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MOSIN: Pullapää kriisi tõde

k
Loe l

67

UNUSTATUD AJALUGU: Eesti riigi elus on episoode, mida mõned poliitikud ei taha mäletada. Kuid mäletatavasti need ringkonnad, kes, olles
võimul aastail 19921995, olid nõus korraldama kodumaal verevalamist ja tapatalguid. Afäär sai tuntuks Pullapää kriisi nime all. Täna ei meenuta
seda ükski ajalooõpik ja meie noorem põlvkond pole sellest midagi kuulnud. Kesknädalas kirjutab meelega unustatud ajaloolõigu lahti Pullapää
jäägerkompanii ülema asetäitja JAAK MOSIN  pildil koos tütrepoeg Kristoferiga 2008. aasta jõulude aegu. Täna ei viibi Mosin enam Eestis.

Foto erakogust

Pullapää kriis 1993. aasta juulist novembrini on seniajani jäänud (jäetud?) väga mitmeti tõlgendatud, aga ka lausa mahasalatud ja kooliõpikuist välja tõrjutud militaarkonfliktiks.
Kriisi keskmeks oli Läänemaa Vabatahtlike
Jäägerkompanii. Üksus loodi Eesti iseseisvuse taastamise poliitilistes virvarrides, mil võimule trüginud Isamaa ja ERSP

poliitikud üritasid Rahvarinnet mis tahes
hinnaga kõrvale tõrjuda.
Kriisiks läks, kui jäägervabatahtlikud said
karmi käsu suunduda Paldiskisse  Vene
mereväebaasi jõuga üle võtma. Kompanii
tõrkus riskantset ülesannet täitmast. Valitsus otsustas allumatu üksuse laiali saata.
Kui vabatahtlikud kindlustusid Pullapääl,
oli valitsus valmis nende vastu käiku laskma
oma ustavad relvajõud. Tänu avalikkuse

ennastsalgavale sekkumisele suudeti verist konflikti vältida.
Jäägrijuhid represseeriti, kaitseminister
Hain Rebas pages tagasi Rootsi, siseminister Lagle Parek lahkus ametist.
Pullapää, mida seni tunti keiser Aleksander III perekonna suvituskohana, läks nüüd
tõeliselt ajalukku  kui patriootlike ja
olupoliitiliste huvide terava kokkupõrke
sümbol.
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Juhtkiri

Ilvese savisaarestumine

Tallinn 
riik riigis?
Jumal tänatud!
MIHHAIL KORB
Kristiine linnaosa vanem,
Keskerakonna juhatuse liige

E

esti Päevalehes äsja ilmunud artikli Kas
Tallinn muutub riigiks riigis? autor
hirmutas lugejaid vaata et riigi lagunemisega. Mulle näib, et Tallinna teatud iseseisvuse põhjus peitub siiski milleski muus.
Eelkõige selles, et soovitakse kaitsta linnaelanikke riigijuhtide ebakompetentsuse eest.
Mina kui pealinna elanik leian, et selline tegevus on igati tervitatav. Proovin seletada, miks.

P

õhiliselt esitatakse pealinnale järgmisi
pretensioone: Tallinnas on loodud oma
politseistruktuur  munitsipaalpolitsei;
Tallinn rahastab oma avalik-õiguslikku inforuumi; Tallinna välispoliitiline käitumine on
risti vastupidine riigi käitumisele; Tallinnas
kehtestatakse uusi kohalikke makse, mis võib
lõppeda oma maksuameti loomisega; rääkimata
juba erinevatest rõhkudest sotsiaalpoliitikas;
Tallinnale lisalaenu taotlus ohustab valitsuse
peaeesmärgi saavutamist  üleminekut eurole.

N

iisiis, munitsipaalpolitsei. Pealinlasena
ei toeta ma mõnikord ühistranspordis
sõidupiletite kontrollimise meetodeid,
kuid tean kindlalt, et need inimesed ei tõmba
kunagi pähe maske ega hakka peksma mind
nuiade ja jalgadega ainult selle eest, et avaldasin rahulolematust linnavõimude ühe või
teise ettevõtmise üle.

O

ma avalik-õiguslik inforuum. Jah, ka
mina ei ole alati rahul pealinna meedia
kvaliteedi ega operatiivsusega, kuid
mind rõõmustab, et saan teada midagi vajalikku
linlaste reaalsest elust, mitte aga lugeda ühesugust ja lõputut valitsuse ülistamist, mille
teeneid tunneme omal nahal siis, kui saame
uue aktsiisimäära arvestamisega koostatud arve
toasooja eest või kui sõidame tanklasse bensiini ostma.

O

mad maksud. Nagu igale normaalsele
inimesele ei meeldi mullegi makse maksta, kuid tunnetan olulist vahet Eesti
valitsuse poolt kehtestatud kaheprotsendise
käibemaksutõusu ning Tallinna poolt kehtestatud üheprotsendise müügimaksu vahel.
Esimesel juhul saime maksutõusust teada
kõigest kaks nädalat enne selle kehtima
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hakkamist ja teisel juhul hoiatati meid pool
aastat ette.

V

älispoliitika võimalik vastuolu valitsuse poliitikaga. Ilmselt käib jutt
Tallinna ja Moskva vahel kujunenud
suhetest. Mitte ainult Tallinna, vaid ka Eesti
elanikuna saan aru, et kui samasugused suhted
kujuneksid Eesti ja Venemaa vahel riiklikul
tasandil, siis vaevalt kaotaks me transiidist ja
väliskaubandusest saamata jäänud miljardeid
kroone ning tuhandeid töökohti.

E

rinev sotsiaalpoliitika. Kui möödunud
aasta alguses hakkas Tallinn välja töötama programme, mis aitaksid võidelda
töötuse vastu ning toetada ettevõtlust, siis leidis Eesti valitsus, et see pole vajalik, ning
Stenbocki majast hakkas kostma etteheiteid
Tallinna tegevuse suhtes. Tagantjärele
tarkusena leiab Vabariigi Valitsus aga nüüd, et
see siiski on vajalik, ning hakkab töötuse
vastu võitlema ja ettevõtlust toetama alles
täna, kui Eesti majandus on varemeis ning
reaalsete töötute arv on kasvanud üle 100
tuhande. Kahju, et head mõtted tulevad meie
ministritel pähe nii suure hilinemisega.

L

aen, mis väidetavasti segab eurole üleminekut. Ma näen suurepäraselt, milliseid ohvreid on eurole üleminekuks
tehtavad ettevalmistused Eesti elanikelt juba
nõudnud ja nõuavad veel edaspidigi. Selle
asemel, et stimuleerida tootmist ja majandust
tervikuna ning sealhulgas võidelda ka töötuse
vastu, tegeles valitsus ainult riigi kulude
kärpimisega, sh ka tervisekaitse ja hariduse
arvel. Minu arvates on parem hoida käes
kroone, kuid olla terve ja käia tööl, kui omada
eurosid, kuid olla haige ja töötu. Samas on
pealinna laenud siiski tilk meres, võrreldes
suurimate riigiettevõtete laenudega, mida
eurokriteeriumide hindamisel samuti arvestatakse valitsussektori võlakoormuse hulka.
Kokkuvõtlikult tahan öelda, et olen täiesti
rahul meie seadustega, mis lubavad kohalikel
omavalitsustel mingilgi määral kaitsta meid
keskvalitsuse tegevuse eest.
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Levi AS Express Post ja AS Eesti Post. Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

President Ilves (pildil) pidas 22. jaanuaril Ajalehtede Liidu ja
BNSi korraldatud meediakonverentsil Meedia ja masu meediakriitilise kõne, mis on juba tekitanud poliitkommentaarides ja
netis ak-tiivset positiivset vastukaja.
Samal konverentsil aasta tagasi, 23. jaanuaril 2009 pidas samuti
meediat arvustava kõne Edgar Savisaar. Tema sai oma ettekande
Kuidas meedia võib soodustada korruptsiooni? eest (vt Edgar
Savisaare blogi, jaanuar 2009) vastupidiselt Ilvesele rohkesti
sõimata. Ometi on Ilves öelnud teiste sõnadega sedasama mis
Savisaar. Ilves on seega savisaarestunud.
Kesknädal soovitab oma lugejatel tutvuda Ilvese kõnega otse
presidendi kodukal, et ära hoida vääritimõistmisi ja valetõlgendusi. Ilves näitab, vististi esimest
korda kogu oma presidentuuri jooksul, üsna head meedia ja poliitika seoste tundmist. Targu jättis ta
aga ütlemata ühe asja: tänu sellisele meediale ta ise president ongi.
Vastu tulles Vabariigi Presidendi soovile leida valvureid ka meediale endale (kõne eestikeelne pealkiri
oli Kes valvab valvureid?), käsitleb tänane Kesknädal põhjalikult Eesti meediapilti ning analüüsib
meedia seost poliitikaga väljaannete ja nende omanike erakondlikele seostele viitamise kaudu. Kes
siis veel kui mitte Kesknädal  Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaev! Teised sõsarväljaandedparteipaadikesed on kõik kuhugi vaikselt vajumas... Loe pikemalt lk 1011!

Tallinn korraldas suurepärase iluuisupeo

Eelmine nädal möödus sportlastele
ja fännidele Tallinnas korraldatud
iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste tähe all. Rahule jäid osavõtjad,
külalised ja organiseerijad ise. Jätkus
meile kõigile palju ilusaid hetki teleri
ees või Saku Suurhallis! Võistluste
korralduskomitee esimees, Tallinna
linnapea Edgar Savisaar kirjutas
võistluste eel oma blogis:  See on
esimene juhtum, kus Eesti korraldab
üle-euroopalise (tegelikult ülemaailmse) tähendusega suurvõistluse olümpiaalal. Eestisse tulevad
võistlema 180 sporditähte, neid hindavad 70 kohtunikku ja kommenteerivad 400 rahvusvahelist spordiajakirjanikku üle maailma. Tele
Levandi
Glebova
vahendusel saab sellest osa enam kui
300 miljonit pealtvaatajat. Minul isiklikult on au olla selle võistluse korralduskomitee esimees. Üks
mu tuttav pani aga tähele, et Eesti meedias pole mitte ühtegi korda nimetatud, kes on nende võistluste
korralduse taga. Vedasin selle inimesega kihla, et ega seda ei nimetatagi, sest kes sooviks Savisaart
nii positiivse asjaga siduda. Mõelge ise - nädalaid räägitakse sellest, kuidas Tallinna linnavalitsus
kärbib uisutamisele määratud rahasid ning sulgeb jäähalli Tallinna kesklinnas. Nüüd äkki selgub, et
Tallinn korraldab üle-euroopalisi uisutamisüritusi, mis linnale lähevad maksma miljoneid kroone!
Muidugi ei soovita sellest rääkida.
Usun, et Linnahalli jäähalli sulgemisega tegime õigesti. On ju Tallinnas hetkel ka teisi halle, nt
Premia ja Jeti, kus tingimused uisutajatele on kindlasti palju paremad kui pea eluohtlikus, laest tilkuvas ja tuletõrjetingimustele mitte vastavas jäähallis. Lisaks sisehallidele oleme viimastel aastatel
panustanud nii linnaosades kui ka kesklinnas vabaõhu-uisuväljakutesse. Ja tundub, et nende kasutajaid tuleb aina juurde. Mulle räägiti, et Tallinna Harju väljaku liuväli on palju ilusam ja atraktiivsem
kui Londoni Hyde Parkis kasutusel olev ajutine uisuväljak.
Savisaare avaldas lootust, et Eesti spordipublik on juba Otepääl korduvalt tõestanud oma headust ja
et ta on parim ka seekord. Kesknädala meelest tema lootused täitusid kuhjaga.
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Kallas torpedeeris Bulgaaria volinikukandidaati?
Bulgaaria ajaleht Standart väidab, et Euroopa
Komisjoni tulevane transpordivolinik Siim Kallas
kasutas räpaseid võtteid kriisi- ja humanitaarabi
voliniku kandidaadi Rumjana Jeleva vastu.
Jeleva pidi liituma Euroopa Komisjoniga (EK), vahetades välja
kaasmaalanna Meglena Kuneva, kes oli tarbijakaitsevolinik.
Ometi võttis Jeleva oma kandidatuuri tagasi. Standarti väitel oli
põhjuseks see, et Siim Kallas palus Euroopa Parlamendi liikmel
Bulgaariast  Antonia Parvanoval  otsida Jeleva kohta laimavat
materjali ja see avalikustada. Need, kes väidetavalt teavad
Kallase seotusest juhtumiga, ütlevad, et Kallas tegutses teiste,
nende hulgas Meglena Kuneva palvel. Viimane oli vihane, kui
kuulis, et ta asendatakse Euroopa Komisjonis Bulgaaria välisministri Jelevaga.
Kallas olla palunud Parvanoval otsida Jeleva eraelu kohta sellist informatsiooni, mida saaks kasutada tema häbistamiseks ja
seetõttu kandideerimisest loobuma sundimiseks, kirjutab
ajaleht.
Lehe väitel valis Kallas välja Parvanova, sest tema võis koos
parlamendi kaasliikmetega levitada Jeleva kohta kuulujutte ja
edastada need rahvusvahelisse meediasse. Näiteks mõnedes
meediakanalites nimetati Jeleva abikaasat maffia liikmeks ja
Jelevat ennast maffia pruudiks.
Kogu loo muudab huvitavaks see, et kui Kallase abi Hanna
Hindrikus väitis pressile kaljukindlalt, et härra Kallas ei tunne
parlamendiliiget Parvanovat, siis allolevas Kesknädalale antud
intervjuus peab Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir loomulikuks Kallase ja Parvanova teineteisetundmist, kuna mõlemad
kuuluvad liberaalide hulka.

Siiri Oviir:

Jeleva oli ebapädev
kandidaat

Millised on Teie hinnangul
Siim Kallase ümber lahvatanud intriigi tagamaad?
Terve Euroopa Liidu huvides
on saada tööle kompetentne
Euroopa Komisjon. Euroopa

Parlamendis läbi viidavad EK
volinike kandidaatide kuulamised on väga tõsised ettevõtmised. Osalesin otseselt
kuue kandidaadi kuulamistel.
Liberaalide fraktsioon usaldas
mulle ka töö- ja sotsiaalküsimustega tegelema
hakkava voliniku kandidaadile küsimuse esitamise. See oli
suur tunnustus, sest üldjuhul
on ühel fraktsioonil võimalik

esitada vaid paar küsimust;
väiksemad fraktsioonid seda
võimalust ei saagi.
Käisin ka Siim Kallase kuulamisel. Eestlastel ei tulnud
silmi maha lüüa  meie kandidaat esines pädevalt ja suhtles
avatult. Hiljem teistega mõtteid vahetades võis tõdeda, et
temaga oldi väga rahul. Üldiselt võin kinnitada, et kõik
kaheksa liberaalide poliitilisse
perekonda kuuluvat volinikukandidaati on kompetentsed
ja said hea hinnangu.
Bulgaaria kandidaadi, konservatiiv Rumjana Jeleva vastused kuulamisel olid ebakompetentsed. Saamaks teda
ametisse oli tema partei ette
võtnud laiahaardelise promokampaania Euroopa meedias
 vahetult enne kandideerimist määrati ta oma CV kaunistamiseks Bulgaaria välisministri ametikohale. Aga
paraku see kõik ei aidanud,
sest kui kompetentsi pole, siis
ei aita ka uhkeim CV.
Tõsi, Jeleva poolt teatud faktide äraunustamine oma
majandushuvide deklaratsioonist oli ka kõne all.
Näiteks siis, kui ta töötas
omal ajal erastamisagentuuris,
oli tema pere saanud Bulgaaria pealinna vee omanikuks.
Selliseid äraunustamisi ei
tohi nii kõrgele ametikohale
pürgija endale lubada.
Põhiprobleem oli siiski kandidaadi äärmises ebapädevuses.
Kas Jeleva seotus maffiastruktuuridega on leidnud
ametlikku kinnitust või oli
see ajakirjanduslik välja-

LAIMUOHVER VÕI INTRIIGIPUNUJA: Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas
langes möödunud nädalal Bulgaaria ajalehe Standart süüdistusterahe alla. Uuriva ajakirjanduse ülesanne oleks nüüd välja selgitada, kui lähedased suhted Kallasel ikkagi on kahe bulgaarlannaga, EP saadiku Antonia Parvanova (fotol vasakul) ja senise tarbijakaitsevoliniku
Meglena Kunevaga. Kas tõesti Siim sepitses Brüsselis kloostri taga metsas salavandenõu
koos kahe võluva brünetiga? Fotod internetist
mõeldis?
Komisjonides kuulamine ei
võrdu kohtuistungiga. Tema
seotus või mitteseotus maffiastruktuuridega pole kuulamiste
teema. Sellisena tõstis teema
üles üks kollane väljaanne, ja
on näha, et see müüb.
Kallase pressiteenistus väitis,
et Kallasel ei ole olnud
mingeid kontakte
Parvanovaga. Ometi toob
ajaleht Standart välja salajase
meilivahetuse, mis kinnitab
pigem vastupidist. Miks

Kesk pärib aru riigi raha
raiskamise kohta

Samuti tahavad keskerakondlased teada: miks pole Eesti
Omanike Keskliidu projekt
siiani tööle hakanud ja kuhu
on kadunud projekti elluviimiseks Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali eelarvest eraldatud 500 000 krooni?

Sel nädalal esitas Riigikogu opositsiooniline Keskfraktsioon IRL-i ja Reformi valitsuskabineti liikmetele
arupärimisi ühiskonnas esile tõusnud kahtlaste
tehingute kohta. Vladimir Velman esitas arupärimise
regionaalministrile ja Lauri Laasi sotsiaalministrile.
Kiisler (IRL), kus raha
on?
Regionaalminister SiimValmar Kiisler (IRL) peab
selgitama kodanikuühenduste
segast rahastamist. Kiislerilt
nõutakse aru MTÜ-le Eesti
Omanike Keskliit eraldatud
poole miljoni krooni kasutamise kohta. Kesknädalalt
teadmiseks: Eesti Omanike
Keskliit on Isamaa ja Res
Publica Liidu nn käepikendus
 MTÜ, millega saab varjata
erakondliku tegevuse rahastamist. Kiisler peabki selgitama, milliseid meetmeid ta
on võtnud kasutusele rahakasutuse kontrollimiseks.
Eelmises Kesknädalas ilmus
sel teemal kaks uurimislugu 
Inara Luigaselt Isamaalased
tuuseldavad riigi rahakotti ja
Virgo Kruvelt Eesti
Omanike Keskliit kantis pool
miljonit, kus on tehingute
kohta esitatud konkreetsed
faktid. Näiteks: 2009. aastal
on Kodanikuühiskonna
Sihtkapital (KÜSK) eral-

danud 500 000 krooni toetusallkirjade kogumist võimaldavale Eesti Omanike
Keskliidu MTÜ projektile
petitsioon.ee.
Projektiga seotud veebiaadress registreeriti 7. juulil
2009 MTÜ Eesti Kinnisvaraomanike Tallinna ühenduse
nimele, kuid siiani pole veebileht avatud, märkis Riigikogu Keskfraktsiooni liige
Vladimir Velman. Tema hinnangul peaksid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahendid kaasa aitama Eesti
vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, mitte
aga muutuma võimuparteide
hämarate tehingute vahendiks.
Velman meenutas ka, et Eesti
Omanike Keskliidule eraldati
riigieelarvest toetus, mispeale
tegi mittetulundusühing valimiskampaaniat Isamaa ja Res
Publica Liidu poliitikutele.
Keskfraktsioon küsib regionaalministrilt, milliseid kriteeriume arvesse võttes ja hin-

Laasi

Velman
nates tehakse rahastamisotsuseid kodanikuühendustele
eraldatavate summade osas ja
kuidas kontrollitakse
kodanikuühendustele riigieelarvest eraldatud raha kasutamist.

Pevkur, miks Töötukassa
toetab oma juhi sõbra firmat?
Sotsiaalminister Hanno
Pevkuril (Ref) tuleb selgitada,
kuidas poole Töötukassa miljonihankest sai Töötukassa juhi sõbra firma. Laasi hinnangul tuleb sotsiaalministril algatada teenistuslik järelevalve
Töötukassa juhi tegevuse üle.
Laasi ütles, et töötutele mõeldud riigi raha kulutamine
hämaratele tehingutele riivab
inimeste õiglustunnet. Ajal,
mil iga nädal lisandub tuhandeid töötuid, peab avalikkus
teadma, miks otsustas
Töötukassa kulutada 900 000
krooni meenete ostmisele,
sõnas Laasi, kellel on tekkinud õigustatud küsimus: kas
ameti juht eelistas töötute
koolitamisele sõbrale teene
tegemist ning tellis tema firmalt ameti logoga meeneid?
KE pressiteated, Kn

Kallase büroo on tõrges tunnistama Kallase tutvust
Parvanovaga?
Liberaalidest volinikukandidaate Euroopa Komisjoni on
kaheksa. Seda on tegelikult
neli enam kui täna Euroliidus
liberaalseid valitsusi. Oli
tunda, et konservatiividele see
ei meeldi. Loomulikult on
kõigil meeles ka see, et juba
teist koosseisu on just nende
kandidaat see, kes kuulamistel läbi põrub (2004. aastal
kukkus läbi kandidaat Itaaliast). Sellistes olukordades

kipuvad levima vandenõuteooriad. Siim Kallase ja
Antonia Parvanova vahel on
kontaktid loomulikult olemas,
sest mõlemad kuuluvad liberaalide hulka ja nad on ka tuttavad. Kindlasti on Parvanovat informeeritud ka Jeleva
ettevõtmistest, mõlemad on ju
Bulgaariast. Kuid mis huvi
peaks Kallasel olema tegelda
Jeleva probleemidega? Siin
puudub loogika. Ja ärgem
unustagem, et sellises vinklis
tõstatas teema kollane ajaleht.
Küsis Indrek Veiserik

Keskerakonna majanduskonverents

Kui palju maksab Eesti Energia?
laupäeval, 30. jaanuaril
kell 12
hotellis Euroopa (Tallinn, Paadi 5)
Konverentsil peavad ettekande energeetikaekspert Arvi
Hamburg, Riigikogu liige Lembit Kaljuvee, akadeemik
Anto Raukas, ettevõtja Jaan Õmblus, Narva linnavolikogu
esimees Mihhail Stalnuhhin, erastamisekspert Väino
Sarnet, Tallinna linnavolikogu liige Toomas Sepp ja
volitatud elektriinsener Jüri Laurson.
Sissejuhatava ettekande teeb Keskerakonna esimees,
Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja omapoolse tervituse
edastab Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.
Konverentsi modereerib Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.
Kutsume kuulama, arutlema ja kaasa mõtlema teemal, mida
tähendab ja mida toob endaga kaasa Laari ja Ansipi valitsuse plaan maha müüa Eesti Energia, ütles ürituse korraldaja, Keskerakonna peasekretär Priit Toobal.
Eesti Energia börsile viimisest ehk sisuliselt müümisest ei
taha Laar ja Ansip avalikult rääkida. Mulle näib, et see
tahetakse vaikselt võimalike ostjatega kabinetivaikuses
kokku leppida ja siis asi kiiresti ära teha, täpselt nii nagu
Eesti Telekomi müügiga tehti, lisas Toobal. Ta rõhutas, et
Eesti Energia müügist rääkides ei saa maha vaikida asjaolu,
et koos Eesti Energiaga jääme ilma ka selle tütarettevõttest
Eesti Põlevkivi, mille koosseisu kuuluvad karjäärid, kaevandused, maad, metsad ja ka raudteefirma.
Koos Eesti Energiaga jääksime ilma ka ettevõtte teisest
tütarfirmast  AS-ist Narva Elektrijaamad. Kõigest sellest ja
muustki, mis Eesti Energiaga seotud, tahamegi konverentsil
rääkida, lõpetas Toobal. KE pressiteade
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Eesti riik jätab kasutamata
miljardeid eurosid
Vabariigi Valitsusel on nii poliitiliselt kui ka majanduslikult jäänud veel vaid üks eesmärk  euro käibeletoomine Eestis. Peaminister Ansip oleks justkui
mängupõrgus, kus tal on jäänud viimne panus
pääsemiseks, ja selleks on euro.
HELLE KALDA
Riigikogu liige, Keskerakond

Peaminister mängib Eesti rahva
nimel õnnemängu. Selleks sai ta
Riigikogu parempoliitikutelt loa ja
toetuse. Hoiame siis pöialt, et
seekord läheks õnneks, sest rohkem
kui 100 000 töötut on panti pandud,
Eesti ettevõtted maha müüdud,
Eesti majandus põhja lastud, pensionifondid tühjaks imetud, riigieelarve defitsiidis, ja seda kõik ühe
eesmärgi  euro kättesaamise  nimel. Toogu siis euro Maarjamaale selle taevamanna, mida, hoolimata Euroopa Liiduga
ühinemisest 2004. aastal, pole siiani paraku suudetud tuua.

Lukase koolireform  mõ
Isamaa ja Res Publica Liit ning Reformierakond kiitsid Vabariigi Valitsuses põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamise heaks juba enam kui aasta tagasi.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu läbis
Riigikogus kaks lugemist, mille kestel ei suutnud
murelikud õpetajad, lapsevanemad, õpilased, koolijuhid ja omavalitsuste esindajad saada koalitsioonilt
ühtegi vastust küsimustele: miks suletakse kümneid
ja kümneid koole, miks soovitakse gümnaasiumis
õppimise võimalusi piirata, kes maksab õpilaste sõidu
ja majutamise eest, kes katab koolireformiga kaasnevad otsesed kulud.
üldjuhul on piirkonnakeskuste
koolides ka edaspidi 1.12.
klass ühes majas. Nad on küll
formaalselt lahutatud ja neil on
ukse peal kaks silti, kuid nad
töötavad edasi vanamoodi. See
toob aga kaasa veelgi suurema
surve linnade ja maakonnakeskuste koolidele, sest väiksemad gümnaasiumid on
kadunud ja valikuvõimalused
vähenenud.

Euroliitki ei osutunud imevahendiks

Kui ka see Ansipi viimane õlekõrs läbi kukub, siis on laev totaalselt
põhjas  ning Eestis kordub Läti stsenaarium. Selle eesmärgini
jõudmiseks on valitsus valmis hukutama omavalitsused, majanduse ja, mis veelgi hullem, oma riigi kodanikud. Üle 100 000
pikaajalise töötu ei ole Eesti-suurusele riigile lahendamiseks
jõukohane probleem. Ilmselt on teekond euroni väljunud mõistlikkuse piirest ja eesmärk on muutunud tähtsamaks kui see,
milleks seda saavutust vaja on. Sest euro ei ole nõiavits või
imerohi, ta iseenesest ei taga majanduse toimimist ja samuti ei
taga ta valitsuse vigade iseeneslikku kadumist.
Lähiajaloos oli meil suureks eesmärgiks liituda Euroopa Liiduga.
Nii nagu euro on ühtne maksevahend, nii on Euroopa Liit ühtne
majandusruum, kus liikmesriigid lähtuvad samadest tingimustest. Ja ühinemine Euroopa Liiduga peaks olema meile piisav
õppetund mõistmaks, et ükski majandus ega rahaliit ei taga
edukust iseenesest.

Eesti iga-aastane makse Euroliidu ühiskassasse ulatub kuni 2,4 miljardi euroni.
Enne Euroliitu astumist olid meil suured lootused, et majanduse
areng on sellesse liitu kuuludes tagatud ja et meie riigile saabub
ühtses majandusruumis külluseaeg. Paraku ei osanud valitsus
saabunud võimalust ära kasutada. Eesti riigi näiline rikkus tulenes
sisemaisest tarbimisest, mitte aga tegevusest üleeuroopalises
majanduskeskkonnas. Täna on selle tagajärjeks kriis, mis on
sügavam kui mujal Euroopas.

MAILIS REPS
Riigikogu kultuurikomisjon,
Keskfraktsioon

Haridus- ja teadusminister
Tõnis Lukas selgitab, et
reformi eesmärk on vähendada
õpilaste liikumist keskuste
koolidesse. Samas on selge, et
juhul, kui gümnaasiumid, kus
10.12. klassis alla 120 õpilase,
suletakse, tähendab see umbes
sajakonna kooli muutmist
põhikooliks. Veelgi enam, paari aasta pärast on neid koole,
mis seda nn Lukase kahe paralleelklassi kriteeriumi ei
täida, veel rohkem. Teisalt,
reformi järel jäävad aga kahe
või enam paralleeliga koolid
töötama just nii nagu täna. Ehk

Koolireformi varjatud
tagamaad

Keskerakond on algusest peale
olnud sellise reformi vastu ning
üle aasta kahjuks üksinda edastanud Riigikogule ühiskonna
muresid. Oleme esitanud eelnõule sadakond muudatusettepanekut ning käinud üle kogu
Eesti tutvustamas selle seaduseelnõu vastuolusid. Meil on hea
meel, et koalitsiooni sees on
samuti tekkinud erinevaid arvamusi, kuid siiski ei julge ma
ennustada, et seda koolireformi
ei tule. On ju see reform koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud ja siiani mõlema suure
koalitsioonipartneri arusaam
edasisest tööst.
Reformierakond tegeleb veel
ka koolide erakätesse andmisega, mis võib omakorda

olla alus kokkuleppeks: IRL
saab koolide lahutamise,
Reformierakond erastamise.
Loodan siiralt, et selline kokkulepe ei saa teoks.
Olen algusest peale olnud
seisukohal, et põhikooli ja gümnaasiumi ei tohi jõuga lahutada.
Omavalitsused näevad kohapeal oma võimalusi ja vajadusi
ning otsustavad ise, kas kool
töötab konkreetses piirkonnas
algkoolina, põhikoolina, lasteaed-algkoolina,
põhikoolgümnaasiumina või gümnaasium-kutsekoolina. Riigil on
võimalik omavalitsuste valikuid toetada lisarahaga, sest
eraldi gümnaasiumi loomine
nõuab investeerimist õpilaste
majutamisse, transporti, õppevahenditesse ja koolikeskkonda.

Reformima peaks ikka
seda, milles on
probleeme

Lauri Leesi ütles väga selgelt,
et reformima peaksime siis, kui
haridussüsteemis on tõsiseid
probleeme. Muutma peaks
seda, mis vajab muutmist. Täna
on meil väikseid ja suuri gümnaasiume. On gümnaasiume,
mis on ülikooli sisseastumisele
suunatud, ja koole, kust pigem
minnakse kutseõppesse. Kas
selline jaotus on probleemne?
Mis on keskhariduse eesmärk?
Usun, et kõik noored peaksid
pärast põhikooli lõpetamist
edasi õppima, olgu siis gümnaasiumis või kutsekeskkoolis,
et omandada kutseõppes põnev
eriala, mis nõuab keskharidust.
Sellise muudatusettepaneku
tegime ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõusse.
Meie eesmärk on keskhariduse

tasandi ühtlustamine, et viia
koolid ühe pidaja kätte  anda
kutseharidus kohaliku omavalitsuse tasandile. Omavalitsus,
kes vastutab nii kutse- kui ka
üldhariduse eest, on enam
motiveeritud tegelema nii õpilase nõustamisega kui ka
ettevõtete ja kõrgkoolidega, et
leida huvilisi nii praktilistele
kui ka tehnoloogilistele õppesuundadele jne.
Eesti hariduse taset on korduvalt võrreldud rahvusvahelise
tasemega ning me võime veendunult öelda, et Eesti õpilased
saavad väga hea hariduse.
Samas on probleeme põhikooliõpilaste (peamiselt poiste) väljalangevusega koolist.
Põhjustena on esile toodud
koduga seonduvaid sotsiaalseid probleeme, kehva ettevalmistust kooliks ning väljaspool kooli olevaid põnevaid
alternatiive. Need on küsimused, millega peaksime ka tänases majanduskriisis tegelema.
Tõsine eesmärk peab olema
kooliks ettevalmistamine. 3%
poistest ja 1,2% tüdrukutest ei
tunne esimesse klassi tulles
isegi trükitähti, mis tähendab,
et need õpilased on juba teistest erinevas olukorras. Vähe
sellest, juhul kui mahajäänud
lapsed ei saa kodutööde
tegemisel piisavat tuge, jäävad
nad veelgi halvemasse olukorda. Kehva edasijõudmise
puhul tekivad vastuseis kooliskäimisele, tõrjutus klassis ja
väljalangevus. Vaja on ühtlast
ja kõigile lastele suunatud ettevalmistust kooliskäimiseks.
Meie lasteaiad ja eelkooliõpetajad teevad suurepärast
tööd. Vaja on tagada, et iga last
märgataks ja toetataks.

Parempoolne üliõpilas

Valitsus süvendab majanduskriisi

Loomulikult mõjutab langust ka valitsuse tegevus või tegevusetus juba alanud kriisis. Selle asemel, et kasutada Euroopa Liidu
pakutavat abi, on valitsus järgmise eesmärgi nimel asunud piirama
struktuurivahendite (tõukefondide) kasutamist. Omavalitsuste
niigi õhukest rahakotti kärbiti veelgi ja investeerimisvõime
omaosaluse tagamiseks struktuurivahendite kasutamisel viidi
uute laenupiirangutega olematuks.
Kui 2008. aastal kavandati riigieelarves 8,92 miljardi krooni
ulatuses struktuurivahendite kasutamist, siis tegelikkuses suudeti
rakendada vaid 5,64 miljardit. 2009. aasta näitajad on veelgi
kõnekamad  eelarves kavandati Euroopa Liidu rahaliste vahendite kaasamist 13,05 miljardi euro ulatuses, kuid hakkama saadi
esialgsetel andmetel 8,56 miljardi euroga. Kui siia juurde lisada,
et Eesti iga-aastane makse Euroopa Liidu ühiskassasse on 2,32,4
miljardit eurot, siis on kommentaarid, nagu öeldakse, liigsed.
Tegelikult oli juba Euroopa Liitu astudes tolleaegsel parempoolsete valitsusel eesmärk sisust tähtsam, sest miks muidu on
Eestit trahvitud enam kui 600 miljoni krooni ulatuses üleliigsete
laovarude eest. Parempoolsed nimelt keeldusid kangekaelselt
imporditolle rakendamast, olgugi et Euroopa Liit on ka tolliliit,
kus siseturu kaitse ja stabiilsuse hoidmine on üks alustalasid.
Tõin siinkohal vaid mõne näite selle kohta, mis juhtub siis, kui
poliitilist punktilugemist peetakse majanduse tasakaalustatud
ja mõtestatud arengust tähtsamaks. Valitsuse praegune tegevus
viitab sellele, et seatud eesmärgi täitmine on tähtsam, kui pikaajaline stabiilne areng, ning rahaliidus osalemine olulisem, kui
see, milleks seda tehakse. Euro annab küll investoritele suurema
kindluse rahapaigutamisel, kuid nende töötute vägi, kes on
kauakestnud tööpuuduses kaotanud tahtmise ja võime tööd
teha, muudab investeeringud mõttetuks.
Paljud neist, kelle närvid pole Ansipi mängupõrgus vastu
pidanud, on hääletanud jalgadega  kodumaa tolmu jalgadelt
pühkinud ja Läände rühkinud, et seal oma perele elatist hankida.
Kui 1944. aastal lahkus tuhandeid samuti läänesuunas ohu eest,
siis sama on nüüd teinud tuhanded noored ja elujõulised
inimesed Eesti valitsuse poliitika tagajärjel süveneva viletsuse
pärast.
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Tudengina ja Tallinna noortevolikogu liikmena tunnen kohustust selgitada Kesknädala lugejale, mis
suunas areneb Eesti üliõpilaskond. Meie parempoolne meedia proovis novembris ja detsembris näidata, justkui ei hooliks Tallinn oma tudengitest.

SIRET KOTKA
Tallinna Ülikooli politoloogia
magistrant, Tallinna
noortevolikogu liige

Tegelikkus on aga hoopis
midagi muud. Väära arusaama
allikaks on tõsiasi, et üliõpilased ei aja enam tudengipoliitikat, vaid eelkõige ühe
konkreetse erakonna poliitikat.

Miks tudengid riigikärbete vastu ei protesti?

Möödunud aasta juunis võtsid

Riigikogus enamuses olevad
parempoolsed poliitikud vastu
teise negatiivse lisaeelarve, mis
andis tõsise hoobi just noortele
ja üliõpilastele. IRL-lasest
haridusministri Tõnis Lukase
algatusel ja peaminister Andrus
Ansipi heakskiidul vähendati
tudengite sõidutoetust aastas
720 krooni, võeti ära maksusoodustus õppelaenu-intressidelt ning ootamatult lõpetati
ka õppelaenu kustutamine
noortel emadel ja ametnikel,
kes pärast õpinguid oleksid
siirdunud tööle avalikku sektorisse. Mind hämmastab,
miks oli tolleaegne Eesti
Üliõpilaskondade Liidu (EÜL)
esimees Joonas Pärenson, kes
on puht juhuslikult haridusministri erakonnakaaslane,
oma sõnavõttudes tudengite
kaitseks ülimalt tagasihoidlik
ning nn protestiks süüdati ainult viis küünalt ülikooli ees.
Samal ajal olid apoliitilised
tudengid millegipärast ülimalt
kriitilised pealinna suhtes, kes
on seisukohal, et Tallinna mak-

sumaksja ei peaks kinni
maksma mujalt tulnud üliõpilaste sõidusoodustusi ning et
seda peaks tegema hoopis riik.
Tuletan siinkohal meelde, et
Eesti üliõpilaskond ei teinud
peaaegu piuksugi kevadel tehtud suuremahuliste riigikärbete suhtes, mis puudutasid
rohkem kui 60 000 tudengit,
kuid samas protestiti aktiivselt
mõnesaja krooni pärast, mis
puudutas tegelikult vähem kui
5000 üliõpilast. Kas pole see
silmakirjalik käitumine?

Politiseeritud
üliõpilaskond

PIKETT: 2009. aasta lõpus
toimus kesknoorte
eestvedamisel mitu valitsuse
tudengivaenuliku poliitika
vastast piketti.
Foto: Indrek Veiserik

Üliõpilasena näen ja tunnen,
kuidas Eesti üliõpilaskond on
järjest enam politiseerumas.
Tudengid on juba ammu
loobunud eetikast inspireeritud õilsatest ideaalidest ja eesmärkidest
ning kõrgest
moraalist kantud aadetest.
Sellest on saanud tolmune
minevik. Agressiivne parempoolne erakonnapoliitika on
olevik ning tuleviku peale ei
söanda siin hetkel enam
mõeldagi. Ehk siis  kadumas
on eetiline võitlus tudengite
õiguste ja huvide eest ning selle
asemel ajavad üliõpilasliidrid
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ttetu ja kallis mööblinihutamine
Prantsuse kogemus

Milline oleks meie haridusreform? Peame oluliseks pikapäevakooli mudeli sisseviimist. Pikapäevakool on üldhariduskool, mis on avatud
seitsmest
seitsmeni (kell
719). Selle mudeli kohaselt
jaotatakse koolitunnid päeva
peale. Koolitunnid algavad
umbes kella üheksast või kümnest. Lapsevanemad, kes soovivad oma lapsed varem kooli
tuua, saavad seda teha, ning lastel on võimalik enne koolitundide algust olla koolis, lugeda,
tegelda kunstiga vms.
Suuremas osas riikides, kus sellist mudelit on rakendatud, on
päeva keskel ühe- või kahetunnine vaheaeg söömiseks ja
liikumiseks, noorematel ka
mängimiseks. Näiteks Prantsusmaal tegeldakse päevase
pausi ajal sportmängudega;
soojemal ajal võib parkides
piknikutel näha terveid kooliperesid. Seejärel tunnid jätkuvad ning pärast tunde lõpetatakse tööraamatutes või töövihikutes pooleli jäänut.
Juhul, kui kodus tegemiseks on
jäetud meeskonnatöö või
uurimus, aitavad õpetajad lastel
koduseid töid teha. Loomulikult
kuulub päevakavva sooja toidu
söömine ja seejärel erinevate
huvialadega tegelemine.
Koolide juures töötavad kunsti-, käsitöö-, spordi- ja muusikaringid. Lapse tegevus on korraldatud kella viieni (vanemas
asemes kella kuueni); kool on
aga rahulikuks tegevuseks
avatud kella seitsmeni, juhul
kui lapsevanem seda vajab.
Selge on see, et kui lapsevanem
soovib oma lapse ühel või teisel
päeval suunata mõnda huvi-

REFORMIKIRVE ÄHVARDUS: Tea, kas ka need Jõgevamaa külakooliõpilased lähevad
Lukase reformikirve alla? Foto: Ivari Vee
kooli muusika või spordiga
tegelema, on see lapsevanema
valik. Aga päevadel, mil lapsevanemad on pikalt tööl,
teavad nad, et nende lapsed on
turvalises keskkonnas, et nad
saavad õpetajatelt piisavat
tuge õppetundide või arusaamatuks jäänud teemade kohta,
neil on võimalused oma
erinevaid huve arendada.
Nii kummaline kui see lugejale ka võib tunduda, on sellise koolikorralduse juures
lapse koormus tegelikult väiksem, sest tal on nn tööpäeva
lõpuks õhtu ka tegelikult vaba.
Veelgi enam, pikapäevakooli
raames peaksime laiendama
võimalusi loodusmatkadeks
ning muuseumikäikudeks
(KUMU, ERM, Vabaõhu-

muuseum) jne. Edasi tuleksid
juba Peterburi, Moskva ja
Pariis.

Rohkem tähelepanu
erivajadustega lastele

Teine selge muudatus on
suurem tugi õpilastele ja koolile sotsiaalsete probleemidega
tegelemiseks. Selleks on vaja
rakendada abiõpetajaid, mis
võimaldaks tegelda ühe või
mitme abivajava õpilasega
eraldi. Abiõpetajate kaasamine õppetöösse on vajalik, sest
erinevad vajadused on koolides pidevalt suurenenud.
Põhjusi on mitmeid: erivajadusega lapsed tulevad tavakooli, erivajadusi märgatakse
enam, erivajadusi mõistetakse
tänapäeval laiemalt  näiteks

eriti andekad lapsed.
Rakendada on vaja logopeede,
et toetada lapsi tekstist arusaamisel ja keele arengus.
Sotsiaalpedagooge
rakendades saab luua nendevahelise
tiheda võrgustiku, mis annaks
võimaluse tõesti toetada õpilasi enne kui nende probleemid
liiga suureks muutuvad. Üld-

juhul on õpilase käitumisega
seonduvad probleemid vaid
tagajärg või protest.
Koolipäeva jooksul ei ole
aineõpetajal aega süveneda asja
olemusse. Selleks ongi koolidel
vaja lisajõude. Kui laps segab
tundi, saab sotsiaalpedagoog
paljuski toetada. Kindlasti
peaksime vajadusel võimaldama ka psühholoogi abi.
Õpilased, kellel pole kodus
piisavalt tuge, peaksid saama
võimaluse elada riiklikult
toetatud õpilaskodus.
Tööpuuduse oludes puudub
vanematel võimalus oma lapsi
piisavalt aidata või on nad sunnitud tööd otsima Eestist väljaspool, lapsed on aga jäetud
vanema lapse, vanavanemate
või hea naabrinaise hoolde.
Selge on see, et sellistele õpilastele on toetav õpilaskodu
heaks abiliseks.
Ma ei väsi kordamast: peale
erinevate tugimeetmete on
vaja, et õpetajate palk oleks
konkurentsivõimeline.
Loomulikult on majanduskriisi
oludes raske katta olemasolevaidki kulusid, kuid ka Lukase
reform ei tule odav. Selle asemel, et kulutada sadu miljoneid
kroone koolimööbli ümbertõstmisele, tuleks hoopiski tegelda
sisuliste probleemidega.

Euroopa liberaalid valisid Mailis Repsi
peasekretäriks
Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) liberaalide ja demokraatide fraktsioon (ALDE) valis uueks
peasekretäriks Mailis Repsi. Peasekretär on parteigrupi presidendi esimene asetäitja, vastutades kümne aseesimehe ja
büroo töö koordineerimise eest.
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon on ENPA-s liikmete
arvult kolmas poliitiline jõud konservatiivide ja sotsialistide
järel. Reps sai ka Euroopa inimõiguste kohtu uute kohtunike
valimise komisjoni liikmeks.

poliitika töötab tudengite vastu
üha enam tudengite varjus
mõne konkreetse partei hämarat poliitikat.
Nii esindab ka Joonas Pärenson
Isamaa ja Res Publica Liidu
(IRL) poliitikat. Seetõttu ei
võetudki mullu juunis midagi
ette tudengite kaitseks, sest lähtuti põhimõttelisest küsimusest: kuidas sa võitled erakonnakaaslasest haridusministri
vastu? Levinud on seisukoht,
et üliõpilasliidrid on küllalt
kergesti äraostetavad ja ka
mahamüüdavad ning nendega
ei tasugi reaalses tudengipoliitikas arvestada.
Teadaolevalt on Tallinna linna
vastastest protestiaktsioonidest osa võtnud ligi 250 inimest. Kuid arvestades, et
Tallinnas õpib üle 30 000
üliõpilase, on see vaid kübemeke pealinna üliõpilaskonnast. Asjale lisab absurdsust
veel ka see, et tudengeid, kes
tulid Tallinna linna vastu protestima, lubati eelnevalt poole
soodsamalt (vaid 75 krooniga)
jõulupeole. Seega näib, et tegelikkuses meelitati noori piketile odava peopiletiga. Kas
on see eetiline ja moraalne käitumine?

Järjest enam jääb mulje, et
probleemi on kunstlikult
suureks puhunud just üliõpilastest IRL-i noorpoliitikud
Joonas Pärenson ja Getter
Tiirik, mistõttu vastandumine
tänase linnavõimuga on täiesti
teadlik, sest IRL on Tallinnas
opositsioonis.

Tallinn omade eest!

Tallinn kui üks Eesti ülikoolilinnu väärtustab tudengeid.
Ehitatud on Tudengimaja, kus
noored saavad korraldada üritusi. Tallinn maksab tublimatele õppuritele mitmesuguseid
stipendiume (Poska stipendium, Tallinna Ülikoolis Tallinna linna stipendium, Eesti
Mereakadeemias Pitka stipendium, Kunstiakadeemias Peterburi stipendium jne) ning
linnaeelarvest toetatakse projektipõhiselt noorte- ja üliõpilasliikumisi ning nende erinevaid projekte. Tallinna sõnum
on lihtne: Tallinn seisab Tallinna tudengite eest!

Riik võtku vastutus

Mittetallinlastest tudengite
eest peavad seisma riik eesotsas Ansipi valitsusega ning
omavalitsused, kuhu tudengid

SIRET
KOTKA:
Asjale lisab
absurdsust,
et tudengeid,
kes tulid
Tallinna linna
vastu
protestima,
lubati poole
soodsamalt
jõulupeole.
on sisse kirjutatud. Täpselt,
nagu see on näiteks Soomes.
Vastasel juhul valitseks tallinlastest tudengite suhtes ebavõrdne olukord. Nimelt, sest
nemad saaksid abi ainult
Tallinna linnalt, kuid üliõpilased, kes on sisse kirjutatud
väljapoole pealinna, saaksid
toetust lausa kolmest allikast:
esiteks, riigilt igakuist toetust
kojusõiduks; teiseks, toetusi
kohalikust omavalitsusest, ku-

hu nad on sisse kirjutatud; kolmandaks, Tallinna maksumaksjate arvelt. On õiglane, et
üliõpilane, kes on väljastpoolt
pealinna, saab toetust samamoodi nagu tallinlane ehk oma
kohalikust omavalitsusest, kus
elatakse, ning vajaduse korral
veel ka riigilt.

Tudeng registreerugu
tallinlaseks

Tallinn aitab vastavalt oma
võimalustele kõiki tudengeid.
Kuid kahjuks mõjutavad riiklikud maksutõusud ka pealinna tegevust. Uus aasta tõi
meilegi nii kütuse- kui ka
elektriaktsiisi tõusud. Kõik see
mõistagi mõjutab ühissõidukite kasutamise hindu. Loomulikult tahab Tallinn kõiki
aidata, kuid iga omavalitsus
peab kõigepealt hoolitsema
ikka oma kodanike eest, ning
alles seejärel toetatakse võimaluse korral ka teisi. On ju iga
isa-ema mureks hoolitseda
alguses ikka oma laste
kõhutäite eest ja alles siis vaadata, kas ka teistele midagi üle
jääb. Eriti veel olukorras, kus
Tallinn ei ole riik, mille kohustuseks on vaadata, et kõigil
tema alamail oleks hea elada.

Kui tänane Tallinnas õppiv
tudeng soovib saada soodustusi
Tallinnalt, siis on selleks lihtne
ja seaduslik lahendus: ta peab
ennast registreerima tallinlaseks. Tudeng võib ennast
sisse kirjutada nii oma ühiselamutuppa kui ka üürikorterisse.
Kui on olemas kehtiv üürileping, siis ei ole sissekirjutuseks tarvis isegi korteriomaniku
nõusolekut.
Noored IRL-lased Pärenson ja
Tiirik ei tohiks kuritarvitada
üliõpilastelt saadud usaldust
ning ajada üliõpilaste esindajatena ühe partei poliitikat, vaid
hoopis kaitsma ja seisma tudengite huvide eest.
Üliõpilasena sooviksin, et Eesti
Üliõpilaskondade Liit ja
Tallinna
Üliõpilaskondade
Ümarlaud suunaksid tähelepanu ja pahameele hoopis
Vabariigi Valitsuse tegevusele,
kes on rakendanud hoolimatut
poliitikat üliõpilaste suhtes.
Just sellise hoolimatu ja jõhkra
tegevuse vastu oleks tudengitel
vaja kaitset ja toetust. Tallinn
seisab jätkuvalt ja vankumatult
pealinlastest tudengite eest!

In memoriam

Viktor Palm

23. jaanuaril lahkus meie
seast tunnustatud akadeemik, Eesti Keskerakonna
ja Rahvarinde asutajaliigeViktor Palm.
Viktor Palm sündis 17. septembril 1926 Tartus, õppis
Nõmme gümnaasiumis, oli
evakueerituna NSV Liidu
tagalas ja teenis Eesti Korpuse tagavarapolgus kuni
1947. aastani.
Viktor Palm alustas kõrgkooliõpinguid Tallinna Polütehnilises Instituudis, kust
siirdus Leningradi Ülikooli
keemiateaduskonda ning
lõpetas selle 1952. aastal.
Seal saadud haridus võimaldas alustada edukalt tööd
selleks ajaks juba Tartu Ülikooli taasavatud keemiaosakonnas: algul vanemõpetaja
ja dotsendina, hiljem kateedrijuhatajana. Tema initsiatiivil ja juhtimisel asutati
1958. aastal keemilise kineetika ja katalüüsi probleemlabor. 1965. aastal kaitses Viktor Palm doktoritööd,
kolm aastat hiljem sai professoriks. 1992. aastast tegutses ta keemiaosakonna
keemilise füüsika instituudis, 1994. aastast emeriitprofessorina.
Teadustöö tegi Viktor Palmi
nime omas valdkonnas tuntuks ka väljaspool Nõukogude Liitu.
Ta valiti Eesti Teaduste
Akadeemiasse 1978. aastal,
esialgu korrespondentliikmena, alates 1986. aastast
täisliikmena. 1997. aastal
määrati talle Eesti Vabariigi
teaduspreemia elutöö eest.
Autasustatud Valgetähe IV
klassi ordeniga. Olnud
Teadus- ja Arendusnõukogu
liige ning Eesti Teadusfondi
Nõukogu ekspert.
Viktor Palm oli inimene, kellega polnud kerge vaielda.
Kiired ja originaalsed mõttearendused tegid temast
kardetava oponendi nii
teaduslikes kui ka poliitilistes aruteludes.
1980.1990. aastate vahetusel võttis Viktor Palm aktiivselt osa tolleaegse ühiskonna demokratiseerimisele
suunatud poliitilistest sündmustest ning oli üks Rahvarinde algatajatest. Tema osa
oli hindamatu ka NSVL
Rahvasaadikute Kongressi
regioonidevahelise saadikugrupi aseesimehena. Sinna
ta valiti koos B. Jeltsini, A.
Sahharovi jt väljapaistvate
poliitikategelastega.
Kolleegid ja
erakonnakaaslased
Viktor Palmi ärasaatmine reedel kell 13 Tartu Ülikooli aulas
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Eesti Energia ja teised odavmüügis
Eesti riik tundub olevat sulgemiseelse tühjendusmüügi faasis. Miks muidu proovitakse lahti saada
kogu varast, hoolimata praeguses majanduskriisis
laekuvast miinimumhinnast. Müüa tahetakse kõike,
mida riigil vähegi on. Kui ostjat ei leita, antakse ära
tasuta ja kas või poolvägisi.
JAAN ÕMBLUS
ettevõtja

Kõige päevakohasem on Eesti
Energia äraandmine, mida avalikkusele söödavaks tegemiseks
nimetatakse
tagasihoidlikult
ettevõtte börsile viimiseks.
Suures börsituhinas on unustatud
selgitada, kus see börs ikkagi on ja
kas Eesti Energiale kapitali hankimise mõistes sobiv noteerimiskoht üldsegi eksisteerib.

Tallinna börs jääb Eesti
Energia noteerimiseks
õhukeseks

Tallinna börsi turukapitalisatsioon
noteeritud aktsiate lõikes ehk siis
börsil olevate aktsiate koguväärtus on praeguse seisuga, sõltuvalt kauplemispäevast, suurusjärgus 1,2 miljardit eurot.
Teatud esmase visiooni kohaselt võib riik börsile viia 49% Eesti
Energiast ja selle aktsiaemissiooni mahuks võiks kujuneda 500
miljonit eurot või pisut enam. Seega moodustaksid Eesti Energia
aktsiad, jämedalt võttes, ühe kolmandiku Tallinna börsi turukapitalisatsioonist. Teisiti öeldes, Tallinna börsi kõigi ülejäänud
aktsiate koguväärtus hakkab olema vaid kaks korda niipalju, kui
Eesti Energia noteeritud aktsiate väärtus.
Börsile minnakse idee kohaselt üldiselt selleks, et kaasata täiendavat kapitali. Piisava kapitali tagamiseks peavad börs ja börsiga seotud investorite ring olema piisavalt tugevad, et uut emissiooni suuta välja osta. Kui Tallinna börs peale Eesti Energia
aktsiate noteerimist peaks sisuliselt hetkega kasvama kolmandiku võrra, kas selleks on investorite suutlikkus ikkagi olemas? Kas investoritel on tagataskus või Eesti rahval kusagil peidus sedasorti vaba raha 500 miljonit eurot ehk 7,8 miljardit
krooni, mille eest Eesti Energia aktsiaid osta? Või loodetakse
rahalaeva välismaalt?
Loomulikult pole valitsus teatanud, et ta Eesti Energia ilmtingimata Tallinna börsile viib. Ehk plaanitakse noteerimist New
Yorgis, Londonis, Hongkongis või hoopiski Sao Paulo börsil
Brasiilias? Nendel aktsiaturgudel on kahtlemata rohkem suutlikkust uut emissiooni välja osta, kuid pole kindel, kas seal
just Eesti Energia peale tormi joostakse.
Samas, kui börsilemineku eesmärgiks on aktsiad vaikselt
omadele mängida, on seda parem teha just kodust kaugel, olukorras, kus keegi aktsiate vastu eriti huvi ei tunne ja seega on
võimalik osalus eriti odavalt kätte saada.

Kas need kolm tuhat täiendavat korterit tooksid Eestisse välisinvesteeringuid? Analoogia põhjal jääb arusaamatuks, millel
põhineb Eesti Energia börsileviimise pooldajate väide, et Eesti
Energia elavdaks aktsiaturgu ja köidaks välisinvestorite
tähelepanu. Kui tõsiselt süveneda, siis kõlavad Eesti Energia
odavmüügi toetusargumendid pisut naljakalt.
Eesti Energia aktsiate tänane viimine Tallinna börsile kalduks
ikkagi riikliku energiafirma poolenisti jõuga ja tasuta äraandmise suunas. Kahtlemata on see parim ajastus, kui eesmärgiks on
riigi vara odav kantimine väljavalitud huvitatud osapooltele.
AS-i Eesti Energia börsilepanekuga müüakse ka Eesti Energia
tütarfirma Eesti Põlevkivi ehk uue nimega ettevõte AS Eesti
Energia Kaevandused. Viimasele kuuluvad karjäärid, kaevandused, maad, metsad, raudteefirma ja maailmas unikaalne
oskusteave põlevkivitöötlemisest.
Üks pool Eesti Põlevkivi varade äraandmisest on see, et riik jääb
ilma strateegilistest varadest. Teine pool on ikkagi äraandmise
hind. Nagu mainitud, on Tallinna börsi aktsiate väärtus tippajaga
võrreldes all 80%. Kui nüüd panna reaalsed varad, nagu maad,
metsad jms müüki läbi aktsiaemissiooni, siis sisuliselt müüakse
ju need varad ainult 20 protsendiga nende turuhinnast (ehk siis
80-protsendise allahindlusega).
Arvestades kapitali vähesust ja Eesti Energia emissiooni
mahukust võrreldes Tallinna aktsiaturu suurusega, võib allahindlus kujuneda veelgi suuremaks  lihtsalt ei leidu piisavalt raha, ja
hinnad lähevad veel täiendavalt alla.

Strateegilised varad 10 protsendiga nende turuväärtusest

Kui näiteks Eesti Energia kinnistuid üritada müüa vabal turul
otse, saaks tulenevalt majanduslangusest teha 50% allahindlust.
Läbi aktsiaemissiooni saab aga läbi mängida 8090-protsendise
allahindluse. Siin ongi üks oluline iva, miks riigivarade odavat
väljamüüki on otsustatud korraldada läbi börsile viimise.

Eesti Energia ei elavdaks börsi

Kui tänasele Tallinna kinnisvaraturule tuleks kolm tuhat täiendavat korterit, siis kinnisvaraspetsialistid ilmselt ei arvaks, et
tegemist on turu elavdamise parima viisiga.

Kui Pullapää
Aastaid tagasi olin üks Keskerakonna ja Edgar
Savisaare vihasemaid vastaseid. Tänaseks on
asjalood muutunud ja reaalne elu on nii mõnedki mu
väärtushinnangud paika pannud. Kui midagi kahetsen, siis seda, et olin nii rumal ja sinisilmne ning
lasksin pikka aega end Isamaa ja ERSP kambal lollitada.

JAAK MOSIN
endise Läänemaa
Vabatahtlike
Jäägerkompanii ülema
asetäitja 19921993

Nüüd kuuluvad paljud jäägriveteranid Keskerakonda või
on selle partei toetajad. Kui
tahame inimväärsemat elu,
tahame olla vabad, tahame, et
meil oleks oma demokraatlik
riik, siis tuleb teha kõik selle
nimel, et järgmiste Riigikogu
valimiste tulemusel tuleks
Keskerakond riigis võimule.
Eesti kodanikkond peab
lõpuks aru saama, et alternatiivi ei ole.

Rahvarinde-vastane
ajuloputus

Börsi madalseis soodustab odavat äraandmist

Tallinna börs on tõsises madalseisus ja ilmselt ei toibu veel
mõnda aega. Kui täna on Tallinna börsil olevate aktsiate koguväärtus suurusjärgus 1,2 miljardit eurot, siis 7. veebruaril 2007
oli vastav näitaja 5,5 miljardit eurot. Selle aja jooksul on börsil
noteeritud aktsiate väärtus langenud suurusjärgus 80%.
Kõik saavad aru, et kui turg on madalseisus, siis on varad odavad
 väga kahjulik müüjale ja kasulik ostjale. Ehk  Eesti Energiat
börsile pannes on olukord kahjulik riigile ja kasulik neile, kes
neid aktsiaid odavast väljamüügist ostavad.
Saamaks täit pilti Eesti Energia odava väljamüügi riigikahjulikkusest on hea kavandatavat aktsiamüüki tinglikult võrrelda
kinnisvaraturuga. Võtame näite, et Tallinnas on müügis kuus
tuhat korterit. Tänased hinnad on võrreldes tippaegadega langenud suurusjärgus 50%. Turul aktiivset nõudlust ei ole ja kiirest
müügist huvitatud müüjad peavad oma korterid andma ära poolmuidu. Nüüd tuleb turule ootamatult veel kolm tuhat korterit,
mis tuleb kiiresti maha müüa,  turul olevate korterite hulk
tõuseb kolmandiku võrra. Mis hinnaga neid täiendavaid kortereid ostetaks ja kas neile oleks täna nõudlust? Kui tahta neist
kiiresti lahti saada, tuleb suur osa kortereist müüa totaalselt alla
turuhinna või jagada rahvale peaaegu tasuta.
Täpselt sama olukord on ka Eesti Energia aktsiatega, mis tõstavad madalseisus oleva turu mahtu kolmandiku võrra. Vahe on
vaid selles, et kui kinnisvaraturg on langenud 50%, siis aktsiaturg on tippajaga võrreldes all 80%, ning kui kinnisvara vajaks
suur osa ühiskonnast, siis aktsiainvestorid on vaid teatud hulk
inimesi.
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ODAV LÕBU: Eesti Energia aktsiate tänane
viimine Tallinna börsile kalduks riikliku energiafirma poolenisti jõuga ja tasuta äraandmisele. Kahtlemata on see parim ajastus,
kui eesmärgiks on riigi vara odav kantimine
väljavalitutele.
Seega, kes soovib osta Eesti strateegilisi maavarasid, maid,
raudteid, elektrijaamu ja kõike muud, mida Eesti Energia omab,
1015-protsendise hinnaga reaalsest hinnatavast turuväärtusest,
neil on mõistlik lunastada endale pilet emiteeritavate aktsiate
ostmiseks.
Eesti Energia müügi puhul ei saa mööda vaadata ka teise tütarfirma
 AS-i Eesti Energia Narva Elektrijaamade  äraandmisest.
Tegemist on Balti regiooni ühe tähtsaima elektrienergiatootjaga,
mis varustab nii Balti riike kui ka Põhjamaid.
Eesti Energia äraandmine on vaid üks osa süsteemsest ja hästi
kavandatud riikliku vara laialijagamisest.
Samas illustreerib see näide ilmekalt, kui tehniliselt, taktikaliselt
ja rahaliselt läbi mõeldud selline varade väljaviimine tegelikult
on ning kui keerukas on riigi tühjendusmüügi masinavärgile
vastu astuda.

1990. aastate alguses, veel
Eesti Komitee päevil, kui
Kaitseliidu ja Rahvusliku
Kaitsealgatuskeskuse juhtimise all hakkasid Eestis tekkima
esimesed oma relvaüksused,
hakati meile, nende üksuste
juhtidele, peale suruma Isamaa
ja ERSP poliitilist mudelit.
Iseenesest oli ajuloputus päris
lihtne: kõik halb tuli Rahvarindest ja tema juhilt Edgar
Savisaarelt ning kõik hea, ilus,
vaba ja demokraatlik Isamaa
ja ERSP juhtidelt. Väga pahadeks kuulutati ka need
mehed, kes astusid Kodukaitsesse, sest see olevat Savisaare
eraarmee, mille toel ta tahtvat
saada Eestimaa diktaatoriks.
Me alguses tõega uskusime
seda jama, ja nii saigi Savisaarest meie suurim vaenlane.
Jüri Adams, Mart Laar, Tunne
Kelam jt Isamaa ja ERSP juhid
olid sellist meelt: parem tulgu
uus okupatsioon, kui et
võimule jääb Rahvarinde valitsus! Natuke pani neile mõistust pähe augustiput N.
Liidus 19. augustil 1991  selle
mõjul olid nad sunnitud Ülemnõukogus kokku leppima.
Olin nende sündmuste ajal nii
Toompeal kui ka Raadiomaja
juures. Alati, kui kohtusin
Isamaa ja ERSP poliitikutega,
toonitati: kokkulepe Rahvarindega on ajutine.
25. augustil 1991 Eesti Komitee juhatuse istungil, kuhu
sõitsin koos Kaitseliidu ülema

Manivald Kasepõllu ja Jüri
Estamiga, tegi Tunne Kelam
ettepaneku võim Toompeal relvaüksuste poolt üle võtta.
Nõudsin, et rünnakkolonni
eesotsas läheks Eesti Komitee
rahvuslipuga. Selleks ei jätkunud neil julgust, ja võimuvõtmine jäi ära.
Kui Isamaa ja ERSP 1992. a.
oktoobris võimule tulid ja valitsuse moodustasid, mindi
eriti ülbeks. Taheti kõigist
nagu tankiga üle sõita ja hakati
tegema tegusid, mis ei tulnud
kasuks ei Eesti riigile ega tema
rahvale. Ja kõige selle taustaks
oli kole kisa: Savisaar!..
Savisaar!..

Asjast hakati aru
saama

Meie Pullapääl hakkasime
aegamööda aru saama, et see,
milles kogu aeg süüdistati
Savisaart, viidi Laari valitsuse
poolt jõhkralt ellu. Meid nagu
ei peetud millekski ja kogu
1992. a. talve olid jäägervabatahtlikud poolnäljas ja
teenisid Eesti riiki talvelgi
suvemundrites.
Seda alandust ei unustata, see
peetakse meeles. Kuidas seda
suhtumist meisse nimetada,
see jäägu ajaloolaste mureks.
Alles 1993. a. märtsis arvati
jäägrikompanii
kaitseväe
koosseisu, seda üksiku õppekompaniina pataljoni õigustes.
Kas siin saab rääkida mingist
aatest või ideoloogiast? Mina
nimetaksin seda rahvuslikuks
häbiks. Ja ärgu keegi mõelgugi
mulle vastu vaielda, sest ma
pole suvaline möödakäija või
kauge pealtvaataja. Tegin kõik
selle läbi vanemohvitserina ja
võrdselt oma sõduritega.

Rahvuslik reetmine ja
rahvuslik häbi

Meenub 1993. a. ärev suvi, kui
Eesti seisis kodusõja või,
õigemini, verise relvakonflikti
äärel.
Konflikt oli puhkenud Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii juhtkonna (teda
toetasid Kaitseliidu relvaüksused ja Kaitsealgatuskeskuse
reserv) ning võimule pääsenud
IsamaaERSP juhtpoliitikute
vahel. Lahkarvamusi oli nii
kaitseväge puudutavates küsimustes kui ka selles poliitikas,
mida oli asunud ajama
IsamaaERSP valitsus. Eesti
riigi huve arvestavatest ja
rahvuslikult mõtlevatest ohvitseridest oli otsustatud vabaneda maksku mis maksab 
kasvõi verevalamise hinnaga.
Valitsusse kuulunud poliitikud
(peaminister Mart Laar, kaitseminister Hain Rebas, siseminister Lagle Parek, justiitsminister Kaido Kama jt) ei
oleks saanud kuidagi ellu viia
oma erastamis- ja ärastamispoliitikat, sest neil oleks tulnud arvestada tugeva ohvit-
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jäägrid saadeti Paldiskit vallutama
Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii võitlejad jäid ustavaks oma juhtide üleskutsele mitte sattuda paanikasse,
säilitada rahu ja meelekindlus, tegutseda vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele. Neid innustas mõte: Jumal ja eesti
rahvas on meiega! Kompanii tegutses rannikul, vaja läks nii kuivamaa- kui ka veesõidukeid.
Pildil: Jaak Mosin oma meestele kõnelemas laeva sisseõnnistamisel Paldiskis 1993. aastal.
Foto erakogust

KAUGE NOORUS: Mosin
1979. aastal Väimelas.
serkonnaga, kes ei mõelnudki
seda rahvavaenulikku poliitikat, neid lausa seatempe heaks
kiita. Sellepärast tuligi rahvusliku meelsusega ohvitserid
asendada endiste Nõukogude
armee ohvitseridega. Need,
tundes süümepiina okupatsioonivägedes teenimise pärast, olid kõigega nõus ja hoidsid suu vett täis.
Nagu on märkinud tolleaegne
Saksamaa suursaadik Eestis
Henning von Wistinghausen
oma mälestusteraamatus: Laar
läks omade kallale.

Jäägrid löögi all

Miks ja kuidas läks Mart Laar
omade kallale ning mis või kes
teda selleks sundis?
Jäägrid relvastati ja varustati
lahingumoonaga ning saadeti
üle võtma Venemaale kuuluvat
Paldiski sõjaväebaasi, mille
territooriumil paiknes tuumareaktor.
Täienduseks olemasolevale

relvastusele said jäägrid veel
187 000 automaadipadrunit,
400 granaati, 10 kergekuulipildujat (igale 2500 padrunit
laskemoona), 10 snaiperpüssi,
mürske 75 mm tankitõrjesuurtükile, maastiku- ja veoautosid ning muud varustust.
Seda kõike vaatamata sellele,
et suursaadikute tasemel olid
käimas Venemaa ja Eesti
Vabariigi vahelised läbirääkimised Paldiski baasi üleandmisest Eesti Vabariigile.
Need, kes selle provokatsioonilise operatsiooni ette
valmistasid, nähtavasti lootsid, et jäägrite juhid keelduvad käsku täitmast või, mis
veel hullem, jäägrid hävitatakse lahingus Venemaa relvajõududega.
Käsk oli ühene: kehtestada
Eesti Vabariigi kaitseväe kontroll kogu Pakri poolsaare üle.
Käsk tuli täita 24 tunni jooksul, ja käsu me täitsime.
Saime suurepäraselt aru, mis
oli juhtunud. Olime reedetud
nii oma riigi valitsuse kui ka
kaitseväe kõrgema juhtkonna
(kindral Aleksander Einseln)
poolt.
Mida aga selle provokatsiooni
kavandajad ette ei osanud näha
ega isegi aimata, oli see, et
jäägrite juhid lepivad Paldiski
garnisoni juhtkonnaga kokku
ja verevalamine jääb tulemata.
Kokkulepe oli ränk ja otsekohene: jäägrid ei täida ühtki
kaitseväe juhtkonna korraldust enne, kui ei ole seda läbi
rääkinud Vene garnisoni
juhtidega.
Relvakonflikti ei toimunud,
aga kas Eesti valitsuse poolt

meile selle eest tänu avaldati?
Hoopiski tagandati eesti garnisoni ülemaks määratud jäägrikompanii komandör Asso
Kommer, jäägrid aga jäeti Paldiskisse halbadesse majutusja olmetingimustesse, sisuliselt  nälga.

Tagasi Pullapääle

Niisuguses olukorras ei jäänud
üle midagi muud, kui vabatahtlike väeosa Paldiskist välja
tõmmata ja naasta oma põhibaasi Pullapääl.
Meie meelest reeturiteks osutunud valitsuseliikmed (välisminister Trivimi Velliste, kaitseminister Hain Rebas, siseminister Lagle Parek) saavutasid aga selle, et valitsus otsustas meie väeosa laiali saata.
Panna relvad maha okupatsioonivägede silme ees  kas
suuremat alandust osati
Toompeal veel välja mõelda?!
Jäägrite juhid ütlesid valitsusele kindla ei ja tegid avalduse, et väljuvad Kaitseväe
Peastaabi juhtimise alt, ning
viisid väeosa Paldiskist välja
alles siis, kui missioon oli
Kalevi pataljonile üle antud, et
säilitada Eesti Vabariigi au ja
väärikus.
Jäägrid hõivasid uuesti vahepeal maha jäetud Pullapää
baasi  ja Pullapää kriis jõudiski kätte. Kunagi tuleks see
kõik läbi vaadata ja tegelikud
süüdlased välja selgitada.

Pullapää kriis oli eelkõige poliitiline kriis

Kriisi haripunktis, kui kindral
Einseln, kellel oli ikkagi isu
vere järele, tõi Läänemaale

lähtepositsioonile Võrust Kuperjanovi pataljoni ja kui rünnakuks oli veel vaja ainult
käsku, sekkusid opositsioonijõud eesotsas Edgar Savisaarega.
Savisaar rääkis küll vähe, aga
tegi mitu jõulist avaldust, mis
tulid valitsusele ootamatult.
Kui Keskerakonna saadikute
eestvedamisel kutsuti kokku
Riigikogu erakorraline istungjärk, oli kõigil selge, et
kriis tuleb lahendada läbirääkimiste teel.
Laari valitsus kaotas kaitseministri  surmahirmus Hain
Rebas põgenes riigist. Hiljem
astus tagasi ka siseminister
Lagle Parek.

Nii et võlgneme tänu Edgar
Savisaarele ja Keskerakonnale, et relvakonflikt jäi toimumata.
Meil, sõduritel avas see aga silmad ja andis äratundmise, et
meie riigi poliitilised juhid olid
meid petnud, hirmutades
Savisaare-ohuga, ise aga meid
rängalt reetes ja ka enestele
igavese häbi kaela tõmmates.
Usun, et tulevad ajad, kui need
sündmused saavad õige ajaloolise hinnangu. Selleks peame kõik kaasa aitama, et Eestis
tuleks võimule ausad ja Eesti
riigist hoolivad jõud.

Mis sai edasi?
1993. a. septembris võtsid Rahvusliku Kaitsealgatuse
Keskuse ohvitserid vastu otsuse saata mind Norrasse, et
saaks, ära kasutades sealseid tutvusi, teavitada Euroopa
avalikkust Eesti Vabariigis kujunenud olukorrast. Siinne
meedia jm infokanalid olid meie jaoks suletud ning Eesti
üldsust oli võimatu informeerida kujunenud olukorrast.
Relvakonflikt võis lahvatada ükskõik kus, sest meie
reserv ja Kaitseliidu teatud malevate relvaüksused olid
lahinguvalmis.
Jõudes Stockholmi, kohtusin sealse eestlaskonna esindajatega. Mind veendi Oslosse mitte edasi sõitma ja lubati
igati aidata. Olles olnud illegaalselt Rootsis kaks nädalat,
pöördusin 28. septembril 1993 Rootsi võimude poole ja
palusin ajutist asüüli. Mingit abi ega mõistmist ma Rootsi
eestlastelt ei saanud  kõik olid Isamaast ja ERSP-st
eufoorias. Ka seal käis sama jutt mis Eestis: vaenlased on
Keskerakond, Rahvarinne ja Savisaar.
Tulin 1. detsembril 1993 Eestisse tagasi  algas pikk
põrandaaluse elu. Tänu valitsuse vahetumisele ja Edgar
Savisaare saamisele siseministriks ei kujunenud see eriti
raskeks, sest inimjahti minu peale ei peetud.
Jaak Mosin

MÄLESTUSEKS

Harry Männil
17.05.1920

10.01.2010

Lahkunud on suurärimees ja
kunstikoguja Harry Männil.
Harry Männil sündis 17. mail
1920 Tallinnas ja lõpetas
Gustav Adolfi Gümnaasiumi.
Enne kodumaalt lahkumist
1943. aastal alustas ta Tartu
Ülikoolis majandusõpinguid,
mis jätkusid Soomes.
Pärast sunnitud äraminekut
kodumaalt alustas ta uut elu
kaugel Lõuna-Ameerikas ja
alates 1946. aastast elas Venetsueelas. Aastatega kujunes Harry Männilist Venetsueela tuntumaid ettevõtjaid.
Tema juhitud ACO Grupp
kontrollis enam kui kuuendikku Ladina-Ameerika ühe
võimsaima riigi kaubandusest.
Paralleelselt majandustegevusega pani Harry Männil
aluse maailma ühele suurimale ja hinnatumale Kolumbuse-eelse kunsti kogule.
Perekond Männilite kunstikogu kuulub maailma 200
suurima hulka.
Harry Männili ja Henry
Radevalli poolt kodumaale
annetatud Eduard Viiralti
teosed panid aluse Rahvusraamatukogu Viiralti galeriile. Männili initsiatiivil ja toetusel asutati tänini välja antav
Eduard Viiralti kunstiauhind.
Harry Männilil on hindamatud teened Eesti taasiseseisvumisel ja moodsa majanduse ülesehitamisel.
Tegutsedes peaminister Edgar Savisaare loodud ja peaminister Tiit Vähi ajal tööd
jätkanud Välis-Eesti nimekatest ettevõtjatest koosneva
majandussõprade klubi presidendina, andis maailmanimega Venetsueela suurettevõtja sellesse suure panuse.
Asudes heast tahtest ja oma
kuludega sünnimaad abistama, sattusid Männil ja tema
perekond aastaid kestnud
rahvusvahelise nõiajahi hammasrataste vahele. Peale põhjalikku uurimist kinnitas
Riigiprokuratuur, et kindlad
tõendid, mille alusel Männilit püüti natsikurjategijaks
tembeldada, olid alusetud.
Kõik see ei heidutanud teda
kodumaa teenimisel ning
nõnda pälvis Harry Männil
oma sõprade ja Eesti ühiskonna varjamatu tunnustuse.
Harry Männil oli Malta ordu
rüütel ja USA-s Lousianas
asuva Thibodauwi linna
aukodanik. Venetsueela riik
annetas talle Sol de Carabobo
ja Francisco Miranda ordeni,
Rootsi kuningas aga Kuningliku Põhjatähe ordeni.
Lahkus suur eestlane.
HARDO AASMÄE
JANNE ANDRESOO
IVI EENMAA
PEETER ERNITS
ANDRES KOLLIST
TIIT MADE
REGINA MERI
ARNOLD RÜÜTEL
EDGAR SAVISAAR
VILJA SAVISAAR
VAINO VÄLJAS
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Kas ja kuidas võib ajakirjandus
sekkuda poliitikasse?
President Toomas Hendrik Ilves pidas Eesti Ajalehtede Liidu meediakonverentsil kõne, mille oli pealkirjastanud ladinakeelse sententsiga Quis
custodiet ipsos custodes?, eestikeeli siis: Kes valvab valvureid?.
Või nüüdisaegsemas kõnepruugis: Kes kontrollib kontrollijaid endid?
Blogis innojairja.blogspot.com võtab presidendi meediat arvustava
kõne kohta sõna kauaaegne majandusajakirjanik INNO TÄHISMAA.

Ilvese ettekandest

jääb mulje, justkui ajakirjandus oleks omale ise haaranud nn neljanda
võimu ja tal pole mingit õigust seda omatahtsi teostada, muuhulgas siis
ka sekkuda poliitikasse. Ühelt poolt on muidugi tõsi, et ajakirjandus ei
saa tõesti kaotada presidendi institutsiooni või laiali saata parlamenti, tal
pole selleks lihtsalt voli, ja see läheks ka vastuollu demokraatliku
ühiskonna põhimõtetega, ent ometi ON ajakirjandusel tähtis roll
demokraatlike institutsioonide tasakaalustajana.
Ja see nn neljas võim ei tulene mitte Prantsusmaalt, nagu Ilves räägib, vaid USA-st, mille
juhtkond keelas põhiseaduse 1. parandusega (nn first amendment) kehtestada seadusi, mis
piiravad ajakirjandusvabadust. Mis tähendab kaasaegses mõttes vaba ajakirjanduse sündi. Kus
ajakirjandusest on saanud demokraatia valvekoer, ehk ise üks oluline institutsioon, mis tagab
võimude lahususe ja sekkub vajadusel ühe või teise võimu tegevusse.

27. jaanuar 2010

Kes juhib Eesti
Eesti riiklik meedia on tervele mõistusele arusaamatu mõnuga mananud Läti demokraatia allakäiku
ja Diena meediagrupeeringu uute omanike läbipaistmatust. Rahvusringhäälingu meedianõunik Tarmu
Tammerk kuulutas ETV-s näppu viibutades, et meediatarbijate võimalus meediaomanikke väljaande
impressumist tuvastada on ausa ajakirjanduse ja
seega demokraatliku ühiskonna toimimise eeldus.
Mis on kahtlemata sulatõsi.

Ehk siis,

ajakirjandusel mitte pole ÕIGUST, vaid lausa KOHUSTUS sekkuda poliitikasse. Ent ta peab
seda tegema, arvestades sõltumatuse printsiipi, lähtudes laiema avalikkuse tahtest. Sellest johtuvalt on just ajakirjandusväljaanded need, kes regulaarselt korraldavad avaliku arvamuse
küsitlusi, kus siis väljendub rahva arvamus ja tahe. Eestis, tõsi, on ajakirjandus nii vaene, et ta
seda teha ei suuda, ning edastab valitsuse poolt kinni makstud uuringute tulemusi. Ent nii nagu
uuringutega, nii on ka kõige muuga: kes maksab, tellib muusika. On selge, et valitsus saab endale
sobivaid tulemusi.

Teine asi

on muidugi ajakirjanduse sõltumatus, kus on teada, et juhtiv meediagrupp Eesti Meedia, mida
juhib Mart Kadastik ja kuhu kuuluvad juhtivad meediakanalid Postimees ja Kanal 2 ning raadio
Kuku, on sisuliselt Reformierakonna sülekoer. Ehk kamp endisi punavõimu lakeisid, kes on hiilivalt uuesti võimule tulnud. Ja seda vaatamata asjaolule, et Eesti Meedia rajaja oli endise tähtsa
riigimehe poeg Heldur Tõnisson ning see kuulub Norra meediakontsernile Schibsted. Ent nagu
olen aru saanud, huvitab Schibstedi vaid raha, mitte see, mis asja see meediagrupp Eestis ajab.
Eesti teine suur meediagrupp, Hans H. Luige oma, kuhu kuulub näiteks ajaleht Eesti Ekspress ja
osaliselt ka Päevaleht, on kaldu IRL-i poole. Mistõttu praeguses olukorras, kus võimul on korraga Reformierakond ja IRL, meedias valitsuse kriitika sisuliselt puudub. Ja siis pole ka imestada, kui Mart Kadastik kirjutab oma juhtkirjades mobiiltelefonidest, suvilavargustest ja
kobrastest, ning Hans H. Luik on olulistes küsimustes üldse vait. Elavnedes vaid mõni aeg enne
valimisi, kus tuletab meelde, kui paha tegelane on Edgar Savisaar. Kuigi Savisaare poole kaldub
juba rahva enamuse poolehoid, nagu näitasid viimased valimised, kus Savisaare vastu Tallinnas
kambaka teinud kõik ülejäänud said haledalt lüüa. Mida on põhjendatud asjaoluga, et Savisaare
poolt hääletasid venelased. Aga see ei muuda asja, Eestisse kodu loonud venelased on samuti
Eesti rahvas, ja neid ei saa lõpmatuseni ignoreerida.

Eelneva kokkuvõtteks,

Eesti ajakirjandus ei kanna seda olulist rahva arvamust ja häält, mida ta kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas peaks kandma. Mis on PEAMINE põhjus, miks demokraatia on sattunud Eestis
ohtu? Võimustruktuurid näevad, et ajakirjandus on nõrk, ning laiendavad oma võimu. Mis siis
kokkuvõttes väljendub selles ametnike riigis, mis Eestis on tekkinud ja millest isegi poliitikute
jõud enam üle ei käi. Nõrk ajakirjandus on lasknud sel sündida. Ajakirjandus on olude sunnil
materdanud küll ainult Savisaart, ent olukorras, kus Savisaar ja tema liitlased on avalikkuse
silmis maa sisse tambitud, ent omavad endiselt rahva enamiku poolehoidu, on kujunenud välja
pentsik olukord, kus rahva enamusel, kes peaks demokraatlikus ühiskonnas olema võimu juures,
puudub võimalus seda võimu teostada.
Demokraatlikus ühiskonnas peaks sellises olukorras sekkuma ajakirjandus, ning kritiseerima
võimustruktuure, kuni võimulolijad, kes on rahva enamuse usalduse kaotanud, võimult taanduvad, ent Eestis ütleb president selle peale, et ajakirjandus ei tohiks poliitikasse üldse sekkuda.
Mis tuleneb omakorda presidendi kartusest, et kui ajakirjandus võimu liigselt kritiseerib, siis
tuleb ka temal endal võimult taanduda.

Demokraatlikus ühiskonnas,

kus ajakirjandusel on oluline roll võimude tasakaalustajana, ja olukorras, kus võimud rahvast
kaugenevad, ka rahva arvamuse ja tahte kandjana, lausa PEAB sekkuma poliitikasse. Eriti nüüd,
kus räägitakse just sellest, et võimud on rahvast kaugenenud. Ja rahvas on justkui võimetu
midagi tegema.
Tegelikkuses olid väga head Postimehe aktsioonid, kus nõuti Riigikogu liikmete palkade vähendamist. See oli selge rahva arvamuse ja tahte väljendus. Loomulikult ei saa ajakirjandus endale
lubada anarhiat, kus siis rahvas otsustab, et ei maksa makse ja natsionaliseerib keskpanga, ent
praeguses olukorras, kus võimud rahvale sõna otseses mõttes näkku sülitavad, on ajakirjandusel
viimane aeg sekkuda. Sest sellest sõltub ajakirjanduse enda tulevik. Ajakirjandus kaotab ise oma
lugejad, kui ta enam rahva ehk lugejate arvamusega ei arvesta. Kui ta loob järjekindlalt tegelikkusest moonutatud pildi. See maksab ajakirjandusele endale hiljem valusalt kätte, ja paljude
väljaannete jaoks on see tõehetk käes.

Paradoksaalsel kombel

on just vaba turg praegu see hoob, mis sunnib ajakirjandust olema rahvalähedasem ehk valitsuskriitilisem, ja unustama oma vanad lojaalsused. (Siit ka vastus presidendi küsimusele, kes
kontrollib ajakirjandust: see on rahvas ise, lugeja, vaba turu kaudu.)
Seda on juba märgata, näiteks on Õhtuleht kõige kollasema tabloidina, veidral kombel Eestis
kõige sõltumatum väljaanne, avaldanud viimasel ajal terve rea valitsuskriitilisi artikleid.
Lumepall on veerema läinud, ja mul on tunne, et valitsusel ei õnnestu seda enam peatada ning
ajakirjanduse suud kinni panna. Isegi kui seda anub president Toomas Hendrik Ilves, kes on ise
võimetu poliitikasse sekkuma, kuna praegune riigivõim on tema enda ametisse upitanud.

INDREK VEISERIK
indrek@kesknadal.ee

URMI REINDE
urmi@kesknadal.ee

Kuna meie meediatehnoloogide Läti-käsitlus on justkui
kantud murest, et Diena uued
omanikud võivat siseneda ka
Eesti turule, kaeme perra, kes
omab ja juhib Eesti meediat
enne Lätist kardetavat ristiretke.
Eesti peavoolu-ajakirjanduse
näol on tegu Reformierakonna
ja IRL-i vahel jagatud pärusmõisaga, kus teistel parteidel
on praegu õigus nii enne kui ka
pärast valimisi ainult kolakat
saada. Välja arvatud muidugi
juhul, kui nad pole Reformi või
IRL-i teenistuses nagu Rohelised. Näiteks SDE minetas
meedia soosingu kohe pärast
Ansipi valitsusest väljumist;
pärast paariminekut Keskerakonnaga Tallinnas sai SDE-st
peavoolumeedia käsitluses
ehtne paariapartei. Välja arvatud aga siiski need sotsidest,
kes püüavad koalitsiooni Keskerakonnaga lõhkuda ja selleks
kangutavad meedia abil Jüri
Pihli oma partei seest.

ametisse pannud ERR-i nõukogu. Reformierakonna kauaaegse tipp-poliitiku isik ei võimalda aga kuidagi kaitsta teesi
avalik-õigusliku ringhäälingu
juhtimise apoliitilisusest ega
mitte ka poliitilisest tasakaalust. Rääkida saab ainult koalitsioonisisesest tasakaalust.
IRL-i volil tasakaalustab 65tuhandese kuupalgaga Allikmaad juhatuses 55-tuhandeline
Tiina Kaalep-Tarmak.
ERR-i ühiskondliku nõukoja
koosseisu määrab ERR-i nõukogu. See nõukoda peaks kirjade järgi ERR-i programmi
küsimustes ja arengukavade
koostamisel tagama ühiskonna
huvigruppide ja valdkondade
esindatuse. Näiteks vene keelt
kõnelevate Eesti elanike või ka
kodanike, kui soovite, esindatus on Rahvusringhäälingus
tegelikult tagamata. Vene nimega on nõukojas vaid üks liige
 Prantsuse Lütseumi vene keele õpetaja Ljudmila Jelanskaja.
Sellega on 15-liikmelises
kogus kolmandik Eesti rahvast
esindatud ühe inimesega. Tõsi,
ERR-i 5-liikmelises juhatuses
pole ühtki venelast. ERR-i
nõukogus on küll Igor Gräzin
(Reformierakond), kes on venelane või eestlane siiski täpselt
vastavalt vajadusele.
Struktuuris audiitoriga samal
pulgal oleva ERR-i eetikanõuniku Tarmu Tammerki on ametisse nimetanud ERR-i juhatus
nõukogu nõusolekul. Aru annab Tammerk nõukogule ning
ka lahti saab teda lasta ainult
nõukogu. Ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks teeb ta
aga ka juhatusele, kuigi nende
ettepanekute täitmine pole
juhatusele kohustuslik. Tegu on
seega ebamäärast staatust
omava meediaametnikuga, kes
justkui peaks korrigeerima
juhatuse tegevusi, aga samas
määrab juhatus näiteks tema
palga suuruse. Ja nii polegi
imestada, et Tammerk laveerib
oma soovitustega nõukogu ja
juhatuse poliitilistest karidest
mööda (loe: üritab teha nii, et
Reform oleks söönud ja IRL
terve).
ERR-i nõukogu esimehega

Alustame riiklikust
Rahvusringhäälingust

(ERR)
ERR-i juhib Riigikogu poolt
ametisse pandud 10-liikmeline
poliitiline organ  nõukogu,
milles poole moodustavad
Riigikogu fraktsioonide esindajad (Igor Gräzin, Marika
Tuus, Peeter Kreitzberg, Maret
Merisaar, Villu Reiljan). Nõukogu juhib ETV-ga konkureeriva eratelekanaliga TV3
äriliselt seotud Tele2 tippjuhtkonda kuuluv Andres
Jõesaar. Spetsialistidena on
kaasatud Ela Tomson ja Hagi
Shein, millega on nihestatud ka
nõukogu parteiline pariteet 
IRL-il ja Sotsiaaldemokraatlikul Parteil on nõukogus kaks
liiget, teistel erakondadel üks.
Nn spetsialistina on nõukogus
ka väidetavalt kriminaalse
kuulsusega Gildi-pankur Rain
Tamm (tema büroo läbiotsimise kajastamisel ei leidnud
meedias vähimatki äramärkimist mehe positsioon ERR-i
juhtorganis).
ERR-i juhatuse esimehe Margus Allikmaa on kirjade järgi

seonduva TV3 kodulehelt ei
selgu üldse, kes on telejaama
omanikud. Viide TV3 ning
tema sõsarate 3+ ja TV6 kuulumisele Modern Times
Groupi (MTG) koosseisu eeldab täiendavat otsingut emafirma lehelt. 30 riigi teleturgudel tegutseva börsifirma
peakorter asub Stockholmis
ning selle suuremateks omanikeks on lisaks Investment AB
Kinnevik ning Rootsi pangad
ja investeerimisfondid.
TV3 kodulehelt ei leia ka infot,
kes on kanali tegevjuht. Kuigi
juba mullu septembri lõpust
juhib ettevõtet Priit Leito, kes
toodi sinna Ekspress Grupi
tegevjuhi kohalt. Toimumas on
Ekspress Grupi ja TV3 lähenemine, mis ilmselt läheb kaugemale varasematest koostöökatsetest. Mida kinnistas
veelgi detsembris juhtkonnavahetus Ekspress Gruppi
kuuluvas Delfis  viimase
juhiks toodud Sven Nuutmanni varasemateks tööandjateks on olnud Tele2 ja MTG
ettevõtted.
Ekspress Grupis on lisaks Eesti
Ekspressile ja Delfile ka
Maaleht ja Eesti Päevaleht
(viimane kahasse Mart Laari
kunagise valitsuse ministri
Jaan Manitskiga). Mullu septembri lõpu seisuga kuulus
Ekspress Grupi aktsiatest Hans
Luigele kontrollpakk, kuid
omanikuna on kirjas ka ING
Luxembourg S.A. kliendid ligi
10 protsendiga ja väikeaktsionärid üle 20 protsendiga.
Huvitav, et ka Läti Diena ostu
puhul räägiti Luxembourgi
investoritest, keda justkui olevat esindanud Luxembourg
Financial Servicei (LFS)
kaudu Kalle Norberg.
Seesama Norberg kuulub juba
2004. aastast Ekspress Grupi
nõukokku. (Vt. lisaks http://www.nasdaqomxbaltic.com/u
pload/reports/eeg/2009_q3_et
_uni.pdf), Ekspress Grupi
struktuuripilt lk 14.

Kadastiku meediagrupist

Andrus Ansipi parteid ja valitsust eriti soosivasse meediagrupeeringusse, mida juhib
Mart Kadastik, kuuluvad Kanal 2, Postimees, Trio raadiogrupp (sh Kuku raadio) ja
suuremad maakonnalehed.
AS Eesti Meedia kuulub 100%
Norra firmale Schibsted ASA.
Nõukogu nelja skandinaavlasest liikme seas on ka Rootsi
Schibstedi (Svenska Dagbladet ja Aftenposten) haru juht
Raoul Grünthal, kelle vaarisa
oli Jaan Poska. Jaan Tõnissoni
poeg Heldur müüs oma osaku
Postimehes 2007. aastal.
2008. aasta suvel koondati
Eesti Meedia osalusega maakonnalehed ühte firmasse AS
Ühinenud Ajalehed. Sinna
kuuluvad Pärnu Postimees,
Sakala, Virumaa Teataja,
Järva Teataja ja Valgamaalane.
Ühinenud Ajalehtede osalusest kaks kolmandikku kuulub
Eesti Meediale elik Schibstedile ja kolmandik Kadastiku
kohalikele meediakiltritele
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Kujundus: Toimetus

meediat enne Läti ekspansiooni?

EESTI MEEDIA
PÄRUSMÕIS:
Kogu põld on jagatud ja
teistel ei ole sinna asja.
See seltskond määrab, kes on
riigis võimul. PBK ja Kesknädal
hulbivad teises universumis.

Pressinvestist (Margus Mets,
Kaarel Ader, Peep Kala).
Ekspress Grupi ja Eesti Meedia
ühisteks lasteks on Õhtuleht,
Linnaleht (Tallinnas, Tartus ja
Pärnus), Ajakirjade Kirjastus,
Express Post (s.o kojukanne).
Mis tähendab, et tegelikult valitseb Eesti meediaturgu üks
grupeering ja konkurentsist
saab rääkida (suurte reservatsioonidega) vaid toimetuste
vahel. Mille peale kostavad
meediatehnoloogid kooris, et
erinevalt kogu muust maailmast (ja eriti Lätist!) pole Eestis meediaomanikel ajakirjanduse sisule seni mingit mõju
olnud, ja seepärast pole omanike poolt meedia sisu kallutamist karta ka tulevikus...
Soome Alma Media kontserni
Kauppalehti harusse kuulub
BNS, mille tegevjuhiks on oma
Keskerakonna-foobia poolest
kurikuulus Anvar Samost.
Bonnieridele kuulub Rootsi
majanduslehe Dagens Industri
Eesti sõsarväljaanne Äripäev,
mille toimetus on eelkirjeldatud meediast ainsana ausalt
enne valimisi juhtkirjas kuulutanud, et nemad toetavad IRLi
ja Reformierakonda.
Ülejäänud Eesti ajakirjandusel

on kombeks igasugust poliitilist kallakut eitada. Eesti ajakirjanduse paremkreen on nii
totaalne, et sellest ei saa ka suur
osa ajakirjanikke isegi aru.
Põhjamaades kaitsevad ajakirjanike töö- ja kutsehuve maailma tugevaimad ametiühingud, samade firmade Eesti (ja
ka Läti) harudes ametiühingud
sisuliselt puuduvad. Kusjuures
ka Eesti riigi poolt rahastatavas
Rahvusringhäälingus näitas
reformierakondlik Margus
Allikmaa mullu koha kätte töötajate usaldusisikule, kes on ka
Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liige. Teiste ajakirjanike
huve kaitsma pidav Maris
Johannes nimetas aga suureks
võiduks koondamise tühistamise asemel iseenda palga
viiekordset alandamist ja saate
üleviimist vähemkuulatavale
lainepikkusele.
Kui ajakirjanikud ei suuda isegi
seaduslikule garantiile tuginedes seista iseenda õiguste
eest isegi mitte riigiringhäälingus, siis pole loomulikult põhjust arvata, et neil jätkuks selgroogu paremale kallutatud
meediaomanike diktaadi tasakaalustamiseks.

Ülo Vooglaid:

Rahvusringhääling 
piinlik hakkab!
Eesti ajakirjandus on
rahvusliku ja riikliku
eksistentsiga seotud
probleemid kas
maha vaikinud või
kiiresti kraavi suunanud.
Täpsem oleks öelda,
et ühtki suurt, kogu
rahvast hõlmavat
probleemi ei ole (eitea-kellele-kuuluvad) Eesti ajalehed,
raadio ja televisioon
puudutanud. Postimehes pole ammu enam üritatud saada
juure pihta. Ajakirjanikud, kes tahtsid ja oleksid suutnud seda
teha, on ammu lahti lastud.
Foorum on nii nõrgal teoreetilisel ja metodoloogilisel
alusel, et vaatajatel hakkab piinlik. Pealtnägija, Vabariigi
kodanikud, nagu ka Rahva teenrid on justkui teravad,
aga kõne alla võetakse neis kõigis kolmandajärgulisi
küsimusi.
(Kirjast Eesti Klubile 17. jaanuaril 2010)

Ka meediaväljaannete toimetustes võiks
toimuda valimised
Kui saame valida Riigikogu ja kohalikke omavalitsusi, lootes, et uus koosseis tegutseb paremini,
võiks korraldada valimisi ka meediaväljaannete
toimetustes, et paraneks väljaannete sisu ja kvaliteet.
Mitmed väljaanded ajavad oma poliitikat ning
jätavad põhjuseta avaldamata nende autorite lood,
kes toimetajatele ei meeldi. Kui ajakirjandus
läheks teist rada, oleks ajalehtede ja ajakirjade sisu tunduvalt asjalikum
ning väljaanded loetavamad kui praegu.
Kuidas neid valimisi korraldada?
Väga lihtsalt. Näiteks kolme aasta tagant võiks väljaanded avaldada
kupongi, kuhu lugejad-tellijad saavad kirjutada vähemalt kolme oma
lemmikajakirjaniku nime. Küsitlustulemuste põhjal koostataks TOP 10.
Enim hääli teeninu saaks peatoimetajaks ning valiks ülejäänute hulgast
endale toimetuskollektiivi, kellega väljaannet edasi teha.
Ma ei tahaks küll kellegi kohta midagi pahasti öelda, aga nii mõnigi
väljaanne on omadega toppama jäänud, sest uuenduskuuri läbib vahel
vaid väljaande kujundus.
Oleks tore, kui näiteks Õhtuleht noorendus- või värskenduskuuri läbi
teeks ning seda aitaks teha valimised lugejate-tellijate osavõtul.
Loomulikult oleks vaja muuta Pärnu Postimehe toimetust, sest siiani on
mulje, et tegemist on ikka Pärnu Kommunistiga.
Ühesõnaga, kui lugejate osalusel saaks valida toimetajaid, siis tõuseks
nii mõnegi väljaande maine ning rahvas tunneks tellimise vastu suuremat huvi.
Ainus ajakiri, mis pikemat aega olnud mitmekülgne ja sisukas, on
Nädal. Minu arvates Einar Ellermaa sobib igati seda väljaannet juhtima, sest tema ei aja lolli poliitikat ning avaldab kõike, mis telemaastikuga seonduvalt väärib avaldamist.
Kohalikest ajalehtedest on minu meelest kõige sisukam Tori vallaajaleht Kaldad.
Korraldagem meediaväljaannete toimetustes valimised, et väljaanded
oleksid taas mitmekesise sisuga ning et neis puuduks toimetuspoliitika
paha hais.
Hillar Kohv Viinahaualt, Tori vald, Pärnumaa
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Vastukaja eelmise numbri juhtkirjale
Lp. Arvo Sarapuu, Riigikogu liige. Lugesin Teie
analüüsi viimases Kesknädalas. Nõustun.
Viimased 23 aastat olen Kanada elanik. Jälgin
Eesti arenguid ning imestan, miks Eesti käsitleb
oma riigi majandust erinevalt Kanada riigist. Ka
USA-st ja Austraaliast on mul muljeid, mis võrdluses Eestiga hämmastavad.
Eelmise aasta lõpul lugesin, et Eesti piimal pole
turgu ning sellepärast las see piimandus
väheneb, kasvõi kadugu üldse. Meenus minu
lapsepõlvekodu, kus igal hommikul viidi piim
meiereisse ning tagasi toodi lõss, ja meiereis pakiti eksportvõid vineerkastidesse. Selle lõssiga
toideti vasikaid ning ka sigu, millest omakorda
tuli peekon ekspordiks. Ei olnud kurtmist, et
piimal pole turgu. Minu kodutalus kasvas 4 last,
naabertaludes 35.
Selle, mida Stalin alustas, viis lõpule Mart Laar.
Et Eesti vabanemisel riigi juhtimine läks aferistide kätte, selles oli oma süü ka Eesti haritlaste
passiivsusel. Tiit Madisson kritiseeris seda alalhoidlikkust, aga kui me nüüd vaatame üle
esimeste erakondade liikmeskondi, siis näeme,
kui vähe oli seal majanduse asjatundjaid ja teadlasi.
Kahe aasta eest jalutasin oma vanaisa sünnikodu
maadel. 100 ha on rohumaa, mille viimaseid hektareid niitis kuuenda põlvkonna Mart. Et euroraha saada 1000 kr/ha  hein jäi maha. Kokku
100 000 kr. Uue prantsuse traktori maksumus
(600 000 kr) tuleb tagasi kuue aastaga. Mart on
oma suguvõsa kolmanda põlve arst, praegu TÜ
doktorant. Ütlesin talle: kui austraallased seda
näeks!!! Austraalias nägin, kuidas lehmad sõid
10 cm kõrgust rohtu... Mardi sugulane oli
Austraalia arst, ühel perioodil oli tal arstitöö kõrval 36 ha maad, millel oli kasvamas 36 noorlooma, aed ümber, tiigis joogivesi, karjas käidi
kord nädalas.
Canberras ma ei tahtnud vaatamata jätta

Põllumajanduse Ministeeriumi. Mitte ainult selle
võimsa hoone pärast (olen TPI lõpetanud ehitusinsener). Sealses infotoas lugesin põllumajanduse ekspordist. Kujutasin seda riiki väga
kuiva maana. Aga kui lugesin, et Austraalia
ekspordib aastas 300 000 tonni riisi, siis ... Kui
jõuad Austraaliasse, siis saad üsna ruttu teada
riiklikust põhimõttest ja selle rakendamisest:
IGA VÕIMALUS TOOTMISEKS TULEB
KASUTUSELE VÕTTA. Samal 1994. aastal
külastas Austraaliat Riigikogu esimees Toomas
Savi. Kindlasti ei huvitanud teda Austraalia põllumajandusministeerium.
Kui 1994. aastal lendasin põiki üle USA, siis
Kaljumäestiku serva orgudes nägin erkrohelisi
ringe. Hindasin nende raadiuseks ~0,5 km.
Hakkasin aru saama, et need 36 ringi olid kunstliku niisutamisega väljad, millel kasvatati neid
põllusaadusi, mille eksport ulatus Venemaale ja
Eestisse. Täna kuulsin Eesti majandusmehe
seisukohta: kütuseaktsiisi tõstmine on majanduses kõrvalise tähtsusega. Ameeriklased sellega ei lepiks  iga väike kütusehinna tõus loetakse nii hulluks, et sellepärast president valvab
terve maailma naftatoodangu olukorda.
Oma emigreerimisel tutvusin selle diplomaadiga, kes on praegu Kanada suursaadik Lätis ja
Eestis. Olen talle võlgu seletuse, miks ma nüüd
pole asunud tagasi Eestisse. Saan öelda vaid, et
Kanada ja Eesti on liiga erinevad riigid. Eesti
majandus on vastupidine Kanada (heaoluriigi)
põhimõtetele. Praegu on tähelepanu all Haiti,
mis olevat juba enne maavärinat olnud kõige vaesem riik. Eesti vajub selle tasandi suunas. Kui
Eestis oleks põllumajandus, siis seal töötaksid
pooled nendest 120 000-st, kel pole tööd.
Veljo Kalep, ehitusinsener,
Toronto, Kanada

Euroliit, aita Eesti tavainimest!
Foto: Tiit Maksim

Suurkütlate korstnad sümboliseerivad soojamajanduse elujõudu: mida külmem ilm, seda
tihedam suitsupilv ja priskem küttearve. Moodne gaasikatlamaja meenutab uuest peast
laborit. Foto internetist
Jaanuaris saadud korterikulude kviitung võtab
tõesti tummaks ja silmanägemine kaob. Kõik
numbrid on suurenenud. Ühetoalise korteri küte
üle 1000 krooni! Elekter kallinenud, palka aga
kärbitud. Siin ei aita enam mingi kokkuhoid ei
kõhu ega muu olme arvelt. Lihtsalt tulu on väiksem kui kulu. Kas tõesti tulevad tagasi 90ndad,
kui kogunes nii palju küttevõlga, et aus rahvas
pärast maksis mitu aastat graafiku alusel?
Kusjuures küttekontorid oskasid kurikavalate
juristide abiga ka võõrad võlad üürnikele kaela
määrida. Inimene maksis ja oigas.
Ja nüüd on jälle sama kitsas käes. Palku on
vähendatud ju ikka neil, kel varemgi vaevu
jätkus eluaseme ja söögi jaoks. Nemad pidid
solidaarsed olema kadriorukate ja toompealastega. Sunniviisiliselt. Samas suure palga
saajatel palku tõsteti! Muidu ei jätkuvat neil 
tule taevas appi!  masu ajal elamisraha! Karistama peaks neid selle majandusliku surutise
(masu) süvendamise pärast! Mitte nagu veel
hellitades palku tõstma.
Mis on kõige selle taga? Miks aetakse elu veel
raskemaks, kui saaks mõndagi probleemi
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leevendada? Miks aetakse inimesi hullumise
ääreni?
Siim Kallas uhkeldab Europuldis oma teadmistega
eurotranspordist, teda seal selle eest kiidetakse.
Mõni õpib Brüsseli peeni kombeid, mõni lööb lihtsalt lulli. Vilja kindlasti püüab esialgu midagi head
teha, aga ei usu seda ta vist isegi, et see õnnestub
nii usurpeeritud Liidus, mis veidigi üleilmsele
rahavõimule vastukarva.
Selle riigi reainimene aga, keda nad seal esindavad,
vaadaku ikka ise, kuidas välja tulla, olgu me mingis
liidus või liidust väljas. Ja nii ei olevat ainult uutes
EL riikides, nii ütleb ka vanade olijate elanikkond.
Miks Ansip & Co ei liiguta lillegi, miks aetakse situatsioon sihipäraselt veelgi teravamaks? See pole,
uskuge, niisama juhus. Siin on peidus mingi riugas, mingi varjatud toetuspunkt poliittehnoloogidele, kes temasarnaseid marionette igaveseks
võimu juurde jätta tahavad. Ka aasta esimeses
Kesknädalas tõstatatud Tallinnalt kul-tuuripealinna
tiitli äravõtmise oht ja sealt johtuv Keskerakonnale
ärategemine võib sulatõsi olla.
Nii et  jälle see kuulus hüüatus: "Inimesed, olge
valvsad!"
Mari Joonatan Ida-Virumaalt

Olin poisipõnn Pillapalus, kui
öösel automaadivalang tuppa
tärises. Ema ei avanud metsavendadele ust. Need tegid
puskariga meelt parajaks ja
käisid külades lisa võtmas.
Pole esimene kord meenutada,
kuis mehed end puskariga vastutusest vabastasid ja vabadusvõitluse meelel või kättemaksusõgeduses võtsid omade
pealt matti. Rööviti kauplusi ja
kolhoosikontoreid.
Minu
kolleeg, Jäneda tehnikumi
lõpetanud noormees, ühel korral pääses  pererahvas peitis
agronoomi keldrisse, kui oli
kuulda metsavendade tulekut.
Kuid mitte kõigil ei vedanud.
Metsavendade kuritööst Eestis
ei ole sünnis rääkida, selle
asemel püüame teiste riikide
lugusid uurida ja levitada.
Mäletan algkooliaegset hommikut, kui levis sõnum klassivenna isa surmast. Mind see
riivas  isa teema oli minu
jaoks tähtis, sest ikka veel
ootasin teda koju, sest
Punaarmeest tuli pisut lootustandev sõnum, et ta on teadmata
kadunud. Teadsin ka amnestiast ega saanud aru, miks metsavennad vabatahtlikult metsast koju ei tulnud.
Aastate möödudes pole asjad
targemaks saanudki. Õigemini
peaks seda küsima külma sõja
aegsetelt raadiohäältelt. Aga
kes julgeks USA, meie kiidetud abistaja käest nõuda metsas hukkunud meeste perekon-

dade kannatuste leevendamiseks kompensatsiooni? Kui ei
suutnud lubatud valget laeva
saata, siis heasta petetute lootus! Vähemalt peaks see propagandat tootnud riik vabandust
paluma.
Sõber-riik oleks õpetanud metsavendi analüüsima valikuid.
Kas aastateks sattuda vanglasse, et hiljem olla kodus laste
juures? Või kas jääda julgeolekutöötajate püssikuulide
märklauaks, kui amnestias
pakutud tähtajaks metsast välja
ei tulda? Vabaduse nime kandvad raadiojaamad tegelesid
ennekõike Nõukogude riigikorralduse materdamisega,
mitte aga kodanike abistamisega selles, kuidas ellu jääda.
Praegu ehitame endale midagi
päästelaeva sarnast. See
Puskarilaev pole küll valge, ent
peaks käivitama uusi töökohti
ja sõidutama turiste nostalgiajooki pruukima. Osa poliitikuid mõtleb, kuidas põlistada
puskariajamist, kuidas vägijoogiga aidata maarahvast. Kui
ühed loovad puuskulptuure ja
väärtustavad meie metsakultuuri, siis teised ajastavad,
kuidas teenida metsavendade
vabadusvõitluse
müümise
pealt dividende.
Meenub üks vabadusvõitleja,
kelle vaprus võttis teistelt
söögiisu. Olin noore mehena
mitmed kuud Tartus kopsutuberkuloosisanatooriumis. Üks
jändrik tasase loomuga vanem

mees minu palatis, kui oli
saanud haiguslehe abil raha ja
linnast toonud kangemat
kraami, muutis voodi lahinguväljaks. Äkki raputas ta kokkupandud käsi, täristas nagu
kuuliprits ja andis aina tibladele valu  oli mängult püssimees ja kohtunik.
Teinekord, veel praegugi, tahame metsavendade omakohut
pidada õiglasemaks partisanide omast. Kas see tuleneb
nüüd kuradist või jumalast,
võta kinni, mina ei usu kumbagi!
Teadmatus teeb vabaks, aga
teinekord suunab poliitilisse
kanapimedusse. Vargapoisse,
kes metsas redutasid, nähti hiljaaegu kangelastena, kuna olid
kättesaamatud Nõukogude
miilitsale. Näeme seda, mida
otsime, mitte aga kogu tõde.
Meil on piinlik endale tunnistada, et USA ei tegelnud
eestlaste abistamisega, vaid
külma sõja õhutamisega, ning
metsavennad olid selleks sobivaks vahendiks. Lihtsaim
valik. mida uskuda neil, kel
lühike mälu või kes oma vanuse
poolest ei saagi midagi sõjaajast ja sellele järgnenust
meenutada.
Katke Aleksander Kaasiku
(Panga külast Lääne-Eestis)
blogis olevast reisikirjast
12.01.2010

Sellist Eestit me küll ei tahtnud!
Eesti patriootidel, omariikluse
austajail on viimane aeg
otsesõnutsi ja jõuliselt öelda
valitsusele ja Riigikogule:
Aitab hävitustööst!
Varsti on meil 150 000 näljast
töötut, aga pole enam tootmisettevõtteid, kus nad tööd
saaks. Nõukogude Eesti rahva
loodud tohutu materiaalne ja
vaimne rikkus on nüüd mahaparseldatud või hävitatud.
Rahva heaolu on asendunud
tohutu võlgnevusega globaalsetele pankadele.
Oleme juba küllalt näinud, et
röövkapitalistid oma ahnuses
ei piirdu rahva ühekordse paljaksriisumisega, vaid mässivad
ta aastakümneteks võlaorjusse.
Nende ustav tööriist on meedia
 täpsemalt, selgrootud ja
orjameelsed ajakirjanikud.
Viimaste süü rahva ees on
mõõtmatu  nemad omastasid
rahva õiguse sõnavabadusele
meedias.
Kirusime kommuniste kui okupeeriva riigi käsilasi, nägemata
nendes suurepäraseid majandusjuhte ja väsimatuid hoolitsejaid rahva heaolu eest. Olime
väga ebaõiglased.
Alles nüüd, masuajal, oskame
näha ja hinnata ENSV sotsialistliku majanduse üleolekut ja
inimlikkust, võrreldes praeguse Eesti Vabariigi röövkapi-

talismiga. Sellepärast ei antagi
praegustes Eesti koolides noorsoole edasi tõtt rahva elust
ENSV-s.
Meile, keda vastutustundetud
meediakääbikud on eksitanud
lausalise valepropagandaga,
tuleb anda võimalus asendada
röövkapitalism Eesti Vabariigis sotsialismiga või riigi
poolt kontrollitava sotsiaalse
turumajandusega.
Keskerakonna Tartu kongress
[IX kongress 9. augustil 2003
 Toim.], kus delegaatide enimat toetust leidis ei-platvorm
Eesti astumisele Euroopa Liitu,
andis väga õige ja õigeaegse
hoiatussignaali. Meedia koos
teiste erakondadega jätkas
rahva kallal kõlvatut ajupesu
EL-i rahade toel. Ja nad said
oma tahtmise. Euroopa Liidule
oli tookord väga vaja olematu
majanduspoliitikaga nõrka ja
majanduslikult veel rikast riiki,
mida röövida ja mille lollile
rahvale vananenud kaupa ja
rämpstoitu odavalt maha müüa
 andmaks surmahoopi siinsele
majandusele. Nüüd ongi
tookordsete tarkade (Janno
Reiljan, Arvo Sirendi jt)
ennustatu meil kõik käes.
NSV Liidust väljumine jättis
kogu 50 aastaga loodud hiigelvaranduse meile, aga Euroopa
Liidust lahkumisel nõutakse

Seeniorid Tartus
Reedel, 29. jaanuaril kell 15
saavad KeskerakonnaTartu büroos
(Ülikooli 12, III korrus)
kohvilauas kokku seeniorid.

paljaksröövitud rahva veel
mitmelt põlvkonnalt võlgade
tasumist (koos intressidega
muidugi!).
Kui tahame rahva ja riigina
püsima jääda, siis tuleb Eestil
kiiresti väljuda Euroopa
Liidust. Tulevane riik tuleb
üles ehitada isemajandava
Eesti põhimõtetel, nagu
kunagi alustas meie Edgar.
Ülo Palover, pensionärist
talupidaja, Lasva vald,
Võrumaa

Autori järelsõna: Vana
mehena ma ei tahtnud jätta
kirjutamata jätku paari
aasta tagusele loole Eesti
edulugu polegi olemas (Kn
27.02.2008). Tookord sain
karmi hukkamõistu
osaliseks, aga nüüd on isegi
peavoolu meedia sunnitud
kasutama minu sõnu.
Arvan, et siinkirjutatu on
karm ja õiglane ning pakub
lahendust ummikteelt väljumiseks. Usun, et mõtlevate
inimeste ja keskerakondlaste
seas leian mõistmist, toetust
ja mõtete edasiarendust.
Teist teed meil lihtsalt ei ole,
kui tahame hävingule vastu
hakata.

Õnnitleme Vinni vallavanemat,
Keskerakonna Lääne-Virumaa
piirkonna esimeest
TOOMAS VÄINASTET
60. sünnipäeva puhul.
Erakonnakaaslased
lähedalt ja kaugelt
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Nädala juubilar ANTON TEHHOV 150
17. jaanuaril (vana kalendri
järgi 29. jaanuaril) 1860 sündis
Jekaterinoslavi
(praegu
Dnipropetrovsk) kubermangus
Taganrogi linnas üks maailma
suurimaid kirjandusklassikuid
 kirjanik, dramaturg, ajakirjanik ja praktiseeriva arstina
tegutsenud Anton Pavlovit
Tehhov. Ta on ise oma eelistuste kohta öelnud: Meditsiin
on minu seaduslik abikaasa,
kirjandus aga armuke.
Anton Tehhovi vanavanaisa
oli pärisori, kuid vanaisal
Jegoril õnnestus end ja oma
peret vabaks osta. Kirjaniku isa
sai kolmanda gildi kaupmeheks ja avas väikese poe, kus
müüs koloniaalkaupu  teed,
kohvi, vürtse jms. Kuid enamvähem edukalt alanud äritegevus käis tal üsna peagi alla 
pood oli räpane, kaubad kahtlase väärtusega, müügisellid
petsid kundesid. Pavel Tehhov kauples ka selliste rariteetidega, nagu kavalpeade
poolt trahteritest kokku korjatud läbikeedetud tee, mis üle
värviti ja aromatiseeriti, ning
rasestumisvastane vahend,
mille ingredientide hulka kuulusid peale nafta veel elavhõbe,
strühniin ja kõiksugu muud
mürgid. See segu saatis nähtavasti terve hulga inimesi teise
ilma, kirjutas Anton Tehhov,
kui oli juba arstiks saanud.
Tulevane kirjanduskuulsus
õppis Taganrogi klassikalises
gümnaasiumis, mis oli LõunaVenemaa üks vanimaid ja
prestiiikamaid õppeasutusi.

Siit said aluse Tehhovi tulevane maailmavaade, armastus
kirjanduse ja teatri vastu.
Kooliajast pärinevad tema
esimene pseudonüüm Tehhonte ning esimesed kirjanduslikud katsetused.
1879. aastal lõpetas Tehhov
gümnaasiumi ning astus
Moskva Ülikooli arstiteaduskonda. Ülikooliajal hakkas ta
Moskva ajakirjades eelkõige
rahateenimiseks Antoa Tehhonte nime all avaldama artikleid, följetone ja humoristlikke
jutustusi. Samuti tegi ta
kaastööd ajalehtedele Peterburgskaja Gazeta (Peterburi
Leht), Novoje Vremja (Uus
Aeg) ja Russkije Vedomosti
(Vene Uudised).
Teater sai Tehhovi kireks sestpeale, kui ta Taganrogis esimest
korda sellega kokku puutus.
1884. aastal ilmus A. Tehhonte nime all esimene jutukogu
Melpomene muinasjutud.
Tänu oma novellide suurele
populaarsusele nii lugejate kui
ka kriitikute hulgas jättis
Tehhov ajaleheartiklite kirjutamise ning keskendus kuukirjadele, peamiselt kirjutas ta
ajakirjale Russki Mõsl (Vene
Mõte), kus ilmusid esmakordselt tema sellised jutustused
nagu Palat nr 6, Inimene
vutlaris, Maja ärklitoaga.
1890. aastal tegi Tehhov omal
algatusel katse loendada 1860.
aastail Vene valitsuse poolt
sunnitöö- ja sundasumiskohaks muudetud Sahhalini
saare elanikke. Kolme kuu väl-

tel täitis ta mitu tuhat isikukaarti ja suhtles kohalike
elanikega. Nende kohtumiste
viljana valmis raamat Sahhalini saar.
1896. aastal oli Tehhov juba
tuntud dramaturg  selleks

ajaks oli tal mitu näidendit kirjutatud. Kuid tema uus lavatükk Kajakas kukkus suure
kolinaga läbi, ja Tehhov
keeras teatrile selja ning otsustas näitekirjandusega enam
mitte kunagi tegelda. Kui möö-

dus kaks aastat, tõi Kajaka
lavale Konstantin Stanislavski ja Vladimir NemirovitDantenko asutatud Moskva
Kunstiteater. Sellest kujunes
autori jaoks absoluutne triumf,
mis tõi ta teatrirüppe tagasi.
Niisiis, võib öelda, et tänu
Stanislavskile ja NemirovitDantenkole on maailmal olemas geniaalne näitekirjanik
ning peale Kajaka veel
kolm draamaedöövrit: Onu
Vanja, Kolm õde ja Kirsiaed. Need neli näidendit on
esindatud vast kõigi maailma
teatrite mängukavas ning
nende põhjal on vändatud
hulk filme.
1900. aastal valiti Anton
Tehhov Venemaa Teaduste
Akadeemia Pukini osakonna
auakadeemikuks, kuid sellest
nimetusest loobus Tehhov
koos kirjanik Vladimir Korolenkoga 1902. aastal, protestiks keiser Nikolai II määruse
vastu, mis tühistas Maksim
Gorki nimetamise auakadeemikuks.
Tehhov põdes, mõnede andmete järgi juba kümnendast
eluaastast peale, tuberkuloosi,
kusjuures alates 1884. aastast
algasid tal verejooksud paremast kopsust. Seepärast elas
Tehhov oma elu viimased
aastad Jalta lähistel. Moskvat,
kus elas tema abikaasa, üks
Kunstiteatri esinäitlejaid Olga
Knipper, külastanud ta harva.
On palju erinevaid versioone
Tehhovi küllalt varajase

surma põhjustest. Küll on leitud, et selleks sai äärmiselt vaevarikas Sahhalini-reis, küll
tema kurseerimine Moskva ja
Jalta vahet, küll see, et tohter ei
pööranud enda tervisele vajalikku tähelepanu ning pöördus
arsti poole alles 37-aastaselt.
1904. aasta suvel sõitis
Tehhov tervist parandama
Saksamaale Bademweileri
kuurorti, kus 2. juulil suri.
Kirjaniku abikaasa mälestuste
järgi oli Anton Pavlovit
ärganud öösel ning palunud
esimest korda elus ise endale
arsti kutsuda ja pokaalitäie
ampanjat valada.
Kohalesaabunud arstile öelnud
ta vaid Ich sterbe! ning korranud siis, justkui juuresolijatele tõlkides, vene keeles: Ja
umiraju... (ma suren). Seejärel
olevat ta Olgale naeratanud ja
öelnud: Ma pole juba kaua
ampanjat joonud..., terve
klaasi isukalt tühjaks joonud,
pikali laskunud ning hinge heitnud.
Niimoodi lahkus üks kõigi
aegade sügavaimaid, viljakaimaid ja populaarseimaid
novelliste ja dramaturge, kes
enda sõnul oli terve elu tegelnud endast orjameelsuse
tilkhaaval väljapressimisega.
Ivari Vee
Foto: Jossip Brasi maal

Ristsõna:
Jaanus Kõrv

Kreitzberg: "Niigi
annab uus
õppekava
maaelule hoobi,
nüüd tahad sa
noortelt raha ka
veel ära võtta! Ma
ei...?" "... saa
aru, mida sa
mõtled?" Lukas:
"Mõtlen, kuidas
tuleva põlvkonna
harimist meie
ministeeriumist..."
"... veelgi kaugemale viia."
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Mälestame teenekat erakonnakaaslast ning
avaldame kaastunnet perekonnale.

Mälestame erakonnakaaslast.
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Keskerakonna Tartu piirkond

Keskerakonna Tartu piirkond

Meie seast on lahkunud

Head püsilugejad!

Südamlik kaastunne
lähedastele.

27. jaanuaril ilmub Kesknädala erinumber
suurema leviga üle riigi. Seoses sellega
muudavad mõned püsirubriigid asukohta
või jäävad hoopis ära (nt telekavad).

Keskerakond

Vabandame!

AINO JAANSON

13.12.1939-19.01.2010
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