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Eestimaal sünnivad koostööliidud
Türil jäävad ainsana opositsiooni sotsiaaldemokraadid

Ambitsioonika loosungiga Täna Türi ja
Tallinn, homme Toompea! jäi Türi vallas
ainsana opositsiooni SDE. Valitsemist
jätkavad 11 mandaadiga võitnud IRL, kolm
kohta saanud Reformierakond; nendega
liitus ühe volikogukohaga Keskerakond.
Valimistel teise tulemuse, 8 mandaati
saanud sotsid jäävad opositsiooni.

Jõgeva valla koalitsioonileping: Kesk- ja Reformierakond ning valimisliit Kõigi
Kodu

Tähelepanu äratab, et Võrus volikogusse
valitud, kuid opositsiooni jäetud Reformierakonna ja IRL-i saadikud allkirjastasid
omavahelise ühiste kavatsuste leppe.
Selle lepinguga deklareerivad kaks
erakonda koostöötahet ning valmidust
võtta Võru linnas valitsemisvastutus,
teatavad pressiteates allakirjutajad, keda
esindasid Reformierakonna Võru piirkonna
esimees Erki Saarman ja IRL-i Võru
osakonna esimees Tarmo Piirmann. Teiste
sõnadega: võimust on valus ilma jääda.

Põlva uus suurvald: Keskerakond, Reformierakond
ja valimisliit Põlva Areng

Jõgeva valla 19-liikmelises volikogus sai
Vallavanema kandidaadiks esitatud Georg
viis mandaati Keskerakonna nimekiri; RePelisaar (KE) ütles, et Keskerakond on
formierakonna ja valimisliidu Kõigi Kodu
Põlva linna juhtinud aastaid ning tüürinud
nimekiri said kumbki kolm mandaati.
linna üheks Kagu-Eesti võimekamaks
JÕGEVA LINN: Volikogu esimees (vasakul) Kalmer Lain (RE) ja linnapea
Kolme osapoole koalitsioonileping näeb Aare Olgo (KE) kirjutavad alla koalitsioonilepingut. Nii tehakse pärast valiomavalitsuseks. Koostöö Põlva valla
ette nelja aasta jooksul sünnitoetuse misi kõikjal üle Eestimaa. Foto: Heli Raevald
külade esindajate ja Reformierakonnaga
suurendamist 500 euroni, esimest klassi
lisab potentsiaali Põlval ka suurema piiralustava lapse toetuse suurendamist 200 euroni ja
konnana
oma
võimekust tõsta, märkis ta.
Seega on koalitsioonil uues volikogus 11 kohta ja
matusetoetuse suurendamist 250 euroni. Veel plaaniReformierakond
esitas vallavolikogu esimeheks
opositsioonil 10. Võitjat IRL-i koalitsiooni ei võetud.
takse vallakodanikele osalist hambaravi kompenseeKuldar Leisi, kelle sõnul saavad osapooled võimuliirimist ja senisest enamat laste huvihariduse toetamist.
dus täita oma põhilisi valimislubadusi: ettevõtlusHaapsalu: Reformi- ja Keskerakond
Valimised võitnud ja seitse mandaati saanud IRL jääb
keskkonna arendamine, ühistranspordi parem korralKeskerakonna Haapsalu juhid Jaanus Karilaid ja
välja. Keskerakondlase Vello Luki sõnul loobus Keskdamine, noorte vaba aja veetmise võimaluste avarPeeter Vikman jõudsid vaid pool tundi pärast valimiserakond esialgsest plaanist sõlmida IRL-iga koalitdamine. Valimisliidu Põlva Areng esindaja Lander
tulemuste selgumist Reformierakonna valimispeole.
sioonilepe, sest IRL soovis endale nii volikogu esimehe
Konks ütles, et nemad annavad võimuliidule lisandÜsna kohe istusid reformist Lauri Luik ja Karilaid maha
kui ka vallavanema ametikohta.
väärtuse vallaolusid hästi tundvate inimestega.
ja panid kirja uue koalitsioonilepingu jätkamaks seni
hästi toiminud võimu. Karilaid ütles, et ka IRL-i liikmed
Jõgeva linna võimuliit:
Põltsamaa: SDE, Kesk- ja Reformihelistasid nii talle kui ka kohalikule Reformierakonna
Kesk- ja Reformierakond
juhile, Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele, kuid
erakond
Jõgeval valimised võitnud Keskerakond leppis
neli aastat kestnud ühine edu linnajuhtimises viis Keski
Valimised võitnud sotsiaaldemokraadid sõlmisid koavõimuliidu moodustamises kokku Reformierakonja Reformi leivad kiiresti ühte kappi.
litsioonilepingu Kesk- ja Reformierakonnaga. Volikogu
naga. Linnapea koha saab keskerakondlane Aare
esimeheks saab Andres Vään (KE), linnapeaks Jaan
Olgo ning volikogu esimehe koha reformist Kalmer
Aiaots (SDE) ja linnavalitsuse liikme kohale asub Terje
Tartu kolmikliit: Reform, Keskerakond
Lain.
Trei (RE). Kolme peale kokku on neil 17 kohast 12.
ja SDE
Olgo ütles, et järgmise nelja aasta jooksul võetakse
Opositsiooni jääb IRL.
Reformierakond kogus 15, Keskerakond 9 ja SDE 8
ette põhikooli hoonete renoveerimine, et tagada sama
Selle lepinguga on loodud ajaloo esimene koalitmandaati. Linnapea koht jääb Reformierakonnale ja
head tingimused, mis on riigigümnaasiumis; ehisioonivalitsus Põltsamaal, märkis Aiaots.
volikogu esimehe koht Keskerakonnale.
tatakse pensionäride päevakeskus ning plaanitakse
Vään lisas, et omavalitsustele keerulisel ajal vajab linn
Kõnelusi juhtis linnapea Urmas Kruuse (RE), kes ütles,
põhjalikult renoveerida teed ja tänavad.
stabiilset arengut.
et Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega leiti suur
Jõgeva linnavolikogu aseesimehe kohale läheb Mai
ühisosa ning et laiapõhjalisest koalitsioonist võidavad
Treial. Majandusala abilinnapea koha saab keskeraSaue linnas: Keskerakond, IRL
kõik tartlased  lastest kuni eakateni. Aadu Must (KE)
kondlane Ants Prii, haridusala abilinnapea koha reoli
rahul,
et
pika
töö
tulemusena
valminud
koalitja Kindlad Tegijad
formist Raivo Meitus. Linnavalitsuse liikmeteks saavad
sioonilepe
on
tasakaalus
ja
vastab
osapoolte
huvidele.
Sauel taassündis senine valimisliit: Kindlad Tegijad,
Peep Põdder Kesk- ja Kalle Pint Reformierakonnast.
Heljo Pikhof (SDE) loodab, et koalitsioon liigub avaIRL ning Keskerakond. Valimisliit saab linnapea, IRL
tuma
ja
kaasavama
linnavalitsemise
suunas
ning
volikogu esimehe ja Kesk volikogu aseesimehe koha.
Viimsis kaotas enim hääli saanud IRL
pöörab suuremat tähelepanu lastega peredele.
Saue linna 17-liikmelises volikogus on valimisliidul
võimu
Kindlad Tegijad 5 ja IRL-il 4 kohta ning Keskil 1 koht.
Reformierakond, SDE ja Keskerakond sõlmisid koalitHenn Põlluaas ja Valdis Toomast said isikumandaadi.
Võrus sõlmiti koalitsioonileping
sioonilepingu. Võimuliidu-partnerid teatasid, et sooviSDE, Keski ja valimisliidu
vad järgneval valitsemisperioodil valda valitseda
Lisaks liitudele sai Keskerakond
üksmeeles ja võtta oma tegevuse peaeesmärgiks
Võru Väärib Võimekust vahel
absoluutse enamuse
kodukoha valitsemiskultuuri kardinaalse muutmise
Linnapeaks saab Anti Allas (SDE), volikogu esimePiirissaarel, Kiviõlis, Sindis, Roosna-Allikul, Sillamäel,
ausaks, läbipaistvaks, heaperemehelikuks ning
heks Tõnu Jõgi (VVV) ja volikogu aseesimeheks Anneli
Narvas, Kohtla-Järvel, Meeksis, Loksal ja muidugi
vallavalitsuse töökorralduse muutmise kliendisõbraOtt (KE). Allas ütles meediale, et Võru linn on viimasTallinnas. Neis linnades/valdades võib Kesk valitseda
likuks ja professionaalseks.
tel aastatel oma rahakotiga väga hooletult käitunud,
üksi. Aga ei pruugi:)
Valimistel kogus IRL 6, Reformierakond 6, SDE 3, valiläbimõtlematult matnud raha betoonisse ning et nüüd
misliit Parteivaba Viimsi 3 ja Keskerakond 2 manon prioriteediks inimesed, eriti lapsed ja üldine toimeKokkuvõte: Urmi Reinde
daati ning valimisliit Rannarahvas 1 mandaadi.
tulek.
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Juhtkiri

Eestis Euroopa rängimad küttearved

Ajalugu kordub
TOOMAS VITSUT
Tallinna linnavolikogu esimees

1992. aasta üldvalimistel pääses Toompeale jõud, kes alles võimule tõustes enesele teadvustas, kuhu ta õieti on jõudnud. Nii ei osatud ka süllekukkunud võimuga
midagi head peale hakata, ning see periood läks Eesti ajalukku kui lammutamise ja
ärastamise aeg. Lõpuks ei pidanudki Isamaa üle paari aasta võimul vastu, ehkki
toonane president seda parteid kõikvõimalikul moel turgutas. Lõpetati rohkete
skandaalidega ja valetaja-kuulsusega.

1999. aasta valimisteks oli see erakond läbi teinud moondumisi ja liitumisi ning
tal õnnestus jälle võim võtta, aga siiski vaid tänu sellele, et president valimiste
tegelikku võitjat eiras. Seetõttu moodustaski Keskerakonna asemel valitsuse
Isamaaliit, aga seegi võimulolek jäi tal lühiajaliseks. Kiire lõpu tõi jälle vassiminevaletamine, aga ennekõike tulistamisskandaal kui üks häbiväärsemaid Eesti poliitikutega seotud seiku. Nüüdseks on kaks selle skandaali osalist rohkem või vähem
teistel jahimaadel, aga üks neist on just poliitikasse tunginud.
2003. aastal algas seninägematult küünilise poliitika ajastu. Komeedina sööstsid
poliitikataevasse äraostmatud, kes lubasid, et murrame läbi. Ilmselt lendasid
aga maast liiga kõrgele ja läbimurdest saigi vaid sabatähelend, mis lõppes samuti
kui eelkäijal. Võimuga ei osatud peale susserdamise midagi teha, ja juba aasta
hiljem oli kaubamärgi Res Publica populaarsus madalam kui muru. Lõpuks püüti
erakonna riismeid jälle läbi ühinemiste päästa, ning ainsana pakkus varjualust
seesama kuulsusetu eelkäija  Isamaa.

KESKMÕTE: Ainuüksi Tallinnas on võim usaldatud ühe ja sama erakonna kätte neljandat
korda järjest. See ei saa olla juhuslik valik.

Kuid suurt kasu polnud, sest vallandus võimuvõitlus ühendpartei IRLsees. Äsjased
valimised tegid lõhe eriti nähtavaks  nii linnapeakandidaatide esitamisel mitmes
suuremas linnas kui ka koalitsioonikõneluste aegu. Tartus läks sisemine rivaalitsemine maksma ka võimulesaamise. Et aga IRL-i jaoks olid need valimised samasugune avantüür nagu eelkäijatel 1992. või 2003. aastal, sellest andsid märku nii
kasutatud retoorika kui ka muud võimuletõusmiseks kasutatud abivahendid.
Tooksin ühe näite valimiseelsest intervjuust. Kui ajakirjanik küsis IRL-i esikandidaadilt, miks ta tahab linnapeaks saada, vastas too: Ma tahan Tallinna kursi
uuesti õigele rajale viia. Vähemalt samale rajale, kus Eesti üldiselt minu meelest
liigub. Ajakirjanik palus täpsustada, mida täpsemalt on kavas ette võtta (Teie
kampaania sõnum on sisuliselt see, et tahate linna juhtida teistmoodi kui Edgar
Savisaar. Kuidas teistmoodi?), aga sai kogeleva ja täiesti segase vastuse. See on
väärt täpset edasiandmist:
(Paus.) No tegelikult kampaania ju ei ütle seda. Mitte ilmtingimata teistmoodi,
kuid Savisaar teeb selliseid (otsib sõnu) kommunaalasju, mis on pinnapealselt ju
linnas enam-vähem... Aga teistmoodi Ütleme, et kogu Tallinna väärtussüsteem
on minu meelest täiesti paigast ära. (Paus.) Kui Eesti liigub lääne suunas, jagades
euroopalikke demokraatlikke väärtusi, siis Tallinna puhul ei ole sugugi selge, mis
väärtusi Tallinn jagab...
Mida me vastusest teada saime? Ainult seda, et sel mehel pole vähimatki aimu
reaalsusest, milles elab valdav osa riigi elanikest, kes ei ole rahul ei iseenda toimetuleku ega tulevikuväljavaadetega, aga ennekõike riigijuhtide stagneerumisega ja
nende tegevusetuse tõttu sihitult triiviva Eesti riigiga. Selle mehe nime ei näe ma
põhjust kasutada, sest meedia on teda niigi teenimatult palju esile toonud. Seda
enam, et komeedid tekitavad reeglina vaid asjatuid lootusi ja siis kustuvad kiiresti.
Seda tahtsingi näidata tagasivaatega lähiajalukku. Ja siia kõrvale asetub paralleelselt ka teine tuntav liin  kuna Keskerakonda pole n-ö välispidiselt lastud
võimule ei 1999. ega 2003. aastal, mil ta Riigikogu valimised võitis, ega võetud
meid ka koalitsiooni 2007. ega 2011. aastal, siis pole me saanud riigis tõestada
sedasama, mida me oleme teinud Tallinnas, kus valija usaldus on meie päralt.

Eesti inimestel on 27 Euroopa riigi võrdluses
kõige raskem maksta oma kütte- ja energiakulude eest, selgub Suurbritannia ajalehe The
Telegraph 25. oktoobri artiklist. Leht avaldas selle artikli põhjusel, et Eesti järel platseerus teisele kohale Suurbritannia.
Ajalehest ilmneb, et küttearvete erilise kasvu
tõttu väljendavad mitmed Suurbritannia tarbijate ja koduomanike õiguste eest seisvad
organisatsioonid muret ning saatsid riigi
suurimatele parteidele ja peaministrile kirja,
milles kutsuti üles tegutsema kujunenud
olukorra vastu.
Suurbritannia valitsuse esindaja sõnul on aga riik teinud
palju aitamaks inimesi, et nad ei peaks talvekülma kannatama. Me oleme sisse seadnud külma ilma toetused,
talvekütte toetuse kuni 300 naela väärtuses, laiendanud riiklikku pensionisüsteemi, rajanud Soojade Kodude
Allahindlused, mis aitab kaht miljonit majapidamist, sealhulgas oleme aidanud üle miljoni pensionäri küttearvetest

maha arvata 135 naela. Valitsus aitab inimesi
ka sel moel, et seadustab jõu kasutamist energiafirmade suhtes, et nood pakuksid klientidele soodsamaid lepinguid, väitis valitsuse pressiesindaja.
Eestis, kus on teiste Euroopa riikidega võrreldes kõige raskem küttekulusid tasuda, rahvas miskipärast ei protesteeri. Puudub ka avalik diskussioon sel teemal. Selle asemel andsid paljud eestlased viimastel valimistel oma
hääle IRL-i poliitikutele eesotsas EerikNiiles Krossiga. Neid valijaid ei huvita
majandusminister Juhan Partsi (IRL) ega
Eesti Energia röövellik käitumine oma rahva suhtes. Need
valijad on ilmselt valmis praegusest kasvõi viis korda
suuremaidki küttearveid maksma senikaua, kui IRL
Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele jätkuvalt
pasunasse sõidab. Sellistel valijatel ei näigi olevat tähtis, et
talvel seistakse Eestis silmitsi väga suurte küttearvetega.
Peaasi et nalja ja pulli saab!

EUobserver: Kross aitas Gruusial Venemaa vastu sõdida
End sõltumatuks meediaväljaandeks nimetav EUobserver
avaldas 27. augustil ja 24.
oktoobril artikli sellest, kuidas
Venemaa ja Valgevene väidetavalt kasutavad Interpoli abi,
et oma vastaseid kinni püüda.
EUobserver nimetab EerikNiiles Krossi (pildil) Kremli
vaenlaseks, sest ta aitas Eestil
liituda NATO-ga ja nõustas
Gruusiat 2008. aasta sõjas
Venemaa vastu. Artiklis väidetakse ka, et Kross olevat aidanud Gruusial võidelda Venemaa küberrünnakute vastu.
Huvitav, miks Eesti meedia
pole sellest siiani midagi kirjutanud?
Kross toob artiklis välja, et tegu
polnud juhusega, kui Venemaa esitas taotluse tema vastu
Interpolile 8. augustil 2012. Ehk siis päeval, mil
VenemaaGruusia sõja algusest möödus neli aastat.
Tegemist oli kahtlemata sümboolse aktiga, väitis Kross
EUobserver'ile.
Kross ühtlasi kurtis ajakirjanikule, et alates ajast, mil
Venemaa esitas Interpolile tema kohta taotluse, ei saavat ta

enam USA viisat.
Seda on tal aga
vaja, et oma abikaasat külastada.
Krossi enda sõnul
ta ei tea, kas sissesõidukeeld USAsse on seotud Interpoliga. Kui see on
nii, siis Krossi väitel tähendab see
seda, et Venemaa
on võimeline dikteerima, kes tohib
USA-sse sõita ja
kes mitte.
Kross ja IRL on
korduvalt süüdistanud Edgar Savisaart ja Venemaad
mõjuvõimus Interpoli üle. Nüüd tuleb välja, et Läänemere
kaldalt valitsetakse ka maailma võimsaima riigi USA üle!
Krossil oleks aeg peeglisse vaadata ja oma patud üles tunnistada. Tema varasemad teod on kindlasti olnud vastavate
piirangute sisseseadmist väärt. Ring Krossi ümber tõmbub
üha koomale. Eesti meedia võiks aga tema ülistamist
koomale tõmmata, asi on ammu rohkem kui piinlik.

HIIBUSE NÄDAL

Et mitte jääda ühekülgseks, lisan objektiivsuse huvides, et kohalikel valimistel on
ainuüksi Tallinnas usaldatud võim ühe ja sama erakonna kätte neljandat korda järjest. See ei saa olla juhuslik valik. Ja et mitte jääda ainult minevikku vaatama, siis
mõelgem kohe, kuidas jõuda ka nende inimesteni, kes võiksid samuti olla
Keskerakonna püsivalijad. Senised kahtlejad on järgmiste valimiste suurim reserv.
Lõpetuseks üks tulevikku suunatud lubadus: järgmised neli aastat teeme jälle tublisti tööd, et valijatel poleks vaja end lasta virvatuledel eksitada.

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 571
6 273 465

Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus
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Tallinnas võitis Keskerakonna töö
Kohalike valimistega seotud kõrged emotsioonid on
vaibumas. Linnades-valdades on jõuvahekorrad selgunud ja koalitsioonid sõlmitud. Tõenäoliselt hingavad eriti kergendatult need inimesed, kes poliitika
vastu igapäevaselt huvi ei tunne, sest lõppenud on
lakkamatu valimisreklaam, ning ka meedia kajastab
juba muudki, kui kandidaatide iga liigutust.

TAAVI PUKK
Keskerakonna pressisekretär

Vahepeatus enne 2015. aasta
Riigikogu valimisi selgitas erakondade jõuvahekordi. Keskerakond tõestas oma tugevust
konkurentide ees. Üle Eesti toetas tsentriste 31,9% valijatest,
mida on rohkem kui Reformierakonnal ja IRL-il kokku.
Pealinnas saadud tulemus oli
Keskerakonnal  vaatamata
valimistele eelnenud jõulistele
rünnakutele  suurepärane. Kui
täpsustada, siis rohkem kui iga
teine inimene Tallinnas toetas
just Keskerakonda ning 52,6%
häältega kasvas 2009. aastaga
võrreldes linnavolikogu mandaatide arv kahe võrra  44
protsendilt 46 protsendile.

Puhas töö ja tugev
tulemus

Pealinna valimistulemuste detailsem, linnaosade kaupa
vaatlemine näitab, et Kesk-

erakond tegi puhta töö Haaberstis, saades 54,6% kõigist
häältest, Mustamäel 51,3%,
Kristiines 37,1%, Lasnamäel
80,2% ja Põhja-Tallinnas
59,1%. Kesklinnas sisuliselt
korrati 29,1 protsendiga 2009.
aasta suurepärast tulemust ning
rohkem hääli suutis selles linnaosas koguda vaid IRL tänu
esinumber Krossi massiivsele
(ja kulukale) reklaamikampaaniale.
Oluline on tähele panna, et nii
SDE kui ka Reformierakond
jäid Kesklinnas toetuse poolest
Keskerakonnast maha enam
kui kahekordselt.
Väga hea tulemuse tegi Keskerakond ka Pirital, kus koguti
400 häält rohkem kui 2009.
aastal. Seal suurendas linnaosavanem Tiit Terik oma toetust 200 häälega, pääsedes nii
üle tuhande hääle kogunud
kandidaatide sekka. Tallinna
poliiteluga rohkem kursis olejad mäletavad ilmselt hästi
aega, mil räägiti, kuidas Piritale
polegi praktiliselt mõtet kellelgi kandideerima minna, sest
see on reformierakondlase Ülle
Rajasalu kants. 20. oktoobril
sai tänane Harju maavanem
Rajasalu aga kaks ja pool korda
vähem hääli kui keskerakondlane Terik. Keskerakond Pirital
töötab siiski!

Nõmme huvitav
tulemus

Nõmmel suutis Keskerakond
teha sama klassi tulemuse, mis

2009. aasta valimistel. Rein
Ratase 1537 ja Arvo Sarapuu
1004 häält andsid Nõmme
nimekirja kogusaagist enam
kui poole. Tuleb nentida, et
abilinnapea Sarapuu Nõmmele
appi viimine aitas tuua kastanid
tulest välja ja oli taktikaliselt
ettenägelik samm.
Ilmselt üllatas poliitikavaatlejaid Reformierakonna kehv
tulemus Nõmmel (kuid ka
mujal Tallinnas), kust läks neil
kaotsi koguni kaks mandaati.
Löögi andis loomulikult
Hanno Pevkuri kandideerimine Nõmme asemel Mustamäel, kuid ka välisminister
Urmas Paeti suur häältekaotus:
2009. aastal 4259 häält ja
2013. aastal 2633 häält.
Kahtlemata väärib märkimist
ka Keskerakonnast lahkunud
ja sotside nimekirjas kandideerinud Rainer Vakra 4237
häält. Tinglikult võiks need
jagada kolme ossa: sotside
hääled, Keskerakonna hääled
ja Vakra enda hääled.

Nõmme turuhoonet ja kanalisatsiooni pole
valmis ehitanud
ei Vakra ega
Pevkur, vaid seda
on ikka tehtud
Savisaare juhtimisel.
Millest selline jaotus? Nõmmel
enim hääli kogunud Vakra ei
kuulu ametlikult sotside ridadesse, kuid esinumbrina jagus
talle piisavalt kampaaniat ja
tähelepanu. Samuti olid sotside
nimekirja järgmised kandidaa-

MEENUTUS POSITIIVSEST KAMPAANIAST TALLINNAS: Edgari
kohvik Harjumäel oli pidevalt rahvarohke. Loe lisa lk 5! Foto Indrek Veiserik
did pärast endist rahvaliitlast
Anto Liivatit avalikkusele küllaltki tundmatud, mistõttu eelistati esinumbrit. Keski hääli
sai Vakra endise keskerakondlasena paratamatult, sest valijate hulgas on teatud hulk
inimesi, kes teda endiselt tsentristiks peavad. Endise linnaosavanemana ja Nõmmelt valitud riigikogulasena on Vakra
osanud hästi kätt pulsil hoida, oskuslikult ära kasutades
avalikke üritusi ja muid koosviibimisi enda pidevaks meeleshoidmiseks. Julge suhtlusviis kinnistub valijatesse. Seepärast ongi keerulisem lugu
tema enda häältega  linnaosavanemana tehtu on ju tegelikult keskerakondliku linnavalitsuse töö.
Kuna Keskerakond jätkab Tallinna juhtimist, siis on reaalne,
et tegusa linnaosavanema abil
on võimalik juba Riigikogu
valimisteks suurem hulk Vak-

rale läinud häältest koju tagasi tuua. Vältida tuleb vastandumist varasematele linnaosajuhtidele, nende tehtust
õppida ja järeldusi teha ning
seda Keskerakonna huvides
kasutada. Nõmmekas ootab
rohkem otsekontakti ja linnaosa identiteedi väärtustamist
 peame seda neile ka pakkuma.
Ja mis veel äärmiselt oluline:
otsekontakt peab nõmmeka
jaoks ka seostuma linnaosa
arenguga kui Keskerakonna
tööga. Selge on, et Nõmme linnaosa eest on hoolitsenud linnapea oma linnavalitsusega.
Nõmme turuhoonet ja kanalisatsiooni pole valmis ehitanud ei Vakra ega Pevkur, vaid
seda on ikka tehtud Savisaare
juhtimisel.
Keskerakonna tööst ja selle
tulemustest tuleb linnakodanikke teavitada. Tuleb võtta
Vakralt võimalus poseerida

Savisaare töö taustal ja Keski
saavutusi sotside sahvrisse
tassida.

Töö võitis

2013. aasta kohalike valimiste
kampaania ei olnud selle osalistele lihtne ega valijale selgelt mõistetav. Põhiteemade 
töökohtade, hinnatõusude ja
väljarände  asemel püüti taaskord keerata üles rahvusküsimust ning demoniseerida
Keskerakonda. Seesugused
käigud ei aita kuidagi kaasa
ühiskonna probleemide lahendamisele.
Õnneks suutsid valijad keerulises olukorras valiku teha
ning eelistasid erakonda, kes
töötab inimeste heaolu nimel
iga päev.
Keskerakonna valimistulemuse võtavad kõige paremini kokku Edgar Savisaare sõnad valimispeo võidukõnes: Võimas!
Sõbrad, see on tõesti võimas!

Kes saab Raasukese, kes mitte punast Krossigi
Reinsalu, võta Angotti ka appi! Nii hüüavad
netikommentaatorid IRL-i kaitseministrile, kes
viskus rinnaga erakonnakaaslase kaitsele, et
rikkuda suhteid Interpoliga  ülemaailmse kurjategijate tagaotsimise organisatsiooniga, kellega liitumise suurest tööst kirjutab tänase Kesknädala 4. ja 5. leheküljel Kalle Klandorf.
KESKNÄDAL

Avalikus arvamuses liigub ühe valjenev jutt: Eerik-Niiles
Kross tahtis väga seda kaitseministri nõuniku kohta saada
selleks, et hankida endale diplomaatiline pass  mis omakorda toob kaasa puutumatuse, s.t võimaluse jätkata riigipiiride ületamist.
Lugedes üht vana Eesti Ekspressi (11.01.2011, Vilja Kiisler)
ja lisades sinna uuemaid uudiseid, tahaks öelda, et Krossi
poolt hääletanud ligi 7000 inimesel puudub mälu. Või ongi
nad orienteeritud sigadustele ja riigi maine langetamisele,
et vaid savipätsile ära panna?
Aga... Antonio Angottit mäletate? küsib Ekspress. Seda
itaallasest pätti, kes tahtis Eesti Raudteed endale saada ja
keda maksupettuste pärast rahvusvaheliselt taga otsiti? Selle
sulleri aitas Eestisse lugupeetavate eesti kirjanike Jaan
Krossi ja Ellen Niidu poeg Eerik-Niiles luurekoordinaatorina tegutsemise päevil. Kross helistas riigikantseleist piirivalvesse ja käskis üle piiri lasta kriminaalkurjategija, kes
esines valenime all ja kasutas valedokumente, kirjutab
Ekspress.
Omaaegses raudtee-erastamisfarsis mängis oma rolli ka
üks teine kuumavereline itaallane, Giovanni Sposato, kes
pakkus Angotti esindatavale Rail Estoniale erastamiseks
raha. Kas ja kui palju Kross oleks AngottiSposato afääri
õnnestumise korral isiklikku kasu saanud, jäägu vandenõuteoreetikute rehkendada. Ennast suurinvestorina esitlenud

Sposatoga, kelle
Arctic
Sea
käte ümber rauad
juhtumiga 
2002. aastal kokku
mille ühe seleklõpsatasid, seostub
tusversiooni
hilisemast ajast pikohaselt olekantseid seiku seltsvat Kross täitkonnakroonikatele
nud Iisraeli
huvi
pakkuvate
luure tellimust
naissuhete ja lahtise
 tuletatakse
käe tõttu, jätkas
Krossi nime
seesama Ekspress.
netiavarustes
Ka Krossi enese
taas meelde ka
Sposato
Vaher
Angotti
Reinsalu
suhted naistega on
seoses Laari
kollasele pressile KOHE NÄHA , ET VANAD SÕBRAD: Mis on pildil valesti?
omaaegse kualati
kõneainet Õige, puudub Kross - mees, kes aitas Eestisse tulla rahvusvaherioosse relvapakkunud. Lahutus lisel sulleril Angottil. Nüüd tormavad ministrid sõpra kaitsma.
ostuga IisraeTerje Krossist toilist, oli Eksmus suhteliselt tsiviliseeritult ning seltskonnaajakirjan- press 2011. aastal Krossi pihta tulistamises halastamatu.
duse huvi Krossi uue väidetava partneri, kuumaverelise Urmas Reinsalu ise põhjendas Krossi töölevõtmist 600lõunamaalanna vastu jäi rahuldamata. Peale Janek Klaisi eurosele poolele kohale abitult: et kui Parts võttis endale
(kelle nime ette lisatakse tavaliselt sõnake maffia- appi Erkki Raasukese (Estonian Airi tuulutamise nõusidemetega) kunagise sõbratari Terje Taali (Krossi) on nikuks  Toim.), siis miks tema ei või võtta nõunikuks
Kross abielus olnud ameeriklanna Cynthia Babskiga, kel- Eerik-Niiles Krossi. Sellega vaene kaitseminister pani
lega ta korteri pärast kohut käis. Kohtus muide on Kross muidugi puusse  Raasuke ja Kross kuuluvad liiga
käinud isegi oma venna Märteniga, samuti kinnisvara erinevatesse kaalukategooriatesse.
pärast, teab Ekspress.
Üldiselt on olnud nii, et tavalisele nõunikule diplomaatilist
Ja veel: Kui netikommentaatorid nüüd ironiseerivad, et passi ei väljastata. Kuid eks Eesti poliitikaelus juhtub
tulevase siseministri (enne 2011. aasta Riigikogu valimisi alati, et kui üks saab Raasukese, siis teine pole punast
liikus kõmu, et Kross tahab saada siseministriks  Toim.) Krossigi väärt.
relvaks on ilmselt pumppüss, tõendab see, et inimestel Nüüd siseminister Vaher läheb Lyoni, sõpra palja rinnaga
siiski päris haugi mälu ei ole. Edgar Savisaart vastselt päästma  maksumaksja raha eest. Mis see muud on kui
venemeelseks kaabakaks nimetanud Kross oli nimelt korruptsioon valitsuse tasemel. Maksumaksja rahaga pole
juures siis, kui peaminister Mart Laar Võrumaal ilus päästa puntrasse sattunud sõpra, samal ajal kui Eesti
Nursipalus Savisaare pildi pihta tulistas ning asja ava- politsei vaevleb rahanappuses ja kodused pätid võtavad
likuks tulles valitsusjuhi kohast loobuma pidi. Seoses võimust.

Terane
mõte

Õigupoolest sõltub
Reformierakonna
tuleviku
puhul väga
palju sellest,
kas Andrus
Ansip jätkab
erakonna
juhina või
kes saab
tema asemele. Mida
pikemalt
selle otsusega venitatakse, seda
kahjulikum.
Äripäev,
23. oktoober
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Valimised on läbi,
elagu valimised!
Nüüd on siis jälle SEE aruandlus-valimisperiood
lõppenud. Võime uhkusega tõdeda: läks hästi! Kui
Tallinn oli võimas, siis Jõgeva oli lihtsalt võidukas!
HELI RAEVALD
Keskerakonna Jõgeva linna
osakonna esimees

Valimised Narvas  omapärad ja
Lõppenud valimiste puhul oli järjekordselt tegu siiski
hääletamisega, sest nii võib lugeda ka Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt, kus on näiteks kirjas,
kuipalju inimesi käis eelhääletamas, mitte aga  kui
palju käis valimas. Valimised toimusid ära juba ammu,
siis, kui erakonnad valisid välja kandidaadid. Nüüd
aga tuli inimestel meeldivaima kandidaadi poolt
hääletada, ja kandidaadid andsid oma parima, et
hääletajaile meeldida.

Eks meie tööd on kogu aeg olnud
tunda ja näha. Nii linnapildis kui ka
Jõgeva volikogus. Suutsime opositsioonis olles ühtseks jääda ja võimul
olles praktiliste tegudega ennast näidata.

Keskerakond nälga ei jäta!

Tahan tänada meie suurepärast
meeskonda! Tegime tubli kampaania
ja kandidaadid osalesid lisaks isiklike kontaktidega suhtlemisele ka meie ühistel üritustel.
Olime väljas erakonna telgiga, kus meie jagasime hernesuppi
ja Ninasarvik jagas õhupalle. Jahedal sügispäeval saime linnarahval sooja lõunasöögiga tuju tõsta ja ka praktilise poole
pealt oli see hea otsus  Keskerakond nälga ei jäta!
Seekord oli meil esmakordselt avatud valimisstaap, kus linnarahvas sai vastuseid oma küsimustele, tutvus isiklikult kandidaatidega ja võis lihtsalt jalga puhata või juttu puhuda. Ka
ümbruskonna valdade elanikud külastasid meid, ning nii
mõnigi, kes valitsuse poliitikas pettununa ei plaaninudki valima minna, otsustas ümber ning suundus valimisjaoskonna
poole. Edgar Savisaare singel Kaunis maa oli nende valimiste populaarseim meloodia, mis ka meie staabis pidevalt
taustaks mängis.

Koostöö Reformierakonnaga

Nüüd on koalitsiooniläbirääkimised peetud. Erinevate variantide head ja vead läbi arutatud, otsustasime siiski
Reformierakonnaga koostöö kasuks.
Oluline on, et linnavalitsuse liikmed on nüüdsest kõik kohalikud mehed. Väga tõhus ühine töö aastail 20052009, mida
võib nimetada Jõgeva linna kuldajaks, oli siin samuti mõjutav
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ANDRUS TAMM
Keskerakonna Narva
piirkonna esimees

Sotside
hääletustulemust
Narvas püüavad nad ise näidata
erilisena, aga kui vaadata
arvude taha, siis avaneb hoopis
teine pilt.

Narva sotsid = endised
keskerakondlased

Sotsid koondasid enda taha teatud hulga Keskerakonna endisi
liikmeid ja liitlasi, nii et nende
nimekirjast tulnud 11 volikogukohal (võimalikust 31-st)
on sotse vaid viis. Arvestades
seda, et Jevgeni Ossinovski ei
jää Narva, on neid vaid neli.
Keskerakond valitseb Narvas
edasi  meile kuulub ligi 65%
kohtadest volikogus. Jah, tulemus on küll väiksem kui 2009.

aasta valimistel, kus Keskerakond saavutas 76,6% häältest, kuid sedapuhku püüti
Keskerakonna vastu koondada
kõik jõud ja anda turmtuld SDE
nime all. Eelmiste valimiste
ajal oli meie nimekirjas ka
toona just hävitatud Rahvaliidu
liikmeid.
Oma rolli mängis ka see, et kõik
suuremad linnaobjektid valmivad Narvas alles aastail
20142015. Näiteks elanikele
väga olulised jõeäärne promenaad, Pimeaed, bastionid ning
loomulikult praegu enim
meelehärmi tegev vee- ja
kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine, mille käigus vahetatakse välja 70 km
asfalti. See viimane asjaolu oli
ka peamine põhjus, et valimisaktiivsus jäi üsna madalaks,
olles vaid 46,71%, sest üleskaevatud põhitänavad ei ole
narvakatele just meeldivaim
vaatepilt.

Ameerikalik valimiskampaania

Narvas möödusid hääletamised teatud omapäraga, sest
lisaks kandidaatide ja programmide tutvustamisele said
narvakad osa ka teistmoodi
valimiskampaaniast, millega
nad ei olnud enne kokku puutunud  tegemist oli suhteliselt

agressiivse ameerikaliku kampaaniaga, mille küüsi nii
mõnigi langes.
Teemad olid meil sellised nagu
mujalgi  süüdistused korruptsioonis, häälteostmises, survestamises jne, kõik muidugi
Narvat juhtiva Keskerakonna
vastu, kuid millele targu polnud võimalik lisada süüdimõistvaid otsuseid, sest süüdistused olid kas võltsid või
kuulujuttude tasemel. Lisandusid muidugi lubadused
(mida kahjuks uskuma jäädi)
 segu sedasorti luuludest nagu
Martin Luther Kingi I have a
dream ja a la Ansipi Viime
Narva viie rikkaima hulka!.
Usuti, mis sest, et need
lubadused ületaksid Narva
eelarvet mitu korda.

Häälteost taheti Keski
kaela määrida

Teine Narva omapära seisnes
selles, et ehkki sõltumatud
ametiühingud lubasid soliid-

hoopis ametiühingute poolelt
ja neid toetavate sotside leerist.
Näitena võib tuua, kuidas üks
sotside nimekirjas olijatest tegi
hääletamise ajal valimisjaoskonnas endale reklaami.
Samuti tuli info häälteostukatse kohta veel ühe sotside
kandidaadi puhul  kultuurimaja Rugodiv juures pakuti
inimesele 5 ja purk õlut.
Kahjuks ei saadud neid häälteostjaid kohe kätte, kuid
lisaks neile on ühest ühiselamust tulnud avaldus, et sama
kandidaadi poolt käis lausa
nimekirjaviisi häälte ostmine,
kus ühe hääle eest pakuti 10.
Kurioosne on loo juures see,
et sama sotside kandidaat,
kelle nimel raha ja õlut pakuti,
võttis hiljuti pangast välja
3000 ja kiitles, et temal on
igatahes vähemalt 300 häält
koos.
Toimus ka teisi rikkumisi just
sotside nimekirja poolt. Tuli
info, et isegi Ossinovski kasuks

Keskerakond valitseb Narvas edasi 
meile kuulub ligi 65% kohtadest volikogus. Jah, tulemus on küll väiksem kui
2009. aasta valimistel, kus Keskerakond
saavutas 76,6% häältest, kuid sedapuhku püüti Keskerakonna vastu koondada kõik jõud ja anda turmtuld SDE
nime all.
seid summasid valimiskorra
rikkumiste tuvastamise puhuks (pidades selle all silmas
hüpoteetilist Keskerakonna
kandidaatide häälteostu), siis
signaale rikkumiste kohta tuli

osteti hääli, aga kas seda üldse
uurida tahetakse, on iseküsimus. Loodame, et politsei
saab nende süütegude lahendamisega hakkama.

Tallinna opositsiooni kaotus 
Valimised on läbi. Poliitikud ja rahvas on rääkinud.
Esmapilgul tundub, et kõik jäi samaks: Keskerakond
võitis ülekaalukalt, ning kolm praegugi opositsioonis olevat erakonda ei saa endiselt selgi kokku panna
ja võimu Tallinnas Keskerakonnalt ära võtta.

Mannetu, opositsioon,
mannetu!

KAMPAANIA TÄIES HOOS: Jõgeva linna
keskerakondlased jagasid 15. oktoobril
hernesuppi põhimõttel Keskerakond nälga
ei jäta!. (Vasakult) Vello Lukk ja Mai Treial,
keskel kokk Taigi Raidvere. Foto: Heli Raevald
moment; ja eks see vahepealne otsus, mille Reform 2009.
aastal tegi teistsuguse liidu kasuks, on neid pannud ka tehtud
vigadest järeldusi tegema. Meie lubadused ja plaanid tulevaseks
perioodiks saavad selles liidus loodetavasti parimal moel
realiseeritud.
Arvestades meie ühist tööd IRL-iga möödunud üheksa kuu
jooksul, loodame nüüd konstruktiivsusele ja heale tahtele linna
huvides koos tegutseda ka edaspidi. Uued tegijad SDE-st (3
mandaati) saavad end volikogus näidata  ka meil oleks huvitav teada, mis meestega tegu on. Praktilist omavalitsustöö
kogemust neist kellelgi pole, aga lubaduse mõjuda värske
jõuna on nad välja käinud.
Pikaajalise abilinnapea kogemusega poliitik Aare Olgo on
nüüd Jõgeva linnapea. Jõudu ja jaksu kõigile!

KALLE KLANDORF
Tallinna abilinnapea, KE

Kirjutan oma esmaseid mõtted
pärast valimiste ööd. Miks siiski opositsioon kaotas? Millised
olid tegelikud tulemused?
Võidukad Keskerakonnale,
hävitavad opositsioonile.
Keskerakond kogus Tallinnas
115 000 häält. IRL üle kahe
korra vähem, Reformierakond
ja sotsid viis korda vähem.

Valitsusparteidel läks nii mannetult, et kogu IRL-i nimekiri
vaevu ületas Keskerakonna
esimehe Edgar Savisaare isikliku häältetulemuse. Reformierakond ja SDE jäid oma sadade kandidaatidega aga Savisaarele kahekordselt alla. Eriti
kehvalt esines peaministripartei, kes kaotas Tallinna volikogus koguni viis mandaati.
IRL-i ja Reformiga telesaates
koalitsiooni Savisaare vastu
moodustanud SDE esimees
Sven Mikser, kes valimiste
päeval püüdis Savisaart näidata väsinud ja hääbuva poliitikuna, ei mahtunudki seekord
volikogu koosseisu. Mikser
jäi linnavolikogu ukse taha
nagu mõni poisike.
Keskerakonna ülekaal volikogus ei vähenenud, vaid suurenes. Kahtlusalune Kross jäi
Savisaarele ligi kuuekordselt
alla. SDE ja Reformierakonna
linnapeakandidaatidele antud

häältest ei piisanud isegi isikumandaadiks. Randpere kaotas
Savisaarele 12-kordselt, Anvelti ja Savisaare häälte vahe
on 28-kordne.

Sotside Homme Toompea
võib seega jääda vaid roosaks
unistuseks.

IRL ja tema müstiline
1%

Reformierakond paistab olevat oma ajaloo kõige kehvemas seisus. Ükski nimekas
Reformi-poliitik polnud nõus
hakkama linnapeakandidaadiks. Selles kontekstis kahvatub ju ka Jürgen Ligi väljaöeldu, et oleks mina kandideerinud...!
Miks ta siis ei kandideerinud?
See näitab, et Reformierakonna ansid olid juba ammu
enne valimisi haledad. See,
kuidas esimees omaenda erakonna kampaaniat mõnitab, on
ka pretsedenditu. (Näiteks loodab peaminister, et järgmine
valimiskampaania on vähem
klounaadlik, pidades silmas
rindade paljastamist linnavalitsuse ees.
Samuti kingib peaminister valimisõhtul Randperele kuuse
vihjega, et viimane tegi Lasnamäel kuusekampaaniat, lubades istutada sinna 100 tuhat
kuuske.)
Mulle tundub, et selles erakonnas ei langetagi enam otsuseid

Mõni päev enne valimisi tulid
IRL-i kandidaadid välja
müstilise 1% puuduvate häältega. Ei tea, kas see uinutas
opositsiooni valijaid või mitte,
aga ilmselt jäid opositsioonipoliitikud ise oma valet
uskuma. Ning see 1% muutus
selliselt, et Keskerakond sai 46
mandaati ja opositsioon 33
mandaati. Niipalju siis sellest,
et 1% on puudu.

SDE  ei Türit ega
Tallinna

Muide, paslik on sotsidele
meenutada, et omal ajal astus
Toomas Hendrik Ilves just
Tallinna häbiväärse kaotamise
pärast erakonna esimehe
kohalt tagasi. Huvitav, kas
Mikser tunneb ka teatavat
vastutust loosungi eest Täna
Türi ja Tallinn...? Sest selles
loosungis ei jäänud Türist, kus
võitis IRL, ega Tallinnast, kus
võitis Kesk, midagi järele.

Reformil soovitati
liituda Keskiga
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ameerikalik kampaania
tud ühe päevaga  pärast 20.
oktoobrit. Pandi tähele muidki
saboteerimistunnustega juhtumeid. Ehk on siin linnajuhtidel põhjust teha omad
järeldused teatud ametnike
suhtes?..
Huvipakkuv nüanss on, et
Narvas on Eesti kõige odavam
soojus  32,98 megavati eest.
Ja madal on hind tänu sellele,
et Keskerakond võitles aastaid
tagasi oma elanike eest hinnatõusu-rindel ehk  reaalselt
hoidis kodukulusid all.
Narva Elektrijaamad (mille
tegevust kontrollib teadupärast
IRL) ootasid aga targu ära valimiste möödumise ja teatasid
vahetult peale seda, et tõstavad
sooja hinda Narvas ca 40%.
Toimunuks see enne 20.
oktoobrit, oleks linnaelanikud
ehk mäletanud, kuidas nende
huve varem kaitsti, ja oleks
teinud valimisurni juures
hoopis teised otsused.

VIIMNE VÕIMALUS: Narvas tehti IRL-i
toetuseks ebaseaduslikku valimispropagandat
hääletamispäeval ka nii, nagu pildil näha. Edu
see neile siiski ei toonud. Foto Andrus Tamm
Remondis tänavad
ja odav soojus

Osa narvakaid ütles, et sel
aastal Keskerakonna poolt nad
ei hääleta, aga teistele ka häält
ära ei anna. Miks? Teede
seisukord oli põhiline põhjus.
Tähelepanu väärib, et teatud
linnaametnikel läks vaja olukorda mida hullem, seda
parem  s.t tänavate remonti

hoiti kinni, et võimalikult
väiksem hulk rahvast hääletama tuleks ja et saaks
mobiliseerida rohkem Keskerakonna-vastaseid.
Ehk poleks sellele isegi erilist
tähelepanu pööratud, kui üht
linnale olulist tänavat, mis oli
suvi läbi remondis olnud ja mis
lubati korda teha graafikujärgselt, ei oleks ära asfalteeri-

Magusad valed
meeldivad inimestele

Vahel on magusad valed
inimestele vastuvõetavamad,
kui reaalsed teod ja tööd. Kuid
Keskerakond on Narvas veendumusel, et peale kõigi pooleliolevate projektide elluviimise, mille nimel on aastaid
vaeva nähtud, on järgmistel
kohalikel valimistel inimestes
kinnistunud arusaam sellest,
kes nende heaks tõeliselt vaeva
näevad. Samuti võiks siis
suureneda ka hääletamaskäinute protsent ja koos sellega kasvada ka Keskerakonna
valimistulemused.

palju kära, vähe villa
partei esimees. Asi näitab
lagunemise tendentsi. Mõnigi
politoloog on juba andnud
Reformierakonnale nõu liituda Keskerakonnaga.

IRL-ist tõusmas
opositsiooni liider

IRL-iga on asi keerulisem.
Temast on Tallinnas tõusmas
opositsiooniliste parempool-

prügikasti paarikümneaastane
koostöö Interpoliga. Eesti liitumine Interpoliga oli pikk ja
keeruline protsess, millest
praegune siseminister ei tea
midagi. Nii lihtne on midagi
lõhkuda, aga ehitada on raske.
Keskerakonna vastased püüdsid neid valimisi näidata referendumina Keskerakonna ja
Savisaare poliitika jätkumise

Omal ajal astus Toomas Hendrik Ilves
just Tallinna häbiväärse kaotamise
pärast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
esimehe kohalt tagasi. Kas ka Mikser
tunneb teatavat vastutust loosungi eest
Täna Türi ja Tallinn...? Selles ei jäänud
Türist, kus võitis IRL, ega Tallinnast, kus
võitis Kesk, midagi järele.
sete parteide liider. Reformierakond peab arvestama, et
lähiajal püüab IRL ka valitsuses initsiatiivi haarata.
Kaitseminister ja siseminister
viskasidki juba tanki peaministri. Ja mitte ainult tema, vaid
ka politsei. Kaitstes rinnaga
oma erakonnakaaslast, visati

küsimuses. Nende sõnum oli
lihtne: Kui tahate, et Savisaar
jätkaks, siis valige Keskerakond; kui tahate muutusi,
valige meid.
Valimistest kujuneski referendum. Linnarahvas ütles väga
selge Jah! Savisaare ja Keskerakonna jätkamisele.

Keskerakond ei soovinud meediat oma peole

Lõpetuseks tahaks klaarida ühe
lihtsa asja: miks ei olnud osa
meediast teretulnud Keskerakonna peole? Põhjus on väga
lihtne. Veel valimispäeval tegeles mitu meediakanalit Krossi
kampaaniasõnumite edastamisega. Pean eeskätt silmas
Kasparovi avaldust (Delfis 
Toim.), mis oli selgelt Krossi
valimispropaganda. Isegi kui
toimetajad poevad fakti taha,
et kõik oli seaduslik (mida ei
saa välistada), oli see siiski
ebaeetiline.
Valimiste päeval on meil
tavaks, et valijad räägivad ja
parteid vaikivad. Sellest piirist
astus ajakirjandus üle, ja meil
ei olnud mingit tahtmist lubada
oma lõbusale peole külalisi, kes
tegelikult hoiavad peremeeste
suhtes rusikat taskus.
Inimesed on hääletanud. Võin
kinnitada, et linnaelanikud on
andnud oma elukorralduse
usaldusväärsetesse kätesse.
Meie neid ei peta ja juba töötame.
Ilmunud ka Delfis 22. oktoobril
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Edgari kohvik tõi Eestisse
poliitkohvikute kultuuri
Kümne aasta eest linnarahvale esimest Edgari kohvikut avades ei osanud
me ilmselt arvatagi, et mõned aastad hiljem ei tee ükski tõsiseltvõetav
poliitiline jõud valimiskampaaniat Tallinnas ilma oma valimiskohvikuta.
REENA TOLMIK
Edgari kohviku perenaine ja eestvedaja

Esimene Edgari kohvik avati 2003. aastal tollases George Browne´i pubis Harju tänavas
ning tõi oma uudsusega kokku märkimisväärse
hulga poliitikahuvilisi. Kohvikus, nagu ikka,
pakuti kohvi ja arutati olulisi linnaküsimusi.
2009. aastal avas paariks nädalaks uksed ka
Laari kohvik. 2011. aasta valimised poliitkohviku-maastikule Edgari ja Laari kohvikute
kõrvale uusi juurde ei toonud, kuid tänavu
tärkas neid tõepoolest kui seeni peale värsket
vihma. Kross avas oma kohviku Vabaduse väljaku ääres paar nädalat enne valimisi. Kära oli
suur, nagu kogu IRL-i kampaania, aga sisu ei
tulnudki. Veel käisid jutud, et kõik konservatiivid kogunevad Helme kohvikus, mis olla
sisse seatud Wiiralti kohvikusse, kohe Krossi
kohviku külje alla. Kui Tallinna TV reporter
käis valimiskohvikutes uurimas, mis asju neis
aetakse, selgus, et kohvitajad polnud kuulnudki ei Krossist ega Helmest.
Reformierakond oma valimiskohvikuni veel
ei ole jõudnud, kuid Randpere püüdis rahva
sekka astuda omal viisil, pakkudes kohvi
sõidutee ääres. Eks Laargi alustas omal ajal
samamoodi.

Palju põnevaid kohtumisi ja
õpitube

Nii nagu varem, sai ka tänavu Harjumäel
asunud Edgari kohvikust linna populaarseim
kokkusaamiskoht. Kohviku programmi
kokkupanekul lähtuti külastajate soovidest 
neid on kuulatud ja tähele pandud. 2011. aasta
Edgari kohviku kogemus näitas, et kohvitajad
on väga loomingulised ning neile meeldib
poliitika kõrval ka igasugune meisterdamine
ja isetegemine õpitubades. Seda kõike pakkusime tuliste arutelude kõrval seekordki.
Kuu aja jooksul toimus Edgari kohvikus 95
erinevat sündmust, mis tegi sellest hubase ja
armastatud kohtumispaiga. Sai kuulata huvitavaid loenguid, kauneid kontserte, avastada
õpitubades enda loomingulisust, osaleda
ekskursioonidel, unustada argimured luule- ja
kirjandusõhtutel, keerutada jalga Edgari
tantsuõhtutel, nautida kodumaiseid filmiõhtuid ja saata sõpradele postkaarte. Eriti populaarseks kujunes portselanimaalimise õpituba,
seda kunsti oli võimalik õppida oma ala parimatelt  juhendasid Helina Tilk ja Kadri
Kaerma. Iseäranis paeluvaks osutusid ka
klaasimaalimise õpituba, kus nii mõnigi avastas endas kunstniku, ja joonistamise õpituba
tuntud karikaturisti Hugo Hiibuse juhendamisel. Kätt saadi proovida veel leivaküpse-

Foto: Indrek Veiserik
tamises ja males. Punase Risti koolitaja õpetas
elustama ja esmaabi andma ning toimus veel
mitmeid teisi õpitube. Nalja sai Raimo Aasaga
ja maagiat hoidis õhus mustkunstnik Erich
Udras. Kontserte toimus kohvikus palju, kuid
eriti menukad esinejad olid Väino ja Sirje

Puura, Eduard Toman, Erich Krieger, Aare
Pehka oma flöödikontserdiga, Sergei Maasin,
Mait Maltis, Ervin Lillepea ning avakontserdi
sisustanud Koit Toome. Kohvitajate nõudmisel toimus igal neljapäeval Edgari tantsuõhtu.

Reena Tolmik
Loomulikult olid kogu tegevuse lahutamatuks
osaks kohtumised poliitikutega.
Ekskursioonid viisid kohvikulisi avastama
kodulinna kauneid ja pühasid paiku.
Popuaarseimaks osutus külaskäik dominiiklaste kloostrisse.
Ajaloohuvilised tegid kaasa jalutuskäigu
kunstiteadlane Jüri Kuuskemaaga ja käisid ära
Linnaarhiivis, Ingeri ja Rootsi bastioni käikudes ning Rahvarinde muuseumis. Taimeilu
austajad said uurida taimi Botaanikaaias.

Kohvikust Harjumäel sai kodune
koht

Kuu aja jooksul külastas kohvikut üle 10 000
inimese. Miks oli Edgari kohvik populaarne,
samas kui teised poliitkohvikud jäid tühjaks?
Kogemus näitab, et vastus peitub neis kohvikuis läbi viidud tegevuse sisus, avatud ja usaldusväärsetes poliitikutes, aga kahtlemata ka
eelmistel valimistel saadud meeldivas kohvikukogemuses  ikka ja jälle on kohvikuarutelude käigus tõstatunud nii mõnedki huvitavad
ideed ja probleemid, mille lahendamise on linnajuhid oma õlgadele võtnud.
Pealegi oli Edgari kohviku roll algusest peale

Täname kõiki,
kes aitasid kaasa
Edgari kohviku
edukale tegevusele: kogu
töökat meeskonda, valimistel kandideerijaid, esinejaid,
õpitubade juhendajaid, toetajaid ja rohkeid
külastajaid!
olla kodune koht, mis eelkõige ühendaks meid
rahvana, inimestena. Koht, kuhu kokku tulla
kohvitassi taha, et arutada  kogu oma lihtsuses  elu suurküsimusi, rääkida südamelt
ära ja olla kuulatud. Nii toimis see ka tänavu.
Kohtumiseni Edgari kohvikus!
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Õnnitlen
Kesknädalat, iseennast ja kõiki Keskerakonna pooldajaid
tubli võidu üle Tallinnas! Valimispäeval pakkusin Delfi
seinal välja, et KE võidab valimised 52%, ja nii ka läks.
Ma pole ise tallinlane, kuid võit Tallinnas tagab heaolu ka
paljudele mittetallinlastele kogu Eestis ja loomulikult ka
pealinnas (töökoht, millega tagatakse paljudele pere äraelamine kuskil perifeerias, tasuta ü-transport pensionäridele, õpilastele ja veel mõnedele elanikerühmadele
üle Eesti).
Jääb alles ka Tallinna TV, mida vaadatakse väljaspool
pealinna küllalt intensiivselt, eriti maakohtades, kus rahvas ei jõua osta kallist tasulise TV teenust, mis tegelikult
on enamikus täidetud mõttetute jama-kanalitega. Meedia
keskpunkt on kõrgetasemeliste ajakirjanike seltskonna
poolt faktirohkelt, hea tabava irooniaga ladusalt kokku
pandud meedia-assortii. Kohe näha, et vana kooli mehednaised ehk "vanad kalad jagavad "matsu""! Head närvi ja
vastupidavust edaspidiseks Urmile, Heimarile ja Mardile!
Soovin kõige hea jätkumist!
Vello Komosko Viljandist

30. oktoober 2013

Murelikus meeles, kuid ikkagi lootuseg
Õnnitlen Keskerakonda valimisvõidu puhul! Ma ei kuulu ühtegi parteisse, aga ometi tunnen
suurt poolehoidu Keskerakonnale, kes teeb tõsist tööd rahva
elatustaseme tõstmiseks, hoolides ka kõige vaesematest. Mind
kui valijat ei saa mõjutada mitte
mingisuguste laimujuttudega,
sest langetan oma otsuseid kandideerijate poolt tehtu põhjal.
Olen veendunud, et Edgar
Savisaar on parim Tallinna
meer. See tark, hooliv ja suure
töövõimega tipp-poliitik ning
sõbralik inimene on seda juba
korduvalt tõestanud.
Pärast Eesti inimeste jaoks väga
rasket Laari valitsemisaega, mis
kestis kuus aastat, tuli Kesk koos
Reformiga kaheks aastaks
võimule. Savisaare initsiatiivil
tõsteti kohe pensione ja elu läks
ülesmäge igas valdkonnas. Laari
valitsuse ajal ei tõstetud pensione
ega palku, kuigi hinnad kerkisid
kõrgele. Eestisse tekkisid kodu-

Valetava meedia asemele
peaks looma ausa ajalehe
Olen Keskerakonna pidev valija. Siiani olen olnud suhteliselt passiivne osaleja, käies lihtsalt valimas, aga mida
aastad edasi, seda enam tekib tahe ka sõna sekka öelda.
Viimased valimised jätsid kustumatu mulje ja nüüd on
tahe oma mõtted välja öelda kinnistunud.
Ei oleks kunagi varem uskunud, et valimised võivad muutuda nii labasteks, ebaeetilisteks ja moraalituteks. Mind
häiris väga kõvasti parempoolsete RE ja IRL-i, aga ka
SDE tegevus, ja kahe esimese meelse ja nende poolt juhitava n-ö kollase meedia poolne Keskerakonna materdamine ja valetamine. Nimetades endid päevalehtedeks,
puudub neis ausus, adekvaatsus ja tahe, aga võib-olla ka
suutlikkus arutleda nii ühiskonnas kui ka maailmas toimuvat. Tegeletakse jäärapäiselt valetamiste ja poliitpropagandaga, riigis ja pealinnas rahvustevahelise vaenu
õhutamisega, pidades muukeelseid peaaegu kõntsaks.
Samas on paljud vene keelt kõnelejad rohkem Eesti riigi
eest väljas kui paljud eestlased. Hiljem aga sõimatakse
neid valimistel Keskerakonna pooldamise pärast.
Punkti pani rahvusvaheliselt tagaotsitava IRL-i liikmest
Krossi kandideerimine Eesti Vabariigi pealinna linnapeaks.
Kõike toimunut ja toimuvat vaadates arvan, et
Keskerakonnal on viimane aeg uus päevaleht luua. Ilma
selleta pole eriti lootustki erakonnas toimuva, plaanitava
jne aus kajastamine. Nagu Tallinna Televisioonil, on ka
sellel ajalehel usutavasti tulevikku.
Eino Harjumaalt, Tallinna servalt
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tud ja prügikastiinimesed, riigivara hakati välismaale maha
müüma. IRL aga sai ootamatult
küllaltki palju hääli tänu laimujuttudele, ärapanemistele ja
vihavaenu õhutamisele  töötulemusi ju ette näidata pole. Ka
nüüd oli kõigil selge, et tööd
inimeste elatustaseme tõstmiseks neilt loota pole.
Savisaar ei vasta laimajatele
samaga, sest ta ei taha laskuda
nende tasemele. Härrasmehena
on ta talunud kõiki valesüüdistusi, jätkates, vaatamata segajatele, oma igapäevast tööd
tallinlaste elu paremaks muutmisel.
IRL-ile antud hääled näitavad, et üksjagu valijaid on
mõjutatavad, kergeusklikud,
hoolimatud. Teatud rolli mängib siin muidugi vihavaen venekeelsete inimeste vastu, mida
IRL on pidevalt õhutanud.
Eelmiste valimiste ajal oli see

Valijad tegid õige valiku,
sest Keskerakond seisab
lihtrahva huvide eest
20. oktoobril jälgisin valimiste käiku ja tulemusi Tallinna
Televisioonist, sest keskerakondlik kajastus sobis mulle
rohkem kui teiste telekanalite poliitika. Tavakodanik
tegi õige valiku ja vähemalt Tallinnas eelistas eelkõige
Keskerakonda.Teatavasti ei lastud keskerakondlaste
seltskonda teatud väljaannete ajakirjanikke. Keskerakonna peasekretär Priit Toobal meenutas sel puhul
vanarahvatarkust: nii nagu küla kutsale, nii ka kutsa
külale. Teisisõnu  Keskerakonna halvustajad pittu ei
pääsenud.
Miks on Keskerakonnal nii palju toetajaid? Ikka sel
põhjusel, et Keskerakond pakub Tallinna elanikele tasuta
ühistransporti ja muid soodustusi. Näiteks peab linnapea Edgar Savisaar eakaid linnakodanikke meeles
sünnipäeva puhul ja saadab neile õnnitluskaardi.
Reformierakond ja IRL sellist tähelepanu rahvale ei
paku. Miks siis peaks lihtrahvas hääletama nende poolt,
kes vaid enestele mõtlevad ja oma palka igal aastal
tõstavad?
Ka minu poolt õnnesoovid Keskerakonnale ja Edgar
Savisaarele!
Meie vallas kogus enim hääli vallavanem Mart Vaiksaar.
Tema häältesaak oli 121, neist üks minu poolt. Kõik
teised kandidaadid kogusid alla saja hääle.
Hillar Kohv Viinahaualt, Tori vald, Pärnumaa

nende peamiseks valimisplatvormiks. Eestis elab inimesi
rohkem kui 60 rahvusest, enamik
neist on siin sündinud ja üles kasvanud ning peavad Eestit oma
kodumaaks. Kaasinimesi tuleks
hinnata ikka nende tegude järgi,
nad ei vastuta ajaloos tehtud vägivallategude eest. Millist eesti
asja ajavad IRL-i poliitikud, sai
selgeks ka nüüdsetel valimistel.
Valitsuserakondade toetajad
sooviksid, et Tallinnas läheks
elu allamäge, ja nad otsekui näivad nõustuvat sellega, et Eestis
väga suur osa inimesi elab allpool
vaesuspiiri. Paistab, et neile lausa
meeldib Eesti elatustase, mis on
Euroopas tagantpoolt kolmas. Ka
see näitab IRL-i hoolimatust, et
meie pealinna laostama ja linnavalitsust kukutama saadeti kriminaalse
taustaga
tegelane.
Valimiseelsel ajal käitus EerikNiiles Kross labaselt ja väljakutsuvalt, ajades oma patte linnavalitsuse kaela. Mind kurvastab

väga, et kurja kuulsusega linnapeakandidaat sai küllaltki palju
hääli. Ega ta end lööduks tunnista ning kindlasti jätkub valitsuse vaikival heakskiidul ka
tema laimukampaania. Hüsteerilised naised, oma töökohta
kaotada kartvad inimesed, kes
tigestunud ja kergeusklikud, on
sellise kohutavana mõjuva ja
kõigeks halvaks võimelise
inimese valijad. Ausad ja teistest hoolivad inimesed ei usu
Krossi-suguste valesid ja laimu.
Keskerakonna poolt hääletasid need, kes on tänulikud
neile osaks saava hoolitsuse eest.
Välismaal teatakse, kui vilets on
elu meie riigis, aga Eesti valitsus on alati valmis abistama
meist rikkamaid riike, sest
endast hea mulje jätmine on
tema tegevuse prioriteet.
Valitsus peaks olema tänulik, et
Keskerakonna vaevanägemise
tõttu on Tallinnas parem elu, kui
mujal Eestis. Siin tahetakse elada

AGNES TOIMLA
Staaikat ja pühendunud
erakonnakaaslast
mälestab Eesti Keskerakond

Eestikesksuse
südametunnistus

82-aastaselt meie seast lahkunud
Agnes Toimla kandis
naisena, emana, Rahvarinde ja hiljem Keskerakonna tulise eestvõitlejana parimaid väärtusi, mida me ühes Eesti
inimeses näha tahame.
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Tuhanded keskerakondlased jäävad
proua Agnest mäletama emotsionaalse sõnavõtjana, kes seisis vastu
igasugusele valele, ärapanemisele ja
susserdamisele.
Ta astus alati julgelt välja oma armsa
Keskerakonna ja selle juhi Edgar

Ta oli ülimalt aus ja
õiglane, ning mis tahes
ebaõiglus ja ülekohus
pälvis temalt kiire vastureaktsiooni.
Ta kuulus juba RahvaAgnes Toimla 7.09 KE kongressil
rinde-aegadel igasugustesse korraldavatesse komiteedesse
Savisaare toetuseks, kui oli raske
ja komisjonidesse, tegi selgitustööd
erakonnal või kui oli raske Edgaril.
tänavatel, lävis tihedalt teiste tegusate inimestega, aitas läbi viia mitTa oli üks tulistest raadiosaadetesse
meid suurüritusi, sh presidendivalihelistajatest, kui tuli sekkuda
miste kampaaniat.
ühiskonnaasjadesse, püüdes neid

Adolf Käis suutis liiga palju...
25.09.1946  24.10.2013

Lahkunud on üks kesksemaid vene kultuuri kujusid
Eestis  Adolf Käis.
Käis suutis uskumatult palju.
Ta organiseeris Eestisse parimaid
teatrilavastusi
ja
muusikuid Venemaalt (Pjotr
Fomenko meistriklass, teater
Sovremennik, Taganka teater, Tovstonogovi-nimeline
Peterburi Suur Draamateater)
ja kogu maailmast. Ta suutis ka
ise lavastada, esineda raadios
ja televisioonis, olla lahke ja
sõbralik, ilma igasuguse staaripoosita.
Käis lahkus parimas loomejõus. Teade selle tegusa mehe
surmast oli paljudele okk. Ta
oli tõesti meie kõigi oma.
Omaks peavad teda nii need
kultuurihuvilised, kes teda

hästi tundsid, kui ka need, kes
teda isiklikult üldse ei tundnud,
küll aga usaldasid ta väljapeetud kunstimaitset, millega ta
häid muusikuid ja näitlejaid
Eestisse tõi.
Jah, Eesti Vabariigi taasiseseisvumine kinkis meile täiesti ainulaadse võimaluse  luua
selle vabariigi sees oma isikliku minivabariigi. Juhul, kui
see kellelgi õnnestus, pole ta
mitte üksnes viie parima riigi
seas, vaid absoluutne võitja,
sest tegemist on isikliku
vabariigi, isikliku saatuse ja
saavutusega.
Niisuguseid
absoluutseid võitjaid, kes suutsid murranguaja katsumused
auga läbi teha ja vormida uutes
tingimustes midagi täiesti isiklikku ja suurt, pole just palju.

Enamasti seostatakse edu äri ja
miljonitega, või kindla riikliku
toetusega, mis kahjuks puudus
Adolf Käisil, kes alustas vene
kultuuri vahendamisega kakskümmend aastat tagasi väga
keerulisel ajal, kui Venemaast
ja vene kultuurist eraldumine
oli märksa olulisem kui heade
kultuurisidemete säilitamine.
Tema vastne firma ei toonud
kakskümmend aastat tagasi siia
veel kultuuritippe kogu maailmast, vaid oma vene sõpru, kes
küll kuulusid ka sageli kultuuritippu, aga mitte sellesse, millega saanuks riiklike toetuste
kaudu isiklikku karjääri edendada.
Käisi perefirmas, kus tegutsevad edasi tema abikaasa
Tamara, tütar Kristina ja poeg

Daniel, oli kõik vastupidi.
Alles isiklik karjäär aitas
lõpuks leida ka väärilisi toetajaid ja partnereid, nüüd juba
tõesti maailmakuulsaid esinejaid. Poeg Daniel Käis tegutses viimati juba iseseisva produtsendina.
Adolf Käis lõi iseenda ja oma
pere kaitseks isikliku kultuurivabariigi, kus pole miljoneid
rahatähti, küll aga miljoneid
kultuuriideid. Mullu tähistas
Käisi ART COMPANY oma
20-aastast tegutsemist suurejoonelise festivaliga, mil
nimeks Kultuurikultus.
Käis kinnitas alati, et tema
puhul pole tegemist mitte ainult kultuuri, vaid ka perekonna kultusega, sest tema

firma olevat edukas ainult tänu
kogu pere ühistele pingutustele
ja laste kultuurihuvile, mida on
arendatud maast-madalast.
Perekeskne oli festival küllap
ka seepärast, et Käis oli
samavõrd rahvavalgustuslik
kui tema kauge sugulane
koolimees Johannes Käis, kelle
tegevus oli küll Eestis tuntud
enne sõda, aga kahjuks 1940ndate esimesel poolel põlu all,
sest liiga vabad rahvahariduslikud ja -valgustuslikud vaated
ei sobinud kokku nõukogude
karmi tegelikkusega.
Ega ka Adolf Käisi vene
kultuuri tutvustav tegevus
praeguse karmi tegelikkusega
eriti kokku sobinud, aga
erinevalt Stalini ajast võis riikliku vabariigi sees praegu

siiski vormida oma vabariigi.
Kahju ainult, et kui 24. oktoobri õhtul teatati riigitelevisiooni
AK venekeelsetes uudistes
Adolf Käisi surmast, siis eestikeelsetes vaikiti see lihtsalt
maha. Sama lugu oli Delfis.
Venelased mälestasid venekeelses meedias südamlikult ja
hardalt üht eestlast, kes armastas kogu maailma kultuuri,
sealhulgas ka vene kultuuri.
Eestikeelses Delfis puudus
uudis ühe tõelise isiksuse surmast isegi järgmisel päeval,
sest tegeldi Krossi päästmisega.
25. oktoobril oli Postimees
siiski papa Jannseni nime
vääriline ja avaldas lühikese
teate, kus Jelena Skulskaja
ütles: Kõik, kes olid Adolfiga
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ga
ja siia tuleb rahvast kogu aeg
juurde. Olen kursis selle tööga,
mida on meie pealinnas tehtud,
ja see vaimustab mind.
Valitsuse kuulekas meedia ei
valgusta seda, kuid õnneks
saavad inimesed lugeda ajalehte Pealinn ja vaadata
Tallinna TV-d.
Kui riigis tehtaks inimeste
heaks pooltki sellest, mida
tehakse Tallinnas, oleks meie
elu palju parem. Seepärast
on mul suur palve kaaslinlastele  mõelge, mida tahate,
aga ärge segage Keskerakonda tema tulemuslikus
tegevuses.
Valija Mustamäelt

(Kirja saatnud naiskodanik,
kes tunneb olukorda Eesti
mitmeis paigus, ei soovi hüsteerikute märklauaks saada ja
palub oma nime avaldamata
jätta.)

panna liikuma õiglasemas
suunas.
Ta oli sundüürnik, kelle kodu
läks isamaaliste otsuste
tagajärjel n-ö haamri alla, ja
tundis kibedalt, mida tähendab olla kodutu  kodutu Eesti
riigis, mille eest ta kõigest
hingest oli seisnud. Õnneks tal
vedas  tema tubli tütar ostis
emale välja korteri, kus ta sai
rahumeeli edasi elada ja ka
rahulikult surra  olles enne
lõplikku minekut jõudnud
Kesknädalale teatada, et käis
valimas ja hääletas Toomas
Vitsuti poolt.
Kesknädal avaldab kaastunnet kõigile, kes jäävad
Keskerakonna ema Agnes
Toimlat mäletama. Ja veel üks
fakt: lahkunu astus Keskerakonda veel enne selle
loomist, 18. septembril 1991
 Keskerakond loodi ametlikult 12. oktoobril 1991.
Urmi Reinde

kasvõi natuke tuttavad, teavad,
et ta oli inimene, kelle süda
laulis teatrile hümni.
Jah, pidagem meeles, et kuigi
Adolf Käis oli ka venelaste
lemmik, oli ta siiski eelkõige
Eesti Vabariigi lavastaja, produtsent ja kultuuritegelane.
Seega Eesti suurkuju, kelle
emakeeleks eesti keel ja kelle
lahkumine jätab sügava lünga
meie kultuuriellu, sest see üks
mees suutis palju rohkem lõimumiseks ja kultuurielu edendamiseks ära teha kui suured
organisatsioonid ühtekokku.
Reet Kudu
Toimetuselt: Adolf Käis kuulus Keskerakonda 14.01.1997
 01.01.2005 ja IRL-i
26.10.2004 04.12.2011.

Räkit IRL-i moodi Haapsalu
jahisadamas
Alternatiivne portaal Telegram.ee avaldas 11. oktoobril artikli ärimees Viktor
Siilatsist, kelle sõnul riik kiusab omade hulka mitte kuuluvaid ärimehi ebaseaduslike võtetega.
Äripäeva konverentsil Äriplaan 2014 mainis
Siilats olukorda, kus kohtuvaidluses riik versus
ettevõtja on riik võimeline vaidluse käigus seadust
muutma ning seda tagasiulatuvalt rakendama eksinud, ebakompetentsete või suisa kasuahnete
riigiametnike kasuks. Kusjuures avalikkuse põhjendatud huvi, mida kohtuvaidluses argumendina

Siilatsi sõnul Parts ja Palts käisid
isiklikult Haapsalus uurimas ja pidu
panemas. Ühtäkki aga teatati
Siilatsile, et ta on küll suurepärase
investeeringu teinud, kuid paraku
tunnevad nüüd omad inimesed
selle tegevusala vastu huvi.

aga selles, et neil meestel polnudki sadamat  nad
olid kas teadmatusest või teadlikult ostnud kinnistu, mille ees puudus sadam ja kus tänini puuduvad legaalsed sildumiskohad, annab Telegram.ee
teada. Mängu tuli kohus, ja tekkisid uued seadused,
mida rakendati tagasiulatuvalt. Enneolematu
kiirusega, aga sellegipoolest alles pool aastat
hiljem, tekkis sinna ka sadam, mida takistada.
Siilats kaotas kohtus, kuid portaali teatel ei ole
mees alla veel andnud ja lubab edasi minna
Euroopa kohtusse.

Meediat Partsi korruptsioon ei huvita

Siilatsi valduses on salvestused MKM-i
koosolekutelt, kus sulaselges eesti keeles arutatakse, kuidas seadusi muuta vastavalt sellele, et
Siilatsi tegevus muutuks ebaseaduslikuks ning
kasutada, kunstlikult tekitavad riiklikud suhte- kuidas seda avalikkusele (ajakirjandusele) esikorraldajad, kes lisaks sõnavõtmisele anonüüm- tada. Vastavad salvestused on üles laetud ka
ses kommentaariumis mõjutavad ja koguni Telegrami kodulehel.
tsenseerivad ajakirjandust. Antud juhul kasutati Tegelikult oli nii, et koosolek salvestati ametära vist Äripäeva, mille esindajad konverentsil likult, tulevase protokolli tarvis. Ainult et Eero
Pärgmäe keelas protokollida.
Siilatsi vihjetele muigega reaMitmed dokumendid salastati,
geerisid, kirjutab Telegram.ee
aga salvestust ei taibanud keegi
ajakirjanik Mariann Joonas.
salastada. Nii nagu keegi ei taiSiilats ei anna alla
banud, et tegelikult olen ma vist
Portaal annab teada, et Siilats meesiiamaani majandus- ja kommulitati Haapsalu eelmise linnavalitnikasiooniministeeriumi väikesuse poolt investeerima Haapsallu
laevanduse komisjoni liige, ehk
ning ta ostis ära linna räämas
siis tegelikult peaks ka mul olema
jahisadama, mis oli ka piirkonna
juurdepääs väikelaevandust puuainus jahisadam. Haapsalu lindutavale infole. Samuti peaks
navalitsus andis kõik vajalikud load
kodanikuna olema põhiseadusja kooskõlastused, et merevärav
lik juurdepääs kõigele, mis mind
igati eeskujulik ja ohutu saaks. Kui
ja mu tegevusi puudutab ja kus
aga investeering oli tehtud ja sadam
minust räägitakse, märgib
kasutusvalmis, teatati otsesõnu, et Juhan Parts käitub kui
Siilats.
nüüd tunnevad sadamapidamise
Üks enim närviajav asi ongi see,
maffiapealik.
vastu huvi omad.
et selliste salvestiste ilmsiksParts ja Palts käisid isiklikult kohapeal uurimas tulek peaks iga ametniku sügavalt mõtlema
ja pidu panemas. Ühtäkki aga teatati mulle, et sa panema, aga konkreetsed tegelased on nii ignooled siin suurepärase töö ja investeeringu teinud, rantsed ja hoolimatud, et näha on, et neil on mingi
kõik on väga hästi käima läinud, ainult et nüüd ülikõva katus pea kohal ja nad võivadki teha, mis
paraku tunnevad meil omad inimesed selle tege- tahavad, ütles ärimees.
vusala vastu huvi, nii et katsu palun nüüd millegi Siilatsi sõnul peavoolumeedia keeldub seda
muuga tegelda või küsi meie omadelt oma edas- teemat ausalt ja erapooletult käsitlemast. Eks siin
pidiseks tegevuseks luba, märgib Siilats.
ole kindlasti ka meedial oma roll täita. Ma arvan,
Omadeks osutusid Siilatsi naaberkinnistu oman- et see pole juhuslik, et tavainimene ei tee enam
danud IRL-i suurtoetajad Aivar Reivik (tuntud ka ausal ja ebaausal äril vahet ning arvab, et kõik
seoses Vabadussõja võidusamba saagaga) ja Arvo ettevõtjad on vargad. Pahatihti näib, et kogu
Oorn AS-ist Volta. Neist viimane on ühtlasi ka peavoolumeedia on mingite erakondade,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vabakondade vms organite meelevallas, mistõttu
(MKM) asekantsleri Eero Pärgmäe äi. Reivik ja info tegelikust olukorrast ei levi, ütles Siilats.
Oorn asusid väitma, et Siilatsi sadam takistab neil
oma sadamasse pääsemist. Asja iroonia seisnes Refereeris Indrek Veiserik

Liia Hänni ei soovi Veriseid maju vaadata
Enne valimisi sattusid Priit Toobal ja Liia Hänni Facebookis dialoogi, kus Toobal
meenutab SDE ühele juhtpoliitikule tema rolli omandireformis, mis teatavasti
küüditas tuhandeid eestlaste peresid oma kodust välja. (Liia Hänni oli Mart Laari
1992.1994. a valitsuses reformiminister, juhtides erastamist ja tagastamist.)
Hänni, nagu mustvalgel kirjas, peab enda vastu suunatud süüdistusi keskerakondlikuks tõeväänamiseks.
Liia Hänni Juba mitu päeva kummitab mind stroof
 päästke Lasnamäe!
Harri Kingo Kelle/mille käest?
Priit Toobal Soovitan rahustuseks vaadata Toomas
Lepa filmi "Verised majad", mis kõneleb omandireformist ja seal oli roll ka teil
Liia Hänni Tavaline keskerakondlik tõeväänamine.
Liia Hänni Harri, kahju vaadata, kuidas Savisaar
sealseid inimesi lollitab
Priit Toobal Kahju, et vaid teie sellest nii aru
saate, pean silmas filmi ja selle sisu.
Liia Hänni Priit, ORAS võeti vastu juunis 1991,
kelle valitsus siis ametis oli?
Priit Toobal Liia, mitu korda ORASt muudeti ja
kes selle jamaks keerasid?
Liia Hänni Ja kes oli Tallinnas võimul, kui seadust
eirates tühjad korterid maha parseldati?
Priit Toobal Vanalinna korterite parseldamisega
tulevad mulle kõigepealt meelde Kross, Ilves,
Palts...

Kari Lamp haugi mälu
Liia Hänni Parseldada sai linnavalitsus, kas
nimetatud kodanikud olid siis võimul?
Priit Toobal Palts on linnapea olnud küll jah ja
Krossi ja Ilvese aatekaaslased ja semud ka
Priit Toobal Isegi SDE on lühikest aega koos
kuue päkapikuga linna juhtinud, aga siis tuleb
meelde vaid idee punaste laternate tänavast, ei
muud )
Indrek Tarand Priit Toobalile ma soovitan soojalt valida vaidluseks mõni jõukohasem partner
kui Liia Hänni. Sest ehkki Liia on väga hästikasvatet ja kultuurne inimene, pole mõned tema
sõbrad FBs seda teps mitte (näiteks mina) ning
kolakas võib tulla nagu välk selgest taevast:)
Priit Toobal Rahustuseks üks väike vaatamissoovitus http://kanal2.ee/vaatasaateid/Verisedmajad / Verised majad - Vaata saateid - Kanal 2
Jube Juss Toobal, Toobal... aa, meenub, see on
see, kes umbkeelseid inimesi armastab rahvakogunemistele organiseerida.
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Nädala juubilar LEHTE HAINSALU-SÖÖT 75
Laulva revolutsiooni ja Eesti
taasiseseisvumise ajal andis
käe poliitikale rohkesti tuntud
ja tunnustatud loomeinimesi.
Unistus oli üks  oma riik. Kuid
küllap püüdis iga looja seda ellu
viia oma isikupäraga. Isikupärase kordumatusega tegi
seda ka 31. oktoobril juubelini
jõudev kirjanik ja ühiskonnategelane Lehte Hainsalu.
Sooliste iseärasuste esiletoomisse on suhtutud nii pooldavalt kui ka taunivalt,
olenevalt ajastust ja kommetest. Rääkides Hainsalu osast
kirjanduses ja ühiskonnaelus,
on põhjust rõhutada, et nii
mõtleb ja tegutseb naine.
Naiskirjanik või naispoliitik ei
tohiks tema suhtes olla ebasoovõrdõiguslik või ka feministlik iseloomustus.
Mälumängus võiks küsida,
millise erakonna koosseisus
Lehte Hainsalu 1990. aastal
Eesti Ülemnõukogusse kandideeris. Vastuse leiame tema
intervjuust ajakirjanik Asta
Niinemetsale 1990. aasta 7.
märtsi Edasis. Olen nõus väga
paljude liikumiste programmidega, kuid ometi on igaühes
neist midagi, millega ma nõus
olla ei saa. Kuulun praegu vaid
Tartu Naiste Ühendusse.
Selle organisatsiooni esindajana Lehte Hainsalu rahvasaadikuks valitigi. Tema edu
valimistel väärtustab asjaolu,
et konkurents Toompeale oli
Tartus väga tugev, sest seal
kandideeris ka Ülemnõukogu
esimees Arnold Rüütel.
Kultuur on elamise vorm ja
ennekõike on naine selle

kandja, ütles Hainsalu oma
ettekandes Põhjala on Eesti
vaimu põliskodu, mille pidas
1990. aasta 6. septembril
Tartus rahvusvahelisel konveretsil Naine sajandivahetuse kultuuris ja poliitikas.
Samas nimetas Hainsalu naist
imeliseks olendiks, kes rohkem
kui mees on võlgu minevikule
ja vastutavam tuleviku eest.
Muide, vastutusfilosoofia üle
on Lehte Hainsalu arutlenud ka
raadiosaates Räägivad, vestluspartneriteks arhitekt Ignar
Fjuk ja Valdo Randpere, keda
saatejuht Fjuk kutsus ITmeheks. Saates määratles
Hainsalu vastutuse definitsiooni nii: Vastutus on täiskasvanu tunnus. Enamik inimesi
jääb aga kuni surmani lasteks.
Hainsalu on võrrelnud vabadust sünnitusega. Vabadus on
kätte tulnud, selle saamine on
unustatud, nagu on unustatud
sünnitusvalu. Vastsündinud on
toonud kaasa hoopis hoolt ja
kohustusi ning vaeva ja vastutust.
Küllap on Hainsalul naise
vaatevinklist maailma tajumisel ja selle parandamisel erinevaid põhjusi. Hilisemast ajast
võib nimetada tema rolli
kolme lapse emana ja üheteist
lapselapse vanaemana, lastekirjanikuna, ETV Tartu stuudios valminud sarja Lapsesuu jmt saadete tegijana.
Tartumaal Võnnu lähedal
Kriimanis 1938. aastal sündinud Lehte Hainsalu lapsepõlv
möödus Teise maailmasõja ajal
ja selle järel, mil paljud mehed

lhainsalu.weebly.com
ja pereisad olid sõtta jäänud ja
emadel tuli lapsi üksinda kasvatada. Lehte sai siiski tunda
nii ema kui ka isa tarkust ja hoolivust. Seoses isaga on ta
meenutanud ka kunagist käiku
Võrumaale koosolekule, kus
üks parteitegelane kõnet pidas
ja ütles, et kodanlikus Eestis
polnud kultuuri. Kui keegi kuulajatest vaielnud vastu, et
Tammsaare siiski ju oli olemas,
öelnud kõnepidaja: Tammsaare oli valel poolel.
Enda totalitaarse ühiskonna
mõttes valel poolel asumisest
andis tänase Miina Härma

Konkurss Aidake Savisaarele mütsi kinkida!
Head sõbrad,
ilmad on jahenenud ja selgunud on järgmiseks
neljaks aastaks ka Tallinna linnapea, kes
kõik oponendid mängleva kergusega alistas.
Meil tekkis mõte kinkida linnapeale ka väärikas
karusnahast müts  selline, mida naljalt kellelgi teisel poleks ja mis võiks saada meeri visiitkaardiks talvises Tallinnas.
Algmaterjaliks pakuksin mõne laheda mudeli
laiast maailmast, mida siis omakorda Eesti
rahvusmustrite ja sümbolitega edasi töödelda.
OLGE AKTIIVSED! VALIGE!
Valige aadressil
www.ilona-tallinn-fur.blogspot.com/
paarikümnest variandist oma lemmik, kirjutades Facebooki või Ilona blogikommentaaridesse oma lemmiku järjekorranumbri, ning
selgitage paari sõnaga, miks just selline müts võiks Savisaarele sobida.
Kui keegi tahab ka endale täpselt samasugust mütsi nagu teeme linnapeale, siis ühel
õnnelikul selline võimalus ka avaneb. Selleks tuleb osaleda hääletusel, laikida konkursi
kuulutust Tallinna Karusnaha Meistrite leheküljel ning jagada oma Facebooki lehel
konkursi kuulutust.
Kui meile laekub vähemasti 20 soovitust koos konkursi jagamisega, loosimegi ühele
samasuguse mütsi!
Konkurss kestab 10. novembrini. Ümberdisainitud eksklusiivse mütsivariandi toimetame
nii meerile kui ka õnneliku konkursiloosi võitjale kätte hiljemalt 1. detsembril.
Ilona Abdullajeva Karusnaha Maailm

Gümnaasiumi vilistlane ja
Tartu
Ülikooli
ajalookeeleteaduskonna 1961. aastal
lõpetanud Lehte Hainsalu
ennekõike märku 1980. aastal,
kui kirjutas alla 40 kirjale 
protestiks venestamise ja eesti
rahvusluse allasurumise vastu.
Pärast sellele kirjale allkirja
andmist lõppesid ka Lehte
Hainsalu kutsumised Nõukogude Liidu Kommunistlikkusse Parteisse. Noore naisena
oli ta ettepanekust ära ütlemist
põhjendanud ideoloogilise
küpsuse puudumisega. Ka iseseisvas Eestis pole Hainsalu

Lasnamäe
seeniorid saavad
kokku
Keskerakonna Lasnamäe
piirkonna
seeniorsektsioon õnnitleb südamest
meie erakonna esimeest
Edgar Savisaart, Lasnamäe piirkonna esimeest
Olga Ivanovat ja kõiki
edukalt esinenud erakonnakaaslasi kohalike omavalitsuste valimistel saavutatud edu puhul!
Saame kokku
neljapäeval, 7. novembril
Pae tn 19 kell 14.00
Tähistame õnnestunud valimisi, räägime valimiste
eel ja valimisjaoskondades tehtud tööst.
Külla tuleb Tallinna uue
linnavolikogu liige, Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatuse liige Ants
Pilving.
Kontakt:
Pille Lõvend 512 94 89

sidunud end ühegi erakonnaga.
Kui Postimees 40 kirja 20.
aastapäeva puhul küsis, mis
teemal peaks kirjutama tänapäeva 40 kirja, vastas
Hainsalu: See kiri oleks
muidugi kollektiivselt lihvitud,
kuid peaks kõnelema inimese
vabadusest. Et olla tõeliselt
vaba, tuleb jõuda arusaamisele,
kelleks ja milleks on elu igaüht
meist kutsunud.
Töötanud on Lehte Hainsalu
ajalehe Edasi toimetuses,
õpetajana mitmes koolis, kuid
ka Tartu Aparaaditehases 
ametiühingukomitee tehnilise
sekretärina. Tema kirjandusliku loomingu loetlemine
võtaks siinkohal liig palju ridu.
Esimene luulekogu nägi trükivalgust siis, kui autor oli 18aastane. Nii püstitas ta omal
ajal ka vanuse poolest noorluuletajate rekordi. Poetessi
luuletustest, mis viisistatud, on
tuntuim Teisel pool vett,
mille laulis tuntuks traagilise
saatusega Urmas Alender.
Lehte Hainsalu on pälvinud
kirjanduspreemiaid ja riiklikke
autasusid. Usutavasti on talle
ka eriliselt südamelähedane
2012. aastal saadud Tartu linna
aukodaniku tiitel. On ju Lehte
Hainsalu tartlane alates kolmandast eluaastast.
Keeleinimesena on Hainsalu
märganud sümboolikat ka kirjatähtedes. Ta on tähele pannud, et paljudes positiivsust
kiirgavates sõnades esineb
häälik õ: rõõm, võlu, õdu ja
mõistagi õnn.
Loodame, et õnnesoovid
annavad Lehte Hainsalule

jätkuvat tervist ja energiat.
Õnnitlustega ühinevad ka
allakirjutanu ning ajalehe
Kesknädal toimetus.
Jaan Lukas

Lühiusutlus Lehte
Hainsaluga
Miks elame just sellises
Eestis nagu praegu, ehk
kuidas vastaksite kuulsale
küsimusele: kas me sellist
Eestit tahtsimegi?
Ma tahtsin Eestit, kus
igaüks saaks takistamatult
saavutada eesmärgi, milleks
on sündinud.
Millal tajusite esmakordselt
mõistet poliitika ja mida see
Teie jaoks tähendas?
Ma pole poliitik, mul pole
ambitsioone. Ent seisan
põhiseaduse
preambuli
järgimise eest.
Mida tähendas Eesti riikliku
iseseisvuse taastamine 20.
augustil just läbi Teie mõtteja tundemaailma?
See oli mu elu tähetund.
Iseseisvus on iga rahva ülim
hüve. Mina olin saanud selle
taastamisele kaasa aidata.
Missugused loomingulised
plaanid ja tegevused ees
ootavad?
Kirjanik loob kogu elu.
Isegi magades. Mis kirjanik
ta muidu on?

Tööpakkumine
Pakume tööd lihunikule väiketapamajas
10 kilomeetrit Tartust.
Kindlustame ametikorteriga.
Tel 32 20 460 ja 50 24 984.

REKLAAM
Paigaldame laminaat- ja puitpõrandaid.
Tel. 52 43 593.

HILDA KARASTE
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Mälestame erakonnakaaslast. Meie kaastunne pojale ja õele Helga Vanamöldrile.
Keskerakonna Tartu linna piirkond

Mälestame head erakonnakaaslast

HENNO EVERT'it
Avaldame kaastunnet elukaaslasele
Lehte Säravile ja lähedastele.
Eesti Keskerakond, Eesti Keskerakonna Abja osakond,
Kesknädal
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