25. november – kadripäev

29. november – edgaripäev

Kesknädal soovib Kadri Simsonile
head kadripäeva!

Kesknädal soovib Edgar Savisaarele
head edgaripäeva!
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Jõudu ja tarkust
Keskerakonna XV kongressile!
Pühapäeval, 29. novembril Tallinnas Tondiraba jäähallis
Eesti Keskerakonna juubelikongress!
1090 delegaati üle Eesti.
Erakonna esimeheks on oma nõusoleku andnud 6 kandidaati.
Juhatuse 14 kohale kandideerib 40 kandidaati.
1991. aastal loodud Eesti Keskerakonnas on täna 14 279 liiget
– tegu on Eesti suurima ja vanima parlamendiparteiga.
Viimase Turu-Uuringute AS küsitluse järgi on erakonna toetus 33%
– suurem kui kahel valitsusparteil kokku. Viimase EMOR-i küsitluse järgi
on Keskerakonna toetus samuti suurim – 23 %.

Poliitilised kired on Keskerakonna kongressi eel palavalt
lõkkele löönud. Rahu, ainult rahu!
kogude Liidust vabaks selleks, et see uuesti
Venemaale maha müüa?

mata tema ja meie kõigi unistuste
Eesti.

Vaatame tagasi

Nüüd mõtleme

Meil on ees sõda,

käidud teele. Praegune vaba Eesti on saanud
võimalikuks tänu paljudele tarkadele inimestele ja nende tegudele. Kuid igasugune
muutumine ja liikumine vajab liidrit.
Kahtlemata on Edgar Savisaar olnud meie
vabadusliikumise liider. Seda peavad tunnustama kõik Eesti inimeste põlvkonnad
– vaatamata mõnede väikeste militaristide
poolt ümber kirjutatud ajaloole kooliõpikutes.

On vihjatud

Edgar Savisaare isikuomadustele, mille tõttu
olevat temaga võimatu koostööd teha. Millistele omadustele küll?
Linnapea Edgar Savisaar viibis, nagu teame,
raske haiguse tõttu kaua tööst eemal. Seda,
millise innu ja kohusetundega töötas Tallinna
linnajuhtide meeskond sel ajal, nägime ja
kuulsime kõik. Järelikult peaks vihjajad kriitilised olema omaenda isikuomaduste suhtes.

Kõikvõimaliku laimu

relvade seast on enim välja käidud nn vene
kaart. Vabandage, see kaardipakk on ammu
narmendama lapatud! Kas me tõesti usume,
et Savisaar võitles liidrina Eestimaa Nõu-

kaastundlike inimestena, et hoiame oma Edgarit, tal tervis paha, las ta istub kodus ja kirjutab mälestusi. Nii õilis! Aga me ei küsinud
seda tema enda käest. Nagu näeme, tõestab
Edgar ise iga päev, et ta on suuteline jalule
tõusma, et ta on täis töötahet, et osa elutööst
seisab tal veel ees.

Oli aasta 1995.

Edgar Savisaar taandas end poliitiliste intriigide tõttu erakonna esimehe kohalt. Mis
juhtus? Keskerakonna juhiks sai Andra Veidemann, kõrvale tekkis Arengupartei, mis
kohe hingusele läks. Keskerakond jäi madalseisu. Tuli Edgar tagasi erakonda juhtima
kutsuda.

Eesti Keskerakond

on Edgar Savisaare erakond. Ilma tema
juhtimiseta jääb kõik poolikuks. Ootab ju
suur osa Eesti inimestest, et ka nende aknasse kasvõi väike lootusekiir paistaks. Et
ka maarahvas natukegi riigi toetust tunneks,
jne, jne...
Tallinn on näidanud, kes on Eestimaa tegelik
liider. Edgar Savisaarel on veel üles ehita-

teele loopimata. Võtkem ometi kuulda oma
rahvast! Rahva hääl on
Jumala hääl.

fosforiidisõda. Kahjuks on käes
see, mida ohkega ennustas ajakirjanik Ott Kool, et nüüd me
võitleme Moskva vastu, aga
paarikümne aasta pärast võitleme
omadega – ja see on palju raskem.
Edgar Savisaar
julges

võtta
vastutuse teletorni juures
ja Toompeal,
teda tuleb usaldada ka nüüd.
Laskem
Edgaril töötada!
Jätkem kaikad
ja kivid tema

Lääne-Virumaal, 18.
novembril 2015, 11
päeva enne Keskerakonna XV
kongressi

ARVO JAAKSON
Lääne-Virumaa

Foto Indrek Veiserik

ARVO JAAKSON
KE asutajaliige, IX Riigikogu liige
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Valime
kaptenisillale
Edgar Savisaare!

NÄDALA NUPUD
Kadri Simson distantseeris end Keskerakonnast
KALEV KALLO

Keskerakonna asutajaliige

Keskerakond läheb vastu XV, juubelikongressile. Senitehtud töö kvaliteeti näitasid märtsi-

kuised Riigikogu valimised – olime ainus erakond, kes võrreldes 2011. aastaga toetust ja
mandaatide arvu suurendas. Kõik valitsusparteid kaotasid toetust; eriti drastiliselt kukkusid
sotsiaaldemokraadid ja IRL.
Tallinlased on Keskerakonna poolt pealinnas tehtut hinnanud aga lausa absoluutse toetusega juba neljandat volikogu koosseisu järjest. Värskeim erakondade populaarsusuuring
(Turu-uuringute AS) näitab, et oleme konkurentidest jõuliselt ette rebinud. Keskerakonna
33-protsendine toetus on suurem kui valitsusse kuuluvatel reformistidel ja sotsidel kokku!
Meie taga seisab kolmandik Eesti inimestest.
Iga erakonna eesmärk on minna kongressile vastu just selliste saavutustega ja rõõmsalt
üheskoos.

Kahjuks tundub, et Keskerakonnas leidub mõningaid tegelasi, kes parema meelega lähtuksid
põhimõttest „mida halvem, seda parem”. Näib, et opositsioonis olemine on neile nii väga
meeldima hakanud, et kui juba Riigikogus ollakse opositsioonis, siis tahetakse seda olla
oma erakonnas ka!

Täiesti arusaamatu on soov asuda vahetama erakonnajuhti hetkel, mil erakonnal läheb

väga hästi. Ebaloogiline on olukord, kus teatud seltskond nõuab häälekalt erakonna esimehe
väljavahetamist. Seda trummi löövad erakonnakaaslased räägivad vajadusest saada valitsusse – tundub, et iga hinna eest. Kuid valitsusse minna ei tohiks ainuüksi sel põhjusel, et
kaks-kolm inimest kujutavad endale käe otsa kena ministriportfelli. Tuletan meelde erakonna
esimehe kõnet Põltsamaa volikogul, kus ta ütles selge sõnaga: Keskerakond ei saa loobuda
oma poliitikast, mis meid teistest erakondadest eristab. Kui muidu aru ei saa, siis vaadake,
mis on toimunud SDE ja IRL-iga, kes istuvad valitsuses iga hinna eest – nende reiting kukub
ja valimislubaduste täitmisest ainult unistatakse.

KESKMÕTE: Keskerakonna toetajatest kiidab muljetavaldav
hulk, 81% vastanutest heaks Edgar Savisaare töö erakonna
esimehena ning soovib tema jätkamist.
Taganedes oma põhimõtetest ning lubades oponentidel meile seisukohti ette kirjutada, leiab

Keskerakond end varsti olukorrast, kus rahva toetus on haihtunud ning järgmistel valimistel
saadakse kehv tulemus. Ühes TV-intervjuus ütles Kadri Simson, et valida tuleb mineviku
tänu ja tuleviku visiooni vahel.
Mina arvan, et minevikus (ja ka olevikus) on tõesti tohutult tehtud, mille eest on põhjust
tänulik olla. Aga kas soovime sama „tulevikuvisiooni“, nagu sotside ja IRL-i kogemus näitab?
Olen kindel, et ei Keskerakond ega tema valijad pole sellist „visiooni“ ära teeninud. Kui
lugeda ka Simsoni väljapakutud programmilisi seisukohti, siis just nimelt selline „visioon”
sealt vastu vaatabki – tühja anuma kõmin, ei muud.

Yana Toomi tellitud uuringust selgub: KE toetajatest kiidab muljetavaldav hulk, 81%, heaks

Edgar Savisaare töö erakonna esimehena. Muide, kui selles uuringus toetas Keskerakonda
30,6% vastajatest, siis 38% vastanutest kas „kiidavad heaks“ või „pigem kiidavad heaks“
Savisaare tegevuse erakonna esimehena. Savisaart tunnustav protsent on isegi kõrgem kui
erakonna toetus tervikuna! Seega need, kes soovivad erakonna esimehe vahetust, tegutsevad
meie konkurentide huvides, kes meelsasti näeksid Keskerakonna nõrgenemist.

Üle kahe aasta tagasi kirjutasin Kesknädalas eelmise, XIV kongressi eel, et Keskerakond

on nagu suur uhke laev, kes on kodusadamasse sildunud ning keda omad ja poolehoidjad
uhkusega imetlevad ning vastased ja laevast mahakirjutatud kadedusega kiibitsevad. Kahe
aastaga on purjetamine poliitikamerel veelgi uhkust ja suurust juurde lisanud ning vaimustusega võiks kongressile purjetada, aga kaptenisillalt kostab ebamäärast kära – kas tõesti
piraadid laevas?
Selgub, et seekord mitte piraadid, vaid üks kapteni abidest on haaranud relva, et laeva
juhtimine jõuga üle võtta. Segadust kasutades haaravad rooli järele ka mõned meeskonnaliikmed ja – ennäe imet, isegi mõni madrus soovib kapteniks hakata!

Meie tulevane edu on kongressi delegaatide otsustada. Valime stabiilsuse ja kogemused,

mis on toonud meid tänase võimsuse juurde, ja valime tõelised ideed, mis võimaldavad
veelgi tulemuslikumalt edasi minna. Seega ärme riskime sisutute „visioonidega”, ja valime
kapteniks Edgar Savisaare. Siis ma ei kahtle, et Keskerakonna poliitikalaev murrab ka praegustest lainetest läbi ning suudab edaspidigi hakkama saada. Meilt ei oodata kaptenisillal
rüselemist, vaid kõigile Eestimaa inimestele parema tuleviku ehitamist.
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Keskerakonna esimeheks kandideeriva
Kadri Simsoni (pildil) närvid ei pidanud
vastu, kui ta väitis pühapäevases ETV saates
„Hommik Anuga“, et erakond on rohkemat
väärt kui Edgar Savisaar ja teda ümbritsevad
inimesed. Saatejuht Anu Välba (kes muide
olevat Simsoni noorepõlve sõbranna) küsis
Simsonilt, miks ta ei lahku parteist, mille
esimees on tema kohta viimastel nädalatel
mitmeid kordi väga halvasti öelnud. „Ma
olen 20 aastat panustanud Keskerakonda.
Kui mina ära tulen, siis kelle kätte see erakond jääb? Edgar Savisaare ja inimeste
kätte, kes teda ümbritsevad? Ma arvan, et Keskerakond on rohkemat väärt. Ja inimesed, kes mind toetavad, arvavad ka, et Keskerakond ei ole lootusetu
juhtum,“ vastas Simson.
Need Kadri laused jahmatasid kauaaegseid keskerakondlasi tõsiselt. Kas tõesti on nüüd tekkinud õiged
ja valed keskerakondlased?! Kadri silmis on Edgarit
toetavatest inimestest saanud kuidagi kahtlustäratavad isikud, kelle kätte ei tohigi Keskerakonda enam
usaldada.
Kadri kõrval on Keskerakonda üle 20 aasta panustanud terve rida armastatud ja lugupeetud inimesi, keda
Kadri oleks saates võinud mõne hea sõnaga meenutada. Kuid ei! Tema meeliskleb vaid enda panuse üle.

Kui veel julgemalt väljenduda, siis solvas
Kadri kõiki üle 14 000 keskerakondlast, kes
samuti on koos oma erakonnaga elanud üle
raskemaid ja helgemaid aegu.
Edgar Savisaare noomiva sõnavaliku oma
õpilase Simsoni suhtes ongi ju põhjustanud
see, et aseesimees ja fraktsiooni esimees ei
austa erakonnakaaslaste tööd ja peab ennast inimeseks, kes on ainsana erakonna
nimel oma elus suuri ohvreid toonud. Nüüd
oleks Edgar selle eest justkui „kohustatud“
Kadrile erakonna kandikul kätte ulatama.
Kahju! Oma väljendustega distantseeris
Kadri Simson end mitte lihtsalt tõelisest Keskerakonnast, vaid ka kui Keskerakonna tulevasest juhist. Igal
juhul on see ootamatult ränk hoop Edgar Savisaare
pihta ajal, mil seda meest on niigi sel aastal rapitud
nii saatuse poolt kui ka seniste kaasvõitlejate poolt.
Kadri näitas välja, et ta ei saagi asja tuumast aru – ta
ei saa aru, et Savisaar ja tema erakond ei ole sellist
kohtlemist ja niisuguseid sõnu ära teeninud. Mis ihad
ja tungid need küll looduses on, mille lained muidu
alati naeratanud Kadri pea kohal tugevalt kokku löövad? Kui me räägime avameelselt võimuihast – mis ei
ole ju iseenesest paha –, siis peaks ehk siiski püsima
lugupidaval positsioonil vähemalt selle seltskonna
suhtes, kelle üle tahetakse valitseda.

Simsoni toetavad võõrad, Savisaart omad!
Heimar Lenk (pildil) saatis Kesknädalale märgukirja, milles juhtis veelkord
tähelepanu Europarlamendi saadiku Yana
Toomi tellitud uuringu küsitlusele, mille
järgi Keskerakonna toetajaist annaks oma
hääle Edgar Savisaarele 65% ja Kadri Simsonile 21% vastajaist, kusjuures teiste parteide toetajaist eelistavad Simsonit 38% ja
Savisaart 28%.
Lenk tsiteerib Toomi: „Minus süvenes
tunne, et võib-olla tõesti on Kadri toetus
suurem kui tegelikult tundub. Et seisukohta
tõendada või ümber lükata, tegin uuringu,“
Toomi tellitud uuringust selgus, et Savisaare tegevuse
erakonna esimehena kiitis heaks 81,3 protsenti Keskerakonna toetajatest ning 38,1 protsenti neist, kes ei
ole Keskerakonna toetajad.
Lenki meelest tulid eriti põnevad vastused küsimusele:
kas toetate Simsoni Keskerakonna juhina? Jaatavalt
vastas vaid 31,3 protsenti küsitletud Keskerakonna
toetajatest, kuid nii IRL-i (75,6%), Reformierakonna (76,9%), Vabaerakonna (76,7%) ning Sotsiaal-

demokraatliku Erakonna (74,3%) toetajad
pidasid Keskerakonnale tõhusamaks juhiks
pigem Simsonit kui Savisaart.
Samuti pani Lenk tähele, et Keskerakonna
juhatuse liige Jüri Ratas teatas Rahvusringhäälingule, et kohtumised Keskerakonna
piirkondades näitavad Simsoni suur toetajaskonda.
„Praktika seda aga ei kinnita. Möödunud
neljapäeval tuli Põlvas Simsoniga kohtuma
vaid kuus keskerakondlast. Maakonna organisatsioonis on üle 400 liikme ja kongressile sõidab neist 30 delegaati. Kuigi
kohtumise vastu oli huvi pea olematu, sõitis Tallinnast kohale terve delegatsioon Simsoni toetajaid: Põlvamaa piirkonna esimees Tarmo Tamm, Jüri Ratas,
Toomas Vitsut, Kadri Simson ise ja Riigikogu Keskfraktsiooni nõunik Jaak Aab. Nii esinesidki viis parteifunktsionääri kuuele keskerakondlasest kuulajale,
kellest üks oli kohtumise korraldaja ja teine piirkonna
koordinaator,“ kirjutas Lenk.
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Simsonile hoiavad pöialt poliitvastased
20. novembril toimunud pressikonverentsil tutvustas Keskerakonna
juhatuse liige ja Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom uuringufirma
Saar Poll üleriigilist küsitlust Eesti elanike eelistustest Keskerakonna
esimehe kandidaatide suhtes.

“Minus süvenes tunne, et võibolla tõesti on Kadri toetus suurem, kui tegelikult tundub. Ma
ei ürita lähtuda kõhutundest,
vaid teadmistest. Et oma seisukohta tõendada või ümber
lükata, tegin selle uuringu,”
sõnas Toom.

Usaldus Savisaare
suhtes kõrge

Edgar Savisaare tegevust erakonna esimehena tunnustas
81,3 protsenti Keskerakonna
toetajatest ning 38,1 protsenti
neist, kes ei ole Keskerakonna
poolt hääletajad.
Küsimusele “Kas pooldate, et
Kadri Simsonist saab Keskerakonna juht?” vastas jaatavalt 31,3 protsenti küsitletud
Keskerakonna toetajatest,
kuid nii IRL-i (75,6%), Reformierakonna (76,9%), Vabaerakonna (76,7%) ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
(74,3%) toetajad pidasid Keskerakonnale tõhusamaks juhiks
pigem Kadri Simsonit kui Edgar Savisaart.

Seega oktoobris läbi viidud
küsitluse tulemused tõestavad
selgelt, et Keskerakonna esimehe vahetust toetavad kõigepealt teiste erakondade valijad.
Keskerakonna toetajad kiidavad heaks Edgar Savisaare
tööd erakonna esimehena
ning soovivad tema jätkamist.
Küsitluses osalejate parteieelistus selgitati välja, paludes
vastata küsimusele „Millise
erakonna poolt Te viimati valimistel hääletasite?“. Vastused
näitasid selgelt Keskerakonna
ülekaalu teiste parteide suhtes.
Keskerakonna toetusprotsent (30,6%) on veidi kõrgem
kui Riigikogu valimistel saadud
tulemus, kuna küsitleti ka püsielanikke, kellel on hääleõigus
kohalike volikogude valimistel. Samas annab see tulemus
selge signaali tulevikuks, sest
järgmised valimised – aastal
2017 – on just kohalikud.

Kallo: Kadri Simsoni
võit ei teeks erakonnale
head

Yana Toom ütles pressikonverentsil, et kandideerib erakonna

esimeheks, kuna toetab Edgar
Savisaart. “See, kuidas valimisvõitlus on käinud, on mulle vastukarva. See, kuidas asi algas,
ületas minu valuläve.”
Toomi sõnul ei peegelda Keskerakonna Narva piirkonna otsus
toetada Kadri Simsonit Narva
keskerakondlaste tegelikku arvamust. “Saime kurva tõestuse
eile (19. nov. – Toim.),” viitas
ta Narva keskerakondlaste sisemisele segadusele, mille tõttu
15 Keskfraktsiooni saadikut tegid omaette fraktsiooni “Ühtne
Narva”.
Juhul kui Simson peakski erakonna esimeheks saama, erakonna reiting Toomi hinnangul
kindlasti langeb. Ta kinnitas, et
Simsoni võidu puhul tema erakonnast ei lahku, sest esimehe
valimised on iga kahe aasta
tagant.

JAGAVAD INFOT: Yana
Toom ja Kalev Kallo annavad
pressile ülevaate värsketest
uuringutulemustest.
MEEDIA HUVI: Yana Toomi
esinemised Eesti meediale
on terased, adekvaatsed ja
sisukad. Oma vastustega on
ta pälvinud nii vaatajate kui
ka mitmete ajakirjanike,
näiteks Marko Reikopi
austuse.

Koos Yana Toomiga pressikonverentsil esinenud Tallinna
linnavolikogu esimees Kalev
Kallo hoiatas, et Kadri Simsoni
võidu korral tabab Keskerakonda kui mitte päris vabalangemine, siis kindlasti taandareng.

Advokaat Nääs:

Toobali ja Laasi kohtuotsus rajas
mõneti pretsedendi
Keskerakondlased Priit Toobali ja Lauri Laasi 20. novembril suuresti süüdi jätnud Riigikohtu otsus oli kohtualuste kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi hinnangul nii
mõneski küsimuses pretsedenti rajav.
Nääs ei osanud vahetult pärast otsuse avalikuks saamist veel öelda, kas ta näeb
kaasuses perspektiivi saavutada edu Euroopa Inimõiguste Kohtus. „Selleks tuleb
Riigikohtu lahendiga esmalt põhjalikult tutvuda ja kõrvutada seda Euroopa kohtu
seniste praktikatega,“ ütles Nääs BNS-ile, lisades, et kindlasti arutab ta seda
võimalust kaitsealustega.
Advokaadi sõnul oli kaasuses palju küsimusi, mis seni ei ole olnud kohtupraktikaga otseselt kaetud. „Näiteks sõnumisaladuse osas lõi see otsus pretsedendi,“
märkis Nääs, lisades, et üks riigikohtunik jäi sõnumisaladuse küsimuses ülejäänud
kolleegiumiga eriarvamusele.
Kahes alamas kohtuastmes mitmes süüteos süüdi mõistetud keskerakondlaste
Toobali ja Laasi süüdimõistmine jõustus Riigikohtu otsusega lõplikult, ent
sõnumisaladuse rikkumise süüd Riigikohus neil ei näinud.
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Toobal ja Laasi on süüdi Ivor Onksioni
eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises; ka panid Toobal ja Keskerakond toime
ametialase võltsimise. Samas sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises mõistis
Riigikohus Priit Toobali ja Lauri Laasi õigeks. Allikas: Pealinn

Laasi ja Toobal:

oleme Riigikohtu otsuses pettunud
Lauri Laasi ja Priit Toobal ütlesid Riigikohtu otsuse kommentaariks, et loomulikult on nad lõpptulemuses pettunud, kuid tegemist on poliitiliselt motiveeritud juhtumiga.
„Ei saa salata, et oleme otsuses pettunud, sest tunneme, et meie suhtes teostati
poliitiliselt motiveeritud uurimist,” ütlesid Laasi ja Toobal. „Vaatamata sellele
austame Riigikohtu otsust ning täidame kõik kohtuotsuse ettekirjutused.”
„Võtame aja maha ning täiendavaid kommentaare meediale kohtuotsuse kohta ei
anna,“ lisasid Laasi ja Toobal.

Saavutasin eesmärgid ja taandan oma
kandidatuuri Savisaare toetuseks
Kiri Keskerakonna kongressi delegaatidele
Kui Pärnumaa keskerakondlane Imre Sams, akadeemik
Jüri Martin ja veel 65 erakonnakaaslast esitasid mind
Keskerakonna esimehe kandidaadiks, ja kui mind avalikult toetas sotsioloog Ülo Vooglaid, võtsin pakkumise
vastu sooviga panustada Keskerakonna tuleviku sisulisse
platvormi.
Sain vajaliku debati; ma sain
kõnelda, et Keskerakond vajab
tõsiseltvõetavamat perepoliitikat
päästmaks Eesti rahvas hääbumisest; ma sain kõnelda sellest, et Keskerakond peab olema konkreetsem
julgeolekupoliitikas ja me peame
ka ise olema aktiivsemad julgeolekuaukude lappimisel. Iseseisva
kaitsevõime tõstmise eelnõu annangi lähiajal Riigikogule üle. Maapiirkondade suurem rahastamine on
saanud juba nüüd erakonna juhatuse positiivse otsuse, mis rakendub
järgmise aasta esimesel poolel.
On veel mitmeid poliitikaid, mille
muutmises saime Edgar Savisaarega kokkuleppele. Otsustasime,
et reformiplaanid lähevad töösse
kohe peale Keskerakonna kongressi. Kampaania käigus tajusin väga
suurt ja positiivset vastukaja kõigis
Eesti maakondades, aga mõistsin
ka seda, et venekeelsete inimestega
ei suuda ma veel sildu ehitada, nii
nagu eeldab seda Keskerakonna
missioon.
Keskerakonna esimees peab suutma kõnetada kõiki siinseid rahvaid
– et nad koonduks üheks tugevaks

Arhiivifoto

INDREK VEISERIK

Fotod Indrek Veiserik

Karilaid

Eesti rahvaks, kes ohu korral hoiab
kokku ning rahu ajal tegutseb põhiseaduse vaimus.
Erakonna juhi juures on olulised kaks
omadust – ta peab oskama kuulata
erinevate inimeste nõu, sealhulgas nii
noorte kui ka vanade soovitusi. Teiseks
– ta peab julgema olla rahva poolel ka
siis, kui eurobürokraadid ootavad temalt peanoogutust; ning samal ajal
peab ta suutma ellu kutsuda ka muutusi. Esimees peab oskama teha koostööd
ja mitte kartma konflikte, kui on vaja
võidelda. Oluline pole uue „keha” või
„näo” toomine erakonna etteotsa, vaid
see, kas juhil on visiooni ja ideid uuenduslikuks poliitikaks. Mõnes erakonnas
oleme näinud esimehevahetust, mis on
poliitilist ja ideoloogilist stagnatsiooni
hoopis süvendanud.
Savisaar on korduvalt tõestanud, et ta
on võimeline astuma samme, mis üllatavad ja paistavad silma. Niikaua kui
suure häältesaagiga Savisaar suudab
luua koos noorte meeskonnaga uuenduslikku poliitikat ja tahab jõuliselt
poliitikas jätkata, ei vaja erakond
uut nägu, vaid iga inimese jõud tuleb
ühendada ühtseks meeskonnaks, kus
kehtib vaimsus „üks kõigi ja kõik ühe
eest”.
Keskerakond saab seeläbi muutuda
vaid tugevamaks ja meie poliitika
värskemaks. Keskerakonna ideoloogia
täpsustub ja organisatsioon tugevneb!
Lugupidamisega
Jaanus Karilaid
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Üks seisukoht enne
kroonprintsessi kroonimist
Kirjutasin Pärnu Postimehes (4.11) artikli sellest, miks ei peaks erakonna esimehe valimise kontekstis eelistama koopiat originaalile. Minule üllatavalt avaldas selle ka Kesknädal
(11.11). Tahaksin nüüd kasutada võimalust endistele erakonnakaaslastele selgitada asjaolusid, miks selle artikli kirjutasin ning kuidas ma erinevate väidete ja järeldusteni olen
jõudnud. Esimesena vastaksin küsimusele – miks ma üldse sel teemal polemiseerin?
MART VIISITAMM
Endine Pärnu linnapea
Kohtus õigeks mõistetud
Keskerakonnast välja arvatud

Kadri maffiaks on
kaitsepolitsei?

Esimene põhjus on see, et olen viimase
15 aasta jooksul Kadri Simsoniga erinevatel aegadel, paikades ja põhjustel
tihedalt kokku puutunud. Kaks aastat
olime mõlemad koos noortekogu
abiesimehed. Kui Kadrist sai erakonna
peasekretär, töötasin mina büroos erakonna tegevsekretärina. Minu Pärnuperioodil oli Kadri partei peasekretär
ning mina olin erakonna välissekretär.
Kui ma olin Pärnu piirkonna esimees,
siis oli Kadri erakonna juhatuse liikmena
piirkonna koordinaator ning pärast mind
valiti ta piirkonna esimeheks. Nendesse
perioodidesse jäävad ka meie mitmed
ühised välisreisid.

2011. aastal sai Kadri piirkonna esimeheks konverentsil, kuhu oli bussiga kohale toodud kümmekond kesknoort, keda
enne ja pärast seda sündmust pole keegi
selles piirkonnas näinud. Valimistele
vastu minnes lubas Kadri asuda Pärnu
linnapea kohale. Tegelikult oli kokku
lepitud, et juhul, kui selline olukord
peaks tekkima, asub linnapea kohale
meie hulgast lahkunud endine linnapea
Einar Kelder.
Piirkonnas Kadri juhtimisel suuri tegevusi enam toimunud ei ole, heal juhul
piirdutakse mõne kohviõhtu ja kringlisöömisega. Üks endine ettevõtjast juhatuse liige saatis juhatusse oma naise,
kuna tollele meeldib palju jutustada. Naljaga pooleks võiks
öelda, et ilmselt
lahendas ettevõtja
sel moel enda jaoks
kaks probleemi.
Kuidagi liiga sobivalt
Täna räägivad
Pärnu piirkonna
Kadrile on KAPO avaliliikmed: me häälekustanud just enne kongtame Kadri poolt,
kuna siis saame enressi oma kahtlustused
dale uue piirkonna
Edgar Savisaare suhtes.
esimehe. Enamik
piirkonna liikmeid
Need kokkusattumused
tahavad näha piiron äärmiselt ilmsed
konna aktiivset
tegutsemist, mitte
ja tekitavad küsimusi,
ainult jutustamist
et millist musta mängu
ja kohvitamist.
Lõpetuseks veel üks
Kadri tegelikult mängib.
kokkupuude Kadri
ja tema valelikkusega. 2013. aasta
Kuidagi liiga sobivalt Kadrile on KAPO suvel helistasid mulle paljud Pärnu
avalikustanud just enne kongressi oma piirkonna juhatuse liikmed ja kutsusid
kahtlustused Edgar Savisaare suhtes. kandideerima Keskerakonna nimekirNeed kokkusattumused on äärmiselt jas Pärnu linnavolikokku. Lisaks veel
ilmsed ja tekitavad küsimusi, et millist helistas erakonna juhatuse liige Rein
Ratas, kellele Kadri oli öelnud, et ma
musta mängu Kadri tegelikult mängib.
Pärnu piirkonna esimeheks kandideerides ei ole nõus kandideerima. Tegelikult ma
2011. aastal rääkis Kadri, et ta annab ütlesin kõigile jah, aga sellest ei muutumulle rohkem aega tegelda kohtuvaid- nud midagi.
lusega. Täna räägib ta samuti sellest, kuidas Edgari koormat vähendada, et tollel Nagu Briti paroodiafilm
jääks energiat kohtuvaidlusteks. 2011. Tänases olukorras meenub mulle Briti
aastal rääkis Kadri avalikult, et loodab paroodiafilm Johnny English, kus Rowan
õiglast otsust, aga samas salaja otsis juba Atkinson kehastab Briti salaagenti ning
inimest, kes pärast mind süüdi mõistvat tema vastalist Prantsuse ärimeest Pascal
Sauvage’i John Malkovich. Pascal Saukohtuotsust volikokku tuleks.
Ilmselt on tema tänane toetus Edgarile vage on teinud kõik, et ellu viia oma kurisama „siiras“. Rääkides sellest, kuidas tegelik plaan: varastas kroonijuveelid,
süüdistus/kahtlustus kohe kokku kukub, kloonis Canterbury peapiiskopi ja sundis
tegutseb ta aktiivselt selle nimel, et leida kuninganna troonist loobuma. Avalikkuse
uut linnapead Edgari asemele. Vägisi silmis oli ta ikkagi lugupeetud ärimees,
tundub, et 2011. aasta Pärnu aastakon- keda taheti uueks kuningaks kroonida.
verents oli peaproov 2015. aasta kong- Ainult mõni hetk enne kroonimise lõppu
ei pidanud tal närv vastu – ta võttis relva
ressiks.
välja ja hakkas tulistama.
Lisaks sellele tegeleb Kadri ka erakonnakaaslaste „mainekujundusega“. Nimelt Tahaks loota, et Keskerakonna kongress
rääkis ta erakonnas: ettevõtjad kurdavad, möödub rahulikumalt ning maskid lanet Pärnus ei ole võimalik midagi ehitada, gevad enne, kui printsessile tahetakse
kui Viisitammele ei maksa. Sellist vale- kroon pähe suruda.
likku mainekujundust kasutas ta seoses
paljude erakonnakaaslastega, näiteks
Toomas Vitsuti (kes oleks võinud saada

Teine põhjus on see, et tulenevalt eeltoodud kokkupuutest näen erakonna esimehe
kandidaati teisiti, kui peavoolumeedia teda esitab ning
kuidas ta ise on nii mõnelegi erakonnakaaslasele endast
mulje jätnud. Sinna varjukülge
jääb paranoiline iseloom, kättemaksuhimu, intrigeerimine,
erakonnakaaslaste „mainekujundamine“ ning nende küüniline ja vahendeid valimata
kõrvaldamine, valelikkus,
salakavalus ning ebasiirus.
See päris hirmutav pilk tekib
siis, kui vaadata selle malbe
naeratuse taha. Kadri vaieldamatu fenomen on see, et kui
ta järgneb sulle pöörduksest
sisenemisel, väljub ta sealt üllatuslikult esimesena.

Intriigid noortekogust
erakonna büroosse

Kadri intriigid algasid juba noortekogu
juhatuse päevil. Noortekogu juhatuses
aktiivsel perioodil oli Kadri enamiku
ajast Tartus ning aktiivselt noortekogu
tegevuses kaasa ei löönud. Kui Lauri
Laasi tegi mulle ettepaneku kandideerida
noortekogu esimeheks, teatas Kadri selle
peale, et ta leiab siis mingi alternatiivse
kandidaadi, et seda ära hoida. Lauri allus
survele ja otsustas ise esimehena edasi
jätkata. Aasta hiljem valiti noortekogu
esimeheks endine kaitsepolitseinik Ramon Loik.
Probleemiks oli see, et tollel ajal, kui
Kadri erakonna büroos töötas, valitses
seal kahtlustav ja skisofreeniline õhkkond. Kadri tegeles töötajate järele
luuramise ja ettekannete tegemisega.
Näiteks leides erakonna raamatupidamisest arve firmalt AM Puit, rääkis ta
kõigile, kuidas büroo töötajad erakonna
raha eest endale puidust maja ehitavad.
Tegelikult oli tegemist hoopis noortekogu suvepäevade arvega. Selliseid
näiteid on kahjuks palju. Üks tänane
Tallinna lähedal asuva omavalitsuse juht
ütles toona Kadrile otse, et ta on lihtsalt
kuri. Selliseid ütlemisi Kadri kunagi ei
andestanud.

Perioodil, mil olin Pärnu linnapea, avaldas Kadri mulle korralikku survet, et
vahetaksin ühe abilinnapea sellesama
Ramon Loigu vastu, kellest oli eespool
juttu. Selleks kasutati erinevaid meetodeid valetamise ja ähvardamiseni välja.
Kuna me Pärnus jäime oma meeskonna
juurde, teatas Ramon Loik, et seda me
veel kahetseme ning et ta saadab „oma
maffia“ peale. Küsimus on, et mis endise
kaitsepolitsei töötaja jaoks on „oma maffia“. Aga ajaloolise tõe huvides tuleks
märkida, et aasta hiljem alustas kaitsepolitsei minu ja abilinnapea Simmo
Saare suhtes kriminaalmenetlust, mis
lõppes 2011. aastal meie mõlema täieliku õigeksmõistmisega. Kas Kadri ja
Ramoni „oma maffia“ on tõesti kaitsepolitsei? See küsimus on täna endiselt
päevakorral.

Tallinna linnapeaks Jüri Ratase asemel),
Asser Jaanimetsa, Evelyn Sepa jt puhul.

Kuidas läheb Kadril Pärnus
tegelikult?

MART VIISITAMM:
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Keskerakond ke

Kui oravad on aastaid korrutanud mantrat, et mingist k
Keskerakonnaga ei saa juttugi olla, siis arvesse võttes
ja Reformierakonna impotentsusastet siseriiklike probl
Keskerakonna kongressil ühe läbiva mõttena jääma kõl
Rõivase juhitava Reformierakonnaga!!!
JAKKO VÄLI
kolumnist

Aasta 2015 tõi poliitikasse uusi
tuuli. Parlamenti pääses kaks uut
erakonda, kellest palju oodatakse
ja loodetakse. Vabaerakond ja
EKRE on tülikad pisikesed pinnud
kartelliparteide tagumikus, ning
sellistena demokraatia edendamisel hädavajalikud. Nende erakondade juhtpersoonid ei tohi ennast
lasta häirida peavoolumeedia rünnakutest või ajutisest toetusekõikumisest. Kui nad oma agendat
järgides kindlalt edasi rühivad, siis
langeb järgmistel valimistel nende
kaukasse vähemalt kolmandik
kogu häältesaagist.
EKRE-t kummitab küll ühe-teema-erakonnaks jäämise oht, kuid
hinnates Martin Helmet noore
põlvkonna üheks säravaimaks poliitikuks, tajub ta seda ka ise, ning

toiduahelasse ei kuulu.
IRL? Kui IRL järgmisteks parlamendivalimisteks veel hingitsebki, siis valimiskünnist ületada
ei suuda.

Mitte põlvkonnavahetus
poliitikas, vaid
tagasiminek

Põlvkondade vahetus kartellierakondades (sotsid, oravad, irlikud ja
kesk) ei ole üldjuhul tähendanud ei
uusi tuuli ega näoga valijate poole
pöördumist.
Ainus, kes oma esilekerkimisega
rõõmustada suutis, on Jevgeni Ossinovski. Kuid tema suvine mässukatse suruti maha. Oligarhist isa
osutus komistuskiviks, mis katkestas üle aastate esimese tõeliselt
intelligentse ja võimeka noorpoliitiku tõusu peaministritoolile. Jah,
Sven Mikser on ka hästi haritud,
kuid juhtimisvõimetust näitab tema

Küsige endalt, lugupeetud kongressidelegaadid, kui sõltumatu ikka on üks
või teine erakonna esimehe kandidaat!
EKRE päris kindlasti laiendab oma
ampluaad. Mida näilisemaks muutub Eesti iseseisvus, seda rohkem
eestimeelseid mõtlejaid EKRE
taha rivistub.
Vabaerakond korjab endale hingevaakuva IRL-i hääled. See on üsna
automaatne protsess, nii nagu ma
oma tutvusringkonnas aru olen
saanud. Ning kui koomilist siniste
sokkidega titte veel pikalt peaministritoolil oleskleda lastakse,
tuleb Vabaerakonna toetuse ülejäänud tõus nendelt tänastelt Reformierakonna fännidelt, kes oravapartei

tagandamine erakonna esimehe
positsioonilt.
Olles mõttes läbi analüüsinud praeguste noorpoliitikute nimekirja,
tuleb tõdeda, et säravaid isiksusi,
kelles ainest riigijuhtimiseks, on
vaid kaks: Martin Helme ja Jevgeni Ossinovski. Noorema generatsiooni teravad pliiatsid eelistavad poliitika nime kandvasse,
halvasti lehkavasse loiku mitte
astuda. Stagnatsioon, korruptsioon ja klišeed on kolm vaala,
millel tänane Eesti poliitika ba-

Mõistan neid, kes toe
Mul on raamaturiiulis paks raamat „Peaminister“
pühendusega „Kallis Eve! Sulle endale! 28.08.08.
Edgar Savisaar“. Olen enda kohta ikka öelnud, et
jagan Keskerakonna põhimõtteid, olemata Edgari
fänn. Nüüd tunnistan, et olen tema fänn. Olen
kogu aeg olnud, sest ta on ideede generaator. Aju.
Teised on matkijad, pärituules sõitjad.
EVE OSA
endine ajakirjanik

Oli aasta 1977.

Siis oli Eestimaal Eesti Õpilasmalev – üks tohutult tõhus noorte
töölerakendamise võimalus ja üldse lahe suveveetmisviis. Edgar
oli selle seltskonna üks ülemusi
ehk komissar. Paremad rühmad
said Harjumaale Järveotsa kokkutulekule, meie Konovere rühm
ka. Seal olid igasugu lahedad
võistlused ja esinemised. Ärgem
unustagem, et oli paks ja punane
nõuka-aeg, mida tuli meelelahutuse kavandamisel silmas pidada.

Et oli Suure Oktoobrirevolutsiooni juubeliaasta, lavastas Edgar
näitemängu „Tormijooks Talvepaleele“. Meie konoverekad olid kapitalismi hauakaevajad, labidatega
ja puha… Kõik kiitsid, et andekas
paroodia, noored elasid ennast
välja, ja punavõimudel ei olnud
kusagilt kinni hakata.
See vist oligi üks mu esimesi
kokkupuuteid toona punapäise ja
sportlikult saleda Edgariga. Sain
teada, et ta esimene valik oleks
tegelikult olnud näitejuhtimine,
lavastaja elukutse. Temast oleks
võinud saada hea näitejuht. Aga
sai ajaloolane ja poliitik. Vägagi
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eeb – aga valige õige strateegia ja taktika!

koostööst Savisaare juhitava
peaministri toetusprotsenti
leemide lahendamisel, peab
lama: Mitte mingit koostööd
seerub. Jälgige Taavi Rõivase,
Kadri Simsoni või Sven Mikseri
kõnemaneeri, kuulake nende
väljenduslaadi, ning te avastate,
et suurt erinevust neil polegi. Kes
ikka on liiga kaua Toompeal olnud, sellest normaalset inimest
enam ei saa. Sest Toompeal olles
on tähtis võim, portfell ja võimsamate kiitused ning õlalepatsutused. Vastutus oma valijate ees
meie poliitikutel puudub ning
neid tagasi kutsuda pole võimalik
– seega muutub valija kohe peale
valimisi Eesti poliitiku jaoks
teisejärguliseks. Valimisseaduse
muudatus oleks selle protsessi
peatamiseks vägagi asjakohane.
Jevgeni Ossinovskile jõudis kohale, et liigne demokraatia on kui
kahe teraga mõõk, mis oskamatul
käsitsemisel võib sind ennast
vigastada või koguni tappa.
Oleks Ossinovski olnud sotside
suvise volikogu ees jõulisem ja
konkreetsem – siis oleks meil
täna hea peaminister! Kadri
Simson oleks talle nii ihaldusväärsel ministrikohal ning koalitsiooninõukogu esimees Edgar
Savisaar saaks valitsusliidus
juurutada demokraatiat moel,
nagu seda viimati juurutati Siim
Kallase valitsuses. Perekond Rosimannus tegeleks täna Arsenali
keskuse arendamisega Koplis
ning Taavi Rõivas kustuks vaikselt ajaloo annaalidest kui piinlik
eksitus või lihtsalt tööõnnetus,
mida ta ju ka tegelikult on.
Muide, uuema aja Eesti poliitikale tagasi mõeldes ei ole ma
enam kindel, et demokraatia
mulle nii väga meeldib. Miskipärast on Eesti poliitika (pärast
laulva revolutsiooni harjal riiki

juhtinud poliitikute lahkumist)
muutunud rohkem bütsantslikuks
kui Euroopa riigile kohane.
Ei arva ma küll Pätsi moodi, et
eesti rahvas oleks haige ja vajaks
ravi, kuid kohati võib tarkade ja
visiooni omavate juhtide poolt
läbi viidav kõva käe poliitika olla
nii riigile kui ka rahvale (ja rahvusele!) kasulikum kui saamatute
tühisuste poolt sõnades viljeldav
demokraatia – mis tegelikult

lahendamisel.
EKRE on praegu Toompeal ainus jõud, kes suudab kõnetada
ka rahvast.
Peaministri populaarsus on küsitluste järgi langenud kriitilise 7%
juurde. Presidendi populaarsust
ei juleta enam ammu uurida.
Lõhe valijate ja valitavate vahel
on kärisenud nii suureks, et välistada ei saa ei massimeeleavaldusi
ega üksikute ullikeste meeleheit-

JAKKO VÄLI:
Keskerakonna juhil, keda
iganes kongress ka ei
valiks, peab
olema kohene
valmisolek
minna Eesti
riigi tuleviku
nimel Reformierakonna
vastu.
hoopis tähendab hallide kardinalide diktatuuri.

Keskerakond vajab
kõva käega, kuid
karismaatilist liidrit

Heitkem korra pilt aegruumi, kus
Keskerakonna kongress toimub.
Euroopa Liit ei ole juba mõnda
aega enam see riikide liit, millega ühinemiseks Eesti inimesed
2003. aasta referendumil oma
„jah”-sõna ütlesid. See Euroopa,
mida me otseülekandes näeme,
ägab meile võõra ja vaenuliku
sissetungijate massi all. Brüssel on näidanud oma täielikku
abitust sissevoolava probleemi

reiting kõikidest erakondadest
kõige parem.
Peavoolumeedia pühendab
vähemalt veerandi oma kogumahust Savisaare süstemaatilisele materdamisele, ning seda
juba aastaid. Aga kõigest sellest
hoolimata jääb Keskerakonna
valija endale kindlaks. Fakt, et
Riigikogu valimistel saavad osaleda vaid Eesti kodanikud, pole
ka mitte vähetähtis. Kui Keskerakond saab endale nõrga juhi, siis
on see vesi tugevate liidritega
EKRE veskile. Nõrk juht ei suurendaks mitte kuidagi eestlaste
osakaalu Keski valijate seas,
mitte ühegi valemiga. Ja täna on
küsimus pigem venekeelse valija
hoidmises kui eestikeelse valija
meelitamises.

Reformierakonnale
punane kaart

likke vägivallaakte neid päevast
päeva mõnitavate poliitikute
vastu.
Sest kui ikka Toompea norib
järjest teravamalt oma valijate
käest muhku, siis peab ta ju selle
ühel hetkel ka saama? Paratamatus.
Pingelises ajahetkes, kus meie
majandus seisab ja väljavaated
helgemaks tulevikuks puuduvad;
kus eestlased rändavad välja ja
tulnukad hakkavad sisse voolama; kus omariiklus huvitab veel
ainult üksikuid südametunnistusega entusiaste ja missioonitundega eruohvitsere – kõige
selle taustal on Keskerakonna

Reformierakond kaotas kevadistel valimistel parlamendis kolm
kohta. Pideva turmtule alla surutud Keskerakond võttis Toompea
saalis ühe koha juurde.
16 500 häält, millega Reformierakond Keskerakonda edestas,
tulid arvatavatest manipulatsioonidest e-häältega. Eesti
vanureid tabab iga nelja aasta
tagant meeletu arvutibuum, koos
sooviga oma ID-kaarti kasutada.
Zombide armee tormab arvutite
taha valima. Tõestada pole seda
arvutipettust võimalik, sest serverid hävitatakse juba mõni
päev peale valimistulemuste
väljakuulutamist.
Iga Keskerakonna kongressil
osaleja peab endale aru andma:
nii Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja Vabaerakonna
kui ka EKRE eesmärgiks on
Eesti riigi vabastamine Reformierakonna diktatuurist! Ah
et kuhu jätsin IRL-i? IRL sööb
peost sellel suuremal partneril,
kes parasjagu võimul. Kui Juhan
Partsi lähetamine Brüsselisse ei
õnnestu, on irlikad järgmisel
päeval Keskerakonna ukse taga...

Kuid et sotsid praegu ei ole
valmis uueks võimuhaaramise
katseks, siis tuleb seda teha suurimal opositsiooniparteil.
See tähendab, et Keskerakonna
juhil, keda iganes kongress ka ei
valiks esimeheks, peab olema kohene valmisolek minna Eesti riigi
tuleviku nimel Reformierakonna
vastu. Mis tähendab valmisolekut poliitiliselt kallutatud jõustruktuuride neutraliseerimiseks;
see tähendab initsiatiivi kutsuda
vestlema välisriikide saadikuid
ja neile selgitada kavandatavaid
samme (mitte jooksma ise Kentmanni, Wismari või Tõnismäe
saatkondadesse alandlikult aru
andma).
See tähendab valmisolekut puhastada ministeeriumid ja ametkonnad sinna aastate jooksul
kogunenud poliitnägudest ning
komplekteerida riigiaparaat oma
ala spetsialistidest.
Kuid see tähendab ka valmisolekut peatada pagulaste vastuvõtmine seniks, kuni me ei suuda
kontrollida oma piire ega välja
sõeluda võimalikke terroriste.
Nõrgim lüli uues, valimiste vahel
loodavas valitsuses, on sotsid.
Kuid Ossinovski annab lootust –
andkem talle aega. Ei Mikser ega
Rõivas ole iseseisvad poliitikud;
neid juhitakse.
Suurim viga, mida Keskerakond
saab teha, ongi see, kui ta valib
ennast juhtima Mikseri- või
Rõivase-taolise, kolmandate isikute/poolte poolt juhitava käpiku. Nii et – küsige endalt, lugupeetud kongressidelegaadid, kui
sõltumatu ikka on üks või teine
erakonna esimehe kandidaat!
Keskerakonda saab juhtida vaid
suverään, kes austab oma valijate
tahet.
Muide, ma arvan, et astmelise
tulumaksu mantra võiks lõpetada, sest praeguses Reformierakonna riigis moodustavad
keskklassi põhiosa ametnikud
ja riigiteenistujad. Polegi seda

maksu eriti kelleltki võtta, kui
pool miljonit töötajat teenib
viiesaja euro ringis kuus? Tänu
oravate oskamatule majandamisele ei sarnane Eesti ühiskond
ju mitte Põhjamaadele, vaid
pigem Ladina-Ameerikale.
Küll aga tuleb maksustada korporatsioonid, kes on Eestist
teinud endale kena sinimustvalge
rahalehma, siinsele ühiskonnale
mitte kui midagi vastu andmata.
Tunnistan ausalt, et kui 2011.
aastal kandideeris Edgar
Savisaare vastu Jüri Ratas, siis
hoidsin ma Ratasele pöialt, sest
Jüri võidu korral toona oleks
Keskerakond täna peaministripartei ja kollane katk Reformierakonna näol ei ohustaks Eesti
kui rahvusriigi püsimajäämist.
Kuid 2015. aastal on olukord
hoopis teistsugune. Reformierakond hoiab võimust kinni kümne
küünega ja vahendeid valimata.
Euroopalikule demokraatiale
mitte omaselt kasutab ta selleks
jõuametkondi, seades valitsuse
vahetudes löögi alla ka jõustruktuuride ausad, poliitilisest
korruptsioonist puhtad politseiohvitserid ja riigiprokurörid.
Keskerakond, milles on vähemalt
viis erinevat tiiba ja kus liidrivahetus toimuks niikuinii lähema
paari aasta jooksul, vajab ennast
juhina tõestanud, autoriteeti
omavat, karismaatilist liidrit.
Kaalul on ei rohkem ega vähem
kui Eesti demokraatia saatus,
sest väljaspool kongressisaali
on liiga palju neid, kes huvitet
Keskerakonna killustamisest või
siis nõrgast juhist.
Selles mõttes lasub igal Keskerakonna esimehe kandidaadil
(sh Savisaarel) eriline vastutus.
Ta vastutab Eesti eest! Vastutus
pisikese perifeerias asuva rahvusriigi tuleviku eest, mille eluvõime on noorte võimufanaatikute saamatus ja rumalus tõsise
kahtluse alla seadnud.

etavad Edgarit – sest ta on Eesti parim poliitik
EVE OSA:
Sain juba õpilasmaleva
aegadel teada, et
Edgari esimene valik
oleks tegelikult olnud
näitejuhtimine, lavastaja elukutse. Temast
oleks võinud saada hea
näitejuht. Aga sai ajaloolane ja poliitik. Vägagi analüüsivõimeline
ja ettenägelik poliitik.
Eesti parim.
analüüsivõimeline ja ettenägelik
poliitik. Eesti parim. Inimene,
kes tõesti oskab massidega manipuleerida, ja mitte selle sõna
halvas mõttes, sest mu silme
ees on Balti kett, millega me,
eestlased, oleme maailma mällu
salvestunud.

Kui Edgar oli
peaminister,

ei olnud ta õhku täis nagu hilisemad mantlipärijad. Ta armastas
ise autoroolis olla. „Viskan su
toimetusse?“ Loomulikult olin
pakkumise üle õnnelik, sest sain
lühikesel teekonnal Toompealt

Pärnu maanteele Ajakirjandusmajja küsida asju, mida valitsuse infotunnis ei täpsustatud.
Olin siis püstolreporter – iga
päev ilmuva suurlehe poliitikaajakirjanik.
Eks igaüks hindab asju oma
mätta otsast. Edgari naisteasju
ma kuigivõrd ei jaga. Võibolla keegi arvab oma rikutuses
teisiti, kuid mina ise küll ei
tea, et meie vahel oleks olnud
midagi muud kui siiras sõprus,
samal lainel huumorimeel ja
teineteisemõistmine. Läheksin
Edgariga iga kell luurele.
Siinset lugu pikemat aega ette
valmistades küsisin Edgari
kohta inimestelt, keda hästi
tunnen.
Mu abikaasa kaudu sugulased
ehk hõimlased on alati valinud
Keski ehk Edgarit. Nende jaoks
Edgar ongi Keskerakond.

asju praegu kõrvalt ja elab oma
Soomes töötava mehe toel. Talle
meeldib Savisaar kui konkreetne
inimene. Ta peab Savisaart parimaks poliitika-asjatundjaks
ja visionääriks, kes ka lihtinimesest hoolib. Ta ei mõtlegi
praegu niivõrd Keski kuivõrd
nn reformarite peale, keda ta
Eesti asja põhjalaskjateks peab.
Ta ei mõista, kuidas nn Eesti
Vabariigis kehtivad inimestele
eri reeglid.
Sirje ütleb: „Olen tige reformarite peale, sest see kohtuvärk on
ebaõiglane. Autorollotamine ja
ämma kilekotid… Aga ainult
Edgarist tehakse automaatselt
süüdlane. Tean liiga hästi, kuidas toimib n-ö elektrooniline
hääletamine, mille toel reformarid võimul püsivad. Mu oma
vanemate ID-kaartidega on manipuleeritud…“

Läänemaal elav Sirje,

Tõnu töötab Soomes

kes vallavalitsuses ei olnud
õige erakonna toetaja, vaatab

bussijuhina, sest Eesti riigil ei
läinud teda kui päästespetsia-

listi tarvis. Ta on Sirje abikaasa.
Tõnu ei olnud pro forma lõpetanud üht teatud kutsekooli ega
olnud ka piisavalt verinoor, kui
Päästeametit reformiti.
Tõnu ei ole tegelikult Eesti asjade suhtes ükskõikne. Ta ütleb:
„Ega Edgar mind Eestist minema peletanud, need olid ikka
teised. Mul ei ole volitust praegu valida, olen erakonnaväline.
Omal ajal valisin valijamehena
Arnold Rüütli. Mulle tundub,
et poliitikat ei saa ausalt
teha. Suurem osa inimesi ongi
seetõttu parteitud. Riik ei hooli
inimestest. Hoolitakse, kuni
saadakse võimule. Edgar ei sobi
skeemi, ta on liiga aus.“

Ivo Virumaalt

on mu hea ja väga ammune
sõber. Ta on hariduselt jurist, kes
pikka aega töötanud kohaliku
omavalitsuse juhina ja praegu
on samuti kõrvaltvaataja.
Ivo võtab asja kokku nii: „Ma
ei ole Keskerakonna liige. Aga

ma olen olnud üpris sarnaseid
põhimõtteid jaganud erakonnas ja näinud, kuidas üks suur
erakond hävitatakse tema karismaatilise liidri nullimisega.
Nimetaksin seda venitamistaktikaks ehk „pikale lainele“
panekuks. Kui vaja, tehakse asi
ära kiiresti, aga kui oled vales
erakonnas, siis ruineeritakse inimese tervis venitamistaktikaga.
Edgariga olen kokku puutunud.
Ta on tark, sümpaatne inimene.
Olen näinud „rediseid“ omas
erakonnas – kui oli raske, läksid kõik nagu rotid uppuvalt laevalt, et kusagil teises erakonnas
sooja kohakest haarata. Olen ka
ise olnud Edgariga samas seisus – fabritseeritud süüasi, ja
ise midagi teha ei saa, et värki
kiirendada.“
Selline asjaajamine ja ärategemine meil siis.
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Jüri Orupõld: Savisaares jätk

Intervjuu annab Vabadussõja monumendi taasrajamise eestvedaja JÜRI
taasloojal Edgar Savisaarel jätkub elujõudu jätkata nii tänases kui ka tu
Tartumaal Rõngu vallas tegutsevale ettevõtjale ja kohaliku elu edendajale Jüri Orupõllule (pildil) on see aasta
möödunud väärikalt ja sündmusrohkelt. Mais möödus 20
aastat Vabadussõja monumendi taasavamisest Rõngus.
Mitmekülgne mees mängis kaasa ka suvises mammutvabaõhuetenduses „Mustlaslaager läheb taevasse“, mille
publikule pakkusid läbi huumoriprisma teenust ka
ennustavad „mustlannad“.
Orupõld meenutab oma rahvuslasekarakteri poolest
mõneti Andrus Kiviräha välja mõeldud Ivan Oravat. Mees
ise arvab, et tuleviku kujundamisel on ennustamistest
ja ennustajatest märksa tähtsamad arukad ning julged
mõtted ja teod.
Orupõld peab lugu noorema põlvkonna panusest ühiskonnaelus kaasa rääkida, kuid arvab, et Eesti Vabariigi
taasloojatel jätkub praegugi elujõudu ja võitlustahet ning
meie kaasaeg vajab nende vastutavat ja otsustavat rolli.
Kesknädalale andis Jüri Orupõld intervjuu ühes oma
koduvalla meelispaigas – Rõngu raamatukogus.
Mööduv aasta oli Teile
iseäranis pidulik ja väärikas. 21. mail möödus 20
aastat Rõngus Vabadussõja
monumendi avamisest, mille
rajamise üheks eestvedajaks
olite ka Teie. See oli ju tähtis
sündmus kodukandi lähiajaloos?
Jah, 2015. aasta on Eesti
Vabadussõja ajaloo jäädvustamise seisukohalt üldse
paljutähenduslik. 95 aastat
tagasi, 1920-ndal, alustati
toonase Eesti Vabariigi peaministri Ants Piibu algatusel
Vabadussõja mälestusmärkide
kavandamise ja püstitamisega.
Enne Teist Maailmasõda
paigaldati paarsada monu-
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menti, üks neist ka Rõngus.
Rõngu monumendi taastamise
idee sai alguse 1988. aastal,
kui Tõnis Lukas – siis Rõngu
kooli ajalooõpetaja – kutsus
kokku inimesi, kes hakkaksid
selle eesmärgi nimel tegutsema. 7. jaanuaril 1989 asutati
Rõngu monumendi taastamise
komitee.
Monumendi saamisloost
jutustavas trükises, mille
autoriks Teid võib lugeda,
seisab, et vastutasite kivide
kohaletoomise eest?
Sõitsime koos skulptor Villu
Jaanisoo ja kiviraiduritega
Kamenogorskisse Leningradi
oblasti Viiburi rajoonis, kaasas

Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Küllo Arjakase kiri graniidikaevandamise ettevõtte juhile.
Piiritsooni pääsemiseks oli
võluvahenditena tarvis ka
„Vana Tallinna“ pudelit ja Kalevi kompvekikarpe. Sõitsime
läbi kõik viis grandiidikarjääri.
Kunstnik Jaanisoo valis välja
sobiva kivi.
Karjalas ei tahetud graniidi
vastu aga mitte ainult raha,
vaid ka sealiha. Seda arvestades kutsusimegi rõngulasi üles
sigu kasvatama.
Kunstnikud on Rõngu monumendil kujutanud sümboolsete
kujudena Kalevit ja Lindat

– nagu sõdurit ja sõduriema.
Väljanägemise järgi pole nad
võetud otse lahingust, vaid nad
on rahumeelselt väärikad, kuid
alati valmis Eesti eest kannatama ja tulle minema.
Teie kodupaigapatriotismi
põhjal võib järeldada, et
olete põline rõngulane?
Seda mitte, pärinen LääneVirumaalt. 1971 lõpetasin
Tamsalu keskkooli. Kutsekoolist sain elektrikudiplomi
ning Eesti Põllumajanduse
Akadeemias õppisin mehhaniseerimist. Rõnguga olen seotud
1980. aastast.

Raudne eesriie pole Eesti huvides
Seoses meedias taas ägenenud Keskerakonna-vastaste rünnakutega
ning katsetega näidata erakonnasisest debatti võimuvõitlusena, on
tõusnud päevakorrale ka koostöölepe parteiga Ühtne Venemaa.
Millega on ikkagi
tegemist?

PÜHAPÄEV, 06.12
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ANDRES VÄÄN
Põltsamaa linnavolikogu
esimees (Keskerakond)

Seda lepet püütakse näidata
ohtliku ja Eestile kahjuliku
salasobinguna, vaat et kolme
veretilga loovutamisena saatanale endale. Kahjuks ei mäleta
mitmed erakonna juhtfiguuridki,
mida koostöölepe naaberriigi
valitsusparteiga enesest kujutab, ning viimastel päevadel
meediasse jõudnud sellekohased
kommentaarid ei pretendeeri
sügavamale analüüsile.

Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööprotokollis pole
midagi erakordset ega hämarat.
Leppe tekst on Keskerakonna
kodulehel kõigile kättesaadav
– soovitaksin huvilistel sellega
tutvuda.
Kuna avalikkust pidevalt püütakse leppe sisu suhtes eksitada,
meenutan peamist, mis seal kirjas. Protokoll sätestab, et pooled
viivad läbi konsultatsioone ja
vahetavad informatsiooni Eesti
ja Venemaa suhete aktuaalsetes
küsimustes ning laiemas rahvusvahelises kontekstis; vahetavad
regulaarselt delegatsioone erineval tasemel, korraldavad ekspertide kohtumisi ja ühisüritusi
mõlema riigi heanaaberliku
koostöö süvendamiseks; arendavad suhteid ja vahetavad
kogemusi seadusandlikesse organitesse valitud saadikute vahel; korraldavad kahe- ja mitme-

poolseid seminare, konverentse,
ümarlaudu, kaasates spetsialiste
ja üldsuse esindajaid; moodustavad ühise erakondadevahelise
majanduskomisjoni, kuhu kuuluvad erakondade esindajad,
teadlased ja ettevõtjad.
Millised neist tegevustest on
ohuks Eesti julgeolekule, nagu
väidab oma lapsikute väljaütlemistega tuntust kogunud
justiitsminister Urmas Reinsalu? Reinsalu mürgiste märkuste
põhjust tuleb nähtavasti otsida
seigast, et kunagi soovis ka Res
Publica sõlmida lepet Ühtse
Venemaaga, ent sellest ei saanud
asja.

Vajame suhtlust
naaberriigiga

Me ei saa ignoreerida oma
geopoliitilist asendit, seepärast
on igati sümpaatne Riigikogu
initsiatiiv taastada kontaktid
Venemaaga. Kindlasti soovivad
kõik Eesti huvides tegutsevad

poliitikud, et mõne aja eest toimunud Eesti parlamendidelegatsiooni külaskäik paneks ametliku Moskva otsima võimalusi
mõlema riigi vaheliste eriarvamuste leevendamiseks. Oleks ka
viimane aeg, sest kuidagi kurb
on jälgida, kuidas Euroopa Liidu
liikmesriigid vaikselt, aga järjekindlalt lõdvendavad Venemaale
kehtestatud majanduspiiranguid,
lõigates sellelt otsest kasu, meie
aga püüame olla paavstist paavstimad ning jääda kindlaks jäigale joonele. Ometi pole uus
raudne eesriie Eestile kasulik.
Katkenud kaubavahetuse tõttu
on piimandus ja seakasvatus
kokkuvarisemise äärel, majanduskasv aeglustub taas.
Vaatamata sellele, et kanname
Venemaale kehtestatud majandusblokaadi läbi suuri kahjusid,
pole hõlbustatud Eesti põllumajandustoodangu jm kaupade
pääsu kodumaist tootjat kaitsvatele Lääne-Euroopa turgudele.
Eesti valitsuse küündimatus
Venemaaga mingilgi tasemel
dialoogi pidada on kahjulik, sest
annab trumbid kätte Venemaa
ebasõbralikule meediale ning
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kub elujõudu

I ORUPÕLD, kelle sõnul Eesti Vabariigi
ulevases poliitikas.
2005–2009 kuulusite Rõngu
vallavolikogusse, tänini olete
Lossimäe külavanem (kuni
1977. aastani kandis see küla
Suur-Rõngu nime; ammustel
aegadel asusid siin linnus ja
loss, kus elanud Tsaari-Venemaa sõjageodeesia rajaja
kindral Carl Friedrich Tenner), juhite Keskerakonna
Rõngu osakonda. Millise
panuse Keskerakond oma
liikmete ja teistegi paikkonna inimeste käekäigule
annab?
Majanduslikult keerulisem
olukord kipub ikka olema pensioniealistel. Kui üks kaasadest
igavikuteedele läheb, tekib
korraga raskusi elektri eest
maksmisel või küttepuude
ostmisel. Me oleme püüdnud
leida lahendusi, mis aitaksid
neid inimesi järjepeal hoida.
Mõtteerksuse hoidmiseks ja
tugevdamiseks ning silmaringi
avardamiseks oleme korraldanud mõttevahetusi, väljasõite
Eestimaa kultuuriloolistesse
ja looduslikult kaunitesse paikadesse. Populaarsed on olnud
laevareisid Võrtsjärvel.
Kuuldavasti lõid keskerakondlased kaasa ka ühes igavesti vahvas näitemängus?
Tõepoolest! Selleks oli „Mustlaslaager läheb taevasse“, kus
osales üle saja näitemänguharrastaja. Etendust mängiti
saja aasta vanuse talu õuel,
orgude ja küngastega vahelduval maastikul. Atraktiivsust
lisasid hobused vankritega,

siinelavaid venekeelseid inimesi
töötlevale propagandamasinale.
Suhtlemisest loobudes ei suuda
me edastada Venemaa avalikkusele positiivseid, demokraatiast
kantud seisukohti, tõugates
naaberriiki veelgi kaugenema
euroopalikest väärtustest. Seega
on igas Vene-poolses avantüüris
osake meiegi süüd, sest oleme
loobunud oma positsioonide
selgitamisest. Õnneks annab
välisminister Marina Kaljuranna tegevus lootust ummikseisu
kasvõi osaliseks lahendamiseks,
ent eelnevalt ministritoolil istunud diletantide poolt käest lastut on raske tagasi võita isegi
nii kogenud diplomaadil nagu
Kaljurand.

Lepe Ühtse Venemaaga
peab töötama Eesti
kasuks

Võib vaid tervitada Kadri Simsoni lubadust võtta Keskerakonna juhatuses arutusele lepe
Ühtse Venemaaga. On viimane
aeg sellelt dokumendilt tolm
pühkida ning meenutada, millist sisulist koostööd see võimaldab. Juhatus peab leidma

lõkked, püstkojad. Põneva
ja ootusäreva õhkkonna lõid
tulevikku ennustavad mustlannad. Mustlasromansse laulsid
Diana Klas ja teised. Näidendi
lavastas Palupera kultuurielu
eestvedaja Anita Pavlova.
Ehk mõni näide teie enda
hobist – teatrikunstist?
Ega ma ju näitlemist õppinud
pole. Aga mõned rollid on ikka
mängitud. Kord kehastasin
näiteks Peetrust. Laulumees
ma pole. Tänases mõttes
põhikoolis harrastasime ka
rahvatantsu. Samuti olen tegelnud spordiga.
29. novembril lähete Tallinna
Keskerakonna kongressile.
Kas eelistus esimehe valimisel on tehtud?
Noorel põlvkonnal on tahtmist
erakonna juhtimine üle võtta.
Minu eelistus kuulub aga
ikka staažikale tegijale Edgar
Savisaarele, kes muide on kaks
nädalat minust noorem. Inimene, kes on taasloonud Eesti
Vabariigi ilma ühegi verevalamiseta ja kes kutsus rahvast
kokku, kui Interrinne Toompead ründas, on Eesti Vabariiki
ja selle pealinna Tallinna
jõudsalt edasi viinud. Ta peab
jätkama ka tänases ja tulevases
poliitikas. Pealegi tõestab tema
elujõudu väljatulemine eluohtlikult raskest haigusest. See on
minu veendumus.
Küsinud Jaan Lukas

võimalused, kuidas koostööprotokoll Eesti kasuks toimima
panna. Pole ju saladus, et seni
on selle täitmine piirdunud vaid
üksikute juhuslike delegatsioonide vahetamisega.
Aeg on leppe võimalusi jõulisemalt kasutada ning viia meie
sõnum Venemaa võimuparteini
läbi regulaarse infovahetuse,
ekspertide kohtumiste, probleeme lahkavate ümarlaudade
kokkukutsumise. Need on võimalused, mida tuleks rakendada, et positiivselt mõjutada
Venemaa naabruspoliitikat ja
seisukohti. Ning ei maksa ironiseerida, et „mida see Keskerakond ikka suudab ära teha“. Kui
me ei proovigi, siis pole tõesti
mingit lootust.
Karl Ristikivi on öelnud, et ka
sisaliku tee kivil jätab jälje.
Tehkem siis kõik, et leppes
sisalduvat Eesti huvides kasutada. Kindlasti poleks hapra
dialoogivõimaluse läbilõikamine praeguses poliitilises
situatsioonis mõistlik.

kirjad 7

Vajame hoolivust
Seadustatud
südametus vastavuses sotsiaalsete
moraalinormidega
– sellist suhtumist
praktiseeriv inimene, rahvus või
rass käib alla ja
muutub üleüldiseks
nuhtluseks, kõikjal
ja alati. Selle vastandiks olev Armastus aga võrdub baasturvalisusega, mis
jõuab meieni läbi
kellegi mõtte, tegevuse, sõna, kandes
hoolivust ja hellust.
Ta võib tulla nii ajas
kui ka ruumis väga
kaugelt. Seepärast
lasub igaühel meist
kohustus tekitada
juurde ja hoida
hoolivust. Iga elusolendi, olgu see
inimene, loom, lill, Suur rahn, millel selline südampuu jne kaitseks ja
lik taidekivi, on nüüd üks Kihnu
heaoluks.
Kui hoolivus kõige hingeminevaid vaatamisväärsusi.
elava suhtes seataks Foto Tiit Maksim

eesmärkide saavutamisel põhitingimuseks, hakkaksid
probleemid lahenema kui võluväel, vajadused
loksuksid paika,
kaoksid nurjatud
pseudovajadused.
Maailm korrastuks
kõigile meeldivaks
paigaks.
Ent meie inimesed
loevad pühadest
raamatutest, et
Jumal on Armastus, ning köidavad
needsamad sõnad
loomanahka (ikka
veel!). Alles siis,
kui keegi on
köitnud raamatud
inimnahka, valdab
teisi hirm ja vastikus. Miks alles
siis?
Marga Tiitus,
Harjumaa

Tallinn 10130,
Toom-Rüütli 3/5,
Kesknädal

Me ikkagi ei kaota
lootust
Kurb on kuulda igasuguseid sõnavõtte
teemal, et Keskerakond käärib, lõheneb
jne. See on ju ainult rõõmuks paremerakondadele, kes niiviisi saavad võimaluse
pöörata tähelepanu kõrvale riigi sellistelt
mädapaisetelt nagu praegu Tallinna
Sadam, Estonian Air, Autorollo jt.
Keskerakond on ju ainus lootus paljukannatanud Eesti inimestele, kes on pidanud ja peavad taluma reformarite hävitustööd, mille viljadeks viletsus, vaesus,
väljaränne jne. See erakond peab püsima
ühtsena, sest muidu kaob inimestel lootus
paremale elule.
Mis aga puutub Vilja Toomasti sõnavõttudesse Edgar Savisaare „toiduahelast“,
siis tema ise ju nautis imelist rikkalikku elu
Brüsselis just tänu Keskerakonnale. Reformarite parteisse üleläinuna pääses ta ainult
asendusliikmena Riigikogu hüvede peale.
Ja üldse – vaadake ikka Tallinna TV-d, sest
sealt saate teada tõde!
Heli Tamm, Tartu

Küsimused, üks teisest kibedam…
Keskerakonna esimeheks pürgiv pr Simson heitis pühapäeval
ETV saates esinedes ette, et erakonna esimees peaks tegelema
Eesti probleemidega. Millega
siis siiani on Edgar Savisaar
tegelnud? (See süüdistus on läbi
käinud ka võimuerakondade
retoorikast.)
Eesti riigi käekäik on olnud
Savisaare tegevuse ja elu ainus
eesmärk. Nimetage mulle Eesti poliitik, kes oma töökuselt ja
tahtejõult teda ületaks. Ta on
rahvast hooliv poliitik, austab
nii vaeseid kui ka rikkaid, nii
eestlasi kui ka venelasi, lätlasi
jne – igat inimest. Ta ei sea end
teistest kõrgemale, ja rahvas
tunnetab seda – see on tema
fenomen.

Edgar Savisaar ei lase end
mõjutada välisjõududest, ta ei
kooguta paremale ega vasemale,
vaid mõtleb oma peaga. Teda ei
saa ka ära osta (mis on kaasaegsete poliitikute põhinõrkus).
Pr Simson ütleb, et Savisaar ei
ole müütiline olend... Kas on?
Või ei ole?
Savisaar on väga tasakaalukas,
ülitöökas ja tark poliitik, suurim ideede generaator. Ta on
ainukesena pakkunud tohutul
hulgal ideid rahva elu muutmiseks Eestis. Pr Simson väitis
ETV saates, et alati saab paremini teha... Kuidas? Mida tema
teinuks paremini...? Olles kaua
erakonnas juhtivatel positsioonidel, kasutades meil kehtivat
sõnavabadust...

Miks siis hr Ratas, pr Simson,
pr Reps ja hr Stanuhhin jt. pole
võimelised siiani selgitama erakonna ideid ja sihte rahva elu
muutmisel. Nagu e-valimiste
(90–100aastastele kõige rohkem
meeldiva valimisviisi) lõpetamist, vaesuse ohjeldamist, astmelist tulumaksu jne. Kui seda
tööd oleks tehtud jõuliselt ja
sihikindlalt, oleks Keskerakond
viidud parlamendivalimistel
kindlale ainuvõidule. Ainult ülekaalukas võit on vajalik! Ei ole
tahtmist? Ei ole jõudu? Ei ole
veenmisoskust?
Pr Simson, miks kasutate vastaspoole ,,valgete erakondade”
süüdistusi, et – näe, ei ole
,,Toompeal võimul olnud”? Teie
nüüd viite? Ärge ajage naerma!

Isiklikku kasu võite ju saada
ning 1–2 aastat „taksikoera“
staatust, siis on erakond kaputt!!! Kuid asi on julmem, kui
oskate arvata! Mõelge natuke,
kuidas 25 aastat on vihakõned
ja laim jälitanud Savisaart.
Kõik organid nii maal kui ka
merel on haaratud vihatud rahvamehe hävitamisse. Nii jääte
lõpuks ka ise tankiroomikute
alla...
Ja Tallinna maksumaksjate rahad lendavad õige kõrgele nagu
Estonian Air...
Tugev mees ja kosk rajavad endale ise tee.
R.R. Pärnust
(Kirja saatnud daam toimetusel teada.)

Tulevik nõuab: Keskerakonda juhtigu Edgar Savisaar!
20 aastat on Edgar Savisaar olnud meedia kõrgendatud tähelepanu
all, kusjuures on see olnud pahatihti halvustav ja mittetõene. Nüüd,
enne Keskerakonna kongressi tunnen minagi erakonna kauaaegse
liikmena, et pean sõna sekka ütlema vanema põlvkonna nimel.
Seda enam, et olen olnud tunnistajaks nii mõnegi „Napoleoni
sündroomi“ põdeva liikme lahkumisele. Arvestades meie erakonna
suurt liikmesust, on see arvestatav ning lõpeb lihtsa lahendusega
– erakonnajuhi valimisega.
Seekordne kongressi-eelne aeg on olnud erakordselt pikk ja väsitav, kütnud kirgi ning igati ületanud hea tava piirid. Kurb küll, aga
seekord on viidud kaklus toast tänavale ning sellest on tuld võtnud
peavoolumeedia raskekahurid ja antakse turmtuld Edgar Savisaare
pihta. Just seda aega ongi vastased oodanud. Aga kui lõkkesse
loobivad hagu erakonnakaaslased, on see märgilise tähendusega.
Tahan oponeerida Kadriga, keda pean targaks, kuid mitte arukaks.
Tema jutt põlvkondade vahetumisest pole tõsiseltvõetav. Selle lükkab ju ümber KE noortekogu, kes kogus üle 40 000 allkirja mitte
Kadri, vaid Edgar Savisaare toetuseks. Samas on kinnitanud toetust
Edgarile KE seenioridekogu esimees Elmar Truu nii isiklikult kui
ka seenioride nimel.
Oletus: see pole põlvkonnavahetus, vaid lihtlabane võimuvõitlus?
(Kas Kadri võtab juba üle reformarite vassimise?)
Keskerakonna kõrge reitingu kohta arvab Kadri, et rahvas toetab
tema põlvkonda. Ma kahtlen selles sügavalt!
Arvan, et rahvas toetab Edgar Savisaare poliitikat. Rahvas on
väsinud lõpututest reformidest, maksutõusudest, vassimistest,
raharaiskamisest jne. Rahvas tahab rahuajal elada rahus! Elu

kvaliteet on madal, seda ei päästa paar ministrikohta, mis eemalt
terendamas paistavad.
Raiutakse ühte mantrat: ei saa koostööd teha Edgar Savisaarega!
Aga just tänu Savisaarele on Keskerakonna reiting kõrge!
Istume nagu püssirohutünni otsas, juba on kohal lennukid ja tankid.
Pagulased saabuvad – järelikult käib sõda. Pole vaja olla prohvet, et tõde aduda. Seda kõike on liiga palju varjutamaks meedia
retoorikat sellest, kui hästi me elame ja kui turvaliselt võime end
tunda. No ei ole ega tunne ka! Et olen üle elanud Suure Isamaasõja,
oskan rahu väärtust hinnata.
Olgu kõigile motoks Edgar Savisaare nägemus: elu Eestis peab
muutuma terviklikuna paremaks, elu kvaliteet peab tõusma! Lühidalt – teeme nii nagu Tallinnas!
Aga ühes olen küll Kadriga ühel meelel. Ta nentis ETV-s, et Edgar
on juba endale monumendi püstitanud ja nüüd on aeg puhkuseks.
Jah, Edgar Savisaar on ennast kuldtähtedega kirjutanud Eesti
ajalukku, laulva revolutsiooniga jäänud rahva südamesse, loonud
Eesti suurima erakonna – Keskerakonna –, ning selle liikmed
soovivad näha teda erakonnajuhina.
Minu soovitus Kadrile: tuleb endas maha suruda peadtõstev maania
saada erakonna esimeheks. Targa ja aruka poliitikuna ootab
teda ees tippjuhi tulevik, mis annab aega endalegi monumendi
püstitamiseks. Ent ainult Edgari kõrval, sest Edgari asendajaks
ta lihtsalt ei küündi.
Helgi Kreek, 80+, Keskerakonna liige alates 1995. aastast
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Nädala juubilar NIKOLAI PIROGOV 205
Kuulus vene kirurg ja arstiteadlane Nikolai Pirogov sündis
Moskvas 25. novembril 1810
kuuelapselise pere pesamunana. Ta sai hariduse tänu heale
perekonnaarstist tuttavale, kes
poisile eratunde andis ja tema
erakordset nutikust märkas. Kui
noormees oli kõigest 14-aastane,
alustas ta õpinguid Moskva ülikooli arstiteaduskonnas, ehkki
pidi end valetama paar aastat
vanemaks. Noormehele meeldis
õppimine ning ta oli ülimalt töökas. Kuna perekonda tuli rahaliselt toetada, teenis ta õpingute
kõrval anatoomikumis lahkajana. See andis hindamatuid
kogemusi inimese anatoomia
tundmaõppimiseks ning sütitas
soovi keskenduda kirurgiale.
1828. aastal lõpetas Pirogov
ülikooli silmapaistvate tulemustega ning suundus tolleaegsesse Jurjevisse/Dorpatisse
ehk tänapäeva Tartusse, kus oli
Venemaa parim meditsiinikool,
et õppida sealses professorite
instituudis. Hiljem oma mälestustes kirjeldas ta päeva, mil
plaanvankril Peterburi ja Narva
kaudu Tartusse jõudis ning üsna
kõrvalisse kohta elama asus.
Tema elupaik asus tolleaegse
Karlova (praeguse Kalevi) ja
Soola tänava nurgal.
Pirogov kaitses Tartus hiilgavalt
doktorikraadi 1832. aastal ning
jätkas teadustööd Göttingenis
ja Berliinis, kus kohtus professor Bernhard Langenbeckiga,
kellest sai noore arstiteadlase
mentor, kes muu hulgas õpetas

skalpelli kasutama nagu viiulipoognat. Tagasiteel koju sai
Pirogov teada, et soovitud professorikoht Moskvas oli antud
teisele, ning seetõttu pöördus ta
tagasi Tartusse. Siinse ülikooliga oli Pirogov aktiivselt seotud 1836–1841. Selle aja jooksul rajas ta uue teadusharu
– kirurgilise anatoomia – ning
õpetas tollaseid kirurge paremini tundma inimese anatoomiat
ning seeläbi oskuslikumalt opereerima. Mälestustes on Pirogov
maininud, et Tartu-aastad olid
tema senises elus parimad.
1841. aastal kutsuti Pirogov
juhtima kirurgiaosakonda Peterburi kirurgia ja arstiteaduse akadeemias, kus ta avas ka Venemaa esimese kirurgiakliiniku.
Akadeemia eesmärk oli koolitada arste ja apteekreid Vene
armee jaoks. Selleks ajaks oli
teadlane endale piisavalt nime
teinud ning tema loenguid käisid
lisaks arstitudengitele kuulamas
ka teised huvilised, kes soovisid
geeniusega kohtuda. Peterburiaeg kujunes töökale kirurgile
saavutuste poolest kõige viljakamaks.
Ehkki Pirogov oli laialt armastatud ja austatud, liikus tema
ümber ka inimesi, kes kirurgi
kadestasid. Oma teisel aastal
Peterburis jäi Pirogov tõsiselt
haigeks ning veetis umbes
poolteist kuud voodirežiimil.
Taastumise ajal otsustas Pirogov, et vajab perekonda, ning
ta abiellus Jekaterina Berezinaga, kes oli küll kõrget päritolu,

kuid kelle perekond oli rahaliselt laostunud. Abielust sündis
kaks poega, kuid kahjuks suri
Jekaterina sünnitusel kõigest
neljandal aastal pärast abiellumist. Hiljem üritas kirurg korduvalt uuesti abielluda, kuid need
katsed luhtusid. Lõpuks siiski
abiellus Pirogov noore parunessi
Alexandra Bistromiga.
Sel Pirogovile eraeluliselt keerulisel ajal kiitis tsaar heaks
tema projekti esimese anatoomiainstituudi loomiseks.
1847. aastal kasutas Pirogov
esmakordselt eeternarkoosi,
opereerides oma head sõpra.
Kui puhkes Krimmi sõda, tundis Pirogov kodanikukohustust selles osaleda. Ta saadeti
armeearstina sõjaväljale 1854.
aastal. Sellest ajast on ta end
jäädvustanud meditsiiniajalukku

Savisaar kutsub klaverikontserdile!
Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kutsub huvilisi
neljapäeval, 26. novembril kell 15.30 tasuta kontserdile
Mustpeade Maja Valges saalis.
gust, soojust ning head
energiat. Klaverimuusika
kannab endas seda miskit,
mis annab jõudu ja paitab
meeli,” ütleb Kechek oma
kontserdi kohta.
Andranik Kechek on helilooja, pianist ja improviseerija, kelle tegevus on
mitmekülgne, hõlmates
nii autoriõhtuid, sooloesi-nemisi ja improvisatsioonikontserte kui ka
Tallinna haridus- ja kultuuriala abilinnapea
osalemisi ansamblite
Mihhail Kõlvart Steinway klaveri esitlusel
koosseisus. Ta on kirju3. novembril Mustpeade Majas. Foto Raepress
tanud muusikat mitmele
muusikalile ja kümnetele
Helilooja ja pianist Andranik Kechek teatrietendustele; loonud laule, klaverikannab ette oma loomingut, milles si- teoseid, vokaal-instrumentaaltsükleid
saldub ka Edgar Savisaarele pühendatud ning balletisüite. Kechek on edukalt
klaveripala. Kontserdi avab maestro Eri esinenud Eestis, Argentiinas, Uruguais,
Jaapanis, Soomes jt riikides. Alates 2005.
Klas.
„Inimlikus plaanis elame väga Edgar aastast on ta Eesti Muusika- ja TeatriakaSavisaarele kaasa. Hetkel on käes aasta deemia õppejõud.
pimedaim aeg, mis tähendab, et seda Kontserdil kõlab hiljuti Mustpeade Majja
enam vajame sisemist ja hingelist val- jõudnud Steinway & Sons kontsertklaver.

kui lahinguväljakirurgia rajaja.
Louis-Joseph Seutini eeskujul
hakkas ta kasutama kipsmähist
luumurdude fikseerimiseks ning
arendas uue meetodi jalgade amputeerimiseks, mis sai tuntuks
kui „Pirogovi amputatsioon“.
Ta võttis erakorralises arstiabis
kasutusele uue süsteemi, hakates
haavatuid sorteerima vastavalt
vigastuste ohtlikkusele. Täna on
vastav triaaži-printsiip kasutusel kõikides erakorralise meditsiini osakondades. Sõjaväljal
julgustas Pirogov ka naissoost
vabatahtlikke organiseeruma
halastajaõdedeks.
Legend räägib, et ühel päeval,
kui Pirogov käis kohalikul turul,
jäi talle silma, kuidas lihunikud
tükeldasid külmunud lehmi.
Arsti hämmastas, kui hästi
joonistuvad välja looma sise-

Keskerakonna
Lasnamäe
seeniorsektsioon

organid. Hiljem proovis ta sama
jäljendada, lõigates anatoomikumis külmutatud laipu spetsiaalse
saega. Seeläbi rajas ta meditsiinis uue suuna – topograafilise
anatoomia. Selles loodi esimesed anatoomia-atlased, mis võimaldasid kirurgidel teostada
operatsioone täpsemalt ning
seega vähendada riske.
Pärast sõja lõppu pöördus
Pirogov tagasi Peterburi, kuid
tõmbus akadeemilisest elust tagasi. Selle asemel võttis ta sõna
hoopis sotsiaalsetel teemadel.
Ta kirjutas mõjuka artikli pedagoogikaprobleemidest, keskendudes haridusele ligipääsu
võimaldamisele vaeste, naiste ja
mittevenelaste jaoks ning keskkoolide loomise vajadusele.
Kriitiliste arvamuste tõttu sattus Pirogov konflikti mitmete

mõjukate riigitegelastega ning
saadeti Peterburist minema,
alguses Krimmi ning seejärel
Kiievisse. Kuid sealgi paistis ta
liialt silma ning tsaar saatis ta
päriselt erru. Pirogov asus elama
oma mõisa Kesk-Ukrainas Vinnitsa linna lähedal. Ta jätkas
kohalike talupoegade ravimist,
õppides selleks selgeks ukraina
keele. On teada, et teda külastas
ka Tšaikovski. Mõisas hakkas ta
üles kirjutama oma mälestusi,
mis ilmusid „Vana arsti päeviku“ nime all.
Vene Punase Risti esindajana
külastas Pirogov lahinguvälju
ja välihaiglaid Prantsuse–Preisi
sõja ajal ning teenis taaskord
armeekirurgina Vene–Türgi
sõjas 1877. aastal.
Nikolai Pirogov suri 5. detsembril 1881. Ta keha balsameeriti,
kasutades tehnoloogiat, mille oli
ise välja arendanud.
Kuulsa arstiteadlase põrm
puhkab Vinnitsa kirikus.
Kindlasti on Nikolai Pirogov
üks silmapaistvamaid teadlasi,
kes kunagi on olnud Tartu ülikooliga seotud. Täna ülikoolilinnas jalutades meenutab Pirogovi eelkõige ausammas ja seda
ümbritsev park Toomemäe
jalamil. See paik on oluline
kõikidele Tartu tudengitele, kes
nimetavad seda lihtsalt „Pirogovi platsiks“. Eriti armastatud
ja suminat täis on see üliõpilaspäevade ajal kevadel, kui mätas
tasapisi juba haljendab…
Ulrika Karu, Tartu

Meedia keskpunkt TTV-s 25. novembril k 19
Terane Lumi
„Pean tunnistama, et
va mõned ilmselged rumalused ja parteidebiilsused, olen muutumas
Tallinna TV uudis- ja
mõningate aruteluformaatide püsijälgijaks,
üldjoontes mõjuvad nad
diskursust avardavalt.“

koguneb
novembrikuu
viimasel

neljapäeval,
26. novembril
kell 14.00
Rahvarinde
muuseumis
(sissepääs
Vabaduse
väljaku aluses
tunnelis).
Ekspositsioonis
välja pandut
tutvustab
Aadu Jõgiaas.
Info:
Pille Lõvend
tel. 5 129 489.

n Kas Keskerakond ei väärigi enam Edgar Savisaart? Aga just

nii ütles ETV-le Keskerakonna esimehe kandidaat Kadri Simson.

n Miks Jaan Kaplinski enam demokraatiasse ei usu? Kaplinski

näib olevat veel üks väheseid vabamõtlejaid vabas riigis, kes
julgeb oma nime all välja tulla ja teisiti arvata.

n Miks Keskerakonna reiting on jälle tipus, kuigi teda tümitatakse

nii et pole otsa ega äärt? Miks valitsusparteid ei suuda langusest
välja tulla, kuigi peaaegu kogu meedia on nende poolt? IRL-i
korinad seejuures kostavad juba piinlikult kõvasti ja kaugele.
n Kas ajaleht Kesknädal ja telesaade „Meedia keskpunkt“ on

kallutatud ajakirjandus? Või nad hoopis tasakaalustavad kallutatud ajakirjandust?

Kommunikatsioonispet-sialist ja endine Riigikogu liige
(IRL) OTT LUMI Face-bookis
29. oktoobril vestlusringis
„Meedia keskpunkti“ üle

Terane Mikser
„Et nad ka just täna, mil
ma üle hulga aja Foorumisse sattusin, pidid niimoodi oma sitcomiga*
ERRile ära tegema...“

Vaata kindlasti! Saad teada, mis Eestimaal tegelikult toimub.

SVEN MIKSER Facebookis
18. novembri „Meedia keskpunktist“

Saates Urmi Reinde ja Mart Ummelas ning saatejuht Heimar
Lenk.

*Sitcom – situatsioonikomöödia (ingl. k)

