks rikutud
10. oktoobril teatati: Arstide Liit ja
Tervishoiutöötajate Kutseliit küsivad
sotsiaalminister Hanno Pevkurile saadetud avalikus kirjas, missugusteks kulutusteks on riigieelarves plaanitud kasutada haigekassa jaotamata kasumit. 16.
oktoobril väitis Hanno Pevkur Riigikogus, et Arstide Liidu ja Tervishoiutöötajate Kutseliidu väljakäidud nõudmine,
mille järgi jaotamata kasum tuleks võtta
kasutusele maksimaalses ulatuses,
tähendaks kogu riigieelarvele umbes 25
miljoni euro suurust puudujääki.
Kui te näitate näpuga, et kelle pealt see 25 miljonit
sellest ühisest riigitulust ära võtta, siis on võimalik selline otsus teha, kõneles Pevkur Riigikogus. Mina selliseid kohti ei näe, et saaksime 25 miljonit eurot praegu
kuskilt riigieelarve teistest ridadest, kas kolleeg Langilt
või kolleeg Aaviksoolt ära võtta.
Teate... Ma mõtlen sellele ega suuda siiani uskuda,
kuidas selline tunnistus saab nii vaikselt ära vajuda,
mitte mingit skandaali tekitada... Ma polnud sugugi
ainuke, kes tol päeval arvas, et sellist väljalobisemist ei
paranda enam miski PR ega muu... (Ükskõik, on see
siis ministri valesti väljendumine, või ikkagi see, mida
me tegelikult teadsime, aga avalikult, nagu ikka, viisakas
polnud välja öelda.) Kuidas korralikus riigis oleks sellepeale lennanud pead, skandaal olnud taevani. Meil 
mitte midagi. Uskumatu! Selle peale ei oskagi midagi
enam öelda...

OK. Eks kui see haigekassa ja töötukassa reservide
konsolideerimine käis, me vist teadsime, mida see
tähendab. Samas, kui antud juhul käib jutt mitte üksnes
haigekassa kasumist, vaid konkreetselt sellest osast,
mis praktikas oleks veel tegelikult võimalik kasutusele
võtta (s.t maksimaalses ulatuses), siis skandaal peaks
olema ju juba see, et isegi see teistele kulutustele lubatud
on.
Ja kui nad see aasta kõik need haigekassa ja töötukassa
rahad ära kasutavad, mis nad siis järgmine aasta teevad?.. Mis nad siis võtavad? Kui see juba praegu viimase
sendini absoluutselt elutähtis tundub olevat. (Ja mis
oleks saanud siis, kui poleks olnud võimalust neid
reserve ärandada?) Loodavad mingile mega-ülelaekumisele? Otsivad veel kohti, kuidas nende kassade
rahadest võimalikult kokku hoida, s.t mitte nende tegelikuks funktsiooniks kasutada (nt võimalikult vähe abi
töötutele = rohkem raha kassas alles). Muide, kas praegune streikki veel haigekassa rahasid ei kasvata?
Ma ei kujuta ette, mis uskumatu riik see selline on, kus
kõik sedasi ülbelt toimuda saab; võtta-teha, mis aga
keegi tahab. (Ja mul isiklikult jääb eluks ajaks okas,
mida ma kunagi ei andesta, kuidas töötukassa rahad,
nende töötute endigi kogutud, raskel ajal töötutele abi
andmata jätmise arvelt koguti (inimeste ELUD sellega
konkreetselt igavesti p.sse keerati), ja nüüd see kasvõi
suvalise eliidi megapalkade tõusuks läheb.)
Poliitikavaatleja Pärnust,
kelle kirja saatis Kesknädalale üks Arstide Liidu liige
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Nädala juubilar ANDRUS ÖÖVEL 55
Laulva revolutsiooni ajastu üks
vaieldamatu tippsündmus oli
Balti kett. Selle organiseerimise ja läbiviimise käigus tõusis
eesti rahva ette ja sai üle riigi
tuntuks täna juubelit tähistav
Andrus Öövel.
Tema asus organiseerimisstaapi juhatama, kui ürituseni
oli jäänud vähem kui üks kuu.
Ööveli juhitud meeskond koostas kogu Läti piirini ulatuvast
ketitrassist üksikasjaliku legendi, milles olid üles tähendatud ka iga üksik teeäärne
maja ja suur puu. Selle suure
töö alusel valmis lõplik
töökava, mille järgi paigutati
Eestimaa inimesed 23. augustil
1989 Balti ketti. Kolme Balti
riigi peale kokku osales ketis
teatavasti ligikaudu 2 miljonit
inimest.
Varem oli Andrus Öövel olnud
Rahvarinde turvateenistuse
juht. Ise meenutas ta seda aega
kunagi nii: Tunnen sügavat
lugupidamist nende 400 mehe
vastu, kes 17. juunil 1988 julgesid tulla Lauluväljakule ja
julgesid panna käsivarrele
valge käesideme. Minule on
need mehed kangelased  nad
ei teadnud, mis juhtub homme,
küll aga teadsid, mis oli omal
ajal juhtunud nende isade või
vanaisadega.
Enne neid sündmusi oli 17.
oktoobril 1957 sündinud
Andrus Öövel lõpetanud Tartu
1. Keskkooli (praegu Hugo
Treffneri Gümnaasium) ja

Tartu üritusi
Kolmapäeval,
17. oktoobril kell 13
Tartu linnavalitsuse
haridusosakonna
saalis (Raekoja pl 12)
arutlus avaneva
elektrituru ja sellega
seonduvate probleemide üle.
Esineb Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna
peaspetsialist

Viive Zavel.

Teisipäeval,
23. oktoobril kell 1012
nõustab Keskerakonna
Tartu büroos
(Ülikooli 12)

1985. aastal TRÜ õigusteaduskonna. Töötanud Tartu siseasjade osakonnas alaealistega
seotud valdkonnas ja Siseministeeriumis spordijuhina.
Ta oli alustanud aerutamistreeninguid juba koolipoisina
1972. aastal ning saavutanud
selles spordis suurepäraseid
tulemusi, võitnud Nõukogude
Liidu meistrivõistlustelt hõbeja pronksmedali. 1979. aastal
omistati talle suurmeistri tiitel.
Eesti meistrivõistlustel on talle
kokkuvõttes kaela riputatud 24
kuldmedalit.
15. mail 1990 toimus Eesti iseseisvumise vastaste miiting
Toompeal valitsushoone esisel
platsil. Kogunemise organiseerisid liidulise alluvusega
tööstusettevõtete ja sõjatehaste
juhid ning Interrinde aktivistid. Kokkutulnud nõudsid valitsuse erruminekut ja 8. mail
Eesti NSV Ülemnõukogus
vastu võetud Eesti riigi nimetuse, keele ja sümboolika (vapi,
lipu, hümni) seaduse tühistamist. Eriti tigedaks tegi venekeelse mässuseltskonna tõik,
et seaduse preambulis oli seatud eesmärgiks taastada iseseisev Eesti riik.
Miiting kasvas üle raevukaks
mässuks, aga tänu kohalesaabunud eestimeelsetele inimestele said ägedatest ründajatest peagi armetud kaotajad.
Rahvas Lossiplatsil juubeldas,
aplodeeris ja lehvitas nüüd
rõdule kogunenud saadikutele.
Samal ajal tuli lossivärava

ette kokku Rahvarinde turvateenistus. Öövel jaotas oma
mehed gruppidesse, määras
neile juhid ja suunas nad riigi
elutähtsaid objekte kaitsma.
Järgmisel ööl võttis valitsus
vastu otsuse moodustada Eesti
Kodukaitse, mille staabiüle-

Bowlinguvõistlus MTÜ Keskpäev Bowling Club rändkarikale "Isa ja Laps"
10. novembril kell 9:30-13:00

Keskerakonna
naiskogu aitab
üksikvanemaid

KUULSAALI II ja III korrusel Mere pst 6, Tallinn

Üksikvanemad, kes vajavad
riideid ja jalanõusid nii
endale kui ka lastele, võivad
neid tasuta saada
Keskerakonna Rakvere
büroost (Rohuaia tn 6)
TN kell 1014.
Telefon 51 13 948.
Samasse võib jätta ka omad
soovid, mida perekond
kõige enam vajab või millest
on puudus!
Keskerakonna
Lääne-Virumaa Naiskogu

Paremus selgitatakse individuaalses ja võistkondlikus
arvestuses. Võistkonna moodustab 1 isa ja 1 laps.
Mängitakse 2 mängu. Isa ja lapse mõlema mängu tulemused liidetakse ja selle alusel toimub järjestus.
Kuni 10aastased lapsed saavad juurde mängu kohta 30 punkti,
11-12aastased 20 punkti ja 13-14aastased saavad juurde 10 punkti.
Isad võivad võtta osa kahe ja enam lapsega, neile peetakse eraldi arvestust.
Individuaalses arvestuses liidetakse samuti 2 mängu. Eraldi arvestust peetakse
isadele ja eraldi lastele.
Parimatele au ja kuulsus ning neid autasustatakse Kuulsaali meenetega.
REGISTREERIMINE: aare.metsjarv@mail.ee või telefonil 53 33 73 60
Edastada tuleb mängijate nimed ja vanused. Maksimaalne võistkondade arv on
36. Registreerimise viimane tähtaeg on 2. november. Võistluspäeval registreerida
ei saa.
Osalejatele TASUTA. On võimalik annetada Tallinna Loomaaiale jääkarude uue
eluaseme ehitamise heaks.

MEEDIA KESKPUNKT 17. oktoobril kell 19.30

tartlasi jurist

Vt ka kordussaateid!

Info tel 5568 2756

Täna eetris juba 35. saade!

Asta Liivak.

maks ehk tegevjuhiks määrati
Öövel. Sama aasta augustikuus
alustati Kodukaitses ettevalmistusi Eesti majanduspiiri
kaitsmisele minekuks, ja ei
olnud enam kaugel aeg, kui
Andrus Öövelist sai Eesti
Piirivalve juht.

Pärast sellest ametist vabastamist valiti ta Riigikogu liikmeks ja aastatel 19951999 oli
ta kaitseminister, misjärel siirdus õpingutele Suurbritanniasse. Edasi suundus ta
veitsi, kus töötab poolmilitaristlikus organisatsioonis,
mille eesmärk on maailmas
korda tagada ilma relvadeta
(Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed
Forces ehk DCAF).
Ise on ta oma tegevuse pärast
Eestist eemaldumist kokku
võtnud järgmiselt: 1999
2000 kirjutasin magistritöö
Inglise Kuningliku Sõjaakadeemia
Teaduskolledis
(Cranfieldi ülikool, Royal
Military College of Science 
A.J. täiendus); 2001  õppisin
Genfi Julgeolekupoliitika Instituudis; 20022012 püüdsin
aidata Lääne-Balkani riike
mõistuspärase julgeolekusüsteemi loomisel. Füüsiliselt.
Lõviosa tööst kulus piirivalvesüsteemide loomisele.
Usun, et saavutasime tähelepanuväärset edu. Kuue omavahel vaenujalal olnud riigi
(Albaania, Bosnia ja Hertsegovina, Horvaatia, Makedoonia, Montenegro ja Serbia) julgeolekuvõimekus on tänaseks
saanud kuju, mis vähemasti
lähiaastatel välistab konflikti
üksteisega! Aga jumal seda
teab!?
Tulevikus peaksin sama suutma Kesk-Aasia riikidele mõeldes. Afganistan kaasa arvatud.

Tänavu suvel kirjutas Andrus
Öövel raamatu Leegitseval
piiril autorite palvel teosele
järgmised saatesõnad:
Mehed, kõike võib edasi
lükata, ainult elama peame seda
hetke, mis parajasti käes on.
Kaheksakümne kaheksandast
tundsime ära oma ja sealtmaalt
said meie eluraamatusse kirjutatud hoidmise sõnad: Pere
eest, kodu eest, isamaa eest.
Meie osaks langes võimalus
olla teetähiseks, kust alates
mehemeel, teadmised, oskused ja kogemused ise hakkama
saamiseks jällekord au sisse
tõusid. See oli meie põlvkonna
tuleproov usaldamaks tahtmist
ja võimekust seilata vahutaval
ajajõel, kus taevane pikne nüüd
vaid lihtsameelseid oli hirmutamas.
Laulev revolutsioon raputas ja
vapustas, andes võimaluse
usuks tõelise ja toimiva riigikaitsesüsteemi rajamise võimalikkusest ka meie oma
mõistuse ja kätega  meie oma
kodude kaitseks.
Soovin juubilarile uusi kordaminekuid ja tugevat närvi
globaalsete probleemide lahendamisel. 1. novembril tähistatakse Eestis piirivalve 90.
aastapäeva  ning paljud Andrus Ööveli sõbrad ja võitluskaaslased loodavad teda sel
tähtsal päeval kodumaal kohata.
Aadu Jõgiaas

Hingedeaeg ja
kalmistuturism
Pühapäeval, 4. novembril
kell 14.00

kogunevad Tallinnas Pae tn 19
Keskerakonna seeniorid jt
asjahuvilised järjekordsele
koosviibimisele. Seekord
tähistame hingede aega.
Arutlusteema:
Kalmistuturism Euroopas ja
selle võimalused Tallinnas.
Lektor Tallinna Kalmistute
teenindusjuht LAURI BERG.
Ootame kõiki!
Keskerakonna Lasnamäe
seeniorsektsioon

TTV Meedia Keskpunkt: Lenk, Reinde, Ummelas.

* Leedu valimistulemus ehmatas meie valitsusmeedia päris ära.

Neljapäeval,
1. novembril kell 17

saavad Keskerakonna
Tartu büroos (Ülikooli 12)
kohvilauas kokku
seeniorid. Külaliseks
Riigikogu aseesimees

Jüri Ratas.

* Arstid jätkavad streiki  kas neil jätkub püssirohtu, vaatamata
erinevatele mahasurumistaktikatele?
* Reformierakonna kahtlast rahastamist prokuratuur ei tuvastanud,
Ansipi-Seli Tartu-afääridest ei taheta rääkida, Juhan Partsi energiaämbrid kõigutavad valitsuse püsimist. Jm.
Osalevad Urmi Reinde, Mart Ummelas, saatejuht Heimar Lenk

Foto:
Jan-Joonas Kimmel
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