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VÕIMAS!

Keskerakond võitis valimised Tallinnas 52,6% ja kogu Eestis 31,9%
Absoluutse enamuse pealinnas võtsid tsentristid neljandat korda järjest
alates 2002. aastast

Edgar Savisaar:
Me ei võitnud valimisi.
Me tegime ajalugu.
Kõnest erakonnakaaslastele oktoobris 2013

Keskerakonna valimispeol Meritonis 20. oktoobri hilisõhtul. Isikliku rekordi  39 979 häält 
teinud Edgar Savisaar liigub koos kolleegidega peokulminatsioonile, kus teda juba ootavad
võidukad erakonnakaaslased. Ukse taha jääb kogu Eesti meedia, peale ERR-i ja Tallinna
Televisiooni. Foto: Indrek Veiserik
Loe ja vaata veel lk 45
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Juhtkiri

Vakra SDE esimeheks! Kross IRL-i esimeheks!
Kruuse Reformi esimeheks!

Töö tegi vihale
tuule alla
INDREK VEISERIK

Töö ja terve mõistus tegid Tallinnas üles köetud vihale tuule alla. Õnn, et
läks nii, ja mitte teisiti. Kohalike valimiste algusest alates oli selge, et sel
korral ehitas IRL koos peavoolumeediaga (eriti Ekspress Grupp, aga ka
kõik teised) oma kampaania üles valijate viha õhutamisele Keskerakonna
ja personaalselt Tallinna linnapea Edgar Savisaare vastu.
Argumendid hinnatõusust, väljarändest, majanduslikust mahajäämusest

lämmatati. Kogu valijaskonna tähelepanu teravik kontsentreeriti
tänavaaukudele, lasteaedadele ja Tallinna korruptsioonile (mis võrreldes
ülejäänud Eestiga on peaaegu olematu). Kogu temaatika absurdsus kulmineerus 19. oktoobril ETV linnapeakandidaatide valimisdebatis, kus
lasteaedade WC-paber küsimus muudeti riiklikult oluliseks teemaks.

Kui vaadata IRL-i suhtelist valimisedu Eestis, töötas selline strateegia

valijate peal üsna hästi. Elektrihinna tõusud ja isiklikud rasked majandustingimused oma ajudest välja loputada lasknud seltskond valijaid tormaski IRL-i poolt hääletama nende vihakõnede mõjutusel, mida oli selleks hetkeks nende kõrvu kostnud juba mitu kuud. Kui niisuguste
inimeste ülekuumenenud meeled peagi maha jahtuvad, hakkavad nad
tõenäoliselt taas kiruma seda, kui kole on elu Eestis.

Keskerakonna-vastasest kambakast unistanud SDE, IRL-i
ja Reformi õuele on saabunud sisekaemuse aeg, kui meenutada Eesti poliitika klassikasse kuuluvat Villu Reiljani soovitust. Sotside esimeest Sven Mikserit ei valitud Tallinna linnavolikogusse Eesti suurimas valimispiirkonnas. IRL-i
esimees Urmas Reinsalu jõudis küll häältemagnetite
esikümne lõppu, kuid tunnistagu  ilma Krossi meediaõuta
poleks teda pildil olnud. Kesknädal võib pärast lahingut
suuremeelselt konstateerida: Kross vedas halli ja langustrendis Isamaaliidu üles kogu riigis. IRL-ile ja eriti Krossile
antud hääled näitavad absoluutselt selgesti, missugust Eestit
IRL-i valijad tahavad  tigedat, vastanduvat, alatut, valetavat, kuritegelikku ja vaest Eestit. Igatahes on sisekaemuse
aeg ka nendel IRL-i kuuluvatel valla- ja linnajuhtidel, kellele selline Eesti võib-olla ei pruugi meeldida.
Valitsust seni vedanud partei tulemust iseloomustab parimini Ansipi grimassis ja tülpinud nägu Keskerakonna säravat
edu kommenteerides. Nagu tangidega pidid reporterid temalt
sõnu välja kangutama, ja tunnistagem  Reformi kampaania
oli hambutu ning tema kuvand näota ja maota. Vaid Urmas
Kruuse suhtes teeks tunnustava erandi  teame ju, et Tartu
tahab talle nii erakondade kui ka valimisliitude poolt uhke
kabelimatsu anda, kuid asi päädis sellega, et Kruuse võttis
ikka tugeva mandaadi  kuigi, tunnistagem, ka tema häältesaak jäi 2009. aastal näidatule alla. Aga nõnda juhtus seekord
paljude reformierakondlastega, kelle hääled haihtusid IRL-i
nimekirjadesse.
Kuna Keskerakond oma mandaati võitjana veelgi suurendas

ja SDE kadus üleüldisse hallusse, on selge, et hääled liikusid
paremerakondade sees. Seega võiksid Kesknädala hinnangul kõik kolm parlamendierakonda kaaluda esimeeste väljavahetamist, et vähemalt püüda tõusta Keskerakonnaga võrreldavale kõrgusele.
Mõni kiire märkus veel, mis vääriks edaspidi pikemaid
analüüse politoloogidelt, ajakirjanikelt ja poliitikutelt endilt.
Noor Keskerakonna kandidaat Jelena Kalbina sai Tartus
rohkem hääli kui Ene Ergma või Jaak Aaviksoo. Jüri Ratas
võttis ilma meedia toeta rohkem hääli kui Eerik-Niiles Kross.
Ministrid, eriti Reformi ministrid said silmatorkavalt vähe
hääli  näiteks Rein Lang kogus Pärnus 27 toetajat. Erki
Edgari poeg Savisaar võttis Mustamäel 1273 häält, Vilja
Savisaar-Toomast Põhja-Tallinnas 1093 häält (2009. aastal
ilma Toomastita 4908 häält).
President Ilves sekkus kampaaniasse ja õhutas palagani, aga
mitte ei kutsunud palaganitegijaid korrale.
Delfi ja Kuku raadio tegid valimispäeval, 20. oktoobril valimispropagandat  Delfi avaldas vene äärmuspoliitiku Garry
Kasparovi Keskerakonna-vastasest vihast pakatava kirjutise;
Kuku alustas valimissaadet kell 19, kui jäi veel terve tund
valimiskastide sulgemiseni, lubades eetrisse nn lävepakuküsitlusi, kus üheksal juhul kümnest halvustati Keskerakonda.
Õnneks rahvas osutus targemaks kui meedia, aga vajadus
tasakaalustatud ja autoriteetse väljaande järele Eesti riigis
sai tõesti silmnähtavaks.

Miskipärast ei taheta endiselt tunnistada, et valimistel valitsusparteide
korduva eelistamise tagajärjel elavadki paljude isad, õed-vennad, emad ja

KESKMÕTE: Eestist lahkuma ei sunni
inimesi ju üksikud Tallinna tänavaaugud
ega lasteaedades vajatav WC-paber!
tütred nüüd Austraalias, Inglismaal, Soomes ja Rootsis majanduspagenduses. Eestist lahkuma ei sunni inimesi ju üksikud Tallinna tänavaaugud ega lasteaedades vajatav WC-paber!

Eestit on halvimast seni päästnud teatud tingimuslik tasakaal, mille on
loonud Keskerakonna võim Tallinnas, Ida-Virumaal ja mujal Eestis.
Kolm erakonda, kes on kuulutanud oma soovimatust mitte mingit koostööd teha Edgar Savisaarega, pole õnneks siiski võimelised rahva toetust
ja usaldust Tallinna linnapea tagant ära võtma.
Vastupidi, arvestades Keskerakonda ennastki üllatanud ülisuurt edu neil
valimistel Tallinnas ja mujal Eestis, võib kindlalt väita, et viha on üha
enam sunnitud tervele mõistusele ruumi tegema. Sest terve mõistus on
kannatlik, ta ei kelgi ega suurustle, ta ei käitu inetult ega otsi omakasu.
Tervel mõistusel ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta
talub kõike, sest teab  ükskord peab vale vajuma.
Just tänu sellisele positiivsele vaimsusele kogub Keskerakond üha enam
toetajaid, kes ei ehmu ega löö verest välja kinnimakstud meedia kilinakolina ega vastaste hirmutamise peale.

Ilmselt tundis nii mõnigi Keskerakonna poliitik valimiskampaania ajal

oma jõuetust meedia tegevuse ees. See äärmuseni viidud meelevald, millega üht erakonda üritati murda, oli kahtlemata võimas. Ometi andis valija tsentriste toetades keskerakondlastele enesekindluse ja usu küllaga
tagasi. Seda kinnitas ka 20. oktoobri hilisõhtune Keskerakonna valimispidu Meritonis, kuhu kogunenud inimesed väljendasid oma siirast rõõmu
edukaks osutunud valimiste üle. Oli põhjust valijate terve mõistuse üle
uhkust tunda.

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

Edgar Savisaarele Eestis vastast ei leidu
Edgar Savisaar (pildil) tegi taas mehetegusid oma ajaloolise
häältesaagiga  tema kogutud 39 979 häält on nii kohalike
kui ka Riigikogu valimiste rekord. Need, kes üritavad tema kõrvale upitada Indrek Tarandit
Europarlamendi valimistelt, peaksid tegema ühe
lihtsa arvutuse  näiteks jagama Tarandi sada
tuhat 12-ga, mis on üks valimisringkond ja teeb
keskmiselt ühe valimisrongkonna kohta umbes
8300 häält. Savisaare hääled on võetud aga isegi
veel väiksemas piirkonnas  ainuüksi Lasnamäel.
1996. aasta kohalikel valimistel kogus Savisaar
4475 häält, 1999. aastal toetas teda 7186 valijat,
2002. aastal sai ta 14 547 häält, 2005. aastal
16 834 häält ja 2009. aastal 38 974 häält. Seda
rida vaadates on selgelt näha, kuidas silmnähtav
hüpe toimus 2005. ja 2007. aasta vahel. Seda
hüpet iseloomustab üks märksõna  Pronkssõdur. See Ansipi
valitsuse (REF, IRL, SDE) käpardlik käitumine kolmandiku

riigi maksumaksjate kallal ja nende suhtes toime pandud
hingeline vägivald annab tagasilööke siiani ja kes teab kui
kaua veel. Siin ei maksa uskuda mingeid krokodillipisaraid valitsusparteide suunalt ega ilusaid sõnu
integratsioonist ega kaasamisest. Seni on venelasi
inimesteks pidanud ainult Keskerakond, ja pole
imestada, et venelased oskavad kokku hoida ja neil
 erinevalt haugidest  on mälu.
Inimesed on omad järeldused teinud, ja rohkem
neid lollitada ei saa. Meeleheitlik Savisaare-vastane valimiskampaania ei mõjunud. Inimesed on
teadlikumaks saanud. Nii nagu meedia jäi hätta
venemeelsete parteide mustamisel Lätis ja
Leedus (ja isegi Gruusias!), nõnda juhtus see ka
Eestis. Savisaare tasemega poliitikule Eestis
väärilist vastast ei leidu, ja tema vastaste hädiste
ponnistuste kohta võib vaid meenutada vene vanasõna: sila
jest, uma ne nado.
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Eesti ministrid irvitavad Interpoli üle
Keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe büroo juhi asetäitja Reijo Valgjärve sõnul andis IRL-i linnapeakandidaadi Eerik-Niiles Krossi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutamiseks loa Interpoli juures tegutsev andmetöötlust kontrolliv komisjon, vahendas
valimiseelsel päeval, 19. oktoobril Postimees-Online.
Valgjärve sõnul on Interpol kui
rahvusvaheline
kriminaalpolitseiorganisatsioon loonud
inimeste tagaotsimiseks või
ka lihtsalt nende asukoha kindlakstegemiseks andmebaasi,
kuhu iga liikmesriigi riikliku
keskbüroo ametnik saab üles
laadida tagaotsimiskuulutuse
inimese kohta, kes on tema
enda riigis jõudnud tagaotsitava staatusesse ehk kellele on
esitatud kahtlustus või süüdistus. Samas ei muutu tagaotsimiskuulutus kõigile teistele
liikmesriikidele nähtavaks
automaatselt.
Andmeid kontrollib sõltumatu
komisjon, kui esineb väiksemgi kahtlus, et juhtumil võib
olla poliitiline, rassiline või
näiteks militaarne iseloom.
Nimelt näeb organisatsiooni
põhikiri ette, et Interpol ei tohi
osutada kaasabi sellise iseloomuga juhtumite lahendamisel.
Lõpliku otsuse selle kohta, kas

lubada initsiaatorriigil konkreetset inimest Interpoli kaudu
taga otsida või mitte, teebki vastav komisjon, kuhu kuuluvad
liikmesriike esindavad politseiorganisatsioonide ja andmekaitseasutuste spetsialistid.
Krossi juhtumis tuli Valgjärve
sõnul suvel vaheteade, kus
öeldi, et on olemas siiski tõsised
kahtlused vastuolude kohta
põhikirjaga. Ta lisas, et ei usu,
et kellelgi oleks olnud võimalus
komisjoni otsust kiirendada,
sest komisjoni korraliste istungite ajad ja päevakorrad pannakse aegsasti paika.
Valgjärv rõhutas Postimehele,
et Krossi otsib taga mitte
Interpol, vaid Vene Föderatsioon. Interpoli komisjoni otsus
tähendavat, et nende hinnangul
on Kross põhjendatult tagaotsitav kõikides Interpoli riikides,
sisuliselt kogu maailmas.
Krossi kodutanumagi paturegister on üldteada juba kaua
aega. Sellest on Kesknädalgi

korduvalt kirjutanud  alates
riigiametniku krediitkaardi
tühjakstegemisest, Savisaare
pildi pihta tulistamisest, loomatopiste vargusest ning
rahvusvaheliste sulide Angotti
ja Sposato maaletoomisest;
viimati aga EAS-i rahadega
oma isikliku mõisa ülesehitamiseni välja.
Kesknädalale jääb arusaamatuks, kuidas said 6878 eestlast
anda oma hääle rahvusvahelise kogukonna poolt kriminaalsetes tegudes  esmajoones Arctic Sea juhtumis 
süüdistatavale Krossile? Igal
juhul on tegemist väga ohtliku
pretsedendiga, kui ühiskond
kiidab heaks oma käitumisega
Interpoli tähelepanu pälvinud
inimese, kes on äkki otsustanud poliitikasse siseneda.
Osa valijate peades toimub
ikka midagi väga imelikku.
Ja veel üks nüanss. Nagu
nägime, e-hääletuse võitis
Kross. E-hääletus lõppes kolm
päeva enne valimispäeva ja
siis ei olnud tema rahvusvaheliselt tagaotsitava staatus
veel teada. Juhus?
Kesknädal

TAGAOTSITAVAD!: Eerik-Niiles Kross
Interpoli kodulehel tagaotsitavate seas
koos Balkani kõrilõikajate, LadinaAmeerika bandiitide ja teiste võimalike
kurjategijatega. Järelikult Kross on
tõsine kahtlusalune. Interpol.int

Poliitikud reageerisid Interpoli-uudisele adekvaatselt
Interpoli teade, et Kross on
kuulutatud ülemaailmselt
tagaotsitavaks kurjategijaks,
on okeeriv. Kas kujutate ette
Tallinna linnapead, kes Eestist
lahkudes
kohe
arreteeritakse?
Kalle
Klandorf,
Tallinna
abilinnapea
Kross on püüdnud asja esitada Venemaa kiusuna, kuid
Interpoli otsus kuulutada ta
tagaotsitavaks näitab, et valitseb suurem rahvusvaheline
konsensus, et tõendid Krossi

vastu on tõepoolest kaalukad.
Interpol on tuntud oma sõltumatuse ja objektiivsuse
poolest. Tegemist on laitmatu
mainega
rahvusvahelise
politseiorganisatsiooniga,
millega ka
Eesti teeb
head
koostööd.
Mailis
Reps,
Riigikogu
liige
Kross võis hoobelda oma
tagaotsitavuse faktiga seni,
kuni ta oli tagaotsitav vaid
Venemaal. Nüüd on ta tagaotsitav rahvusvaheliselt ega

saa sisuliselt Eestist jalgagi
välja tõsta ilma arreteerimisohuta. Ta on täiesti üheselt kuulutatud rahvusvaheliselt kahtlustatavaks kurjategijaks.
Mart
Helme,
Eesti
Konservatiivse
Rahvaerakonna
esimees
Vaheri väited, et Venemaa
on kuidagi Interpolile päitsed
pähe pannud, pole muidugi
tõsiseltvõetavad ning kahjustavad rängalt Eesti riigi
mainet ja koostööd õigus-

Rahva lemmikud valimistel Tallinnas
1. Edgar Savisaar 39 979

(2009. a valimistel
38 974, Kesk)
2. Jüri Ratas 8017
(9724, Kesk)
3. Eerik-Niiles Kross 6897
(  , IRL)
4. Yana Toom 5328
(927, Kesk)
5. Mihhail Kõlvart 5307
(274, Kesk)
6. Rainer Vakra 4237
(2614, parteitu
SDE nimekirjas)
7. Viktor Vassiljev 4079
(5582, Kesk)
8. Mihhail Korb 2672
(3278, Kesk)
9. Urmas Paet 2633
(4529, Ref)
10. Andrei Novikov 2606
(196, Kesk)

kaitse valdkonnas. Interpol on
kindlasti oma otsustes sõltumatu mistahes riigist ning
lähtub faktidest ja tõenditest.
Edgar
Savisaar,
Keskerakonna
esimees ja
Tallinna
linnapea
Eesti
NATO ja
Euroopa
Liidu liikmena ei saa
oma
rahvusvahelisi
koostöö-

partnereid nagu Interpol naeruvääristada.
Jüri Ratas,
Riigikogu asespiiker
Veel absurdsem on püüda Krossi
kaitsta väidetega, et asjasse on
kuidagi segatud Keskerakond.
Keskerakonnal pole Krossi võimalike kuritegudega midagi pistmist. Kahjuks on läinud nii, nagu
oligi algusest peale arvatud. IRL-i
linnapeakandidaadi valik oli
algusest peale
kahtlane.
Enn Eesmaa,
Keskerakonna aseesimees,
Riigikogu liige

Rahva lemmikud valimistel linnades
1. Urmas Kruuse (Ref, Tartu) 5292
2. Toomas Kivimägi (parteitu, Pärnu) 3338
3. Margus Tsahkna (IRL, Tartu) 3260
4. Kadri Simson (Kesk, Pärnu) 2939
5. Jevgeni Ossinovski (SDE, Narva) 2403
6. Heljo Pikhof (SDE, Tartu) 1733
7. Mihhail Stalnuhhin (Kesk, Narva) 1338
8. Aleksandr Jefimov (Kesk, Narva) 1290
9. Andres Metsoja (IRL, Pärnu) 1009
10. Hannes Hanso (SDE, Kuressaare) 978
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

Palju õnne kõigile edukatele kandidaatidele!

Mul on väga hästi meeles,
kuidas Interpoli konverentsi
Eestis toimumise ajal kiitis
Vaher seda organisatsiooni
taevani, kuid nüüd nimetab
seda suure kõlaga sõnaks.
Siseministri seesugune irvitamine rahvusvahelise organisatsiooni üle muudab Eesti
selgelt
maailma
naerualuseks.
Kalev
Kallo,
Riigikogu
liige

Terane mõte
Suuri laevu
saadab alati
kajakate
kisa.
Ärimees JANEK VEEBER
vastab ajakirjanik Toivo
Tänavsuu küsimusele
Reformierakonna ämmade
rahakappide kohta Eesti
Ekspressis (31.10.2012 ja
uuesti 15.10.2013). Veeber on
Äripäeva Rikaste TOP-is 48,9
miljoni euroga 46. kohal ning
tõttab H. H. Luige Ekspress
Grupile appi Õhtulehe,
Ajakirjade Kirjastuse ja
Express Posti omandamisel.
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Keskerakonna võidu
20. oktoobri õhtul
kogunesid keskerakondlased koos
oma sõprade ja
toetajatega Meriton
Conference & Spa
hotelli, et üheskoos
oodata valimiste tulemusi, nautida häid
esinejaid ja maitsvaid suupisteid.

Pidu võttis seda
positiivsemad noodid, mida enam selgusid sedelhääletuse tulemused.
Lõpuks saigi selgeks, et seekordsed
kohalike omavalitsuste valimised
kujunesid Keskerakonnale äärmiselt
edukaks. Seda just
eelkõige tänu neile
valijatele, kes otsustasid ise kohalikku
valimisjaoskonda
valima minna.
Kn

HOIAVAD VAIMU ÜLEVAL: Kui pidulistele olid teada üksnes e-hääletustulemused, võeti üksteisel käest kinni ja toetati üksteist sel viisil.
Fotol (paremalt) Riigikogu liige Mailis Reps ja aastaid Keskerakonna
valimiskampaaniaid reklaamivallas edukalt juhtinud Paavo Pettai.

VÕIDUTORT
Fotod Indrek Veiserik

Kuni tulemuste
selgumiseni aitasid
külaliste meelt
lahutada Heidy
Tamme, Eduard
Toman, Uku Suviste
ja Raimo Aas.
Seekord esinesid
ka väliskülalised
Peterburist 
ansambel James
Pond ja viiulivirtuoos Tigran
Petrosjan.

SUHTED MEEDIAGA: Keskerakonna valimispeole olid kutsutud ERR
ja Tallinna Televisioon. Ülejäänud meedia, mis terve valimiskampaania
aja oli Keskerakonna suhtes olnud agressiivne, meelevaldne ja mõnitav,
jäi seekord igati õigustatult ukse taha. Fotol (vasakult) ERR-i ajakirjanik Epp Ehand, Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk, ERR-i
uudisteankur Kerli Dello ja Keskfraktsiooni nõunik Urmo Saareoja.

Keskerakond tänab! Keskerakond tänab! Kesk

Keskerakonna positsioonid tugev
Keskerakonna valimisnimekirjades kandideerinud
erakonnaliikmetel ja nende toetajatel oli põhjust valimisedu puhul rõõmu tunda mitmes väikelinnas ja vallas. Jõgeval saadi parim tulemus  võideti Reformierakonda, senist koalitsiooni juhtparteid.

JAAN LUKAS
Jõgevamaa ajakirjanik

Abja vald, Peeter
Rahnel

Keskerakonna omavalitsusjuhtidest maapiirkondades sai
ühe parema tulemuse Abja
vallavanem Peeter Rahnel,
kogudes 163 häält.

Nagu paljudes teisteski maaomavalitsustes, tehti ka meil
valik kandideerijate isikuomaduste ja seniste töötulemuste, mitte aga erakondliku
kuuluvuse järgi. Ühtlasi näitab
tulemus usaldust Keskerakonna vastu, rääkis Rahnel.
Keskerakond ja valimisliit
Koduvald Abja said volikogusse kumbki viis mandaati.
See annab põhjuse moodustada
koalitsioon, mis toimis eelmiseski volikogus.
Isamaa ja Res Publica Liit
kogus aga kuus häält. Meiekandi inimesed, kes, nagu
teada, on rahvuslikult veregrupilt mulgid, võtavad valimisi tõsiselt, sest kodupaiga
käekäik läheb neile tugevasti
korda, lausus Abja vallavanem.
Pühapäeva hilisõhtul helistas

Rahnel erakonnakaaslasele ja
sõbrale, Jõgeva haigla juhatajale Peep Põdderile, et soovida
õnne Keskerakonna valimisvõidu puhul Jõgeval. Pikalt
me siiski vestelda ei saanud,
sest Peep osales juba koalitsiooniläbirääkimistel võimalike koostööpartneritega, rõõmustas Rahnel.

Jõgeva linn, Aare Olgo

Senine Jõgeva abilinnapea ja
Keskerakonna linnapeakandidaat Aare Olgo tõdes pühapäevaõhtul Jõgeva linnas ja vallas
Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerinute ühisel
mõttevahetusel: Igal kohalikul valimisel on meie tulemus paranenud. Täna oleme,
võrreldes eelmiste kordadega,
veelgi võidukamad.
Varsti kuulutaski Keskerakonna Jõgeva linnaosakonna
esimees Heli Raevald arvutiekraanilt vaadatud valimistulemusi, millest selgus, et
Keskerakonna valimisnimekiri oli saanud seitse mandaati.

Populaarsust on kindlasti
suurendanud järjepidev tegelemine linna selliste valuküsimustega, nagu näiteks
teede ja tänavate korrashoid ja
remont. Hea tulemuse tõi ka
meie tegus meeskond  kandideeris oma ala tugevaid tegijaid erinevatelt aladelt, selgitas Olgo, kes sai valijatelt 182
toetushäält. Jõgeva koalitsioonide senine juhtiv jõud
Reformierakond sai mandaate
viis, Isamaa ja Res Publica Liit
neli, esmakordselt Jõgeval
kandideerinud Sotsiaaldemokraatlik Erakond kolm.

Põltsamaa: Margi Ein,
Andres Vään, Peeter
Võsa

Põltsamaa linnavolikogusse
valiti keskerakondlastest aastail 19962003 linnapeana
töötanud eelmise linnavolikogu esimees Margi Ein (106
häält), Põltsamaa Ettevõtjate
Liidu esimees Andres Vään
(104) ja Riigikogu liige Peeter
Võsa (46).

Põltsamaa linnapea Jaan
Aiaots (SDE) kogus Jõgevamaa parima tulemuse  582
häält. Sotsiaaldemokraadid
võitsid ka Põltsamaa linnas.
Koalitsiooni moodustamiseks on erinevaid võimalusi,
kinnitasid nii Aiaots kui ka
Vään. Kui sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased peaksid leivad ühte kappi panema,
on kõige reaalsem, et linnapeana jätkab Aiaots, volikogu
esimehena Ein ning Vään saab
väärika positsiooni komisjoniesimehena.

Jõgeva vald, Vello
Lukk

Orienteerivalt sama palju
poolehoidjaid on mul olnud ka
varasematel valimistel. Küllap
aitab populaarsusele kaasa
pikaajaline ja järjekindel tegevus Jõgeva valla käekäigu eest
hoolitsemisel ja elanike
murede ärakuulamine, ütles
Vello Lukk, vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist,
kes
kogus oma koduvallas suurima

arvu hääli (112).
Kokku sai Keskerakond selles
ringkonnas kuus mandaati.
Pikemalt ei saanud Lukiga
vestelda, sest sisenes IRL-i
valimisnimekirja
delegatsioon, kuhu kuulusid volikogusse valitud Riigikogu
liige ja ettevõtja Aivar Kokk
ning eelmise volikogu esimees
Alo Teder ja aseesimees Marek
Saksing (kelle tulemus 101
häält on Jõgeva vallas paremuselt teine), kes samuti on
ettevõtjad.
Valimised võitnud ja volikogus seitse kohta saanud IRL
avaldas soovi alustada läbirääkimisi Keskerakonnaga.
Võimalikus koalitsioonilepingus käsitletavaid teemasid
alles arutatakse. Lukk arvab,
et leping peaks kindlasti sisaldama hambaravitoetuse maksmist neile, kellel haigekassa
seda teenust ei kompenseeri.
Kokk peab oluliseks lesepensioni kehtestamist.
Reformierakond ja valimisliit
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pidu Meritonis

Üleskutse:
vajame
noortekvoote
linnavolikogus!
Tallinna noortevolikogu pöördub kõigi Tallinnas kandideerivate erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide
poole ettepanekuga kaaluda
vanuseliste kvootide kehtestamist noortele Tallinna linnavolikogus, tagades sellega
noortele kindla arvu kohti
selle koosseisus.
VLADIMIR SVET
Tallinna noortevolikogu esimees

MAGUS HETK: Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar
Savisaar oma Tallinna valimisvõidu järgset kõnet pidamas.
PÕHJA-TALLINNA ESINDAJAD: Tallinna
Kunstigümnaasiumi direktor Märt Sults, Tallinna
Kopli Ametikooli direktor Kaspar Kaugija ja PõhjaTallinna ühe korteriühistu esinaine Irina Holland
jooksvaid valimistulemusi jälgimas.

Hetkel on linnavolikogu 79 saadikust vanuses kuni
26 aastat ainult
kolm. Samal ajal
elab Tallinnas 2012. a rahvaloenduse järgi üle 50 000 noore vanuses
18 kuni 26 aastat, mis on umbes 1/8
kogu Tallinna elanikkonnast. Need
arvud näitavad, et noorte inimeste
esindatus Tallinna linnavolikogus
on liiga väike ja noorte huvid pole
seal piisavalt esindatud.

Noored ei tunne poliitika
vastu huvi

KÜLALISED
PETERBURIST:
Ansambel
James Pond
küttis oma
muusikaga
õhu kuumaks
ja tõi rahva
lava ette
tantsima.

HÄÄLTEMAGNET:
Riigikogu asespiiker Jüri
Ratas kogus ilma meediakärata, vaikselt ukselt-uksele
töötades, suurepärased 8017
häält.

OOTUSÄREVUS:
Pirita linnaosavanem Tiit
Terik kogus valimistel 1052
häält.

RÕÕMSAD TULEMUSTE TEADASAAMISEST: Pildil
vene noored, tänu kellele suur hulk inimesi kojujäämise
asemel 20. oktoobril hääletama tulid.

erakond tänab! Keskerakond tänab!

vnesid jõudsasti ka maal
Meie Kodu said Jõgeva
vallas kumbki kolm mandaati.

Räpina vald, Inge
Hirmo

VALIMISÕHTU: 20. oktoobri õhtul tegid Jõgeva linna ja valla keskerakondlased ühise valimisõhtu, kuhu neid tuli õnnitlema IRL-i võidukas
seltskond: (vasakult) vallavanem Enn Kurg (parteitu), Marek Saksing
(IRL), Alo Teder (IRL), Aivar Kokk (IRL), Vello Lukk (Kesk).

Saatse pansionaadi juhataja
Inge Hirmo on kandideerinud
kõikidel taasiseseisvunud
Eestis toimunud kohalike
omavalitsuste volikogude
valimistel. Keskerakonna
nimekirja kandidaadina kogus ta seekord 80 häält.
Kokku sai Keskerakond
Räpina vallas kolm mandaati
 ühe koha rohkem kui eelmises volikogus. Iseäranis
head meelt teeb meie nimekirjas kandideerinud ettevõtliku
mehe Mait Meensalu silmapaistvalt hea tulemus (99
häält), ütles Hirmo.
Reformierakond sai Räpina
vallas kuus, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond viis,
Konservatiivne Rahvaerakond kaks ning Isamaa ja Res
Publica Liit ühe mandaadi.
Missugune
koalitsioon

moodustatakse, alles selgub.
Volikoguliikmena leian, et
tuleb võidelda selle eest, et
Räpinas antaks tulevikuski
gümnaasiumiharidust. Kordategemist vajab siin ka mitu
tänavat, rääkis Hirmo

Suure-Jaani vald,
Romeo Mukk

Üheks valimisedu põhjuseks
erakondade ja valimisliitude
nimekirjas kandideerijatel
võib pidada tegusat kaasalöömist külaelus. Nii valiti
Viljandimaal
Suure-Jaani
valla volikogusse Kuhjavere
külavanem Romeo Mukk, kes
kandideeris Reformierakonna
nimekirjas.
Kogusin 49 häält, mis oli mu
senistest valimistulemustest
parim. Küllap aitab edule
kaasa 15-aastane osalemine
külaliikumises, mille tippsündmuseks on igal aastal üleeestiline Kuhjavere külateatrite festival, arvas Mukk.

Noorte inimeste madal poliitikahuvi on kaasaegse Eesti ühiskonna
probleem, millega on vaja kindlakäeliselt tegelda. Üle 40% valijatest on erakondades pettunud ja on
tekkinud suur oht, et tulevased
põlvkonnad on algusest peale poliitiliselt passiivsed ega huvitu oma
kodukohas ja riigis toimuvast.
Poliitilise harituse nõrk tase peletab
paljud noored valimistest eemale
või teeb neist poliitpropaganda kerged ohvrid. Kuigi erakondade valimisnimekirjades leidub ka nooremaid inimesi, on nende pääs valitavatesse organitesse üpris keeruline.
Selline olukord sunnib meid aktiivsemalt tegutsema kohe ja
praegu, kui valimistest osavõtt on
päevakajaline ja aktuaalne teema.
Oleme seisukohal, et on vaja radikaalset ja süsteemset lähenemist
noorte osaluse probleemile. Omalt
poolt pakume üheks lahenduseks
vanusekvootide kehtestamist kuni
26-aastaste kasuks. Leiame, et
vähemalt 10% linnavolikogu kohtadest peaks olema reserveeritud
nii noorte inimeste jaoks.

Noori tegelikult oodatakse
poliitikasse

Peame andma noortele signaali, et
neid oodatakse poliitikasse. Peame
looma neile soodsad võimalused
omavalitsuslikesse esinduskogudesse sisse saada, tugevdades noorte
inimeste seotust oma kodukohaga.
Nii suurendaksime noorte usku sellesse, et neil on võimalus saada linnavolikogu liikmeks, suurendaksime oluliselt noorte huvide esindatust. Noorte jaoks kehtestatud
kvoodid aitaks muuta Tallinna
esinduskogu värskemaks ja innovaatilisemaks ning tõstaks selle
legitiimsust noorte pealinlaste seas.
Kindlasti pole noortekvoodid ainus
õige samm noorte osalusprobleemide lahendamiseks. On vaja ka
laiemat ühiskondlikku arutelu ja
süsteemset lähenemist.
Kui XX sajand möödus sookonflikti märgi all, mil naised meeleheitlikult võitlesid meestega võrdsete poliitiliste õiguste nimel, siis
XXI sajand on põlvkondadevahelise konflikti sajand, mil vanemate
inimeste ühiskond peab andma
noortele rohkem otsustusõigust ja
vastutust.
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Rahvas usub tegudesse,
mitte loosungitesse
Äsjased valimised lõppesid ootuspäraselt  erinevate erakondade
lootused Tallinnas Keskerakonna võim kukutada luhtusid.
Ei aidanud Anveldi labidagavehkimine Kadrioru asfaltteedel.
Kuulu järgi hoidnud ta labidat valepidi käes? Eks rahvas märkab
ju kõike. Ka Krossi helikopter ja naisterindade Tallinna linnavalitsuse ees paljaks kiskumise katsed ei kandnud vilja.
Läks nagu alati  rahvas pooldab neid, kes tegelikkuses nende
heaks ka midagi ära teevad. Mesimagusate lubadustega plakatite
ja loosungite lugemine on rahva ära tüüdanud  noid enam ei
usuta.
Siiski oli üle kuue tuhande kaaselanikke, kes soovisid Tallinna
linnapeana näha Eerik-Niiles Krossi. Kas Kross oleks pääsenud
Quinnessi raamatusse, kui vist küll maailmas esimene riigi
pealinna meerina rahvusvaheliselt taga otsitav isik? Kuigi meil
ministriks ja ka linnapeaks on olnud kriminaalkurjategijaid, siis
rahvusvaheliselt tagaotsitavaid siiski seni nii kõrgetes ametites
pole olnud.
Arusaamatuks jäid mulle valimisjärgse esmaspäeva varahommikul meedia saatejuhtide arvamused valimistest. Omavahel arutades heitsid nad rahvale ette, et Tallinnas sooviti väga muudatusi,
kuid ikkagi anti hääled Keskerakonnale. Üks saatejuhtidest teatas,
et tema hääletas Krossi poolt ja oli palunud ka oma emal hääl
Krossile anda. Miks see saatejuht siis niiväga Krossi linnapeana
näha tahtis? Mille positiivsega Kross on silma paistnud presidendi nõunikuna? Kas nõustas presidenti viienda kolonni Eestisse
jätmises? Või hiilgas ta hiljem luurajana, nagu endine kapo peadirektor Pihl, tänu kelle suurtele töökogemustele reetsid
Simmid riiki rahulikult üle tosina aasta ja oleks veel edasi reetnud, kui välisluure poleks sekkunud.
Kunagi oli linnapeaks üks tuntud vanarauaäritseja, kes kavatses
trammid Tallinnast kaotada. Tema arvates vedeles tänavatel liiga
palju vanarauda rööbaste näol. Kas Krossi soov mitte polnud
Tallinnas tasuta ühistransport kaotada? Tasuta lõunaid ei pidavat
kapitalistlikus riigis olema. Reformierakondlastele tekitab peavalu
see tasuta transport? Suureks mõistatuseks on, kelle või mille
arvelt see transport tasuta eksisteerib?
Tartus on jälle reformierakondlased võimul. Kas nad eelmisel
valitsemisajal muutsid tartlaste elu paremaks kui tallinlastel?
Kuuldavasti siiski oli elanike juurdekasvu Tallinnasse, mitte
Tartusse. Inimesed soovivad elama asuda ikka sinna, kus on parem
elada.
Kummaline rahvas oleme, eestlased? Kui lugeda netikommentaare, näeme, et alusetut, põhjendamatut viha Keskerakonna vastu
on inimestesse palju kogunenud. Mõni kirjutab, et ainult sellepärast andiski hääle Reformierakonnale, et Keskerakond võimule
ei jääks. Tule taevas appi! Kas sellise mõtlemisviisiga valijate
pärast ongi meie riigis võimul ühed ja samad?
Valitsus hoolitseb iseenda heaolu eest ja tõstab kõrgete riigiametnike palkasid 2030%, ent samal ajal ei hooli sellest, kuidas tema
rahvas elab. Kas need Keskerakonna vihavaenlased toetavadki
Reformierakonda sel eesmärgil, et kõik ikka jätkuks vanaviisi?
Peaasi, et Keskerakonna saaks riigi juhtimisest eemaldada.
Kahjuks on sellisel eesmärgil tööle rakendatud peaaegu kogu
meedia.
Valimiste teemal Kuku raadios esinedes õigusteaduse professor
Ülle Madise rõhutas, et e-valimised on põhiseaduslikud. Samas
olen kuulnud ja lugenud teise õigusteadlase Ando Lepsi arvamusi
selle kohta, et e-valimised ei vasta meie põhiseadusele, kuna need
ei ole ühetaolised, otsesed, salajased. Kellel siis õigus on, kui
kahel õigusteadlasel on e-valimistest otse vastupidised arvamused? Ometi ei tunnusta e-valimisi peale Eesti ükski teine riik.
Jaak Laidla Harjumaalt
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Mart Luik: meedia peegeldab ühiskonda
Kommentaar vastuseks sellele, mida Postimehe
uueks vastutavaks väljaandjaks suunatud Mart Luik
ETV Kahekõnes rääkis ja mida vahendas Delfi
pealkirja all Meedia peegeldab ühiskonda, meeldigu
see või mitte" 17.10.2013 23:49
Teesi:
Ei peegelda.
Esiteks tehakse tegelikus
ühiskonnas toimuvast hoolega
valik, millised lood üldse
kajastust leiavad. Vägagi valitud tonaalsusega. Et ikka oleks
intriigi, skandaali ja vastandumist. Ja isegi kui seda loos
endas ei ole, pannakse kontekstist väljarebitud tsitaat tutvustuseks ja rasvane pealkiri, mis
uudishimu kütab, aga mis ei
pane vähemalt 2/3 uudishimulikke veel seetõttu artiklit läbi
lugema. Või siis on näit. netis
artikkel tasuline, mida ei saagi
edasi lugeda, aga paljalt
pealkirja ja kontekstist väljarebitud tsitaadi või artikli
alguse põhjal on klikkima ja

Kasvatusvigu
tuleb
parandada!
Mul on ettepanek, et väärtuskasvatuse ja eetika professor Margit Sutrop ning meie
nüüdisajakirjanduse
ema
Marju Lauristin teeksid oma
endistele õpilastele, tänastele
ajakirjanduspõllu otsustajatele pärast valimisi tasuta
täienduskursuse elementaareetikast, ametiaust
ja
südametunnistusest. Ning ka
ise teineteise loenguid kuulaksid.
Loenguteks valmistumiseks
pakuks neile järgmist ühisabi:
meie lehe lugejad teevad väljalõikeid hingeriivavatest,
solvavatest, matslikest sõnastustest viimase kuu ajakirjanduses. Kesknädal kogub
kokku väljalõiked, mis pigem
osutavad arenguvõimetute
hilispuberteetlike koolikiusajate ülekasvamisele tendentslikeks suleseppadeks, kui
ühiskondliku paljutahulise
mõtte auväärseteks vahendajateks.
Kui seda tööd korralikult
teha, on lootust, et meie pooletu president annab tegijatele juba enne järgmisi valimisi Jakob Hurda auhinna.
Jüri Mooste Vatkust

kommenteerima saadud hulk
raisakotkaid, kes annavad valimatult tuld, peaasi, et saaks
oma sisemise rahulolematuse,
frustratsiooni või maniakaalsed hälbed välja elada ja sellele sisuliselt teadmata loole oma
kommentaaridega sellise uue
elu annavad, millel pole enam
tõega suurt kokkupuudet.
Ja inimesed, kellest artiklis
vahel isegi üsna neutraalselt
või positiivselt kajastatud on,
saavad teenimatult sõimu ja
vihkamist, mida nad ära teeninud pole. Rääkimata inimestest, kes tõesti on mingil määral
eksinud või millegi vastu
eksinud, neid rünnatakse varsti
viisil nagu keskajal nõidu.
Mina näiteks lausa kardan seda

tundmatut ühiskonda, kes
kusagil anonüümselt, agressiivselt ja vihkajalikult kedagi ära
kuulamata on valmis ära
lintshima.
Ja sellise anonüümse inimvihkajaliku
massihüsteeria
kihutamises pean ikka kohe
vägagi meediat süüdlaseks.
Neljandal võimul on väga suur
jõud ja seda võiks siiski kasutada natukenegi rahva harimises või teadlikkuse kasvatamises, aga valitud on see halvem tee  teadlikult provotseeritakse ja püütakse pidevalt erinevaid ühiskonnakihte vastandada, et ikka rohkem skandaali,
intriige ja klikke saaks, mõtlemata, et selle taga on reaalsete
inimeste valu ja häbi, kaotatud
elumõte, lõhutud pered, depressiooni ja lootusetusse viidud inimesed, kes oleksid
olnud oma rahvale, ühiskonnale ja riigile kasuks, kuid nad
on teovõimetuks muudetud.

Oleme oma töökolleegidega,
sugulastega ja sõpradega väga
tihti sel teemal rääkinud, et
huvitav, kus elavad need
inimesed ja kas ka meist keegi
tunneb selliseid, kes neid
maailmavihkajalikke või lausrumalaid kommentaare kirjutavad. Ei, me ei tunne neid isiklikult selles ühiskonnas, kus
meie elame ja suhtleme, aga
meedia orienteerubki nende
järgi, kuulutades, et see peegeldab ühiskonda ja meedia
vaid kajastab olukorda. Pähh,
te ikka vägagi hoolega kujundate seda ühiskonda, provotseerite ja torpedeerite, õhutades klassivaenu, rassilist ja
soolist vastandumist.
Ja isegi mu vanemad ei usu
enam seda, mida mina räägin
oma tööst, mida ma iga päev
teen ja milles kogenud olen,
vaid vaidlevad mulle vastu, et
ei  see on hoopis nii, ma lehest
lugesin.

Oravajõuline edasikulg

Joonistanud Anne Noevere (Tallinn-Mustamäe)

Õnnelikuks tegijad
Ligi, Laar ja Ansip sõidavad lennukiga ning kiruvad Savisaart ja pensionäre.
Laar: "Oh näete, elumehed, viskan siit praegu 20-eurise alla  üks pensionär saab õnnelikuks."
Ansip: "Ah, mida sa, Mart, jurad siin, mina viskan kohe kaks 50-eurist alla  kaks pensionäri saavad
õnnelikuks." Ligi: "Oh, poisiklutid, jätke jura, mina viskan siit praegu viis viiesotast alla  viis pensionäri saavad väga õnnelikuks."
Piloot kokpitist: "Kurat, ma viskan teid kõiki siit alla  terve Eesti saab õnnelikuks!"

Kuhu nii välja jõuame?
Nagu meediast kuuleme-näeme,
Eestis ei elatagi veel kõige
kehvemini. Näiteks Moldovas
pidavat juba kolmandik rahvast
välja rännanud olema  riigist,
kus maa on viljakam kui meil,
loodus lõunamaisem kui meil,
loodusannid lõunamaised. Paljud külad seal olla juba päris tühjad, alles jäänud veel vanurid ja
vanavanemad lapselapsi hoidmas. Kogunisti nii: laps elab
üksinda õnnelikult suures
majakolakas ja välismaal töötavad vanemad saadavad regulaarselt talle elatusraha (?!).
Kui jätkusuutlik saab sellise

skeemi järgi elades olla maailm
meie ümber? Vastuse saamiseks
ei pea me ootama enam sada aastat, piisab kümnestki, et tagajärgi
nägema hakata...
Kuidagi väga tuttav tuleb see ette
ka meile... Näiteks Valgast on
samuti juba kolmandik lahkunud. Kui võrrelda meid Vahemeres uppunud põgenikelaevadega, siis ega palju enam vahet
olegi. Meie kasuks räägib veel
vaid see, et meie majanduspõgenikud ei pea riigist põgenema
enam eluga riskides, nagu põgenesime stalinistide totalitaarse
reiimi eest sõjaaegu, vaid

istume mugavalt tiiburile ja suts!
olemegi kohal!
Tahtmatult jääb mulje, et kas
raudse eesriide langemise järel
tekkinud teine äärmus  absoluutne vabadus  on ikka kõige
jätkusuutlikum vabaduse variant? Või olemegi juba oma
paremliberaalse üliõhukese riigi
mudeliga jõudnud nii kaugele,
nagu juhtus endale maise paradiisi ja heaoluriigi kuulsuse teeninud Rootsiga, kuhu nende
ülepakutud sotsiaalse programmi peale hakkasid lõunamaadest põgenikevoorid tormi
jooksma. Tagajärg  rootslased

sattusid samade probleemide
küüsi, millega puutusid kokku
kunagi suure muulastetulva tõttu
ka Balti riigid. Ja nüüd
hakkasidki rootslased enda
heaoluriiki ise koomale tõmbama, et pääseda sellest suurest
illegaalide tulvast. Näiteks
vähendati töötu abirahasid, sest
töötud ei tahtnudki enam tööd
otsida, kuna elasid abirahadest
suhteliselt priskelt ära; lõpetati
abikaasa surma puhul tema pensioni edasi maksmine abikaasale
jne.
Kas Euroopa riigid mõtlevad ja
annavad endale aru, mis juhtub

siis, kui see illegaalsete paadipõgenike lõputu vool Euroopasse
jääb kestma? On ju ainult ajaküsimus: aga kui nad jõuavad ka
meie ikka tühjemaks muutuvale
kodumaale? Või püüame seda
vältida omaenda elu veel kehvemaks muutmise teel, et siia ei
tahakski keegi enam kunagi
tulla?
Vabandan veel ühe drastilise
võrdluse pärast, mis tekkis
suurkurjategija Hitlerit käsitlevat seriaali Tallinna Televisioonis vaadates. Kas mitte ei
või tulevikus korduda sarnased
konfliktid teistes riikides, nagu

tekkis Hitleril juudi rahvaga,
kelle osakaal kõrge iibe tõttu kasvas Saksamaal väga suureks?
Eks see oligi ju ka üks peamine
põhjus, miks juudi rahvas endale
Palestiinas uue kodumaa Iisraeli
lõi.
Arvan siiski, et neid kõiki pahesid saab vältida, kui riigid suudavad olla just nii paksud ja
otsustusvõimelised, et mingilgi
määral säiliks rahvusriikide tase
suhteliselt optimaalse, kuid
siiski piiratud muulaste suhtarvuga riigis, ja majanduslikult
laiendaks inimkeskset sotsiaalset turumajandust, mis võimal-

Kas
meedia on
kallutatud
ja räpane?
See küsimus tekkis järjekordse erakondade rahastamisskandaaliga
seoses.
Tragikoomiline oli ETV-s
vaadata, kuidas Marko
Reikop resoluutselt püüdis
saada talle meelepäraseid
vastuseid Mart Viisitammelt, näidates vahepeal katkendit eelmisest Ringvaatest, et Mart ikka saaks otsustada, kas Kadri Simson
räägib või ei räägi tõtt. Ise ta
küll selles veendunud ei
olnud, pidades Kadrit
osavaks manipuleerijaks,
kes võiks saada igal juhul
tööd telesaatejuhina.
Siinkohal meenub mulle aastatetagune huvitav telesaade
Punane tuba, kus oli juttu
loomade hingeelust. Saatesse helistajad rääkisid lugusid
nutvatest loomadest, targast
ja kavalast kassist jne.
Saatejuht palus rääkida ka
neist inimestest, kes loomi ei
armasta. Üks helistaja
teataski, et Mart Laar vihkab
koeri. Saatejuht reageeris
spontaanselt, katkestades
helistaja juttu vahelehüüdega Mina küll seda ei
usu!. Ja kõnelus sissehelistajaga oligi läbi.
Selle kohta ilmus ajalehes
artikkel Kas Mart Laar siis
vihkab koeri või ei?, kus
Tartu Ülikooli teadur Tiit
Hennoste tõi välja demokraatliku ühiskonna ajakirjanike eetikareeglid, mis on
fikseeritud eetikakoodeksites. Näiteks: eetiline ajakirjanik jääb külmaks pealtvaatajaks ega lase end emotsioonidest kaasa tõmmata.
Ülalmainitud saates oli ilma
valedetektoritagi näha, et
staaikas
telesaatejuht
Marko Reikop oli küll
rohkem närvis, kui oleks
olnud Mart Viisitamm või
Kadri Simson, keda süüdistati valetamises.
Lõpetuseks tahan öelda: rahvas räägib juba ammu, et
poliitika on räpane, kuid
kahjuks on kallutatud ja
räpane ka meedia.
Aino Purga, Tallinn

daks mingilgi määral ühtlustada
rahva elatustaset riigis ning sellega vähendada majanduspõgenike lahkumist.
Tahaks loota, et äsjastel valimistel valikut langetades ka kõigele
sellele meil mõeldi. Nende poolt,
kes ärksamad ja kogu Eesti elu
pärast vastutust tunnevad.
Lugupidamisega kõigi suhtes
Udo Knaps, Märjamaa,
Rapla maakond.
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Magus elu ja kibe tõde
Kas pole nii, et meie liberaaldemokraatlik ühiskond on tegelikkuses korpokraatia,
tagurlik summ/eliitühiskond, kus rahvasumm on määratud eliidi tarbijalikkust ülal
hoidma? Seda, et valijad massiliselt hääletavad selle poolt, et meie eliidi hea elu
säiliks  nt IRL-i koletu kampaania ja ministrite n-ö kohustuslik palgatõus , tõestasid ka äsjased valimised.
FEJA RÄIM
vaatleja

Maailmanägemus
algab teadmisest,
kes me oleme. Kas
oleme see rahvasumm, mis eliidi
juhtimiseta hakkama ei saaks ja
muutuks ennasthävitavaks jõuks?
Kas meie staatus
ongi selline, nagu
meile
päevastpäeva pähe määritakse? Kas näeme, milline on end eliidi positsioonile seadnud inimeste poolt loodud kujund,
mis oma huvide varjamiseks ette manatakse, ja
kui kaugel on see tegelikult kirjutatud seadustest?

olukord, kus valitsejad ei suuda välja tulla ainsagi ideega, kuidas raha juurde kasvatada ja
ühiskonna rikkust suurendada, kuid leiutavad
aina uusi mooduseid, kuidas raha kulutada?
Riigi seadused on need, mis teevad rikkaid ja vaeseid; mitte ainult inimese võimed ja töökus.
Valijatele lubatakse nende kulusid vähendada,
kuid juba mitmes Eesti valitsus on vaid makse
tõstnud ja inimestele kulusid juurde tekitanud.
Kas pole nii, et rahvasummast on tehtud korporatiivse kliki rahapesumasin, kus suurem osa
tavalise inimese sissetulekust kulub maksudeks
ja tuleb otsekohe ära anda? Iga viies inimene Eesti
väidetava 950  suuruse keskmise palga juures
saab toidule kulutada alla 1  päevas ja üle poole
töötajatest teenib alla 500  kuus. Summ/eliitühiskonnas ei ole võrdseid tingimusi.

Tänapäeva infotulv on suur,

kuid mitte kogu informatsioon ei ole võrdse tähtsusega. On olulisem, vähemolulisem ja ebaoluMilline on kodaniku tegelik staatus
line informatsioon, kuid kõige vajalikum on
meie ühiskonnas?
ülitähtis informatsioon. Kui valitsev eliit üliKas oleme see ahne, rahulolematu ja tume summ,
olulise informatsiooni olemasolustki midagi ei
kellena meie eliit püüab meid esitada? Kuid seltaipa, lõikavad nad nii endal kui ka kogu riigil
lise eliidi enda maailmanägemus rajaneb ju hirarengutee ära. Kui riigi juhtkond ja kulissidetamul, puudusel ja
gune eliit ei suuda
ignorantsusel.
seda ülitähtsat
Kui oleme üksinformatsiooni
kõikselt loobuendale teadvusnud vastutamast
tada, siis on ka
iseenda ja kaasneil krahh käes.
inimesega juhtuNäiteks energiava eest, siis me ei
ga kindlustatus
elagi ju enam
on oluline arenühiskonnas.
guks, ja kogu
Teame, et raha
informatsioon
ületähtsustamine
selle kohta on
on ühiskonnale
ülitähtis. Kahjuks
hukatuslik, kuid
ei suuda meie
kas teadvustame,
riigi
juhtkond
et
ühiskonna Energiaga kindlustatus on oluline arenguks, ja
teadvustada, mis
haiglane rahakul- kogu informatsioon selle kohta on ülitähtis.
läheb ühiskonnatus saab alguse Kahjuks ei suuda meie riigi juhtkond teadvusle lõpptulemubürokraatlikust
sena
maksma
tada, mis läheb ühiskonnale maksma praegune
suhtumisest
praegune äbarik
äbarik energiapoliitika. buildingsheriff.com
inimesse?
energiapoliitika
Kui eeskirjad ja normid eitavad loogikat, siis kasbensiinihindadest kuni traadimaksudeni.
vatatakse inimest, kellel puuduvad südametunKui arvatakse nii, et riigist palju efektiivsemalt
nistus, oma rahvas ja kodumaa. Südametunnistus
juhib elu progressi nähtamatu käsi, kujuneb
kujuneb ju ühiskonnas valitsevate normide ja
summ/eliitühiskond. Ilmne on hoopis see, et avareeglite kohaselt. Tüüpkäitumine on aga ka
likud riiklikud süsteemid määravad ühiskondade
geneetiliselt omandatav, ja see tuleb ilmsiks nii
ja kogu tsivilisatsiooni arengutee. Tänapäeval on
oma keskkonna kui ka tervete rahvuste tasemel.
informatsiooni vaba liikumine ja andmete kätteSüdametunnistus ja sotsiaalse käitumise normid
saadavus teinud niisugused kulissidetagused
on meile kaasa antud pärilikul teel, ja just need
nähtamatud käed nähtavaks. Midagi peale kriisisemised normid muudavad ühiskonnas valitseside pole neil nähtamatutel rahvale pakkuda
vad normid meile kas vastuvõetavaks või vastuolnudki. Nähtamatu käe aeg kogu maailmas
võetamatuks. See kaanon on kogunenud evoluton läbi, ja see on ülitähtis informatsioon.
siooni käigus ja on loonud eeldused meie
ühiskonna arenguks. Meie kohustus on neid oma
Kui eestlased tahavad luua oma
rahva moraalinorme kaitsta ja tugevdada ning
tõekspidamistele ja identiteedile
vastu seista meie identiteeti vääravatele
vastavat ühiskonda,
normidele.
tuleb paika panna maailmavaatelised seisukohad.
Alustada tuleb nii omaenda kui ka erakondade
Ebaterves ühiskonnas kujunevad
maailmavaateliste seisukohtade määratlemisest.
valitsevaks kitsa huvigrupi normid.
Inimeste maailmanägemus peab muutuma
Ja kogu ühiskond täidab selliseid norme hirmust
sedavõrd selgemaks, et rahvas teadvustaks,
seaduste ja karistuse ees. Hirm ei ole aga
milline on meie identiteet ja milline seevastu on
ühiskonna toimimise
meid
ümbritseva
tõhus kaitse, sest alati
keskkonna reaalsus.
leidub inimesi, kel on
Võõraste seaduste
piisavalt julgust oma
järgi elamine ei ole
sotsiopaatilise loomuvabadus. Milline siis
se, ahnuse ja egoismi
peab olema selle
rahuldamiseks neid norme rikkuda. Sellise
erakonna maailmavaade, mis juhiks riiki nii, et
inimese silmapaistvaks probleemiks muutub see,
ühiskond võiks oma rikkust suurendada, suudaks
kuidas teha vaid nii, et vahele ei jääks.
oma rahva identiteeti kaitsta ja arenguvõimalusi
Hirm sunnib inimesi täitma ka norme, mida nad
luua?
oma sisemuses taunivad. Peagi muutub selline
Minu sisemised normid muudavad väga paljud
inimene kuritahtlikuks biorobotiks, kes süümemeie ühiskonnas valitsevad normid kahjuks täipiinadeta teeb kurja enda parima maine säilitaesti vastuvõetamatuks, ja ma soovin, et Eestis
mise nimel.
saaks teoks seadusandluse kõiki külgi hõlmav
reform, mis lähtuks meie kanoonilisest maaPiiblist tuntud tõde on,
ilmavaatest. Nii väikese rahva puhul peaks see
et riigi allakäik mis tahes tasandilt algab alati
olema igati võimalik, kui tahetakse olla
maksude tõstmisega. Kas pole meile hästi tuttav
demokraatlik riik.

Võõraste seaduste järgi
elamine ei ole vabadus.
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Nädala juubilar VÄINO VIILUP 85
Väino Viilup on tootmisjuht,
kes väärib ausammast. Kui
1992. aastal viibis Eestis visiidil Rootsi kuningas Karl XVI
Gustav, oli vastuvõtuprogrammis ka põlevkivimaa külastamine, kus Eesti Põlevkivi
peadirektor Väino Viilup tutvustas kõrgeaulisele külalisele Eesti maapõue rikkusi.
Hiljem ilmus peaaegu kõikides
vabariigi ajalehtedes foto, kus
Viilup nagu võrdne võrdsega
suhtleb Rootsi kuningaga.
Küllap sestpeale hakatigi teda
kutsuma põlevkivikuningaks.
Põlevkivitööstuse suurkuju,
kauaaegne Eesti Põlevkivi juht
Väino Viilup tähistas 21.
oktoobril 85. sünnipäeva. Oma
poolsajandilise tegevusega on
ta jätnud sügava jälje meie riigi
põlevkivienergeetikasse.
Viilup polnud veel kahekümneviiene, kui saabus, täis tarmukust, talle tundmatusse
kanti, alustades siin oma elutööd. Koloriitse juhi iseloom
avaldus õige varakult. Ametiredelil liikus ta kiiresti ülespoole. Tammiku kaevanduses
usaldati noorele Viilupile jaoskonnaülema asetäitja ametikoht, kuid asetäitja sai ta vähe
aega olla. Ei möödunud poolt
aastatki, kui tõusis jaoskonna
etteotsa, õige varsti aga asus
juhtima kogu kaevandust, mida
nii noorele tavaliselt anda ei
riskitud. Puhkust see mees
endale ei lubanud, ja kaevandus töötas varsti kui kellavärk.
Ometi oli ta tulnud pärast
mäeinseneridiplomi saamist
põlevkivibasseini mõttega, et
kauaks ta siia ei jää. Elu oli siin
robustne, kidatsev, pori põlvini, palju korralagedust ja lohakust. Tolleaegsed kolleegid
räägivad, et platsi lõi Viilup
loodritest kiiresti puhtaks  kui
töötada ei taha, siis mine
minema! Kuid ka sel ajal oli
väga kohusetundlikke töötegijaid. Maa all töötas palju hea
töökooliga inimesi, nn ära-

karanuid: metsavendi ja valgekaartlaste järeltulijaid, dissidente, viimaste hulgas isegi
kuulus sulesepp Artur Alliksaar.
Väino Viilup kasvas üles väga
eestimeelses talus, Karulas
Valgamaal. Kodus valitses
üksmeel, oli austus töö ja
inimeste vastu, nõudlikkus,
jätkus soojust ja armastust.
Kõiges lähtuti talupojatarkusest. Vanemad olid aktiivsed
vallaelu edendajad; isa oli
Kaitseliidus tegev ja oli võtnud
osa Vabadussõjast. (Olgu märgitud, et Viilup aitas 1990-ndail
kaasa vabadussammaste püstitamisele nii Toilas kui ka
Karulas.)
Ema oli rõõmsameelne ja väga
käbe. Lastel lulli lüüa ei lastud
 need pandi juba kolmeaastaselt hanekarja, laiskust ei sallitud. Suuremaks saades tuli
künda maad ja külvata rukist,
põlluharimise saladused polnud Väinole võõrad. Temast
oleks võinud saada hea põllumees, saatuse tahtel aga sai
mäeinsener.
Aastal 1958 määrati Viilup kui
end teoka tootmisjuhina näidanud võimekas inimene Eesti
NSV Rahvamajanduse Nõukogu keemia- ja põlevkivitööstuse valitsuse ülema asetäitjaks
(võrdne aseministri kohaga);
peastaap asus Tallinnas.
Kolme aasta pärast tuli Väino
Viilup Virumaale tagasi  juhtima põlevkivitrusti, kus töötas aastani 1972. See oli põlevkivitööstuse kiire arengu periood  ehituste ja rekonstrueerimiste aeg. Saabusid esimesed sammekskavaatorid,
mis tähendas põlevkivitööstuses uut epohhi.
Pärast maailma kõige suurema
 Estonia kaevanduse  rajamist tehti Viilupile ettepanek
asuda selle etteotsa.
Sel ajal tootmismaht kasvas
kolm korda, ehitati uusi kaevandusi ja karjääre, osteti võimast mäetehnikat, hakati juu-

Töötasin omal ajal ka põlevkivitööstuses, toimetades mäemeeste ajalehte. Seeläbi oli
mul au olla suure põlevkiviimpeeriumi juhi alluva seisuses. Pean nüüd oma kohuseks
rääkida temast ka Kesknädalas,
ajalehes, milles õhkub veel
vaimsust ja kus ei moonutata
autori mõtteid. Pealegi on kõik
tavalehed Viilupist juba kirjutanud, Kesknädal veel mitte.
Minu amet aga võimaldas mul
põlevkivikuningaga isiklikult
suhelda.
Eriti jäid silma Väino Viilupi
suur inimlikkus ja huumorimeel, mis teda kunagi alt ei
vedanud, ning tema suhtlemisoskus. Iga teema sai tema
käsitluses ereda värvingu.

rutama uut kaevandustehnoloogiat, arendati olmet, ehitati
uhkeid kultuuripaleesid ja
gigantne Toila sanatoorium.
Peipsi äärde kerkisid kaevuritele suvilad...
1991. aastal määrati Viilup
uuesti põlevkivikoondise peadirektoriks. Samal aastal valiti
ta ka Kohtla-Järve linnavolikogu esimeheks. Need olid
Eesti elus keerulised ajad, vaevalt et keegi teine oleks siinsest probleemiderägastikust
üle käinud. Idasuunalised sidemed katkestati räigelt, asemele
aga midagi ei antud. Kuid riigi
sooja ja valgusega varustamise
küsimused said siiski lahendatud, uskumatult teravad
intritega seotud suhted samuti.
Viilup ei lubanud kaevanduste
vara laialitassimist, nagu see
juhtus kolhooside varaga.
Üleminek uuele ajakohasele
tehnikale tegi põleva kivi kaevandamise paindlikumaks ja
ratsionaalsemaks. Alustati

Täname kõiki valimistel osalenud inimesi!
Soovime tunnustada kõiki tublisid inimesi, kes
valimas käisid. Teie otsustasite Eestimaa linnade ja valdade tuleviku järgmiseks neljaks aastaks. Täname ka kõiki tallinlasi, kes valimistest
osa võtsid. Keskmisest selgelt kõrgem valimisaktiivsus näitab, et inimeste jaoks on pealinna
käekäik väga oluline.
Oleme tänulikud Mustamäe ja Nõmme inimestele,
kes meid kohalikel valimistel toetasid. Lubame
jätkuvalt seista Mustamäe
ja Nõmme linnaosa ning
kogu Tallinna arengu eest.
Järgmistel aastatel tuleb
rajada Mustamäele ujula
ning laiendada Kaja
Kultuurikeskust. Peame
vajalikuks Nõmme ja
Mustamäe kõnni- ja sõiduteede korrashoidu ning
uuendamist, parkmetsade

senisest paremat hooldamist ja järelevalvet. Tööd
tuleb jätkata lasteaiakohtade loomisel, kergliiklusteede arendamisel, mänguväljakute rajamisel
jt valdkondades.
Meie soovime, et Tallinnas valitseks meeldiv
suhtlemis- ja asjaajamiskultuur, s.t poliitikutel
tuleb lõpetada üksteise tõrvamine ning ametnike eesmärgiks peab olema nende poole
pöördunud elanike probleemide
lahendamine parimal võimalikul viisil. Kõigil inimestel peab
olema Tallinnas hea elada.
Kaunist ja edukat sügise jätku
soovides
Rein Ratas
Tallinna linnavolikogu liige
Jüri Ratas
Riigikogu aseesimees

Lääne mäetehnika sissetoomist. Eriti suur saavutus oli
Eesti Põlevkivi oma lõhkeainetehase ehitamine.
Inimestega töötada ja rahavoogusid liigutada põlevkivibossile meeldis. Seda tegi ta
õiglaselt ja sujuvalt. Probleeme
ei kuhjanud, tema otsused olid
kiired ja asjalikud. Ei kannatanud inimesi, kes armastasid
keerutada ja tarka nägu teha,
et asja ära sogada ja teisi
segadusse ajada. Siis kärkis ja
paukus ta nii et maa must.
Poliitikamängud olid talle
samuti äärmiselt vastukarva.
Lubadused, mis ta andis, täitis
viivitamata.
Ministritega suheldes Väino
Viilup oma otsekohesust
võltsviisakuse taha ei peitnud,
halva mängu juures head nägu
ei teinud. Väljenditele ebapiisav kompetentsus või ebaõiglus eelistas ta mahlakamaid  lollus ja sigadus.

Viiskümmend aastat oma elust
tootmisjuhi ametipostil andis
Väino Viilup selleks, et Eesti
energeetikamajandus kulgeks
ladusalt. Et Eestimaa saaks
põlevat kulda ning inimestel
oleks kodudes soe ja valge,
armastas ta öelda. (Hiljem
kasutati seda firma tunnuslausena.)
Liialdamata võib öelda, et juubilar oli suur tootmisjuht ja ka
suur inimene. Üle poole elust
rahutus kahekümnendas sajandis arendas ta elu põlevkivimaal. Tegelikult tuleks siia
kunagi püstitada koguni kaks
ausammast. Üks monument
oleks Eesti põlevkivitööstuse
rajajale Märt Rauale ja teine
Väino Viilupile  nende tõeliselt suure panuse eest põlevkivimaa arengusse, mõlema
missioonitundest ajendatud
töö tunnustuseks.
Väino Viilup on üks neist vähestest, kelle kohta võib täna
öelda  ta on olnud Eestimaa
südametunnistus.

Head
võitluskaaslased!
Soovin kõigile
õnne
suurepärase valimistulemuse puhul.
Tänan teid südamest, et panustasite meie ühisürituse õnnestumisse!
Eriline tänu kuulugu Julia Taplõginale, kes hoidis
koos kogu paberi- ja korraldusmajandust, Erkki Paabutile, Kristjan
Saarele ja Arvi Käärdile telgikampaania vedamise eest ning kõigile
neile, kes meid toetasid!
Parimate soovidega,
Aini Härm
Keskerakonna Kesklinna
piirkonna juht

Teenitud puhkusele minekul
autasustati teda elutöö eest
Eesti Põlevkivi kuldse aumärgiga. Kätte anti see auraha talle
kaevurite päeval tormiliste
ovatsioonide saatel. Nägin siis
tribüünil istuva põlevkivikuninga näol pisaraid...
Vaatamata auväärsele eale
leiab Väino Viilup jõudu ja
tahtmist avalikkuse ees esineda, üritusi külastada ja sporti
teha  keha ja vaimu virge
hoida. Viibisin mõni aeg
tagasi Jõhvis, kus ta elab, ja
nägin, kuidas härra Viilup,
spordirõivad seljas ja tuttmüts
peas, reipalt kepikõndi tegi,
kurseerides Tammsaare tänava
eramurajoonis, nähes välja
energiline ja heatujuline.
Jätkugu tal jõudu ka edaspidiseks!
Tekst ja foto: Raul Ratman
Fotol: Aasta 2000 Toilas.
Tootmisuuendaja Väino Viilup
(vasakul) annab teatepulga
üle järgmisele reformaatorile,
nüüdseks varalahkunud Mati
Jostovile.
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Tartus nõustab jurist
Teisipäeval, 29. oktoobril kella 1012
nõustab tartlasi Keskerakonna Tartu büroos
(Ülikooli 12) jurist Asta Liivak.
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