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Europarlament sai uue spiikri
Taganemine sõlmitud kokkuleppest oli osaliselt tingitud Itaalia sisepoliitikast. Teisalt uskusid sotsid,
et neil õnnestub sõlmida liberaalide fraktsiooniga
kokkulepe, mis kindlustab võidu nende kandidaadile. Lõpuks loobus liberaalide juht Guy Verhofstadt
kandideerimisest aga hoopis Tajani kasuks. Sellest
võiduks veel siiski ei piisanud. Võit tuli alles siis,
kui teda asus toetama Euroopa Konservatiivide ja
Reformistide fraktsioon, mille enda kandidaat Helga
Stevens kolmandas voorus välja langes.
Esialgu olid sotsid liberaalide valikus väga pettunud,
kuid Pittella, kes on nende fraktsiooni juht, näitas, et
oskab hästi kaotada. “Ma olen kindel, et ta tõlgendab
oma uut rolli täieliku austusega kõigi fraktsioonide
ja saadikute võrdsete õiguste ja privileegide vastu,”
teatas ta Tajanit õnnitledes. “On möödunud juba kaua
aega sellest, kui EP president valiti täiesti läbipaistvalt ning avatud konkurentsis, ilma mingite eelnevate
sobinguteta. See on tugev märk selle institutsiooni
demokraatlikkusest ja elujõust.”
“On pööratud uus lehekülg ajaloos. Täna muutus uue
konservatiivse bloki sünniga dramaatiliselt poliitiline
maastik Euroopa Parlamendis,” lisas ta samas. “Meie
oleme sellele blokile konstruktiivselt vastu, töötades
homsest alates koos teiste progressiivsete jõududega.
Euroopa vajab tõhusat ja julget parlamenti, mis on
valmis vaatama näkku meie ees seisvatele väljakutsetele.”

Uus koalitsioon liberaalidega

Euroopa Rahvapartei fraktsioon moodustas liberaalidega uue koalitsiooni, millega kutsutakse ühinema teisi fraktsioone. Euroopa Konservatiivide ja
Reformistide fraktsioon on valmis tegema sellega
koostööd majandusküsimustes.
“See on esimene oluline samm euroopameelse koalitsiooni ülesehitamisel selleks, et reformida ning tugevdada meie liitu, mis on absoluutselt hädavajalik,”
kommenteeris liberaalide juht Verhofstadt. “Seistes
vastamisi Trumpi, Putini ja paljude teiste väljakutsetega, on Euroopa jaoks võtmetähtsusega see, et me
teeksime koostööd oma liidu reformimiseks.”
Foto Scanpix

Foto: eesc.euroopa.eu

Euroopa Parlamendi uueks
presidendiks valitud Itaalia
konservatiiv Antonio Tajani
(pildil) esindab europoliitikute
vana kaardiväge. Tema võidu
kindlustas paremtsentristlike
jõudude koondumine vasakpoolsete vastu.

Kahe fraktsiooni vahel sõlmitud leping näeb ette
tihedat koostööd selle nimel, et algaks tõsine arutelu Euroopa Liidu tuleviku teemal. Sellega seoses
ei välistata võimalust kutsuda kokku uus Euroopa
Tuleviku Konvent. Mäletatavasti töötas selline organ, mille liige oli muide ka Tajani, välja Euroopa
põhiseaduse lepingu, mis hiljem mitmes riigis rahvahääletusel läbi kukkus. Nüüd siis valmistutakse uueks
katseks.
Ühtlasi vandusid kaks fraktsiooni truudust eurotsooni ühise majandusvalitsuse ideele, mida Euroopa
Komisjoni eelmine president Jose Manuel Barroso ei
toetanud, kuid tema mantlipärija Jean-Claude Juncker
pooldab. Liidu sise- ja välisjulgeoleku kindlustamiseks nähakse nüüd ette töötamist Euroopa kaitseliidu loomise ja ühise piirivalve arendamise
nimel.
i lk 3
“EKRE ei olnud valmis alla
Loe edas
kirjutama Euroopa Rahva-

ANDRES LAIAPEA
vaatleja

Euroopa Rahvapartei fraktsioonil, kuhu Tajani kuulub, on Europarlamendis enim kohti
juba alates 1999. aasta valimistest, kuid
seni valitses kahe suurima fraktsiooni vahel
aumeeste kokkulepe, mille kohaselt juhtis
kaks ja pool aastat parlamendi tööd sotside
esindaja ning ülejäänud kaks ja pool aastat
konservatiiv. Tänu sellele, et Euroopa Rahvapartei ei esitanud 2014. aastal üldse oma

kandidaati, valiti siis teist korda Euroopa
Parlamendi presidendiks sotsiaaldemokraat
Martin Schulz, kes lõpetas nüüd oma kokku
viis aastat kestnud ametiaja.

Sotsid omast võttest selili

Vastavalt varasemale kokkuleppele pidanuks
sotsid toetama toimunud valimistel Euroopa
Rahvapartei kandidaati, kuid selle asemel
seadsid nad üles oma kandidaadi Gianni Pittella, kelle tema kaasmaalane Tajani valimiste
neljandas voorus tugeva ülekaaluga alistas.
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Isad ja pojad
JAAN TOOMING
teatrilavastaja, näitleja ja kirjanik

Vähe on täiskasvanud mehi, kel pole lapsi. Ikka tahetakse otseseid

järeltulijaid, vanuigi olla ka vanaisa. Sest väetina loodetakse ikka,
et lapsed hoolitsevad mitte ainult omaenese laste, vaid ka oma
vanemate eest.

Muidugi – maailmas on endiselt mungad ja nunnad, kes laste-

tootmisest vabad, ütlevad lahti kõigest, mis seotud perega. Meie
kultuuris – eesti kultuuris – pole aga kloostrid populaarsed, õigemini
– luteri kirikus meil neid polegi. Aga ometi on ka meil usklikke,
kes ütlevad: Meie Isa, kes Sa oled taevas... Ja tunnistavad, et on
Taevase Isa lapsed.

Mis siis saaks, kui kõik inimesed oleksid Taevase Isa lapsed? Siis

peaks maailmas valitsema rahu ja õndsus, sest kõigil on ühine Isa
ja nad kõik on Tema ees võrdsed, sest Taevaisa ei eelista ühte last
teisele. Ja paradoks on selles, et need lapsed on täiskasvanu meelega: ei ole üleannetud nagu inimlapsed tavaliselt kipuvad olema,
vaid leplikud, üksteist armastavad ja aitavad. Praegune maailm, mis
põhineb konkurentsil, kasuahnusel ja edevusel, oleks unustatud, sest
Taevase Isa täiskasvanud laste maailm põhineb koostööl, sõprusel
ja armastusel. Aga oh kui kaugel oleme praegu sellisest maailmast!

Tõde on ju selles, et oma lapsi saab targaks kasvatada vaid ise

õpetajaeeldusi omades ja tark olles. Ometi kiidavad praeguse maailma isad oma poegi ka siis, kui need on rumalad. Praeguse maailma
isad õpetavad lastele võistlemist, isegi võitlust, aga mitte kooskõla
ja harmooniat teistega. Praeguse maailma isad ei tea kasvatusest ja
õpetamisest enamasti tuhkagi, kuigi hirmsasti sekkuvad koolides
lastekasvatamisse.

KESKMÕTE: Praeguse maailma isad õpetavad
lastele võistlemist, isegi võitlust, mitte kooskõla ja harmooniat teistega.

Praegune maailm võtab endastmõistetavana, et isiklikud lapsed –

„minu tooted“ – peavad olema kõikse paremad, kõikse tähtsamad
ja kõikse targemad. Ja siit algavad konfliktid, sest keegi ei taha
näha ja mõista, et kõikidel lastel on ühesugune õigus olla tark,
ilus ja õiglane.

Ja siit saabki alguse suur vahe, kas olla kõik koos Taevaisa või

konkreetse maise isa lapsed, kes võistlevad ja kadetsevad. Taevaisa
lapsed ei saa seda teha, sest nad ei ole lihainimesed, kes kadetsevad
ja võitlevad iga pala pärast, kes on kaduvad ja surelikud olendid.
Taevaisa on saatnud maailma oma Poja – Jeesuse, kes pakub surelikele igavest elu, surelikele, kes Jeesuse kaudu on saanud lootuse,
selle lootuse, mis tõstab nad välja kaduvusest.

Aga kui me vaatame praeguse maailma vägevaid, kui vaatame

poliitikuid, kes peaksid olema oma rahva isadeks, rahva kasvatajateks ja õpetajateks, siis näeme armetust, viletsust, tühjade sõnade
tegemist. Sest lõdisevad surelikud ei oska anda oma rahvale lootust.
Kõik, mida nad pakuvad, haiseb kaduvuse järele. Ja see ei muutu
enne, kui me kõik saame Taevase Isa lasteks, oleme täiskasvanu
meelega, loobume konkurentsist, kasu tagaajamisest, kadedusest ja
muudest inimlikest omadustest, tõuseme loomariigist kõrgemale ja
saame tõesti INIMESTEKS – rahutoojateks, armastajateks, puhta
meelega mõistjateks, kelle suus oleks mitte vale ja rumalus, vaid
Tõe Sõna.
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Jaak Aab: valitsuse pensionireformi-kava on hädavajalik
Keskerakonna peasekretär ja endine sotsiaalminister Jaak Aab
(pildil) leiab, et Vabariigi Valitsuse plaanitav pensionireform on
hädavajalik ning annab olulise tõuke ühiskonna solidaarsemaks
muutmise suunal.
“Vähemalt viimased kümme aastat oleme pidanud
debatte pensionisüsteemi teemal. Oleme jõudnud
järeldusele, et praeguse pensioniarvestuse jätkumisel
suureneb ühiskonna ebavõrdsus ja lähitulevikus saavad
madalapalgalised pensionieas veelgi enam karistada,”
ütles Aab. “Keskerakond on aastaid nõudnud riikliku
pensioni arvestamise muutmist, et üks tööaasta annaks
kõigile esimeses sambas võrdse panuse. Mul on hea
meel, et Keskerakonna loodud koalitsioonis meie üks
tähtsamaid ettepanekuid leidis toetust.”
Aabi sõnul ei ole Riigikogu opositsiooni kriitika pensionireformile tõsiseltvõetav. “Kui reformierakondlane Jürgen Ligi leiab, et pensioni suuruse sõltumine
töötatud ajast tähendab inimeste karistamist, siis on ta küll väga
valel teel. Tõeliseks karistuseks on hoopis olukord, kus madalapalgalised peavad ühe palgakoefitsiendi kirjasaamiseks mitu
aastat töötama,” rõhutas Aab. “Aga eks see ongi Keskerakonna
juhitava valitsuse põhimõtteline erinevus võrreldes eelmise valitsusega. Meie eesmärk on vähendada ühiskonna kihistumist ning
suurendada solidaarsust. Praegune samm seda kahtlemata teeb.
Kui kehtiv pensionisüsteem on kasulik veerandile töötajatest ja
ebasoodne kolmveerandile, siis ilmselgelt tuleb selle muutmine
käsile võtta. Kui praegu erinevad suuremad ja väiksemad pensio-

nid 1,7 korda, siis paarikümne aasta pärast oleks erinevus juba
neljakordne.”
Aab kiitis ka reformiplaani tulevikkuvaatavust, kus inimeste
töötamist ning pensionilejäämist nähakse paindlikuna.
“Muudatuste jõustudes on võimalik edaspidi ise valida
pensionilemineku iga, saada pensionit osaliselt, lasta
oma pensioni maksmine peatada ja sobival hetkel taas
jätkata. See on väga oluline muudatus, mis tähendab
riigile küll rohkem asjaajamist ja arvestamist, kuid
pensionisaajate jaoks palju rohkem mugavust ja otsustamisvabadust. Tegemist on 21. sajandi lahendusega.”
“Kriitikat tulistavad reformierakondlased teavad tegelikult väga hästi, et pensionisüsteemi on vaja muuta,
sest tööealiste inimeste arv väheneb ning pensioniealiste inimeste arv kasvab. Muudatusi tegemata langeks
keskmine vanaduspension kõigil oluliselt. See on probleem, millega tuleb tegeleda juba täna, ja valitsus on
selle käsile võtnud,” rõhutas Jaak Aab.
19. jaanuari kabinetiistungil otsustas valitsus minna edasi vanaduspensioni muudatustega ning muuta ka pensionivalemit.
Lisaks paindlikule pensionile ja alates 2027. aastast pensioniea
sidumisele oodatava keskmise elueaga, hakkab I samba pensioni
suurus alates 2037. aastast sõltuma täielikult töötatud ajast, mitte
palga suurusest.
Seega, vaatamata kriitikale on peaminister Jüri Ratase juhitud
valitsus astumas reaalseid samme, mis muudavad inimeste igapäevaelu paremaks.

Rain Rosimannus tuli välja Singapuri kapist
Põhja-Tallinnas mullu sügisel avatud Arsenali Keskus sai osanike
hulka Singapuri ettevõtte kapist välja tulnud Rain Rosimannuse.
See võib olla uudne mõjuvõimuga kauplemise ja korruptsiooni
skeem.
Ajaleht „Äripäev“ kirjutas 18. jaanuaril 2017, et detsembris
omandas Singapuri ettevõte Roy & Klas Pte. Ltd osaluse Arsenali
Keskuse omanike hulka kuuluvas osaühingus AO Arendus (registrikood 12352359), ja kahtlused reformikas Rain Rosimannuse
varjatud osalusest mullu sügisel valminud kaubanduskeskuses said
kinnituse. Sellele 27. septembril 2012 ilma kapitali sissemakseta
asutatud firmale kuulub 4,65% Arsenali Keskust omavast firmast
Arsenal Center OÜ. Osalus kuulus varem Aadu Oja nimele, kes
on siiani sama firma ja Arsenal Center OÜ ainus juhatuse liige.
Võib vaid oletada, millised kokkulepped olid IRL-i ja Reformierakonna poliitikutel 2012. aasta mais, kui kõigest kolme nädalaga
müüs Riigi Kinnisvara AS keskusealused Erika ja Tööstuse tänava
krundid, kus varem oli pankrotistunud E-Arsenal AS (10057490).
Riigifirma nõukogu juht oli toona Taavi Rõivas. Tehti ainult üks
pakkumine, mis oli 1000 eurot kõrgem kui alghind 1 520 000
eurot.
Autorollo skandaalist vaid mõlkidega pääsemine näitab, et Rain
Rosimannus tunneb seadusi ning ta võis leiutada viisi, kuidas
poliitiline kapital seaduslikult vahetada rahaks. Enda osaluse
avalikustamist selgitas ta BNS-ile 2012. aasta optsiooniga, et

kaubanduskeskuse ehituse osalus keskerakondlikus linnas oli
reformikale riskantne ning tema osalus sai realiseeritud alles
ehituse valmimise järel. (Optsioon on uute osakute emiteerimine
varasematele või uutele osanikele.) Praegune skeem varasema
osanikfirma müümisest näitab Aadu Oja variisikuna, kes asutas
180-eurose riigilõivuga ilma osakapitalita tühje juriidilisi kehasid, millel oli osalus ärikeskuses, ja hiljem müüs osaluse(viilu)
edasi osutatud teenete või tehtud tööde eest. Selliseid ametnike ja
poliitikute varitulusid ei avasta majandushuvide deklareerimisega.
Eraisik ei pea Singapuri Vabariigile tulumaksu tasuma, kui tulu
ei ole teenitud Singapuris. Samuti on alates 1. jaanuarist 2008
Singapuri maksuseadustes erand, et residendist kinnisvara investeerimisfondi (inglise keeles lühend REIT) dividendid on vabastatud tulumaksust. Rosimannuse tulu läbi Singapuri Vabariigi
on tulumaksuvaba, ja selle vastu ei saa rahandusminister Sven
Sester ühegi eelnõuga.
Tallinna linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas nentis, et kõik see
paneb küsimärgi alla Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse kolimise Arsenali Keskusesse. Samas vajavad Aasa kinnitusel Põhja-Tallinna
LOV töötajad jätkuvalt kaasaegsemaid tööruume.
„Taavi Rõivase juhitud RKAS-i kiirkorras tehtud otsus Arsenali
kinnistute müügiks ja Rosimannuse varjatud osaluse ootamatu
ilmsiks tulek näeb avalikkuse silmis üsna halb välja,“ ütles Aas.
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Majandusklapid tuleb silmade eest ära võtta
Eelmise valitsuse põhijutt oli lihtne: maksudega „ei mängita“ ehk suuri Numbrimärkidest
muudatusi ei tehta, sest Eesti maksusüsteem on valmis, ning piisab ettevõtluskontoni
Seejuures on minu arvates
vaid peenhäälestusest. Selline jäik suhtumine ei viinud Eestit paraku oluline hinnata ka ettevõtjat,
kaugele. Küll aga viis see reformide vastu võidelnud Reformierakonna seda, kes loob töökohti, maksab
õiglast palka ning viib oma
valitsusest.
ideede ja mõtetega riigielu pareERKI SAVISAAR
Keskerakonna Riigikogu
fraktsiooni aseesimees,
Riigikogu majanduskomisjoni
liige

Majandusteemad on kahtlemata
põhiteemaks paljudes kodudes.
Valitsus on see, kes peab oma
heade otsustega viima elanike
elu paremale järjele. See ei ole
nii must-valge, sest lisandväärtust toodavad ikka eraettevõtjad,
kuid riigil on kahtlemata omad
hoovad, millega elu siinmail
mõjutada. Küsimus on lihtsalt
selles, kas ja kuidas neid kasutada.

Miinimumist
maksimumini

Võtame näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõstmise, millest räägiti pikka aega. See oli
kõigil erakondadel justkui alati
hinge peal ning keegi ei vaielnud ka sellele vastu, kuid ometi
ei juhtunud midagi. Rind ees, oli
hea tõdeda, et idee on tore, kuid
selga keerates see kohe unustati.
2017. aastaks sai eelmine valitsus tulumaksuvaba miinimumi
tõstetud paarkümne euro võrra
– 180 euroni. Meie jaoks on

sellised muudatused näilised:
teeme midagi, et midagigi oleks
tehtud.
Keskerakonna juhitud valitsuse
põhieesmärk on tõsta tulumaksuvaba miinimumi jõuliselt ja
otsustavalt nii, et see reaalselt ka
meie inimeste elujärge muudaks.
Tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega võidab rahaliselt enam
kui pool miljonit inimest ehk
muudatus toob kasu 86 protsendile töötajatest. Kuni 1200
eurot teeniv inimene võidab
kuus 62 eurot, mis teeb aastas
744 eurot lisatulu. Selgituseks
olgu välja toodud, et sel aastal
tõstetud õpetajate miinimumpalk on 1000 ja keskmine palk
1200 eurot, patrullpolitseinikud teenivad keskmiselt 1050
eurot jne. Väga suur osa meie
ühiskonnast võidab.
Jätame inimesele rohkem raha
kätte, kuid riigile ei tohi jääda
tühjad peod, et pakutavaid teenuseid mitte ainult jätkata, vaid
ka arendada. Kindlasti on palju
tuska tekitanud see, et välismaa
firmad viivad siinteenitud eurod
Eestist välja ilma midagi tagasi
andmata. Igasugune suurpanga
kingitus riigieelarvele ületas

koheselt uudisekünnise. Kas
rahade väljaviimine on meie
inimeste jaoks õiglane? Kindlasti mitte!
Ühe vastumeetmena olemegi
arutamas panditulumaksu ehk
maksu, mis ei laseks välisettevõtetel Eestist kasumiraha
maksuvabalt laenudena välja
viia. Kuidas see raha väljaviimine käib? Eestis tegutseva
suurfirma osa ehk tütarettevõte
teenib siin hulga raha, kuid selle
asemel, et seda investeerida või
dividendidena välja maksta siin,
annab ta oma välisriigis asuvale
emafirmale maksuvabalt niiöelda-laenu. Nii-öelda-laenuks
kutsun seda seetõttu, et raha
tagasimaksmisest juttu ei tehta.
Sellise käitumise takistamiseks
on plaan sundida üleminev summa 20% ulatuses deponeerida;
raha vabaneks ettevõttele siis,
kui laen on tagasi makstud.
Rahandusministeerium on hinnanud, et see tooks aastas 18
miljonit eurot riigikassasse juurde. See on alles esimene suurem
samm selle nimel, et Eestis äriajamine poleks tulus mitte ainult ettevõtte omanikule, vaid
ka meie inimestele.

muse poole. Jah, täna räägime
näiteks firmaautode värvilistest
numbrimärkidest, mis ilmselgelt
ei meeldi paljudele. Aastaid on
püütud tõmmata piiri erasõitude
ja nende sõitude vahele, mida
ettevõtte autoga teha ei tohiks.
Talupojamõistusega sooviks ju
seda lahendada, kuid ometi tulevad ideed nii kleepsudest kui ka
värvilistest numbrimärkidest, ja
seda selleks, et viimaks saaks
lahendatud erisoodustusmaksu
küsimus. See on teravalt aktuaalne eriti nüüd, mil kavatseme
vägagi tüütu sõidupäeviku ära
kaotada. Ma mõistan lahenduse
vajalikkust, kuid värviline
numbrimärk poleks tõenäoliselt
hea lahendus. Tundub, et niisuguste numbrimärkidega autode
kontrollimine – kas näiteks auto
on poeparklas töö- või eraasjus?
– oleks kohutavalt ressursimahukas.
Igati positiivsena saan välja tuua
plaani rajada ettevõtluskontode
süsteem, mis oleks kasulik eelkõige väikeettevõtjatele, kelle
tulu ei ületaks 25000 eurot kuus.
Asja mõte oleks see, et kontot
kasutav ettevõtja ei peaks esitama ühtegi muud aruannet ega
kulutama aega ja raha raamatu-

Erki Savisaar
pidamisele. Loodan väga, et see
annab tõuke ettevõtlusega tegelemiseks ka nendele inimestele,
kes varem ei julgenud seda teha
just kaasneva bürokraatia tõttu.
Võin kinnitada, et uus valitsus
ei mängi maksudega. Mängimine tähendaks läbimõtlemata
reforme ja muudatusi. See ei
ole meie eesmärgiks. Kas aga

praegune valitsus muudab meie
majandus- ja maksupoliitikas
midagi? Vastus on siinkohal
muidugi jaatav. Me teeme seda
kaalutletult, kuid julgelt.
Peenhäälestuse aeg on läbi.
Silmaklapid tuleb varna riputada ja silmad avada senisest
laiema majanduspildi jaoks.

Europarlament Keskerakond on jõudnud valitsusse
sai uue spiikri
tänu oma liikmete panusele
Algus esilehel
partei ja ALDE vahel sõlmitud kokkuleppele,” teatas
euroskeptilise Euroopa Konservatiivide ja Reformistide
fraktsiooni juht Syed Kamall. “Aga me oleme teinud
samas ka selgeks, et oleme valmis tegema koostööd iga
fraktsiooniga, mis toetab reforme, mis tuginevad meie
aluseks oleva Praha deklaratsiooni põhimõtetele. Kui
saame töötada nüüd ühiselt, et luua tulevikus parem-

tsentristlik koalitsioon majandusküsimustes, siis võib
see olla Euroopa Liidu majandusele üksnes positiivne,
ning meie oleme koostööks valmis.”

Diilitamine kindlasti jätkub

Euroopa Rahvapartei fraktsioonil ja liberaalidel on
Europarlamendis kahepeale kokku 285 kohta 751-st.
See tähendab, et nad ei saa juhtida mängu üksinda,
vaid peavad leidma erinevates küsimustes ühisosa teiste
fraktsioonidega, moodustama nendega ajutisi maailmavaatelisi koalitsioone. Nii jäävad mängima tähtsat rolli
ikkagi ka sotsid, kelle fraktsiooni kuulub 189 saadikut.
ALDE ja Euroopa Rahvapartei koalitsioonileping näeb
ühtlasi ette, et need kaks fraktsiooni töötavad samas vaimus koos oma analoogidega Euroopa Liidu Nõukogus ja
Euroopa Ülemkogus. Eestis peaks selle partnerivahetuse
tulemusel kindlustuma Keskerakonna liit IRL-iga.
Andres Laiapea

Keskerakonna esimees Jüri Ratas (pildil) saatis 20. jaanuaril erakonnakaaslastele kirja. Kesknädal avaldab selle
muutmata kujul.

Aasta esimesed nädalad on möödunud kiiresti ja töiselt. Erakonnas valmistume sügisel toimuvateks
kohalike omavalitsuste valimisteks ja tegeleme oma piirkondlike organisatsioonide tugevdamisega.
Valitsuses töötame, et pöörata meie rahvaarv taas tõusule, murda vahepealsete aastate seisak Eesti
majanduses ning ühendada kõiki Eesti kogukondi.
Oleme alati kohalikel valimistel olnud edukad
tänu pikkadele nimekirjadele ning tublidele ja
töökatele kandidaatidele. Samuti oleme võtnud
eesmärgiks, et oleksime oma nimekirjaga väljas
igas omavalitsuses. See näitab meie tugevust ja
koostöövõimet. Erakonna nimekiri tagab järjepidevuse ja annab valijale kindluse, et tema hääl
on oluline ning selle eest vastutatakse ka aastate
pärast. See on olnud Keskerakonna jaoks oluline
põhimõte, mida hoiame ka seekord.
Üle mitme aasta kannab Keskerakond valitsusvastutust ning me tunneme end selles rollis kindlalt. Meil on võimalus realiseerida oma programmi ja langetada Eesti inimeste jaoks vajalikke
otsuseid. Olgu see siis majanduskasvu viimine
kõigi Eesti inimesteni, haldus- ja riigireform, et
elavdada meie maapiirkondi, või panustamine
haridusse, siseturvalisusesse ja põllumajandusse.
Juulis saab Eestist esmakordselt Euroopa Liidu
eesistujariik. See toob kindlasti palju tähelepanu
ning on tänavu meie riigi väljapaistvaim rahvusvaheline sündmus. Eesistumine annab meile hea
võimaluse suunata poole aasta jooksul Euroopa
Liidu kurssi, et seeläbi parandada otseselt ka
Häädemeeste, Orissaare ja Jõhvi inimeste elu.
Valitsus leppis Eesti eesistumise jaoks möödunud nädalal kokku meie prioriteedid. Seisame

uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja turvalise Euroopa eest.
Andsin Riigikogus ülevaate ka Eesti teadus- ja arendustegevuse olukorrast. Meil
tehakse kvaliteetset ja maailmatasemel teadust. Samas peame parandama ettevõtete ja
teadlaste koostööd, et see aitaks kaasa Eesti
majanduse arengule. Teadussaavutused ei
tohi jääda paberile, vaid peavad panustama
ühiskonna probleemide lahendamisse. Riigile oluliste suurte otsuste tegemisel peavad
enam kõlama teadlaste seisukohad. Olgu
näitena toodud integratsiooniprobleemid,
Rail Balticu ehitamine või hoopis rahvatervise poliitikate kujundamine.
Head sõbrad!
Soovin Teid kõiki veelkord tänada abi ja
toe eest. Samuti asjalike ettepanekute eest,
mida olen erakonnakaaslastelt saanud. Keskerakond on jõudnud valitsusse ainult tänu
oma liikmete panusele ning vajab jätkuvalt
iga valija tuge. Soovin edu ja jõudu kõigile
Keskerakonna liikmetele ja toetajatele. Meie
kõigi teha on, et kohalike valimiste aasta
tuleks Keskerakonnale edukas!
Kõige austusega
Jüri Ratas
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Jüri Ratas, Yana Toom ja Keskerakonna Tagasiv
nägu
Pärast erakonna esimehe vahetust hüperkiirusel võimuparteiks tõusnud
Keskerakond on unarusse jätnud enda positsioneerimise poliitmaastikul. Jääb mulje, et uuenenud erakonna poliitladvikus ei ole mitte ühtegi
strateegi. Kui aga olla nõus kõigega, mida pakuvad – veel hiljuti koos
Reformierakonnaga – Eestit stagnatsiooni juhtinud sotsid ja IRL, siis
tekib oht, et Jüri Ratas muutub avalikkuse jaoks Taavi Rõivase sportlikuks kaksikvennaks.

JAKKO VÄLI
kolumnist

Opositsioonierakonna positsioon oli nii mõneski mõttes
mugavam kui seda on valitsuses Jevgeni Ossinovski varju
jääva peaministripartei positsioon. Sotsidega koos valitsuses
olemine on Keskerakonna jaoks
üldse problemaatiline. Reformierakonnaga olnuks tunduvalt
lihtsam.
Pariteetsetel alustel moodustatud koalitsioon võib küll olla
edasiminek demokraatia mõttes
üldiselt, kuid kindlasti ei teeni
see Keskerakonna eesmärke,
kellel on Riigikogus tunduvalt
suurem esindatus kui koalitsioonipartneritel. Poliitikas
teatavasti ei ole sõpru, on üksnes huvid. Täpselt nii, nagu ka
üliriik USA-l ei ole sõpru – on
ainult Valge Maja või Pentagoni
huvi ühe või teise geograafilise
punkti suhtes, lähtuvalt globaalsest foonist.

Valija on äraootav,
kuid skeptiline

Mul on viimastel nädalatel tekkinud tunne, et riigi tasandil
aastatepikkust võimunälga taluma pidanud Keskerakonna
noorem juhttuumik kugistab
praegu parimaid palakesi rikkalikult võimulaualt ning nende
fookus on liialt hajutatud selleks, et mõelda oma valija peale.
Idee järgi peaks Keskerakond

koondunud EKRE taha. Sotsid muude ministeeriumi-allüksuste
saavad oma hääled linnades arvu ja koosseise kärbitaks järelavalt intelligentsilt ja avara pil- sult. Kuni selleni välja, et lõpeguga kosmopoliitsetelt noortelt. tataks turu solkimine EAS-i
Keskklassi moodustav ametnik- nimelise värdmoodustise näol
kond valib valdavalt IRL-i.
ning Keskkonnaministeeriumi
Kes valib sügisel 2017 ja ke- kantsler vabastataks huvide konfvadel 2019 Keskerakonda? Kui
palju tegelikult
sõltus Savisaarest ja kuhu kanaliseeritakse need
kümned tuhanded
hääled, mis meie
viimase poliitdinosauruse taha
koondusid?
Kui seni võis just
nimelt Keskerakond oma valijale kindel olla
(ning seda valijat
ei morjendanud
Keskerakonna
vaat et igavene
opositsioonipartei-staatus!), siis
ajaarvamisel
„peale Savisaart“
olukord muutub.
Ning see muutus
sõltub eelkõige
sellest, kas Keskerakond suudab
peale sooja õhu
võngutamise ka
midagi reaalset KOOSTÖÖ: Keskerakonna kõrge poliitiline lend saab jätkuda
ära teha. Avaliku vaid juhul, kui säilivad Jüri Ratase ja Yana Toomi sarnased sihid
arvamuse uurin- ning sujuv koostöö. Foto: Scanpix
gud näitasid, et
rahvas reageeris Reformiera- likti tõttu ametist. Et tervikuna mõttetu amet.
konna langemisele aplausiga. puhastataks avalik sektor sellest,
Kogu see ülbus, rumalus ja stiil mis sinna Reformierakonna ja Yana Toom ja uus vene
erakond
mina-kui-kogenud-poliitbroiler- IRL-i poolt on jäetud.
Edgar Savisaar kujundas Kesktean-ise-kõike-kõige-paremini
erakonnale kindla imago.
ammendas ennast Rõivase kujul Olla tugev võimueralõplikult. Peened lipsud või pint- kond – see on väljakutse Astmeline tulumaks ehk hool
sakud ei juhi riiki. Kuid sama- Keskerakond aitas valitsuse va- elanikkonna vaesema osa eest,
moodi saab rahval varsti mõõt hetudes puhtaks pesta nii sotsi- normaalsed suhted Kremliga
täis ka väga selgete seisukohtade del kui ka IRL-il lasuva süü riigi ja siinsete venelaste tõstmine
rõhutami-sest, kui neile ei järgne rappajuhtimises. Kaks parteijuhtidest kavalpead, Tsahkna ja Ossinovski, nägid ülbe ja saamatu
Rõivase tagandamises oma
suurt võimalust. Nad said lahti
Reformierakonnast kui tugevast vennast, kes neile pidevalt
närvidele käis ning sundis neid
oma pilli järgi tantsima. Asemele võeti ahju tagant nõrgem
konkreetselt elatustaseme tõusu. vend nimega Keskerakond, kes
Kui iga inimene ei hakka tun- valguse kätte tirituna nüüd silmi poliitilisele parnassile. Jüri
netama, et midagi muutub tema vidutab ja peeglite ning lühtrite Ratase meeskond peaks tänaseks
olema esimesest võidu-eufoorielukeskkonnas paremaks; tun- säraga kohaneda üritab.
netama, et üha korrumpeerunu- Ning ega tast esialgu veel suurt ast üle saanud ning andma enmas riigis pääseb taas võimule aru ei saa, mis nägu ta siis on? dale aru, et pealinnas võimule
õiglus. Et Töötukassa ametnikud Midagi on Savisaarest, midagi jäämise võti on täna just see
lõpetaksid töötute mõnitamise. on Yana Toomist, midagi on pikk ja sõnakas punapea, kes
Et Sotsiaalamet ei kutsuks jalu- Simsonist ja Ratasest ka. Valija käib Süürias Assadiga kohvi
tuid kord aastas ülevaatusele, on hetkel äraootaval seisukohal. joomas ja omab Eesti poliitiveendumaks, et neile pole uut Sest Edgar Savisaare puhul oli kute seas nii haruldast oskust
jalga kasvanud. Et paljulapselise kõik selge. Kuid praegu? Kadri rääkida asjadest konkreetselt ja
pere noorim võsu leiaks tänu rii- Simson ei kõneta avalikkust, objektiivselt. Yana Toomil on,
gi toetusele oma andele raken- kuigi mulle tundub, et kirgli- piltlikult öeldes, rohkem mune
duse reaalteadustes. Et kõiksu- kud debatid meedias sobisid kui enamikul tänastel meespoliiguste instituutide, sihtasutuste ja talle. Mailis Repsi ees seisev tikutel. Ning valija võtabki teda

Kahepäine kotkas, kus üks pea on Jüri Ratas ja teine Yana Toom – see oleks võimas
ja mõjuv nii valijate kui ka konkurentide
jaoks.
seisma keskklassi eest, kuid
paraku on IRL-i ja Reformierakonna aastatepikkuse võimutsemise tulemusena Eestis mõned
varakad inimesed ja väga palju
vaeseid inimesi. Mis puudub,
on arvestatav keskklass. See osa
elanikkonnast, kes moodustab
iga normaalse, demokraatliku
riigi selgroo.
Vaesed teatavasti valisid viimastel aastatel Reformierakonda,
sest see andis neile võimaluse
samastada ennast rikastega.
Eestimeelsed ja -keelsed inimesed väljaspool Tallinna on

tööpõld on meeletu, kuid selle
elluviimine eeldaks Haridusministeeriumi kaadri osas
kõva aadrilaskmist. Eeldaks
tänase tasuta kõrghariduse lõpetamist tema praegusel, väärastunud kujul. Maksumaksja raha
raiskamine tuhandete ilma sisu
ja tasemeta bakadiplomite jagamisele tuleb lõpetada. Ning tervikuna peab lõppema olukord,
kus inimesed, kes töökohtadest
hoolimata on vaesed, jälgivad
päevast päeva pidu ja pillerkaart
avaliku sektori selles osas, kus
mingit lisaväärtust ei looda. Just
äsja moodustati näiteks Kaitseministeeriumi alluvusse taas üks

just sellisena – tegusa ja konkreetsena. Eeldan, et eelolevate
kohalike valimiste rahastamine
on kaitsepolitsei teravdatud
tähelepanu all ning sikku teha
ilmselt ei õnnestu. Kedagi
haipida tulevase linnapeana
senises mahus ei õnnestu. Kuid
kujutlegem nüüd olukorda, kus
kõrvuti on telestuudios Kristen
Michal, Anto Liivat, uue vene
partei ülikonnastatud härrasmees ja Yana Toom. Selge see,
et jälgitakse eelkõige just uue
vene erakonna ja Toomi seisukohti.
Nendel valimistel Tallinnas teeb
Keskerakond oma tulemuse
suuresti veel Edgar Savisaare
pärandi baasil. Seega tuleb
sügisel olla kinni senistes traditsioonides.

14. jaanuaril said Tallinna teletornis “Taa
kes 1991. aasta suvel Eesti piiridel ja t
hoolimata Moskvas toimunud riigipöö
sõjaväeüksustest. Medali said ka teleto
raadiosaatja, mis sai ühendusliiniks Ee
algatusena Eesti Vabadusvõitluse ja Vas
ka üle andis. Medali autor on Kalev Ko
Vabariigi Valitsuse salajase sidekeskuse
tema tagasivaate 1991. aasta sündmuste
kirjutise toimetusele möödunud aasta lõ

2016. aasta oli erilise tähendu
öelda, et „täna möödub 25 aas
„sellest sündmusest on juba
aastat tagasi“ jne. Püüan alljär
tada 25 aastat tagasi, 1991. aa
minu arvates oluliselt mõjutasid

Sotside ja Keskerakonna konkurents

Hoopis teine lugu on kahe aasta
pärast kevadel, kui kõige armutum andmine hakkab käima
just heade partnerite – sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna
– vahel ning peaministripartei
peaks selleks ajaks tänu oma
tegudele tugevalt laiendama
eestlastest valijate baasi.
Artikli lõpus soovin tagantjärele
palju õnne juubeliks ekspeaminister Tiit Vähile, kes minu
jaoks on ja jääb tugeva peaministri musternäiteks. Kahjuks
ei ole uue poliitikute põlvkonna
seas ei Vähile, Savisaarele ega
Kallasele võrdväärseid tugevaid
natuure. Paraku ei ole Eesti
ühiskonnas võimalik mitte vähimatki üksmeelt saavutada ilma
tugevate juhtnatuurideta. Selles
mõttes annaks Yana Toomi nimetamine Tallinna linnapeaks
Keskerakonnale teatud näo.
Ning see nägu tuleks kasuks ka
järgmistel Riigikogu valimistel,
mida kindlasti suudab uus, loodav vene erakond mõjutada eelkõige just Keskerakonna vaatevinklist ja seniste Keskerakonna
valijate arvelt. Kahepäine kotkas, kus üks pea on Jüri Ratas
ja teine Yana Toom – see oleks
võimas ja mõjuv nii valijate kui
ka konkurentide jaoks.
Ning ühe mõtte lisaksin veel
kõige lõppu: Reformierakonna

AADU JÕGIAAS
Kaitseliidu Toompea
malevkond

Tahetakse asuda püüdma sõjaväeteenistusest
kõrvale hoidjaid

7. jaanuaril Balti sõjaväeringkonna juhataja kindral Fjodor
Kuzmin teatas Eesti, Läti ja
Leedu juhtidele, et NSV Liidu
relvajõud alustavad dessantväelaste abil Balti riikides operatsiooni, mille eesmärk on kinni
püüda sõjaväest põgenenud
ning alternatiivteenistuses teenivad noormehed. Valitsusjuht
Savisaarele teatati, et hiljemalt
8. jaanuari hommikul saabub
Tallinna dessantväelaste polk
(2250 meest) ning et sõjaväeosi
kavatsetakse paigutada ka teistesse paikadesse Eestis. Kogu

Vene keele

Teatavasti kuulus Eestimaa var
Ajutiselt oli Eesti 1918. aastal ok
Seejärel ründasid Eestit Vene v

Edgar Savisaar kujundas Keskerakonnale kindla imago: astmeline tulumaks ehk
hool elanikkonna vaesema osa eest, normaalsed suhted Kremliga ja siinsete venelaste tõstmine poliitilisele parnassile.
poolt alustatud haldusreformi
jätkamine Reformierakonna stiilis on viga, mis tabab Keskerakonda bumerangina kaks korda: esmalt sügisestel kohalikel
valimistel ja kaks aastat hiljem
ka Riigikogu valimistel. Elujõuline vald väärib oma kohta
ka siis, kui seal elab vaid viissada inimest. Ning Keskerakond
ei tohiks ennast siduda Rõivase
nurisünnitisega.
Toimetuselt: See artikkel väljendab autori isiklikke seisukohti.

AIVO OINA
vaatleja

Pärast Punakaardi kaotusi 1919.
aastal Narva, Paju ja Krivasoo
lahingutes Lenin tunnustas Tartu
rahuga 2. veebruaril 1920 Eesti iseseisvust. Tegelikult olevat
selline otsus olnud ainuisikuline;
vähemalt nii väitis Vene pool.
1939. aasta 28. septembril sõlmiti Nõukogude Liiduga, kuna
too oli ähvardanud keeldumise
korral jõu kasutamisega, vastastikuse abistamise leping, mis tõi
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vaade kuumale 1991. aastale

asiseseisvumise kaitsja” medali inimesed,
teletornis täitsid oma kodanikukohust,
ördekatsest ja Eestisse saadetud Vene
orni tehnikud, kes salaja lülitasid sisse
esti ja Lääne vahel. Medalid tellis erastupanuliikumise Mälestusliit, kes need
onso. Üks medalisaajatest oli tolleaegne
ülem Aadu Jõgiaas. Kesknädal avaldab
ele läbi mitme lehenumbri. Autor saatis
õpul.

usega. Sageli tuli kirjutada või
stat“, „25 aastat tagasi toimus“,
25 aastat möödas“, „täna 25
rgnevalt lühidalt meelde tuleastal toimunud sündmusi, mis
d Eesti Vabariiki ja eestimaalasi.
Baltikumis kavatseti suurendada
sõjaväelaste hulka 10 000 mehe
võrra. Kuzmin sõnas end tuginevat [NSV Liidu kaitseministri] Jazovi käskkirjale; viimane
omakorda [NSV Liidu presidendi] Gorbatšovi dekreedile 1.
detsembrist 1990.
Balti Riikide Nõukogu tegi
vägede täiendava sissetoomise vastu avalduse. Pärast Edgar Savisaare ja Arnold Rüütli
protesti andis Fjodor Kuzmin
Eestile ajapikendust kuni 13.
jaanuarini. Kuid asi oli vägagi
ebakindel, mistõttu valitsusjuht
Edgar Savisaar ja EKP Keskkomitee II sekretär Enn-Arno
Sillari sõitsid Moskvasse, kus
nad 9. jaanuaril kohtusid kaitseminister marssal Dmitri
Jazoviga. Otsustati moodustada
ühiskomisjon sõjaväeteenistusega seotud probleemide
lahendamiseks ja olukorra normaliseerimiseks. Samuti lepiti
kokku, et täiendavaid sõjaväejõude Tallinnasse ei tooda.

Vilniuses verised
sündmused

8. ja 9. jaanuaril lennutati Vilniusse Nõukogude eriüksused,

sealhulgas näiteks Pihkva 76. visioonikomitee peahoonet. jõudsid Vilniuse verised pildid maade siseasjadesse. Ta hoiatas,
õhudessantdiviisi võitlejad, ja (Sinna jäädigi mitmeks kuuks sadades telejaamades eetrisse et sõjaväelasi tahetakse kasutada
KGB rühm „Alfa“, kuhu kuu- peremehetsema; sama aasta ja USA televisioon sai näidata Kremli poliitilistes mängudes.
lus 65 ohvitseri. Seda kasutati augustini edastati sealt Leedu- neid veel sama päeva õhtustes „Enne, kui te lähete rünnakule
esmakordselt 1979. aastal, kui vastaseid saateid.)
uudistesaadetes.
tsiviilobjektide vastu BaltikuNõukogude Liit alustas Afganis- Leedu Televisiooni stuudios
mis, tuletage meelde oma kodutani sõda ja tungis presidendi- tehtud viimase videosalvestise Eesti leiab liitlase
kollet, oma riigi ja rahva olevikpaleesse Kabulis.
võttis Elzbieta Vyšniauskiene Sel äärmiselt keerulisel ajal ku ning tulevikku,“ ütles Jeltsin
Eriüksuste Vilniusse toomise kaamerakassetil kaasa ja hüp- vajas Eesti õigeid liitlasi, kelle oma avalduses. „Vägivald Baltikohta oli Kremlil ametlik selgi- pas koos sellega esimese korruse abil verevalamisest pääseda. maade rahvaste ja seaduste kallal
tus, et see on vajalik Leedu
tekitab tõsise kriiNSV ja NSV Liidu põhiseasi ka Venemaal,
dusliku korra kaitsmiseks.
ka nende venelas10. jaanuaril esitas Mihte olukorras, kes
hail Gorbatšov Leedule
elavad teistes vaultimaatumi, nõudes Nõubariikides, sealkogude Liidu konstituthulgas ka Baltisiooni tunnustamist ja selkumis. Kas tõesti
lega vastuolus olevate Leedu
olete nõus rolliga,
seaduste tühistamist. Leedu
mille reaktsiooparlament ei kuuletunud,
nilised jõud
ning 11. jaanuaril ründasid
püüavad teie
Nõukogude väed lahingupeale panna?“
moona kasutades Vilniuse
Sõjakäik Baltiajakirjandusmaja, kus asusid
maade vastu
enamiku Leedu ajalehtede
oleks olnud nüüdtoimetused ja trükikoda.
sest sõjakäik ka
Hulk inimesi sai haavata.
Jeltsini ja VeneSamal ajal asusid tuhanmaa vastu. Jeltsin
ded relvastamata inimesed
selgitas sõjaväekaitsma parlamenti, tele- EESTI AITAJA: Eesti juhtkond otsustas küsida Venemaa liidrilt lastele, et Balti
torni, raadio ja televisiooni Boriss Jeltsinilt toetust, et Leedu traagilised sündmused Eestis ei rahvad kaitsevad
toimetusi.
korduks. Jeltsinit tabada polnud lihtne ja esialgu ta kõhkles, sest oma demokraati12. jaanuaril saabus
ning et Kremli
Kremlile vastandumine tähendanuks temavastast rünnakut koos at
Leetu N.Liidu kaitsekäsk astuda vasministri asetäitja kindral võimaliku kodusõjaga Nõukogude Liidus. Fotol: 13. jaanuar 1991. tu seaduslikult
Vladislav Atšalov ja võt- Boriss Jeltsin Tallinnas kirjutamas alla ühisavaldusele Balti riikidega moodustatud riigitis kõik sõjalised ope- ja kahepoolsele leppele Eestiga. Foto: ETA repro
organitele ei saa
ratsioonid enda kontrolli
olla seaduslik.
alla. Veel samal õhtul asuti aknast välja, sest koridorist oli Eesti juhtkond otsustas küsida „Sel hetkel oleme päästetud,“
Leedu pealinnas Vilniuses ja juba kuulda lähenevate sõduri- Venemaa liidrilt Boriss Jeltsinilt teatas toonane Eesti Vabariigi
teistes olulistes paikades te jooksmist. Ta ületas territoo- toetust, et Leedu traagilised Ülemnõukogu liige Rein
N.Liidu KGB ja armee poolt riumi ümbritseva aia ja helistas sündmused Eestis ei korduks. Veidemann. „Jeltsin teatas
ründama legitiimset Leedu Va- tänaval telefoniautomaadist Jeltsinit tabada polnud lihtne ja Venemaa nimel, et venelased
bariiki. Nõukogude sõjaväelased oma abikaasale, kes tuli talle esialgu ta kõhkles, sest Krem- ei lähe Balti riikide vastu ja
tapsid sel ööl 14 ja vigastasid järele ja viis kasseti parlamen- lile vastandumine tähendanuks tunnustavad nende vaba valiüle tuhande leedulase.
dihoonesse, kus sellest tehti temavastast rünnakut koos või- kut. Ta kutsus ka Vene sõdukohe koopiad. Ühe koopiaga maliku kodusõjaga Nõukogude reid mitte alluma käsule.“
Boriss Jeltsini tulek Eestisse
Verised kaadrid
sõideti Kaunasesse ning sealsest Liidus.
telestuudiost õnnestus toimunu Jeltsin siiski saabus Tallinna kohe pärast Vilniuses toimunud
Leedus toimunust
maailmale edastada. Rootsi tele- ning tegi siinsetes baasides asu- verevalamist oli Nõukogude
levisid momentaanselt
visioon näitas neid kaadreid juba nud Nõukogude sõjaväelastele Liidu juhtkonnale äärmiselt
üle maailma
Kell 2 rünnati raadio- ja tele- kella 4 ajal hommikul. Peagi avalduse mitte sekkuda Balti- ebameeldiv üllatus. Tallinnas

kirjutas Jeltsin Venemaa nimel
koos Läti, Leedu ja Eesti esindajatega alla ühisavaldusele. See
hoiatas osalemast Balti riikide
iseseisvuse vastastes aktsioonides. Avalduse luges toonane
Eesti riigiminister Raivo Vare
ette telekaamerate ees. Pöörduti ka ÜRO peasekretäri poole,
paludes abi Balti kriisi lahendamiseks ja rahvusvahelise
konverentsi kokkukutsumiseks,
et reguleerida Baltimaade olukorda. Avaldusele kirjutasid Boriss Jeltsini kõrval alla Arnold
Rüütel, Läti liider Anatolijs
Gorbunovs ja Leedu saadik.
Taasloodavad neli riiki lubasid
üksteisele osutada abi, kui ohtu
satub neist kellegi suveräänsus.

Sündmused Lätis

Toimunud traagilistele sündmustele vaatamata ei suutnud
nõukogudemeelsed rahuneda,
ja peagi oli järg Läti Vabariigi
käes.
20. jaanuaril ründas OMON
(miilitsa eriüksus) Riias Läti
siseministeeriumi peahoonet ja
sellele järgnes laskmisi kogu
vanalinnas. Tulistamiste käigus
hukkusid miilitsad Vladimir
Gomonovitš ja Sergei Kononenko, juhuslikult sündmuskohal viibinud kooliõpilane Edijs
Riekstiņš ja sündmust salvestada
püüdnud filmioperaator Andris
Slapiņš ning surmavalt sai
haavata operaator Gvido Zvaigzne. Kokkuvõttes sai vigastada
umbes kümme siseministeeriumi töötajat.
Järgmisel päeval peale neid
veriseid sündmusi tuli Riias
meeleavaldusele üle 500 000
inimese, kes nõudsid vägivalla
kohest lõpetamist Leedus ning
avaldasid toetust Läti ülemnõukogule ja valitsusele.
Järgneb

est ja vene meelest

rem Vene tsaaririigi koosseisu.
kupeeritud Saksa vägede poolt.
väed – algas Vabadussõda.
Nõukogude väed Eestisse.
17. juunil 1940 Nõukogude väed
okupeerisid Eesti Vabariigi. Seejärel kuulutati Petserist kohale
toodud kommunistide osalusel
Eesti nõukogude sotsialistlikuks
vabariigiks. Et aga asi kindlam
oleks, läks 22 delegaati Eesti
kommunistide nimel Moskvasse
ja palus alandlikult Eesti võtta
NSVL-i koosseisu. See rumal
tehing andis ka rahvusvaheliselt
juriidilise õiguse sõja lõppedes
Eesti jällegi anastada. Vähemalt
tegudega mitte ükski riik meid
tollal ei kaitsnud. Kogu see
periood tõi meile ohtralt sisse
Venemaa kodanikke ja jätkusid
jõulised oma rahva küüditamised.
Meie vanemad oskasid vene
keelt või õppisid selle ära. Sisserändajad loomulikult maakeelt
ei omandanud. Polnud neil selleks vajadust ja ka kõrk uhkus
ei lubanud. Vene keele ja vene

meele osakaal kasvas jõudsalt.
Tallinnas polnud erandiks ka
verised kaklused kohaliku rahvaga Koplis, kus kontsentreerus
suurem osa venekeelset elanikkonda, ja seal olid ka mereväebaasid. Lasnamäge hakati ehitama seitsmekümnendail ja sinna
toodi juurde palju uusmaalasi.
Kui Eesti uuesti vabaks sai, otsustas valitsus integreerida kõik
siia tulnud või toodud võõrkeelsed ja anda neile võrdsed
tingimused põhirahvaga.

Mis saab edasi?

Nende aastatega oleme saanud
ilusasti hakkama ja ammu ei
tülitse teiskeelsetega. Peale on
kasvanud juba kolmas põlvkond
ja neid süüdistada isade-emade
pattudes on kohatu.
Vene noored omandavad hariduse omakeelses koolis ja õpivad hoolega inglise keelt. Paljud
saavad väga hästi hakkama ka
eesti keeles, olgugi et nemad
selles mingit erilist perspektiivi
ei näe. Ka vene noored vaatavad
välismaa poole ja suunduvad
pärast koolide lõpetamist sinna.

Mida siis ette võtta?
Põhihäda on, et pole tööd. Haritud inimene ei taha minna lihtsamale tööle, vaid ikka vaatab
valgemate ametite poole. Tööpakkumistes aga valdavalt koristajad, autojuhid, pingitöölised
ja poemüüjad. Vahel ka mõni
õnnetu Amway süsteemist hunniku automäärdeid ja muud

On vaja tekitada vajadus eesti
keele omandamiseks. Meil on tuhandeid ametnikke, kes hommikust õhtuni „palehigis“ tööd rabavad, aga kus on nende tulem?
Miks meie ei suuda enam sammu pidada isegi Läti ja Leeduga? Rääkimata Iirimaast, kus
jällegi tõsteti töötajate palkasid
1150 €uro ulatuses aastas, kus

Meil on oma riigikeel, ja teist me ei vaja.
Samas pole paha ka vene keelt osata.
Ikkagi naabri oma, olgu ta siis sõber või
vaenlane.
sellist rauda kokku ostnu otsib
pikemat aega tulutult selle kõige
edasimüüjaid, pakkudes „jumalikke“ töötasusid.
Riik pole suutnud taastada varasemat tööstuspotentsiaali, kus
Eesti oli N.Liidu osas esirinnas.
Selle asemel nöögitakse Narva
taksojuhte ja nõutakse neilt riigikeeleoskust. Ei, keeleõppes ei
anna sundus mingeid tulemusi.

on aastas kaheksa „pangapäeva“, mil sa ei pea tööle minema
– pank maksab selle lõbu kinni.
Mis on meil kasu maksetest
Kreeka pankadele, kui seal kaetakse meie rahadega kinni kohalike 13. kuupension!?

Yana Toom on tubli

Ja siis tahame, et meie venelased jääksid siia tööle. Vene
meel on teistsugune ja tempe-

rament samuti. Meil kirutakse
Yana Toomi, et ta esineb Vene
televisioonis. Aga vaadake neid
lobasaateid, ja te veendute, et
seal peale „veetše“ taolise räuskamise ei olegi midagi asjalikku. Vaid Yana Toomi kaalukad
sõnavõtud on pisut rahustanud
ja tihti ka vihastanud seda seltskonda. Tema Eestit ei halvusta.
Aga mida puhub sellest meie
peavoolumeedia? Vaid mustab.
Meil endil on vaja olla viisakam.
Ei saa lubada eksminister Ligi
tasemel „sisserändaja poega“
solvata või naispoliitikule telesaates räigeid jämedusi öelda.
Kui valitsuse tasemel esineb
matslikkust, mida siis tavarahvalt nõuda?
Meil on oma riigikeel, ja teist me
ei vaja. Samas pole paha ka vene
keelt osata. Ikkagi naabri oma,
olgu ta siis sõber või vaenlane.
Me ei oska muutustega kaasa
minna. Ameerika presidendi
valimistel oli peavoolumeedia
oma häbematuses Donald Trumpi vastu. Ja tulemus – Ameerika
rahvas tegi ikkagi oma valiku.

Kui ajakirjanikud küsisid, kas
peaks kiusu Venemaa vastu
lõpetama, vastas Trump: „Ma
arvan, et me peaksime oma
eluga edasi minema.“ Kuidas
nüüd kavatseb peavoolumeedia
seda siluda?
Ja tagatippu see diplomaatiline
ebaviisakus aastalõpus. Kõik
suurriigid avaldasid Venemaale
kaastunnet lennuõnnetuse puhul,
kus hukkus kuulus kunstikollektiiv ja grupp ajakirjanikke. Meie
president seda Eesti rahva nimel
ei teinud.
Nii või teisiti võetakse Ameerika
initsiatiivil Venemaalt sanktsioonid maha ja asutakse normaalset äri ajama. Venemaaga
luuakse suhted uuel tasandil ja
meie klähvimine suure naabri
suhtes on lausrumalus.
Milline saab selles uues lävimises olema meie osa? Vene meel
ei unusta iial meie riiklikku
matslikkust nende rahvusliku
katastroofi puhul ja küllap heidetakse meile seda veel kaua
ette.
Võib-olla, et mitte avalikult.
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infrapunases spektris Nemesis). Seega meie päikesesüsteem koosneb kaksiktähest, mis mõlemad pöörlevad ümber ühise massikeskme. Musta Päikese ümber tiirleb lisaks veel kolm suurt
gaasilist planeeti Arboda, Helion ja Nibiru.
VILLU PÕLDMA
astroloog

Musta Päikese süsteem pöörleb
ka ümber Päikese, seega meie
süsteemis on vähemalt kolm
planeeti rohkem, kui seni arvati. See avastatud planeetide
süsteem ongi põhjuseks, miks
hoiatatakse rahvast pidevalt
suure elektrikatkestuse eest.
Arvamusi on palju, millal see
planeet, nagu seda nimetatakse,
meile mõju avaldab. Viimastel
arvamustel augustis-septembris
2017. Arvatakse ka, et sealt süsteemist tulevat ka uued jumalad
Maal korda looma. Ka selline
jutt liigub. See ongi maiade
kalendris sisalduv uue Päikese
loomise idee.

esimene majanduse ja võimu
rütm läheneb lõpule, aga 2017.
aastal ei jõua kriis veel täielikku
madalpunkti. 2018. aastal on
oodata euro kriisi. Hiina püüab
oma kriisist välja rabelda yüani
tugevdamisega (võimalik, et
seda isegi kulla alusele pannes,
mis lööb nii eurol kui ka dollaril
jalad alt).
Euroopa Liit ei lagune. Võimalik, et veel mõni riik astub
välja, sest maailma eliit tahab
moodustada Euroopa Ühend-

2017. aastal tõsistes majanduslikes raskustes. Läti ja Leedu
on küll muudatusi teinud ning
on võimalik, et nende majandus
jõuab enne järjele kui Eesti oma.
Ärevamad ajad Euroopas ja
kogu maailmas on 20.–25. veebruari paiku. Need rahutused ja
konfliktid hõlmavad kõiki elualasid. Sealhulgas on ka loodusõnnetused ja sõjalised konfliktid. Ärevaid aegu põhjustavad
Marsi vastasseisud. Märts on
rahulikum aeg. Aprill ja mai on

aga hea Saturni seis soodustab
seaduslikku ausust.
Ka intellekt on asjaliku ametnik-ärimehe intellekt. Seega
kogu isiku jõud on suunatud
ametikohustuste ja seaduste
täitmisele. Muidugi elu segab ka
siin vahele ning tuleb mõelda ka
suurtest palgalõhedest ja võimu
kontsentratsioonist. Seega peab
uus president tõepoolest olema
tasakaalustaja, et saavutada isiklikku sisemist rahu. Oli, kuidas
selle kiire valimisega oli, aga

Maailm muutub

Maailma lõpu jutt näis 2012. a.
veel muinasjutt olevat, ja see
ongi tegelikult parajasti võimul
olijate võimu ja rahainimeste
muinasjutt; nende arvates ongi
siis maailmalõpp käes, kui
nemad võimu kaotavad. Ja paistab, et tõepoolest neile saabub
pikkamööda maailmalõpp. Praegune maailma juhtkond kõikides
riikides vahetub välja. Senine
eliit ja VIP-ide armee võetakse
ametist maha. See protsess on
juba alanud Inglismaal, USAs, Euroopa Liidus ja ka Eestis.
Hillary Clintoni meeskonnale,
Euroopa Liidu senisele juhtkonnale ja Reformierakonna
liidritele on saabunud maailma
lõpp, ja nad arvavad muidugi,
et see kehtib ka kogu Eesti
kohta, sest nemad enam ei juhi
riiki. Edaspidi järgnevad sellele
skeemile kõik riigid, kus lähima
aja jooksul toimuvad valimised
või rahvahääletused.
Võimalik, et see suur muutus on
seotud ka uute planeetide avastamisega Kuiperi vöös ning ka
Nemesise ja Nibiru avastamisega. Mis peaksid tähendama ka
jumalate tagasitulekut, kes hakkavad õigust mõistma nende üle,
kes jäid Maa peale valitsema.
Kuna kosmos on tervik, siis
kõik, mis toimub kosmoses, toimub ka Maa peal.
Maailm alustab uut aastat samuti
Uraani ja Jupiteri vastasseisuga,
mis tähendabki parlamentide ja
võimueliidi väljavahetamist.
Uraani ja Saturni hea aspekt
näitab Euroopa majanduse stabiliseerumist. Selle põhjuseks
on ka paljuski uute seaduste
vastuvõtmine ja pagulaste kriisi osaline lahendamine, ehkki
kõik veel paika ei saa. Pagulasi
võetakse vastu hiidvana Saali
õiguse 45. peatüki alusel, mis
käsib rändavaid kõrgest seisusest rahvaid (juudid, moslemid)
heatahtlikult vastu võtta, neid
elamise ja kodakondsusega
varustada, ja siin ei lasta väikeriikide uusaadlikest juhte Saali
õigusele vastu vaielda, vaid see
tehakse kohustuslikuks.
Euroopa Liit läheb ka vastu
kriisile ja muutustele, sest tema

SÜNGE ENNUSTUS: Villu Põldma ei usu Euroliidu lagunemist. Vastupidi, tema
nägemuse kohaselt Euroopa Ühendriikide plaanist ei loobuta mingil juhul; see
saaks praktiliselt teoks pärast kolmandat maailmasõda. Foto: utrecht-network.org
riike. Euroopa Ühendriikide
moodustamise küsimus tõsteti
päevakorda juba 19. sajandi
lõpul (sotsiaaldemokraatide
ja hiljem ka kommunistide
poolt). Selleks tehti Komintern
ning toimusid esimene ja teine
maailmasõda. Euroopa Ühendriikide plaanist ei loobuta mingil juhul; see saaks praktiliselt
teoks pärast kolmandat maailmasõda.
USA, Venemaa ja Soome saavad
pikkamööda oma majanduskriisidest üle. Neile on eriti edukad
2018. ja 2019. aasta. Hiina majanduskriis süveneb. Belgia on
oma majanduslikust pöördest
üle saanud ja areneb vaikselt

jälle ärevamad ajad. Sama jätkub väikese vaheajaga ka juunis
ja lisaks veel oktoobris.
Sõjaohtu ei ole veel karta; see
võib alata alles 2024. või 2027.
aastal. Praegu käib suur migratsioon Põhjamaadesse, sest
Põhjamaadesse ulatuks sõda
alles 2050. a. paiku.
Eesti president Kersti Kaljulaid jõudis oma karjääri uude
tsüklisse. Ta on väga tugeva
riigiametniku tüüp, kes püüab
rangelt kinni pidada seadustest. Seadus on temale jumalik.
Seaduse ees taanduvad temale
kõik, nii sõbrad ja parteid kui ka
tuttavad. Selles osas on ta järeleandmatu. Aga muidugi elu riigi-

Pagulasi võetakse vastu hiidvana Saali õiguse 45. peatüki alusel, mis käsib rändavaid
kõrgest seisusest rahvaid (juudid, moslemid)
heatahtlikult vastu võtta.
paremuse poole. Hispaania majandus on küll suhteliselt heas
seisus, aga varsti on oodata seal
majandusraskusi. Prantsusmaal
alles käib majanduslik pööre ja
sisuliselt on Prantsusmaa 2017.
aastal kriisis. Saksamaa läheneb
ka 2017. aastal oma majanduslikele raskustele. Ukraina on

ametis surub ka temale vägisi
peale ja ta on sunnitud olema
kahevahel: kas seadus või inimene? See ongi tema sisemine
vastuolu.
Kuna kõik Maa elemendi märgid on planeetidest hõivatud, siis
on ka tema elus ametikoht, raha
ja varandus suure tähtsusega,

siiski paistab hea lahendus olevat. Muidugi jätkab president
Euroopa Liidu direktiivide järgi
oma poliitilist kurssi.

Jüri Ratas,
uus peaminister

Jüri on hasartne võistleja, ta
hakkab valitsust niisama suure
huviga juhtima nagu ta juhtis
Korvpalliliitu. Sellest on ta aru
saanud, et elu on võistlus. Seltskond ja inimesed on tema lemmikud. Väga inimlik poliitik.
Samas ka väga tähelepanelik
eluliste pisiasjade vastu; suured
maailmamastaabiga poliitikud
on tema eeskuju.
Erilised inimvõimed küll puuduvad, aga tal on peen suhete
taju. Ta on sõbralik ning tajub
sõprade ja organisatsiooni jõudu
selja taga. See tähendab ka seadusekuulekust, ehkki vahel
tõstab temas pead filosoofiline
kriitikameel.
Jüri on just selline nagu ta end
esitleb ja välja paistab. Tal pole
sisemisi vastuolusid ja seoses
sellega ka varjatud himukaid
salasoove. Luukered tema kapis
puuduvad ja jäävadki puuduma.
Ta ei sarnane kuidagi Reformierakonna eelmistele peaministritele, vaid erineb neist kardinaalselt.
Tal on suur otsustusvõime ja ta
suudab ka otsustada palju asju
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gi pilgu läbi Rahu endiselt ohus
teiste kasuks, mida eelmised
peaministrid pole suutnud teha.
Ta on ka range ja samas suuremeelne riigiametnik, kellel on
tugev riigiametniku hääl. Võimalik, et ta suudab ka annetada isiklikku raha lastehaiglale
kallite aparaatide ostmiseks.
Senini on suutnud annetada ainult vaesed kaastundlikud inimesed, aga mitte ministrid.
Muidugi peab arvestama, et
seda Jüri heatahtlikkust hakkavad ka ahned ja eriti võimuhimulised inimesed ära kasutama. Tema valitsus toob kindlasti muutusi tavainimeste ellu
ning pitsitab küllalt tugevalt rikkaid raha- ja võimuinimesi ning
võib nende paradiisielu kuigipalju ära rikkuda. Jüri Ratasel
tuleb veidi raskusi ametiasjus
2018. aasta alguses. Aga 2017.
aastal ootab teda ees väga pingeline aeg, et kõiki neid muutusi
läbi viia. Muidugi on tal raskusi
ka võimupartnerite, mõnede riigiametnike ja Euroliidu takistustega, mis ei lase tal täiel määral
rahva huvide eest seista. Samas
ei õnnestu tal ka majanduslikult
kasulikke välislepinguid edukalt
sõlmida. Ka teised Euroopa riigid on oma majandusega veel
hädas.

Poliitvõitlus jätkub

2017. aastal jätkub veel varjatud
lahing võimuparteide ja parlamendi ümber, aga see vastuolu
lõpeb peagi. Kõik parteid rahunevad. Muudatused toimuvad
eelkõige Reformierakonnas,
suuremad muutused ootavad
seda parteid ees ikkagi 2018.
aastal. 2017. aastal ei Reformierakond ega Keskerakond püüa
endid lõhestada, sest nad teavad,
et koos olles kogutakse rohkem
hääli.
Keskerakond ei lõhene ja vene
parteid ei teki, sest venelased
võivad veelgi hääli anda Edgar
Savisaarele või siis Yana Toomile. Niimoodi saavad ka venelased jätkata võimuparteis. Edgar
Savisaare poliitiline seisund
läheb esialgu paremaks, sest
kohtupidamine venib ja venib,
sest oodatakse sügisesi valimisi. Seni püsib Edgar Savisaar
lihtsalt peidus. Kui kohus üldse toimub, ei tule sealt midagi
erilist, sest Jupiteri seis on pigem soodne kui ebasoodne.
Ka Saturni seis muutub Edgar
Savisaare jaoks järjest paremaks.
Vabaerakond elab juba kevadepoole üle oma esimese kriisi.
EKRE saavutab 2017. aastal
järjest rohkem populaarsust.
Marsi vastasseis juunis-juulis
aga toob rahulolematust võimueliidiga.
Ikkagi mingi suurte raskustega
nihkumine toimub ka majanduses ja väliskaubanduses. Oktoobris ette võetud muudatused
ei lähe nii libedalt.
Uraani hea aspekt näitab siiski
positiivseid reforme riigivalitsemise alal. Kui ei tule looduskatastroofe ega muud erilist ja
äkilist ei juhtu.
Üldjuhul on oodata siiski
paremaid ja rahulikke aegu,
sest ka maailma majanduskriis hakkab pärast 2018.
aastat taanduma.

Oma naiivsuses uskusid paljud, nende
seas ka mina, et meie uus valitsus paneb
piiri sõjahüsteeria õhutamisele. Kahjuks
on julgeoleku- ja poliitikasuunad jäänud
muutumatuks. Veelgi enam, neisse valdkondadesse panustatakse veelgi rohkem
raha ja muid vahendeid, kui seda siiani
sai tehtud (vt 16. novembri Kesknädalat).
Raha sõja jaoks on, aga rahva toitmiseks
ei ole. Nutune on meie maainimeste
olukord: rahvas vaesub, maa tühjeneb
tööealistest, 10000 inimest vajab toimetulekuks välisabi.
Kindlasti on rahva rahulolu oma riigiga
tugevam riigikaitse, kui NATO baasid,
tankid ja võõrväed meie piirialadel.
Milleni võib viia lõputu pingete üleskruttimine?
Tundub, et Edgar Savisaarest oli vaja
lahti saada, sest tema poleks sõjahüs-

teeria õhutamisega kaasa läinud. Alles
hiljuti saime teada, et Kadri Simson on
üpris kaua olnud Eestis NATO nõukogu
liige ja et just USA saatkond lootis, et
Jüri Ratasest saab peaminister. Olgugi
et võimuletulnud väidavad, et uus valitsus on inimsõbralik, paneb agressiivne
sõjakus paljusid muret tundma.
Kas me tõesti ei oska vaenlasteta elada!
– imestas tuntud muusik Eri Klas. Tõepoolest ei oska. Selles veendusin vana
aasta lõpul, kui president oma kõnes
väitis, et NATO ja USA sõjaväelaste
kohalolek Eestis on meie julgeoleku garantii ja et seda usku on rohkem kui 80
protsendil meie inimestest. Jah, lihtne on
valitseda rahvast, kes ei oska oma peaga
mõelda ega olukorda hinnata. Reformierakond hirmutas rahvast Kremliga ja
sel moel püsis võimul 17 aastat.
Nutune on meie riigi olukord. Õigus oli
Gustav Naanil, kui ta ütles, et eestlased

Ta llinn 10130,
Toom-R üütli 3/5,
Ke sknä d a l

ei tohiks endid ise juhtida, sest orjageenide tõttu ollakse usinad käsutäitjad ja
iseseisvaid otsuseid ei juleta teha.
Kui USA senaator, relvatöösturite eestkõneleja McCain kohtus Stenbocki
majas peaminister Ratase ja välisminister Mikseriga, tõi ta teistele NATO
liikmetele eeskujuks Eestit, kes palju
panustab kaitsekulutustesse ja leiab, et
USA sõjaväelaste kohalolek Eestis peab
muutuma püsivaks. Jüri Ratas lubas, et
Eesti ei kavatse endale võetud liitlaskohustuste täitmises hinnaalandusi teha.
Ratase sõnul pole see, mida NATO annab, tähtis mitte ainult meie riigile, vaid
ka rahvale, kellest enamik toetab NATOliikmelisust.
Taas ühinetakse Venemaa-vastaste
majanduslike sanktsioonidega. Miks
ja milleks?
Kirjasaatja E.A. Harjumaalt

Ühelt tahetakse mitut elutööd?
Ikka ja jälle tuntakse muret savisaarlaste
häälte pärast, mis võivad sügisestel valimistel kaduma minna. TTV „Pealinnatunnis“ ütles Tallinna abilinnapea Taavi
Aas, et tema eriti ei usu eelolevatel kohalikel valimistel Edgar Savisaare oma
nimekirjaga väljatulekusse.
Kommentaarium on aga endiselt täis
Edgarit tabanud ennekuulmatut justiitsvägivalda... Siin jääb tõesti mulje,
et trummipulgad sellel kurikuulsal
reklaamiklipil on vist ilma liialdamata
maailma kõige kallimad trummipulgad
üldse... Erakonnarahastamise järele valvajate trahvi- või hinnalipik ju väidab
seda...

Tõesti-tõesti... Samas kui vaadata teisalt, oleks vist liig mis liig ühelt mehelt
nõuda kaht elutööd... Edgar Savisaar
on ühe oma suure elutöö korda saatnud
kõrgeimal tasemel ja oma nime suutnud
kuldsete tähtedega igaveseks eesti rahva
ajalukku kirjutada – Eesti rahvas ja Eesti riigi kodanikud on tehtu eest tänulikud Edgar Savisaarele, Arnold Rüütlile,
Vaino Väljasele ja teistele, kes Rahvarinnet ja Kodukaitset juhtides suutsid meie
riigi sirgeselgselt ja kindlameelselt välja
tuua totalitaristlikust N.Liidust ja kel
õnnestus veretult jõuda Eesti Vabariigi
taasiseseisvumiseni.
Sellele lisandus nüüd veel elu eden-

damine Eesti riigis, eriti Tallinnas, ja
seda pikkade aastate jooksul linnapeana... Seda kõike võiks juba ühe mehe
teise elutöö lahtrisse paigutada...
Kordan, oleks vist liig mis liig ühelt
mehelt nõuda kahte elutööd...
Soovitaks austatud Edgaril nüüd aeg
maha võtta ja tervist koguda. Ongi paras
aeg oma elutöö vilju maitsta, nagu teevad seda ka Arnold Rüütel, Vaino Väljas
jt. Las noored rabelevad edasi, tulevik
on ju noorte päralt.
Udo Knaps Raplamaalt

„Maailm Mustamäel“
Tallinna linnaosa Mustamäe 55. sünnipäeva võimeka jazzpianisti Holger Marjamaa, kes
aasta kutsub ja paneb lisaks eestlastele ja praegu NYC’is õpib ja keda Eesti publikul
venelastele pidutsema ka teiste rahvaste õnnestub praegu väga harva näha.
inimesi, kes Mustamäel elavad. Siin olla Piletihind ameerikalikult üllatav: 4 ja 6
kodu 86 rahvuse esindajatel. Tahaks neist eurot!
rohkem teada. Kultuurikeskus Kaja avab Ameerika on aga nii suur maa, et Musselle puhul sarja „Maailm Mustamäel”. Iga tamäel ühte kuusse ära ei mahu, ja nii tuleb
kuu on ühe maa, tema siiaasunud elanike nende sõjaväeorkestri ansambel esinema
ja nende kultuuri päralt.
veebruari lõpus.
Alustasime Ameerikast. 25. jaanuaril
vallutab Kaja võimas džässikontsert
„Great American
Jazz”. 27. jaanuaril
saab vaadata filmi
„Minu suvi Ameerikas”.
Džässikontserdil
näeb läbilõiget
Ameerika jazz’ist
aastatel 1920-1980.
Publikut tullakse
tervitama Ameerika Ühendriikide Kunagisest standardsevõitu kinost ”Kaja” on saanud
saatkonnast. Laval samanimeline, kuid ebastandardsete püüdlustega kulon New Yorgi kuul- tuurikeskus, kus pakutakse tõsikultuurset meelelahutust
saimas jazziklubis ja enesearendusvõimalust kõigile Mustamäe asukatele.
Blue Note esinenud
ja Berklee’ kolledžis õppinud eestimaine Aga muidu on veebruar Mustamäel saklauljatar Sofia Rubina. Temaga koos esi- sa, märts türgi ja aprill korea kuu – kõik
nevad „meie oma ameeriklased” – Sofia kavad sünnivad koostöös saatkondade ja
mustanahaline trompetistist abikaasa Jason kultuuriinstituutidega. Iga kuu ja rahvuse
Hunter ja löökpillimängija Brian Melvin. puhul sünnivad veidi erinevad programKontrabassil toetab neid Taavo Remmel, mid, aga ikka on kavas rahvusmängud ja
põline eesti mees, kes palju Ameerikas esi- -tantsud, kokkamised ja kontserdid. Oluline
nenud. Kuuleb eri stiile – kõlavad Gatsby- on see, et paljudel õhtutel saavad huvilised
aegade mainstream, hilisemad be-bop, ise kaasa teha, ise selle rahva esindajatega
cool, fusion. See saab olema väga kuum rääkida, koos tantsida, koos kokata.
õhtu – laval ikkagi Los Angelese ja San
Francisco muusikud! Ja muusikud võtavad Heili Vaus-Tamm,
sel õhtul üllatusesinejaks kaasa ka noore kultuurikeskuse Kaja juhataja

Pöördumine
võitluskaaslaste
poole
Kuna 5. veebruaril toimub Keskerakonna Tallinna Lasnamäe piirkonna aastakonverents, on juba
aeg hakata mõtlema sellele, keda
valida piirkonna esimeheks.
Leian, et seda vastutusrikast
ametit väärib kõige enam senine
piirkonna esimees Olga Ivanova. Sest tema on seni näidanud
end kõigiti võimeka juhina,
olles aastaid Lasnamäe linnaosa
vanemana andnud suure panuse
meie saavutusterohke piirkonna
hoogsasse arengusse kõigi elanike heaolu nimel. Nüüd näeme
suurte töökogemuste ja heade
juhtimismeetoditega Olga Ivanovat tähelepaneliku ja südamliku
poliitikuna – Riigikogu liikmena,
kes annab oma panuse Eesti riigi
seadusloome arengusse.
Seepärast pöördungi lasnamäelastest võitluskaaslaste poole sellise
sooviga: toetada Keskerakonna
Lasnamäe piirkonna esimehe valimisel Keskerakonna juhatuse
liiget ja Riigikogu Keskfraktsiooni liiget Olga Ivanovat.
Elagu Eesti Keskerakond!
Heiki Veidebaum,
Keskerakonna Tallinna
Lasnamäe piirkonna liige

Tõejärgne lauluke
(See kallis kauge informatsioon…)
Maakera see aina pöörleb,
pöörleb ja ka ringi tiirleb.
Vahel kõik nii kiirelt käib,
et segi läeb, mis on, mis näib.
Uudiseid ka ringleb ringi,
püüdes lihtsameelseid hingi.
Sõnumeid on igast sfäärist,
küll era-, küll poliitafäärist.
Mida teevad presidendid,
mida luureresidendid?
Kes ja kuhu sisse häkkis,
mis ja milleks välja lekkis?
Mõni teab, mis keegi mõtles,
kui see üht-teist välja ütles.
Kas saaretuumaäri käis,
või väidetavalt ainult näis?
Kes teeb sisuturundust,
kes usub kelle arvamust?
Uudiseid on veel ja veel,
aga juhtuda võib see:
eilne tõde täna vale,
lihtsalt libauudis hale!
Luuletanud Tuuli Tuulutaja

Konstantin Pätsist
Eesti märgini
Mind isiklikult ärritab väga see Trivimi
Velliste ettevõtmine püstitada Konstantin Pätsile mälestussammas. Astun igati
välja meie praeguse presidendi kaitseks,
kes käitub õigesti, öeldes, et on otsustanud seda monumenti mitte avama minna.
2015. aasta 23. veebruaril näitas RTR
Planeta saadet, mis oli filmitud surnuaial, kust Pätsi säilmed Eestisse toodi.
Saates ülistati Pätsi kui suurt Nõukogude
kangelast, kes ei teinud ühtegi lasku selle
nimel, et tulevikus Eesti rahval parem
elu oleks. Kohaks oli vist Tveri oblasti
Bazšaiski surnuaed, kui õigesti mäletan.
Paar mõtet ka Eesti märgist.
Mulle see märk meeldib, sest on väga
hästi tehtud ja seda võib mitut moodi
tõlgendada. Mina oma Stalini-aegse
seitsmeklassilise haridusega loen välja,
et see märk kujutab Hiiu staadioni, ja
seega pole muud kui ilmselge austusavaldus Savisaarele. Ka roheline värv on
Keskerakonna värv ja sobib väga hästi
praegusele valitsusele.
Madis Alamets Tartust

Keskerakonna
Lasnamäe piirkonna
seeniorsektsioon
tervitab kõiki erakonnakaaslasi, eelkõige seeniore, saabunud uue aasta
puhul.

Ka 2017. aastal tuleme kokku
iga kuu viimasel neljapäeval:
26. jaanuaril kell 14 aadressil
Pae 19.
Ajame juttu poliitik Erki Savisaarega.
Olete oodatud!
Info: Pille Lõvend 512 94 89
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Kui vana on naljategija amet,
pole vist täpselt teada. Küllap kuulub huumorisoon inimeste ürgsete omaduste hulka.
Inimesele on alati meeldinud
naerda nähtuste, olukordade,
kaasinimeste ja, tugevama intellekti korral, ka enda üle. Selle
võimaluse eest on mitmekülgselt hoolitsenud ka mitmekülgne
naljameister Valdo Jahilo ise.
Kui on öeldud või kirjutatud
„Jahilo jookseb“, ei tasu tõmmata paralleele valveanekdoodiga
„Neeger (vabandust, mustanahaline!) päevitab“, vaid tuleb asja
täiesti tõsiselt võtta. Nimelt on
tegemist silmapaistvalt sportlikke eluviise järgiva humoristiga.
Naljategemisel on silmapaistvalt
edukalt läbi löönud just selle
valdkonna tegijate tandemid.
Nii meenuvad huumoriajaloost
Ilja Ilf ja Jevgeni Petrov, Eino
Baskin ja Jüri Järvet, Ervin
Abel ja Sulev Nõmmik, Urmas Kibuspuu ja Jüri Krjukov;
tänapäeval kuuluvad nagu kala
ja vesi kokku näiteks Ott Sepp
ja Märt Avandi. Valdo Jahilo
on paaris, mõistagi tööalases
mõttes, Erkki Kõluga. Küllap
ajasid nad ühiseid asju juba ülikooliajal žurnalistikaosakonnas.
Internetist võib leida foto, kuidas mõlemad „rebaseid“ eksamineerivad. Kogu Eestis said
need mehed tuntuks 1997. aasta
suvel, kui Tartus kuuskümmend
üks tundi järjest peast anekdoote
rääkisid ja sel viisil maailmarekordi püstitasid.
Lugude rääkimisega alustati Tartu laululaval, ööseks
koliti Raadio Tartu stuudiosse.
Ettevõtmise algatajaks oligi
Raadio Tartu eestvedaja Vello

Lään. Guinnessi rekordiraamatusse anekdootide maraton siiski
ei jõudnud, sest vastupidavuse
rekordit ei võetud arvesse. Kindlasti jäädvustus aga sündmus
humoristika ülemaailmsesse
ajalukku.
1999. aastal võitis Valdo Jahilo
räägitud anekdoot konkursi
„Sajandi sada anekdooti“, mille
korraldasid Sõnumileht, TV1 ja
Elmari Raadio. 2001. aastal valiti Jahilo parimaks naljameheks
Väätsal toimunud konkursil
„Maamees muigab“, aga saatuse
tahtel tuli tal tunnustust jagada
Erkki Kõluga. Samal aastal
rääkis Jahilo Grillfesti raames
ühtejärgi 4001 anekdooti.
Vikipeedias on Valdo Jahilo
nalja- ja anekdoodikogumikest esimesena nimetatud „500
fakti abielust“. „Sõltumatute
uuringute labor Prantsusmaal
on jõudnud samale järeldusele, mida inimesed on juba ammu teadnud: abielu on nagu
šokolaadikarp – iial ei või teada, milline komm seal võib ees
oodata,“ selgitab sissejuhatuses
koostaja ise. Veel lisab ta, et
kogumik läbib abielu kogu diapasooni – kurameerimisest ja
pulmadest, kuni armukeste ja
lahutuseni. Siinkohal on ehk
paras teada anda, et Valdo Jahilo
ise on abielus kunstnik Kirsti
Jahiloga.
Jahilo loomingunimistusse mahuvad aga veel „500 anekdooti:
Vahvad ametid“, naljalood
„Minu esimene laptop“, lühijutud „Päkapikud meie ümber“,
anekdoodikogumikud „Blondiinid ja bikiinid“ ning „Naljakas amet“ jpm. Ka on Jahilo
kirjutanud stsenaariume Eesti
Televisiooni huumorisarjadele
„Rutikud“ ja „Kahe sõbra lood“.
Leiba ja võid on talle andnud
mitmed teisedki telekanalid,
samuti Tartu Raadio, Raadio Q,
ajalehed Liivimaa Kroonika,
Postimees, Sõnumileht, SL Õhtuleht. Igapäevast teenimisvõimalust on pakkunud ka Sulg ja
Kaabu OÜ ning Event Masters,
kus ta töötas loomemeistrina.

Ajakirjandusest võib leida
mõnedki tema nõuandeartiklid
suhtekorraldusest, firmapidude
korraldamisest, firmaürituste
korraldamisest välisriigis. Ajakirjas Director soovitab Jahilo

firmajuhil ise õhtujuhiks mitte
hakata, vaid usaldada professionaale.
Tundub, et Jahilo ei võtta naljategemist kui asja iseeneses, vaid
pigem praktilisest või isegi pragmaatilisest vaatevinklist. „Panin
tähele, et kui sa tead iga elujuhtumi või situatsiooni kohta
mõnda tabavat nalja, siis oled sa
alati nagu tehtud mees ja teised
peavad sinust lugu,“ räägib ta
ühes intervjuus sellest, kuidas
tekkis huvi huumori vastu. Samas usutluses tunnistab ta, et
anekdootide esitamisele eelistab
ta nende kogumist, toimetamist
ja avaldamist. Meelsasti, kui
kutsutakse, läheb neid ka rahvale ette kandma, kuid selleks on

RAIMO AASA NITŠEVOOD
1. Tänavune talv: lumehelbeke tasa-tasa langeb vihmapilvest nagu oavarrest...
2. Kahjuks astus üks maaeluminister ise liialt ruttu tagasi.
Nii jäigi kurjadel keeltel ajaleheveergudel rääkimata veel
see, ET JUBA KOOLIPOISINA, ENNE KUI TA ÜLE
KITSE HÜPPAS, LÕI TA TAKKA ÜLES...
3. Meie keerulise elu teeb palju lihtsamaks peavoolumeedia! Näiteks veebruaris 2017 saab kohtunik ette
lugeda kohtuotsuse 2016. aasta detsembris ilmunud
„Postimehest”.
4. VALKAST/Läti-VALGAST on saanud Eesti–Läti
viinaostu-pealinn.
5. Reformierakonna valitsemise ajal olnud elu Eesti äärealadel poole parem kui Pätsi ajal! Toon näite: Pätsi ajal,
kui pritsimehi oli Eestis niipalju et lausa tapab, põles Petseri linn peaaegu tervenisti maha. Nüüd aga, kui Reform
koondas ära peaaegu kõik tuletõrjujad, põlesid maha
ainult peaaegu pooled Piirissaare elamutest.
6. Huvitav, kuidas näevad välja nudistidest argpüksid?
7. Linnutee Maa peal – kana teekond õrre pealt munele.
8. Ori küsib peremehelt luba isegi omaenda matusele
minekuks.
9. Miks on Eestis nii kõrged bensiinihinnad? Et rahvas näeks oma silmadega, kui kõrge oleks bensiinihind
siis, kui bensiini tõesti hakataks tegema kohalikust
põlevkivist.
10. Muide, kui inimene suudaks joosta sama kiiresti kui
auto võib sõita, siis saastaks inimene loodust rohkem
kui poolteist hobust.

tarvis maksta – sest töö on töö.
Pettuma peavad needki, kes
ootavad anekdootide rääkimist
temalt kui SEB Tallinna maratonide tempomeistrilt. „Nalja tehakse omal ajal, meie jookseme

Foto: Scanpix

Milline on maailma vanim elukutse? Elektrik. Jumal ütles:
„Saagu valgus!“, ja siis tuli
elektrik ning ühendas juhtmed.
See anekdoot pärineb Valdo Jahilo koostatud kogumikust „Naljakas amet“, mille tagakaanele
on kirjutatud „Töö tegi ahvist
inimese“.

ja peaks sellele ka keskenduma,“
on ta öelnud.
Elukutsevalikuks oli Valdol mitmeid plaane. Algklassides soovis ta saada allveearheoloogiks,
seejärel uurijaks või detektiiviks. Noorukiaastatel tekkis
ajakirjandushuvi, ja ta hakkas
tegema kaastööd Vikerraadio
hommikuprogrammile. Et Jahilo
õppis Tallinna 32. keskkoolis,
mis toona kandis Nõukogude
Liidu kangelase Jakob Kunderi
nime, tuli tal intervjueerida ka
Kunderi sõjakaaslastest veterane. Nende lindistuste eetrissejõudmisest paraku andmed puuduvad.
Kui Jahilo poleks Tartu Üli-

11. Kui kulturistist rekordiomanik härra Ott Kiivikas on
sportlasena amatöör, siis professionaalina ei mahuks ta
enam pildi peale äragi.
12. Ka raamat ”Peata ratsanik” koosneb PEAtükkidest.
13. Ühtegi lindu ei pea hoidma kullast puuris, kui kõiki
kasse hoida kassikullast puurides.
14. Euroopas on iga päeva jaoks aastas ise juustusort,
Eestis iga päeva jaoks erinev juustuauk.
15. Ka nüril inimesel võivad olla väga teravad näojooned.
16. Nüri inimese terav pilk tuhmistab.
17. Kapitalism on see, kui riigis on võimul tööliste opositsioon.
18. Nälgija neelab aplalt alla iga sõna, mida talle toidust
rääkida.
19. Kui veski katus tilgub läbi, ei tohiks mölder jahupea
olla.
20. Laktoos ei ole toos, kus lakki hoida.
21. Vaestele kaetakse sageli rootsi laud ainult tolmuga.
22. Tavainimene võib olla taignapea, ajakirjanik on
LEHTtaignapea.
23. Muide, poksijal lööb isegi süda...
24. Täis peaga tunnete vähem, et kõht on teil täitsa tühi.
25. Automaksust vabastatakse need rikkad, kes võtavad
oma luksusauto kapotile tööle kaks töötut kojameest.
26. Miks minnakse purjuspäi vette? Sinna on pehmem
kukkuda kui asfaldisse.
27. Inimest moositakse, et ei peaks nii palju köit seebitama.
28. Rikkad kasutavad rasvavaeseid kreeme rikkalikult.

kooli ajakirjandusosakonda
sisse saanud, konkureerinuks
ta Viljandi Kultuurikolledžisse
näitejuhtimist õppima. Eks tema
loomupärane näitlemisoskus
avaldu ka naljategemises. Kunagises telesaates „Ilkuv tuluke“
esitab ta sketše koos vana sõbra
Erkki Kõluga.
Koos Kõluga on Jahilo anekdoote rääkinud ka Tallinna
loomaaia hüäänipuuris. Tegu oli
heategevusliku ettevõtmisega.
Hüäänipuur oli aga ainus vaba
puur, kus humoristid esineda
said. Naljade sisu valiti välja
inimeste öeldud märgusõnade
põhjal. Anekdootide vestmine
zooloogilises keskkonnas kestis
seitse tundi.
Telesaate „Mida teie arvate?“
saatejuht Maire Aunaste märkis
saatekülalist Valdo Jahilod tutvustades, et ajakirjanikud on üldiselt igavad vestluskaaslased,
kuid lisas, et Valdo Jahilo pole
mitte lihtsalt ajakirjanik, vaid
anekdoote rääkiv ajakirjanik.
Valdo Jahilot kui SEB maratonide tempomeistrit juba mainisime. Tegelikult ongi tema
näol vist tegemist tänase Eesti
kõige sportlikuma naljamehega.
Spordipisiku sai ta oma isalt –
suurepäraselt sportvõimlejalt,
võrkpallurilt, maanteeratturilt
ja suusatajalt.
Õpetajate Lehes meenutab
Valdo kaasakiskuvalt, kuidas ta
isaga 1980. aasta olümpia purjeregatti külastas ja isa fotoparaadiga (tema kukil) ajaloolist
sündmust jäädvustada püüdis.
Enamik kaadreid algajal ebaõnnestus. Kõige paremini tuli
välja isa tehtud foto, kus tulevane huumoriklassik ootusäreva ja põnevil rahva keskel on.
Nüüd, aastakümneid hiljem on
sel fotol eriline väärtus.
Keskkoolis tegeles Jahilo idamaiste võistluskunstide judo
ja karatega, ülikoolis mängis
saali-hokit. Tuntust kogus ta
trepijooksude korraldajana, kes
tõi Tallinna teletorni maailma-

karikaetapile parimaid trepijooksjaid kogu maailmast. Samuti on ta harrastanud tai chi’d.
2012 Jahilo pääses Londoni
olümpiamängude tõrvikujooksjate paremikku, liikumisaastal
2014 Valdo Jahilo võitis Aasta
Liikuja tiitli.
Eesti patrioot on Valdo Jahilo
olnud lapsest saati. „Ma arvan,
et Eesti on suurepärane koht, kus
ennast teostada, elada, õppida,
armastada ja vanaduses surra.
Ma ei vahetaks Eestit ühegi teise
koha vastu maailmas,” leiab ta.
Valdo Jahilo on ka ise anekdooti
pandud.
„Valdo Jahilo, Eino Baskin ja
Erkki Kõlu istuvad esinemiste
vaheajal lava taga ja lõbustavad
üksteist anekdootidega. Kuna
nad on üksteise repertuaari nii
palju kordi kuulnud, siis ei ole
neil vaja enam anekdooti rääkidagi, piisab numbri ütlemisest.
“Number 37!” ütleb Baskin,
ning teised naeravad kui hullud.
“Number 53!” teatab Jahilo, ja
ülejäänutel on taas suurest naerust lausa pisarad silmas.
“Number 44!” hüüab Kõlu.
Järgneb vaikus.
“No kuulge!” solvub Kõlu. “Kas
number 44 ei olegi siis tapvalt
naljakas?”
“Tavaliselt küll, aga nii nagu
sina seda just praegu esitasid...,”
vangutab Jahilo kahetsevalt
pead.
Selline anekdoot on ajakirja
Pilkaja selles numbris, milles
mälestatakse Eino Baskinit.
Et numbritest ehk arvudest juba
juttu tuli, on õige aeg välja öelda
ka 45. Just nii vanaks saab Valdo
Jahilo 27. jaanuaril.
Kas Valdo Jahilo oma vahval
sünnipäeval ka mõne nalja välja
mõtleb või üles korjab, sõltub
sündmustest, olukordadest, inimeste tegutsemisest ja käitumisest. Ainet naljadeks on teadupoolest jätkunud alates maailma
loomisest.
Jaan Lukas

KESKERAKONNA UUSAASTAPIDU
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis laupäeval, 28. jaanuaril 2017
Algus kell 17.00 Lõpp kell 21.00
Sissepääs alates kell 16.30
Meile esinevad:
• Instrumentaaltrio La Phoenix
• Alar Haak & Margit Saulep
• tantsuks mängib ansambel REGATT
Peole registreerimine: tel. 6 273 460; e-post: keskerakond@keskerakond.ee
Kuni pühapäevani, 22. jaanuarini maksis pääse 20 eurot.
Alates esmaspäevast, 23. jaanuarist maksab pääse 30 eurot.
Rootsi laud. Avatud on baar.
Palun tasuge peo eest aegsasti, sest kohtade arv on piiratud. Osalemise eest saab
tasuda erakonna büroos või Eesti Keskerakonna arveldusarvele SEB Pangas (arvelduskonto EE101010220031930016). Palume selgitusse märkida: uusaastapidu,
iga osavõtja ees- ja perekonnanimi ning piirkond.

Kohtumised Tartus
Neljapäeval, 26. jaanuaril kl 14
arutleme Haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12) Tartu kultuurieluga seonduvat abilinnapea Tiia Teppaniga.

Pühapäeval, 29. jaanuaril kl 12
kohtuvad Keskerakonna Tartu büroos
kohvilauas seeniorid.

