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Juhtkiri

Uhke
I

Kuhu tulla?

Eesti üle

ga eduka mehe taga pidavat olema üks tark naine.
Kevadise Reformikirja kaant kaunistav Kairi
Uustulnd on seisnud selliste meeste kõrval
nagu Rein Lang, Jürgen Ligi ja Andrus Ansip
ning olnud neile Eesti riiki juhtides hinnatud
nõuandja. Nüüd otsustas ettevõtlik naine
tagatoast välja astuda ja hakata iseseisva
poliitikuna kodulinna kujundamises kaasa rääkima.

Rohkem infot ja üritusi Oravavõrgus

25.
mai

Erakonna üldkogu ja Suur Koolitus
Tartus Eesti Maaülikooli spordihoones

15.-16. Reformierakonna X rattaretk
juuni Hiiumaal

Kairi pealehakkamine on innustav
kõigile neile, kes tunnevad, et kodukohas annaks ühtteist veel muuta
ning selle asemel, et näpuga näidata,
võiks ise midagi selle jaoks ette võtta.
Kohalikel valimistel kandideerimine
on selleks hea võimalus.
Käesolevas ajakirjanumbris on palju
selliseid tublisid, värskete ideede ja
pealehakkamisega inimesi ning piirkondi, kes on valmis vastutama ja kaasa
lööma – kas erakonna juhtimises või oma
kodukoha kujundamises. Iga piirkond on
omanäoline ja erinevate murede-rõõmudega,
kuid üks mis selge – edu tagab hea meeskonnatöö
ja selge siht.
Erakonna juhatuse valimised toimuvad juba 25. mail, kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni on jäänud veel viis
kuud. Ettevalmistused aga käivad täies hoos – üle Eesti osales aprillis
valimisseminaridel 1200 kandidaati ja meeskonnaliiget. Juba nüüd, mitu kuud enne
valimisnimekirjade sisseandmist on meil juba pea sama palju kandidaate, kui oli eelmistel, 2009. a kohalikel
valimistel erakonna nimekirjas kokku.
Kõik need tuhanded inimesed lähevad sügisel ühtse meeskonnana välja. Need ei ole inimesed, kes hädaldavad ja kritiseerivad, vaid kes on oma kodumaa ja kodukoha üle uhked ning tahavad teha tööd, et meil veelgi
paremini läheks.
Sügis saab olema töine ja põnev. Selleks, et mõte terav ja vaim värske oleks, tuleks kohe-kohe saabuval suvel
võtta korrakski aeg maha ja puhata. Suve lahutamatu osa on muidugi ka Reformierakonna suvepäevad!

19.-21. Noortekogu suvepäevad
juuli Kõrveküla puhkekeskuses

7.
september

Valimiskampaania avalöök
Tallinnas Nokia kontserdimajas

9.-11.
august

7.
detsember

Erakonna suvepäevad

Raplamaal Toosikannu puhkekeskuses

Erakonna ball

Pärnu kontserdimajas
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Peasekretärina tead kindlasti kõige
paremini, kuidas Reformierakond end
2013. aasta kevadel tunneb?
Värske ja lootusrikkana. Erakonna jaoks
on hetkel tähtsaim valmistuda kohalikeks
valimisteks. Kui võrrelda spordiga, siis
käivad viimased intensiivsed treeningud.
Tegelikult algas valimisteks valmistumine
juba 2011. aasta märtsis, kui eelmise
valimisvõidu pidu läbi sai. Praegu laome
treeninguga vundamenti, siis järgneb
väike hingetõmbepaus. Augustist alates
anname kampaaniaga viimase lihvi ja siis
ongi võistlus, valimispäev, käes.

Ühiskonnas
on alati
olnud
häälekam
osa, kelle
meelest
tuleks kogu
aeg kõik
ümber
teha
Foto: Rain Hansen

MARTIN KUKK:
KEERULISED HETKED
TÕID INIMESED
MUGAVUSTSOONIST VÄLJA

Peasekretär

Reformikiri - kevad 2013

Reformierakonna
peasekretär
Martin Kukk
räägib, mis erakonnas ja ühiskonnas
hetkel toimub ja
mis lähiajal
ees seisab.
Küsis:
Peep Lillemägi

Kuidas valimisteks täpsemalt valmistutakse?
Erakonnas on varsti 14 000 liiget. See
tähendab, et meil on palju inimesi, kellel
on oskusi, mida teistega jagada ja millest
valimistel ning ka muul ajal kasu on. Kui
suudame neid oskusi erakonnakaaslastele edasi anda, saame tugevamaks.
Juba pool aastat kutsutakse piirkondades
üle Eesti valimisnimekirjadesse inimesi,
kellel on soov oma kodukohta paremaks
muuta. On tõenäoline, et sügisel teeb
Reformierakonna nimekirja pikkus kohalikel valimistel uue rekordi. Valimistel on
oluliseks teguriks muidugi ka riigis valitsev üldine poliitiline olukord. Kujundame
seda ise ja jälgime, mida teised teevad.
Peaaegu terve aasta tuli erakonnal ja
paljudel erakonnaliikmetel valimisteks
valmistumise asemel tegeleda hoopis
muude asjadega. Mil moel mõjutas
see pilti, mida erakonnast näeme ise,
ja pilti, mida näevad meist teised?
Olen veendunud, et erakond on palju
paremas seisus, kui täpselt aasta varem.
Mulle meeldis Peep Aru mõte, mida ta
jõulude eel erakonna mullust poliitikaaastat kokku võttes Sakalaga (17.12.2012)
jagas: köha on, aga musklid on tugevad.
Tooksin taas paralleeli spordiga. Pla-

neeritud tegevused treeningtsüklis ja
võistluseks valmistumisel ei ole hetkekski
katkenud. Eesmärki pole ka tormisel
poliitikamerel silmist lastud. Kui tuleb
nohu või vigastus, siis kohendab sportlanegi treeningplaani. Praeguseks oleme
taastunud ja vahepealse sunnitud terviseparandamise tõttu ehk tugevamad ja
karastunumadki.
Näen ka positiivset ja õpetlikku: keerulised hetked erakonna jaoks tõid inimesed
mugavustsoonist välja ning selgusid
nende tegelikud võimed ja väärtused.
Kui vaadata seda, mis viimase poole
aasta jooksul Eestis on toimunud,
siis näib, et inimestes elab mingi
seletamatu igatsus, millele väljundit
otsitakse. Lootus justkui teistsuguse,
parema, ideaalsema poliitika järele.
Kas või rahvakogu näol. Mida sellest
arvata?
Osas inimestest kindlasti elab. Ühiskonnas on alati olnud n-ö häälekam osa,
kelle meelest tuleks kogu aeg kõik ümber
teha. Nii arvata on nende õigus. Kuid
parlamentaarsest demokraatiast paremat
riigijuhtimise korda ei ole kuskil maailmas
veel leitud. Enamik Eestis elavaid inimesi
toetab erakondliku demokraatia jätkumist, on sellega rahul. Tõsi, nad ei võta
nii häälekalt sõna kui need, kes sooviks
justkui erakondadeta Eestit. Sugugi mitte
kõik neist rahulolijaist ei toeta Reformierakonda, ja kõik ei peagi toetama. Küll
aga käivad nad iga päev tööl, maksavad
makse, on tublid pereinimesed, käivad
valimispäeval valimas ja hindavad vaba,
demokraatlikku Eestit kõrgelt. Nende
jaoks on olulised pere, lähedased, rahanduslik olukord, see, et homne päev oleks
parem kui tänane. Asjad, mille eest ka
Reformierakond on alati seisnud ja seisab
edaspidigi.
Vastuolud on ometi ühiskonnas olemas. Kuhu see võib viia?
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Kui lugeda esimese iseseisvusaja Eestist
pärit tekste või vaadata ajastut kajastavaid pooldokumentaalseid telesarju, siis
paneb nii mõnigi asi mõtlema. Seltskonda, kes ihalenud olla kuidagi teisiti või
kusagil mujal, leidub alati. Loodan siiski,
et nad jäävad alati arvuliselt vähemusse.
Meenutame üht sel kevadel peetud
kõnet – kas pildil, millel kujutatud
Eesti Vabariik, on midagi valesti või
ehk vaadatakse seda vale nurga alt?
Noh, esiteks, riik pole pilt. Ja kui oleks
pilt, siis on see ju meie kõigi ühine looming. Kui aga muuseumis on seinal üks
pilt, mida vaatamas käivad paljud, siis
pole loomulik, et kõige valjuhäälsemaid
hinnanguid annavad peamiselt need, kelle
meelest see pilt on jälk. Minule see pilt
meeldib, aga viisaka inimesena ei anna
ma sellest üle päeva valjuhäälselt märku.
Eesti Rahva Muuseum sai sel kevadel
igatahes nurgakivi. See on ehk samm
püsimise suunas?
Loomulikult. Suur samm selles suunas,
et soovime tulevikku vaadata mäletades.
Teisiti ei saagi. Meie esivanemad nägid,
et muuseumi uks oli ühel hetkel kinni, ja
varsti viis tasuta ühistransport neid kodust ja muuseumist väga kaugele. Tunne,
et meie oma riik on meile oluline, võiks
meile meenuda vähemalt kord aastas.
Ehk oskame siis seda paremini hinnata ja
vähem kritiseerida. Elus on nii, et paljude
asjadega ollakse harjunud, neid justkui ei
märgatagi. Nende olulisus saab selgeks
alles siis, kui need kipuvad käest libisema.
Lõpetuseks ehk mõni mõte erakonnakaaslastele, kes kogunevad üldkogule
ja hakkavad seejärel kõigepealt
jaanipäevaks ja siis valimisteks
valmistuma?
Soovin kõigile kainet meelt, oskust puhata,
aga loomulikult ka jõudu tööd teha, sest
tööd tegemata ei ole ei Eesti riiki ega
Reformierakonda.
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ANDRUS ANSIP:

TAHAN SEISTA
ÜHISE EDU EEST
Tekst: Andrus Ansip,
peaminister

Juhatuse esimehe kandidaat Andrus
Ansip kutsub enda poolt hääletama
kõiki, kes armastavad vabadust kui
väärtust ja Reformierakonda kui
vabaduse parteid.

M

inu vaateid te teate.
Need on Reformierakonna vaated.

Te teate, et ma olen veendunud parlamentaarse demokraatia kaitsja –
olen alati seisnud tugeva parlamendi
ja parlamendi tugevdamise eest. Ma
olen alati arvanud, et põhiseaduses
sätestatud parlamentaarse demokraatia kaitsmine peaks olema iga
põhiseadusliku institutsiooni ametikohta täitva riigimehe üks esmaseid
ülesandeid. Kahjuks pole see Eestis
alati nii olnud.
Te teate, et ma olen veendunud reformist selles mõttes, et usun, et
alati on võimalik asju samm-sammult
paremaks teha ja probleemidele
lahendusi leida, kui oma halle ajurakke piisavalt intensiivselt pingutada. Olen alati olnud ka seda meelt,
et mitu pead on parem kui üks pea.

Erakonnana oleme alati olnud tulevikupartei, proovinud koos otsida
ja leida töötavaid lahendusi ja eluvõimelisi reforme, olgu siis majanduse elavdamiseks, demograafiliste
trendidega maadlemiseks või riigikorralduse
moderniseerimiseks.
Mitte alati pole Eestis mõistetud, et
head ideed pole mitte lihtsalt suvalised uitmõtted, vaid ainult sellised
ideed, mis päriselus ka töötavad ja
soovitud tulemusi annavad.

RIIK PÜSIB
TUGEVAL
KESKKLASSIL
Ma olen veendunud, et Reformierakonna missioon on vaba ühiskonda
kaitsta ja võidelda majandusliku

heaolu kasvu eest, inimeste heaolu
kasvu eest. Te teate, et minu veendumuste kohaselt püsib edukas riik
tugeval keskklassil ja et minu nägemuses on Reformierakond keskklassi
partei – erakond, kes seisab nende
valijate eest, kes unistavad perelisast, oma majast, väärikast vanaduspõlvest, iga-aastasest päikesereisist ja autost.
Ma olen alati olnud veendunud, et
ettevõtjad ja pensionärid peaksid
olemuslikult olema suurimad poliitilised liitlased. Ainult ettevõtluse
edendamisel kasvavad pensionid,
suuresti pensionäride häältest sõltuvad aga hädavajalikud reformid, mis
aitavad majandusel kasvada. Eestis
pole sellest just alati aru saadud. Edu
ei tohi olla midagi, mis lahutab. Just
edu, Eesti edu, on see, mis saab meid
kõiki ühendada. Ettevõtjaid, pensionäre, õpetajaid, päästjaid, ametnikke,

”MA OLEN
VEENDUNUD, ET
REFORMIERAKONNA
MISSIOON ON VABA ÜHISKONDA KAITSTA JA VÕIDELDA
MAJANDUSLIKU HEAOLU
KASVU EEST, INIMESTE
HEAOLU KASVU EEST”

kõiki. Ja just selle ühise edu eest tahan ma seista.
Jagan meie kõigi ühist arusaama, et Eestimaa elanike vabadused ja heaolu on kindlustatud vaid siis, kui on olemas
Eesti riik. Kui on kindlustatud Eesti julgeolek. Mitte kõik
ei ole alati aru saanud, et Eesti geopoliitilise asendi tõttu
on praeguses maailmas riigi säilitamiseks vaid piiratud arv
valikuid, eriti välis- ja kaitsepoliitikas. Meil on vaja sõpru.
Iga eesti keele rääkija, eesti keeles lugeja, eesti muusika
armastaja ja ka Eestit külastav turist on meie, meie kõigi
orgaaniline liitlane. Need on sidemed, mida me peame hoidma ja tugevdama. Olema avatud, uudishimulikud ja ärksad.
See on meie tugevus.

ERAKONNA ÜLE
ON PÕHJUST
UHKE OLLA
Reformierakond on varsti juba 20 aasta jooksul oma missiooni eluviimisega väga hästi hakkama saanud. Just
Reformierakond on eriti viimasel aastakümnel olnud Eesti
vabaduse, vabaturumajanduse ja vaba ühiskonna kestmise

Foto: Mardo Männimägi

sisuliseks kindlustajaks. Meil on põhjust oma erakonna üle
uhke olla.
Praegu, olukorras, kus vasakpoolsed jõud on majanduskriisi arvelt populaarsust kogunud, pole meil aega aga
minevikuga tegeleda. Kõik Eestis peaksid teadma hoopis
seda, et ainult Reformierakond suudab seista vasakpoolsete
ja keskklassile selga laotava ränga maksukoorma vahel, mis
lämmataks Eesti majanduse mootorid ja Eesti perede unistused heaolu kasvust.
Seepärast kutsun ma enda poolt hääletama kõiki, kes
armastavad vabadust kui väärtust ja Reformierakonda
kui vabaduse parteid, ja kes tahaksid, et väärika ajalooga
Reformierakond liiguks jõuliselt edasi ka tulevikus. Tehes
vahel vigu, neist õppides, kuid tehes rohkem õigeid asju kui
keegi teine, et Eesti oleks turvalisem, õnnelikum ja jõukam.
Ja et meid kõiki liidaks ja ühendaks Eesti edu. Ei rohkem ega
vähem.
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JUHATUSE
KANDIDAADID

populism.
2. Eesti on rahvusvaheliselt positsioonilt
kordades arvestatavam riik kui meie rahvaarv
ja majanduse suurus seda eeldaks, meie
majandus on tõusuteel. Me oleme võimul!
Loodan, et veidi on selles ka minu panust.
3. Maailmavaateliste mõttekaaslaste kogumina, mis on võimeline argumenteeritult
vastu astuma kõigile vasakpoolsetele ühiskondlikele eksperimentidele.

Reformierakonna juhatuse ja esimehe valimised toimuvad 25. mai Üldkogul Tartus, Maaülikooli spordihoones.
Reformikiri tutvustab kõiki juhatusse kandideerijaid, küsides neilt kolm küsimust:

1 MIKS KANDIDEERID JUHATUSSE?
2 MILLINE ON OLNUD SINU PANUS ERA3

3. Liider, kellelt tulevad värsked Eesti elu
edasi viivad ettepanekud. Meie piirkonnad
ja diskussioonid on erakonna sees veelgi
aktiivsemad ning oleme liberaalse poliitika
mastimänniks kogu Euroopas.

KONNA ARENGUSSE SENI?
MILLISENA NÄED ERAKONDA KAHE
AASTA PÄRAST?
liitunud palju tegusaid inimesi.
3. Kahe aasta pärast on Reformierakond
endiselt selge silmavaate ja sihiga erakonnaks
mõtlevale inimesele.

KALLE JENTS

URMAS KLAAS

RIIGIKOGU LIIGE,

RIIGIKOGU LIIGE

VILJANDIMAA MKO ESIMEES
1. Reformierakonna organisatsioon Viljandimaal on üks suuremaid ja hea on kui
erakonna juhatuses säilib regionaalne mõõde,
st sinna kuulub erakonna liikmeid erinevatest
Eestimaa paikadest.
2. Olen juhtinud alates 2004. aastast Viljandi
linnaorganisatsiooni ja alates 2011. maakonnaorganisatsiooni. Selle aja jooksul on
Reformierakonna populaarsus ja toetus
Viljandis tublisti kasvanud ja meiega on

2. Olen panustanud kogu oma energia 2011.
aasta valimisvõidu saavutamiseks. Riigikogu majanduskomisjoni esimehena seisan
igapäevaselt Reformierakonna poliitika eest.
Sel aastal on mu prioriteet tagada kohalikel
valimistel hea tulemus Harjumaa omavalitsustes.
3. Näen erakonda veelgi avatuma organisatsioonina, kus otsuste kujunemise alused
on arusaadavad nii liikmetele kui avalikkusele.
Minu mõtted leiab pikemalt blogist
kajakallas.wordpress.com.

KAJA
KALLAS,

RIIGIKOGU LIIGE, HARJUMAA MKO ESIMEES

1. Kandideerin, sest hoian au sees liberaalseid
väärtuseid ja soovin näha Reformierakonda
jätkuvalt Eesti juhtiva poliitilise jõuna.

1. Soovin, et juhatuses kõlaksid erinevad
arvamused ning ka piirkondade hääl, mida
püüan esindada. Tahan anda oma panust, et
Reformierakond oleks jätkuvalt Eesti liider,
eluterve ning osavõtlik liberaalne erakond.
2. Olen erakonna poliitikat ellu viinud Riigikogus nii majandus- kui kultuurikomisjoni
esimehena. Organisatsiooni arengusse olen
rohkem panustanud oma kodukohas KaguEestis.
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KRISTJAN
KÕLJALG

JÄRVAMAA MKO JUHT

1. Kandideerin selleks, et juhatuses oleks
esindatud väiksemate kogukondade hääl.
2. Olen osalenud erakonna juhtimises ja
arendamises olles Paide linna PKO ja Koigi
valla PKO juht ning praegu Järva MKO juht.
Aastatel 2002–2009 olin Paide Linnavolikogu
Reformierakonna fraktsiooni liige ning 2007.a
Koigi vallavanem.
3. Näen Reformierakonda kahe aasta pärast
Eesti suurima erakonnana, mis on suutnud
kaasata oma tegemistesse aktiivse kodanikkonna ja aidanud kaasa veelgi tugevama
esindusdemokraatia arengule Eestis.

URMAS
KRUUSE

TARTU LINNAPEA

Liitusin erakonnaga 2002. aastal ning minu
algatusel moodustati siis Elva piirkond, kus
võitsime ka valimised. Sellest hetkest on
Elva linnapea olnud reformierakondlane ja
2005. aastast saavutatud enamust volikogus
hoitakse tänaseni. 2007. aastast olen ametis
linnapea ja piirkonna esimehena Tartus.
Linnapeana läheb mul 11. aasta ning põlise
lõunaeestlasena võidab minu kogemusest
nii erakond kui ka Eesti regionaalne areng.
Ma ei ole kunagi kartnud vastutust ja soovin,
et meie erakond ja Eesti oleks edukad ka
tulevikus – et me lastel oleks siin maailma
parim paik.

MIHKEL LEES

NOORTEKOGU ESIMEES

Reformierakond ei koosne ainult ministritest ja Riigikogu liikmetest ega tegutse ainult
Tallinnas. Seepärast kulub juhatusse kindlasti
ära noor Viljandi juurtega tartlane, kelle soov
on tuua erakonna juhtimisse värskust ning
pöörata suuremat rõhku erakonna regionaalsele arengule. Olen olnud Reformierakonna Tartu arendusjuht, töötan peaministri
nõunikuna ning juhin kolmandat aastat Reformierakonna Noortekogu. Pean oluliseks, et
Reformierakondlikku ettevõtlikkust jaguks nii
linna kui maale – üheskoos tegutsedes oleme
tugevad ja suudame jätkata Eesti edulugu!

JÜRGEN LIGI

RAHANDUSMINISTER

REIN LANG

KULTUURIMINISTER

1. Mulle on oluline Reformierakonna poliitika
ja soovin selle kujundamisel kaasa rääkida.
Liberaal ei tohi oma maailmavaadet häbeneda
ega kalastada ekslevaid hääli populistlike hüüdlausetega. Kogu läänekristliku
tsivilisatsiooni suurim probleem täna on

1. Olen asutajaliikmeist viimaseid, kes veel aktiivses rivis, ja erakonna pärandit kujundanud
kõige vahetumalt ja pidevalt. Tunnen endas
missiooni erakonna põhimõtteid, ideid, mälu
ja argumente hoida ja kaitsta.
2. Mu panus on alati olnud eeskätt ideoloogiline ja ta on ajas kasvanud. Nii sõprade
kui vaenlaste jaoks seostub mu nimi meie
erakonnaga tugevasti.
3. Meid on 2015. aastal Eestile vaja sama
hädasti kui 1995., mil korjasime üles põrmu
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3. Kahe aasta pärast oleme jätkuvalt Eesti
suurim, ühtehoidvaim ning arukaim erakond,
kes julgeb teha ka karme otsuseid ja kelle
ideed innustavad ühiskonda. Erakond, kelle
käes on riigi juhtohjad.

2. Olin RE välissekretär, kui täitsime eesmärki
liituda EL-i ja NATO-ga. Olen juhtinud
erinevate valimiste eel erakonna välispoliitika
töörühma ja taastasin välispoliitika nõukoja
töö. Juhin Lääne-Virumaa MKO-d, mille liikmeskond on kuuue aastaga kahekordistunud.
3. Peame kaitsma isikuvabadusi ja vabaturumajandust nii Eestis kui laiemalt EL-is.
Erakond peab olema avatud juhtimisstiiliga ja
tähtsustama iga liiget.

tallatud parempoolsuse. Sotsialistlikud
instinktid on ebaausal moel taas üles äratatud
ja meie kohus on kaitsta ratsionaalset alget
riigivalitsemises ning hoida ära sotsialistlik
tagasipööre.

2. Eks erakonna edu määrab eelkõige
valimistel saadud mandaat. Esimest korda
ajaloos võitis Reformierakond valimised
Lääne-Viru ringkonnas ja minu 3784 häält oli
üle Eesti meie kandidaatidest viies tulemus
(arvestades saadud häälte protsenti ringkonnas).
3. Nii nagu areneb Eesti tervikuna, areneb ka
Reformierakond, mis tähendab, et kahe aasta
pärast oleme Eesti suurim erakond, võitnud
Riigikogu valimised ja moodustanud valitsuse,
kes viib ellu rahvale lubatud eesmärke.

URMAS PAET
VÄLISMINISTER

1. Soovin jätkuvalt panustada Eesti ühiskonna
arendamisse ning Eesti rahvusvaheliste
positsioonide kindlustamisse. Seda saab
kõige paremini teha aktiivselt poliitikakujundamises osaledes.
2. Olen püüdnud tugevdada Reformierakonda
kui vastutustundlikku ühiskonnaosa.
3. Tugeva meeskonnaga, nn pika pingiga ning
ühiskonnas tugevat toetust omava erakonnana.

KEIT PENTUSROSIMANNUS
KESKKONNAMINISTER

KALEV LILLO
RIIGIKOGU LIIGE

1. Olen valmis võtma vastutust erakonna arengu ees. Tahan juhatuses kanda regionaalse
tasakaalustaja rolli. Julgen arvata, et vähesed
tunnevad Reformierakonna piirkondade soove
ja vajadusi paremini kui mina.
2. Statistiliselt olen erakonda toonud 67 liiget.
Enamik piirkonnaorganisatsioone on
moodustatud minu käe all. Eduks on vaja
hästitoimivat meeskonda. Olen olnud ja olen
edaspidigi selle meeskonna liige.
3. Tuleme sügisel võimule vähemalt 100
omavalitsuses. Võidame 2015. aasta Riigikogu
valimised saades 35 mandaati. Seisame selle
eest, et Eesti rahvas kestaks ja oleks tagatud
kodaniku- ja ettevõtlusvabadus.

KRISTIINA
OJULAND

EUROOPA PARLAMENDI
LIIGE, LÄÄNE-VIRUMAA
MKO JUHT

1. Euroopa Parlamendi ja ALDE fraktsiooni
juhatuse liikmena saadud rahvusvaheline
kogemus tuleb kasuks RE kaasaegsel
juhtimisel. Side juhatuses ja EL-is tehtavate
otsuste vahel on oluline.
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Olgu head või keerulised ajad – olen erakonna
aseesimehena me poliitikat ja ideid kaitsnud, otsinud liitlasi, selgitanud, kuulanud ja
vajadusel ka vaielnud. Kui erakonnakaaslased
toetavad, jätkan samal liinil.
Järgmisel kahel aastal on meil ees Eesti
tuleviku seisukohast üks kõige olulisemaid
võitlusi – kas Eesti lükatakse klassiviha
kütvasse ja ümberjagamist nõudvasse sotsialistlikku suunda või jätkame parempoolsel,
ettevõtlikkust ja inimese vabadusi hindaval,
abivajajaid toetaval teel. Tahan anda oma panuse, et me selle võitluse võidaksime. Selleks
kandideeringi.

HANNO
PEVKUR

JUSTIITSMINISTER

1. Usun, et kui olen olnud valmis võtma
vastutuse ministri ametis, pean olema valmis
võtma vastutust ka erakonna juhatuses, et
osaleda erakonna seisukohtade kujunemisel.

et veelkord NO99 etendusse pääseda.
Reformierakonna juhatus on kogu, mis annab
suuna Eesti tulevikule ning soovin anda oma
osa, et see tulevik oleks meie laste vääriline.
2. Olen ühena vähestest kuulunud nii
Tallinna kui Tartu piirkonna juhatusse ning
olin Noortekogu esimene esimees. Tänaseks
on mul olnud mõnda aega privileeg osaleda
erakonna juhatuse töös.
3. Kahe aasta pärast oleme Riigikogu valimiste võitjana moodustanud uue valitsuse.
Meie visioon viia Eesti majandus uuele tasemele on aktuaalne ka 2015. aastal. Loodan,
et selles valitsuses on nii elukogemust kui
mõttevärskust ning ka senisest suurem
naiste osakaal.

VALDO
RANDPERE
RIIGIKOGU LIIGE

1. Kandideerin juhatusse, sest tahan mõjutada
nii erakonna kui selle läbi kogu Eesti arengut.
2. Olen oma poliitikas osalemise aja jooksul
esindanud erakonda ja liberaalset maailmavaadet nii debattides, arvamusartiklites kui
ka läbi silmastsilma kohtumiste väga paljude
inimestega. Loodetavasti olen kas või vähesel
määral suutnud mõjutada arusaamu ühiskonnas ja seda tahaksin teha ka tulevikus.
3. Ma usun, et erakond on kahe aasta pärast
äsja võitnud Riigikogu valimised ja on tugevam kui kunagi varem.

URMAS
SUKLES

HAAPSALU LINNAPEA

1. Soovin kaasa lüüa ka erakonna üle-eestilise
näo kujundamisel ja uute mõtete toomisel
juhatusse. Tänane juhatus on liiga Tallinna- ja
Riigikogu keskne ning omavalitsuste probleemid ei jõua minu arvates otsustajateni.
Arvan, et minu kogemusest omavalitsusjuhina on kasu erakonna maine tugevdamisel
just Tallinnast ja Tartust eemal olevates
piirkondades.
2. Olen aastaid olnud Haapsalu linnapea
ning Haapsalust on saamas hästitoimiva
elukeskkonnaga piirkond, kuhu on järjest
rohkem inimesi hakanud oma kodu looma.

LAINE
RANDJÄRV

RIIGIKOGU ASEESIMEES

1. Olen üle kümne aasta näinud erakonna siseelu nii KOV, valitsuse kui Riigikogu tasandilt.
Mul on visadust, loomingulisust ja kogemust,
et juhatuses nii erakonna kui päevapoliitikaga
seotud küsimusi lahendada.
2. Kolleegid on tõstnud esile minu võitlusi
kultuurivaldkonna tähtsustamise, mitmete
ehitusprojektide realiseerumise ja uudsete
ideede läbisurumise eest. Samuti koostööd
mitte-eesti kultuurikogukonnaga.
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TAAVI RÕIVAS
SOTSIAALMINISTER

1. Kandideerin mitte ainult selle pärast,

3. Kahe aasta pärast oleme loodetavasti
võimupartei.
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tuse ja majandustegevuse üldosa seaduse,
ettevõtte asutamise ilma sissemakseta jt
regulatsioonide väljatöötamisel. Olen kindel,
et Eesti elu on nende seaduste läbi paremaks
muutunud.
3. Minu jaoks on alati tähtsam olnud asja sisu.
Sisu tähendab inimesi. Unistan, et erakonna
liikmed suhtleksid kahe aasta pärast omavahel tihedamini ja diskuteeriksid parema
Eesti nimel.

AIVAR SURVA
MÄETAGUSE VALLAVANEM

1. Kandideerima julgustasid mind Ida-Virumaa
erakonnakaaslased, sest oleks aeg tugevdada
erakonna kohalolu maakonnas läbi sidemega
juhatuses. Saan olla erakonnale kasuks
tuleviku kavandamisel just omavalitsuste
poolelt, omades selles valdkonnas juba 20aastast kogemust.
2. Juhtisin Rapla MKO-d kuni aastani 2005
ja sealt edasi lõin Ida-Virus Mäetagusel PKO,
millega läheme sügisel valimistele. Olen kandideerinud kolmel volikogu ja ühel Riigikogu
valimisel.

organisatsiooni, kuulunud korduvalt erakonna
juhatusse.
3. Näen erakonda kahe aasta pärast ja ka
kaugemas tulevikus ühtse, tugeva ning mõjuka kodanike ühendusena, mis suudab aktiivselt kaasa rääkida Eesti arengutes ja seista
endiselt liberaalse ilmavaate põhimõtete eest
meie ühiskonnas.

KAIRI
UUSTULND

PEAMINISTRI BÜROO
JUHT

3. Ma ei ole suur liikmete arvu kasvatamise
pooldaja. Pigem rõhuksin rohkem sellele, et
sisu oleks peamine. Kahe aasta pärast peaks
„
lisaks „kolmele vaalale tulema neljas ja miks
mitte ka viies. Ja kindlasti oleme me sama
rõõmsameelsed ja avatud nagu siiani.

1. Kandideerin, sest kõrvalseismise asemel
pean ma olulisemaks tegutsemist. Tunnen, et
mul on piisavalt teadmisi ning kogemusi, et
ise selgemalt otsustamises kaasa lüüa.
2. Olen erakonna liige olnud kuus aastat
ning oma nõu ja jõuga panustanud erinevate

JAANUS
TAMKIVI

MADIS
TIMPSON

RIIGIKOGU REFORMIJUSTIITSMINISTRI
ERAKONNA FRAKTSIOONI NÕUNIK
ESIMEES
1. Kandideerin sellepärast, et ma ei karda
1. Kandideerin juhatusse, kuna erakonna

hea käekäik läheb mulle endiselt väga palju
korda ja soovin selleks ka edaspidi anda oma
tagasihoidliku panuse.
2. Olen olnud erakonna tegus liige selle
asutamisest saadik, juhtinud mitu aastat
Kuressaare piirkonda ja Saare maakondlikku

ministrite tagala kindlustamisse.
3. Usun, et Reformierakonna toetajaks
on tüüpiline keskmine eestimaalane oma
igapäevaste unistuste ja muredega, mida me
üheskoos täide viia ning lahendada püüame.

VÕLUV JA
RANGE
KAIRI
Kairi Uustulnd on Saaremaalt, sellest ei saa üle
ega ümber. Lisaks sellele, et ta on seal üles
kasvanud kolmanda
põlvkonna saarlane (kes
pooldab tuliselt saare
ja mandri vahelist püsiühendust), võib temast
saada järgmine
saarlaste edulugu.
Hakkajast tütarlapsest,
kes läks suurde linna ja
juhib nüüd peaminister
Andrus Ansipi bürood,
on juba kirjutanud nii
Meie Maa kui ka
Saarte Hääl ning tänavustel valimistel kandideerib ta pealinnas juba
ise võimule.

Oleme kokkuhoidvad ja tuleviku suhtes
lootusrikkad.

vastutada ja mulle on olulised need väärtused, mida Reformierakond endas kannab.
2. Olen oma tööd proovinud teha nii hästi kui
oskan. Viimased kuus aastat olen töötanud
Justiitsministri õigusloome nõunikuna ja mul
on olnud privileeg osaleda uue avaliku teenis-

Foto: Helen Kattai
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Foto: Helen Kattai

Tekst: Vootele Päi

K

airi kasvatasid Kuressaares
üles arstist ema ja ehitusinsenerist isa, kes elavad seal
siiani. „Kuressaares oli väga
turvaline lapsepõlv – juba
varakult sai üksi sõpradega õues mängimas käia, koolid on seal head ning on ka lai
valik huvitegevusi,” meenutab Kairi. Tema
mälestusi kuulates ei saa kuidagi mõelda
Kuressaarest kui väikelinnast, kus noortel
midagi teha pole. „Pigem kippus Kuressaares puudu jääma ajast, mitte tegevustest,”
leiab Kairi.

ÕPINGUD TÕID
PEALINNA
Tänaseni tunneb Kairi end põlise saarlasena, kelle jaoks on kodukandil vägagi eriline
tähendus. „Kuressaare on üks imeline linn,
lihtsalt ülikooliõpingud oli see põhjus, mis
minu ja enamiku mu klassikaaslastest
mandrile tõid.” Kooli algusaastatel meeldis
Kairile eelkõige matemaatika ja ta koguni
lahendas kodus iseseisvalt nuputamis-

SOOKVOOTE
MA EI POOLDA,
SEST NAISED
SUUDAVAD KA
ILMA NENDETA
KÕRGEMALE
TÕUSTA

ülesandeid, kuid gümnaasiumiaastatel hakkas teda üha enam huvitama ühiskonnas
toimuv ja nende protsesside tagamaad.
„Minu jaoks olid numbrid ja nuputamine
tohutult põnev ajaviide, aga matemaatikat
ma edasi õppida päris ei tahtnud, mistõttu
alustasin ülikoolis avaliku halduse õpinguid. Ühiskondliku elu korraldamine ja
avalik sektor olid mind samuti juba varem
huvitanud ja tegu polnud juhusega,” ütleb
Kairi, kes õpingute lõppedes jätkaski
karjääri avalikus sektoris. „Huvi töö vastu
on säilinud, lihtsalt teadmised ja kogemus
kasvavad iga päevaga.”
Napilt päev pärast bakalaureusekraadi
kaitsmist TTÜ-s lendas Kairi USA-sse
Washingtoni, kuna ta oli saanud stipendiumi Georgetowni Ülikooli. „Need õpingud
kindlasti mõjutasid mind. Alustades sellest,
kuidas selline väikeriik nagu Eesti saab
maailmas silma paista, lõpetades äratundmisega, et soovin kindlasti naasta oma
kodumaale ja siin midagi ära teha.” Kairi

sõnul toodi Washingtonis Eestit korduvalt heaks eeskujuks ja selline positiivne
suhtumine tegi temast veelgi suurema
patrioodi. „Tundsin, et olen valmis
suuremateks väljakutseteks... millekski,
mis arendaks mind ennast ja võimaldaks
mul midagi vastu anda.”

NÄDALAVAHETUSED
PEREGA
Lisaks vastutusrikkale tööle peaministri
büroos on Kairil täita ka pereema tähtis
roll. „Mu abikaasa Priit on samuti Saaremaalt pärit ning tuttavad olime juba
aastaid.” Juura- ja majandusharidusega
Priit töötab kinnisvarasektoris ning
lisaks tegeleb hobikorras muusikaga –
ka tänavu tegi ta koos Teele Viiraga loo,
mis pääses Eesti Laulu finaali. „Kuna me
mõlema töögraafikud on väga tihedad,
siis on nädalavahetused meie peres
väga olulisel kohal. Neid armastame me
enamasti veeta oma Tallinna kodus ja

sealjuures on tähtsal kohal traditsioonid,
nagu näiteks tütar Luisaga singi-juustupirukate küpsetamine ja pühapäevahommikune pannkoogivalmistamine,”
ütleb Kairi, kes üritab iga vaba hetke ära
kasutades aega perekeskis veeta. „Luisa
saab peagi viieaastaseks ning ta üllatab
meid oma mõtete ja tegemistega iga
päev,” lisab Kairi.
Olles ise edukas nii tööülesannetes kui
ka pereemana, ei tunneta Kairi endal
mingit negatiivset survet seepärast,
et ta on naine. „Sookvoote ma kindlasti ei poolda, sest naised suudavad
ka ilma nendeta kõrgemale tõusta. On
mõistetav, et naised tunnevad suuremat
vastutust kodu, perekonna ja laste ees,
kuid kuna Eesti naised on ühiskondlikus elus üha aktiivsemad, siis olen
veendunud, et neid saab tulevikus näha
rohkem nii valitsuses, omavalitsustes kui
ka parlamendis.”

TALLINN VAJAB
MUUTUST

Mure kodulinna tuleviku pärast ja soov
pidevalt uusi väljakutseid otsida on
viinud Kairi selleni, et ta on otsustanud
kandideerida sügisestel valimistel
Tallinnas. „Kuressaare on mul endiselt
hinges ja jälgin tänini kohalikke uudiseid. Fakt on siiski see, et Tallinnas
on mu kodu, töökoht ja lisaks kasvab
siin mu laps,” selgitab Kairi, miks ta
otsustas sünnilinna asemel Tallinnas
kandideerida. „Ise elan ma Kristiines,
mis meenutab oma suure aedlinna ning
mitmete kortermajadega pisut mu sünnilinna,” lisab ta naljatledes.
Kui rääkida pealinna põhilistest murekohtadest, siis neid on Kairi sõnul
omajagu. „Lapsevanemana tunnen
omal nahal probleeme lasteaiakohtadega. Lisaks on tänavad kohutavas
seisukorras ja raudteeülesõidud ei ole
turvalised,” toob Kairi näiteks paar tema
sõnul põletavamat probleemi, lisades,
et oluline on ka ühistranspordi kvaliteeti
tõsta. „Selleks, et inimesed kasutaks
rohkem ühistransporti, on vaja puhta-
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Et Kairi poliitilist visiooni paremini
mõista, küsin lõpetuseks tema seisukohti olulisemate ühiskondlike
dilemmade osas.
Võõrtööjõud
Eestisse
Toetan kvalifitseeritud tööjõu Eestisse
toomise lihtsustamist.

Samasooliste
abielu
Foto: Arno Saar / Õhtuleht / Scanpix

maid busse-trolle-tramme, ja bussiühenduste puhul peaks üle
vaatama sõidugraafikud ja marsruudid.”
Kairi sõnul on valus vaadata, kuidas säärased olulised murekohad taanduvad kellegi kaheldava väärtusega prioriteetide
kõrval teise-, kui mitte kolmandajärgulisteks. „Kui lisada siia
juurde asjaolu, et linna ametnikud peavad kommentaariumis
väljendama kellegi kolmanda meelepaha ja kirjutavad selle
kohta aruandeid – kas tõesti sinna me tahamegi oma ressursse suunata?”
Kristiine elaniku ja tantsu- ning lauluhuvilise pisikese Luisa
emana tunnetab Kairi kõige teravamalt just oma linnaosa
problemaatikat, näiteks asjaolu, et Kullo huviringide majaümbrus on mõnel aastaajal lastele kohe väga ohtlik. „Suurema
sula või vihma korral hoonetevaheline ala upub, mis teeb
parkimiseks kuivemat kohta otsivate autode vahel liiklemise
lastele keeruliseks, kui mitte
võimatuks.”

PISIASJAD TOOVAD EDU
Samas ei taha Kairi kritiseerimisega liiale minna, sest on ka
tema tundnud meediasurvet, mille all kogu Eesti poliitikamaastik on viimase aasta jooksul konstantselt olnud. „Mind
kohutavalt häirib lähenemine, nagu oleks kogu avalik poliitika

ja sellega seotud inimesed midagi räpast ja koledat. No ei ole
ikka küll! Ma näen päevast päeva inimesi, kes on südamega
asja kallal, et luua eestimaalastele parem tänane ja homne.”
Kairi lävib enda sõnul igapäevaselt inimestega, kes on seadnud oma töö eesmärgiks kvaliteetsema elu, suurema sündivuse, inimeste harituse ja töökohtade loomise. „Halvustamine
lisandväärtust ei loo, lisandväärtust loovad inimesed, kes
teevad oma tööd hingega,” lisab Kairi. Samas on tema sõnul
väga oluline endale teadvustada, et valijate toetusega kaasneb
ka kohustus nende valijate huve esindades vastutus võtta.
Seda on ta õppinud töötades meie peaministri alluvuses.
Kui küsida Kairilt, mis on tema suurem saavutus või eesmärk,
mille poole püüelda, siis endale omaselt annab ta pika kõne
asemel konkreetse ja lühida vastuse: „Kõige olulisem on teha
uuendusi, mis elu edasi viivad ja inimeste elu paremaks ja lihtsamaks muudavad. Just sellised pealtnäha pisiasjad on need,
mis tagavad edu pikemas perspektiivis. Ja eks see ole nagu
Tallinna linna valmimine – kui üks asi tehtud, märkad järgmist,
mida parandada saaks.” Kairi teab seda, sest neid muudatusi,
mida ta on aidanud teha, on kogunenud juba omajagu. Veel
rõhutab Kairi maailmavaate olulisust: „Maailmavaade on tervik
ja läbi selle on lihtsam riigi tasandil toimetada, sest hüplikkus
ja ettearvamatus oleks sellises kontekstis kõige ohtlikumad.”

Pereväärtuste osas olen konservatiivne:
toetan samasooliste kooselu võimaldamist
ja nende suhte reguleerimise lihtsustamist.
Aga arvan, et samasooliste abielu jaoks ei
ole meie ühiskond praegu valmis.

Euroopa föderaliseerumine
Tugevam Euroopa on meie huvides.

Haldusreform
Toetan kindlasti haldusreformi, kuid selleks
peab kuulama kohalike inimeste tahet ja
arvestama nende soovidega. Seega vabatahtlik liitumine.

Estonian Air:
kuidas edasi ja
kas üldse
Ühendusi on meile vaja ja hea lennuühendus on väga vajalik ka selleks, et
meie ettevõtluskeskkonda arendada.

Rail Baltic:
vaja või mitte

Mida muuta
Tallinnas

Kindlasti jah. Seda mitte ainult inimeste
liikumise pärast. See tähendab meie jaoks
ka Euroopast tulevatele kaupadele odavamaid hindu ja Eesti eksportivatele ettevõtetele suuremat konkurentsivõimet Euroopas.

Esimesed näited, mis pähe tulevad: TTV
kinni, ühistranspordis kvaliteet paremaks
ehk tihedamad bussigraafikud ja kohati
marsruudimuudatused.

ARTO AAS, kursusekaaslane

JÜRGEN LIGI, endine ülemus

Tunnen Kairit juba TTÜ aegadest, kus ühel ajal
haldusjuhtimist õppisime. Kairi oli energiline
tudengiaktivist ja ühiskondlikult väga aktiivne. Et
lisaks kaunile välimusele on Kairit õnnistatud ka
terava mõistusega, siis nägime koolivendadega
kõvasti vaeva, et teda poliitikasse meelitada.
See vaev on end mõistagi ära tasunud. Selleks
ajaks, kui endale järeltulijat peaministri büroo
juhataja kohale otsisin, oli Kairil kogunenud
töökogemust mitmest ministeeriumist, kus ta
oli oivaliselt hakkama saanud nii Jürgen Ligi kui
ka Rein Langi ohjamisega. Seetõttu pole üllatus,
et Kairi on olnud väärikas partner ja hinnatud
nõuandja ka peaminister Ansipile. Mulle tundub,
et Kairil on viimane aeg tulla tagatubadest välja
ja alustada edukat karjääri iseseisva poliitikuna.

Kui mu nõunik Priit Kairit kaitseministeeriumisse appi pakkus, et võtnud ma kohe vedu –
äkki ei leia noor endale õiget rakendust. Kui ta
siiski jutule võtsin, ei läinud paremaks. Pinges
olek, ranged prillid ja treenitud jutt sellest, kui
motiveeritud ta on, sundisid üle uurima, kas ta
on ikka nii hea, nagu Priit kinnitab. Läks nii, et
rahandusministrina võtsin ta rõõmuga uuesti
ametisse, tundsin end temaga ohutult kui jumala selja taga ja pettunult, kui peaminister ta
minult üle lõi.
Välise võlu all on temas peidus karm administreerija ja neid kaht poolust kasutab ta vaheldumisi edukalt. Poliitikas avavad need uksi ja isiklik
õnnistus on tal nii pea- kui ka rahandusministri
poolt kaasas.

20

Reformikiri - kevad 2013

nata, kui tõsiselt need on kaalutud.
Seitsme miljardi euro kogumine ja kulutamine ei näi rahuldavat, kord otsustatu
hetk hiljem enam ei loe, kohe tahetaks
nagu midagi ülemäära ja lisaks. Ratsionaalsus võib murduda järgmiste valimistega.

RIIGI FINANTSJUHTIMISE
SEADUS HOIAB
ÄRA TULEVASI
ÜLE JÕU ELAMISI

Tekst: Jürgen Ligi,
rahandusminister

Foto: The Council of the European Union

RAHANDUSES ILMA
HALBADE HEADE”
”
ÜLLATUSTETA
VASAKOPOSITSIOON PÜÜAB
END JUBA
NÄIDATA KORRAGA KULUDE
SUURENDAJA,
MAKSUSOODUSTUSTE TEGIJA JA
EELARVE
TASAKAALUS
HOIDJANA

Maksusüsteemi kaitsmine augustamiste eest on rahandusministrile sama pidev tegevus kui kulude plaanimine, kirjutab rahandusminister Jürgen Ligi.

„M

is on meie positiivne sõnum?”, „Mul ei ole mõtet niimoodi valimistele minna”,
„Riik ei ehita neli aastat nüüd mitte midagi”, „… aga Jürgen ju näitab trääsa” –
need on fraasid, millega kostitatakse argipäeviti rahandusministrit. Pean neist
järeldama, et olen süüdi ja segan, mitte ei toeta teiste unistuste täitumist. Ja et unistuste tipp
on maksumaksja arvel kulutamine ja pidev üllatuste valmistamine.
Pean tunnistama, et see on hirmutav mulje, mis neist ütlemistest kuhjub, sest raske on hin-

Tegelikult
on
rahandusminister
taustajõud, kes tagab teistele stabiilseid
kulutamisvõimalusi ning väldib ootamatuid sundkärpeid. Reaalsus on, et me
kulutame pika plaani järgi ja võimaluste
piirides, sealhulgas investeerime riigina
kõvasti rohkem SKP-st kui EL üldiselt.
Euroopa ehk meie majanduskeskkonnaga võrreldes liigume vastassuunas ja
saame kulutada aina rohkem, aga selle
tingimus on, et „häid üllatusi” ei otsita.
Meie tulude ja kulude tasakaal on habras, kuigi majandus kasvab juba viiendat aastat. Buum ja kriis on oma haavad
jätnud ning kiirele kasvule pole mõtet
panustada. Kasinuse jutt on küüniline
hädaldamine, ent raha lugemise ja
kulutamistel täpsete valikute tegemine
on asjad, millest me mitte kunagi enam
ei pääse.
Sellega seoses, aga ka Euroopa kokku
lepitud reeglite järgi, korraldame kogu
valitsussektori, sealhulgas omavalitsuste, sihtasutuste ning sotsiaalkassade, rahanduse riigi finantsjuhtimise
seadusega ümber. See hoiab ära tulevasi üle jõu elamisi ning näeb ette
kokkuhoiumeetmed, mis puudujääki
kukkudes teatud aastate jooksul kasu-

Rahandus

tusele tuleb võtta. Tava-aastatel tuleb
koguda varusid, et langused valutult
üle elada. Poliitiliselt saab see olema
põnev debatt, sest vasakopositsioon
püüab end juba näidata korraga kulude
suurendaja, maksusoodustuste tegija
ja eelarve tasakaalus hoidjana. Kui neil
valimisbluff õnnestub, peaksid nad
edasi bluffimiseks muutma või rikkuma
ka seda seadust – majandusseadustest
rääkimata.
Teine suurem reform valmib kahasse
sotsiaalministriga, kelle nimi on nüüd
Taavi ja enne oli Hanno. Püüame kogu
töövõimetuse teema ümber korraldada,
muutes töötukassa, haigekassa ja riigieelarve kulusid ning korraldades aktiivseks inimeste tööturule toomise.

EUROOPA
RAHA JÕUAB
KONKREETSESSE
EESTI PAIKA JA
VALDKONDA
Kulutamiseks on meil uus järg ees ka
EL eelarve näol. Rääkisime nii Eesti
kui Euroopa jaoks välja hea ja õiglasi
põhimõtteid järgiva paketi, millega
tööd on nüüd kõvasti. Vaja pole mitte
kõigi valdkondade ühtlast õnnelikuks
tegemist, vaid pikaajalist arengut ja
konkurentsivõimet, tööhõivet ja töövõimet sihtivaid valikuid. Kõike sellest tehakse kokkuvõttes mingis Eesti paigas
ja valdkonnas, mistõttu kutsun kõiki
võitluskaaslasi mõtestama seda nii üleriiklikult kui ka regionaalselt, ka avalikkusele on seda just nii vaja seletada.
Maksusüsteemi kaitsmine augustamiste eest on rahandusministrile sama
pidev tegevus kui kulude plaanimine.
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Maksukoormus on seniste otsuste järgi
languses, 2015. aastal langeb taas ühe
protsendi võrra tulumaks. Kas suudame
tõsta ka tulumaksuvaba miinimumi,
mille meie programmi surusin, sõltub
eelarveläbirääkimistest. Seal on kõrge
prioriteetsus ka palgatõusudel. Senisest karmim tahaks olla maksupettustevastaste meetmetega, sest kaabakate
elu on praegu liiga lihtne.
Mõnda koalitsioonilepinguga kaalumiseks võetud sammu me ilmselgelt
endale lubada ei saa, seda hinna, tekkivate segaduste ja/või madala kasuteguri tõttu. Minu jaoks ei ole siin
midagi üllatavat – see oli aimatav, kui
kahe erakonna soove liitma tuli hakata.
Ent tegevust jätkub rahandusministril
nendetagi. Vastutada tuleb praktiliselt
kogu riigisektori eest, sealhulgas avalik
teenistus ja haldus, kinnisvara ja muud
tugiteenused, riigihanked, statistika,
maksud, finantssektor, erinevate aktsiate hoidmine, millest viimasena lisandusid Eesti Energia omad.
Oluline osa rahandusalasest tegevusest käib Brüsselis ning rahanduse ja
majanduse seis üldiselt sõltub kriitilisel määral seal saavutatavatest kokkulepetest. Meil oma rahandusega on
võimalus anda Euroopale tooni.

2015. aastal
langeb taas
ühe protsendi
võrra tulumaks
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Maailm meie
ümber muutub
kiiresti
Peaminister

Euroopa Liit võiks arengukoostöö
rakendamisel ära kasutada Eesti
reformi- ehk üleminekukogemust,
kirjutab välisminister Urmas Paet.

M

aailm on pidevas kiires muutumises.
See tähendab, et kaasa hakkavad rääkima seni varjus olnud riigid. Ka Eesti
peab sellega arvestama. Aga peame
teadvustama, et muu maailma, eeskätt
Aasia tõus ei tule Euroopa ja lääne arvelt. See ei ole
nullsumma mäng. Võib mõelda kas või USA saabuvale
energiasõltumatusele. Eesti peab seega leidma lisavõimalusi, et pöörata tähelepanu arenevatele turgudele ja
jõukeskustele. Oleme praegu ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige ja aastaks 2020 kandidaat ÜRO Julgeolekunõukogusse.
Oluline on kasvatada Eesti kohalolu kaugemates piirkondades. Seepärast loodame sel aastal esimest korda
avada päris oma saatkonnahoone Pekingis. Äsja avasime
saatkonna Indias. Saatsime ka Brasiiliasse oma esindaja, et saatkonna avamist ette valmistada. India ja Brasiilia esindustega jõuab lõpule Eesti kohaloleku loomine
maailmamajanduse esikümne riikides. Praegu on ligi 51
protsenti Eesti ekspordist seotud ainult nelja riigiga: Rootsi, Soome, Venemaa ja Lätiga. Uued esindused loovad
tingimused, et seda jaotust mitmekesistada.

Foto: Välisministeerium

Ka konsulaarpoliitikas on Eesti lähenemisviis mõistagi
inimkeskne. Uued esindused on andnud võimaluse
osutada konsulaarteenuseid ulatuslikumalt. Eelmisel
aastal suurenes märgatavalt nii viisade väljastamise kui
ka konsulaarteenuste osutamise maht. Viisade väljastamine kasvas aastaga 21,5 protsenti ja konsulaartoimingute maht 34,6 protsenti. Kasutame üha laialdasemalt
aukonsulite võrgustikku ja viisaesinduslepingute võimalusi. Seetõttu jääb järjest vähemaks riike, kus Eestil
puudub oma esindaja. Ühtlasi otsime lisavõimalusi, et
laiendada koostööd Euroopa Liidu riikidega.
Eestlaste teadlikkuse suurendamiseks ja turvalisuse
tagamiseks oleme laiendanud IT-lahenduste kasutamist.
Investeerime tegevustesse, mis aitavad eestlastel võimalikke probleeme välismaal eos vältida. Uute viisavabade
sihtkohtadena on lisandunud Brasiilia, Kõrgõzstan ja
Armeenia. Kõnelused käivad Taiga.

Meie otsene julgeolek
Kui rääkida Eesti otsesest julgeolekust, siis on oluline, et
NATO on jätkuvalt aktiivne. Eriti pärast Afganistani missiooni kokkutõmbamist. Eesti on hoidnud ja hoiab ka

Välispoliitika
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edaspidi liitlaste tähelepanu põhiülesannetel, nagu NATO territooriumi
kaitse ja heidutuse tagamine. Põhjus
on lihtne. Selline tegevus on Eestile ja
kogu meie piirkonnale suurim julgeolekugarantii. Viimane NATO tippkohtumine kinnitas neid samu
põhimõtteid. Hea näide on sel aastal
Poolas ja Balti riikides toimuv NATO
suurõppus Steadfast Jazz, mis keskendub kollektiivkaitse harjutamisele.
Eesti vaatevinklist oli oluline saavutus otsus, et Balti õhuturve jätkub
tähtajatu missioonina. Tunnustame
kõiki riike, kes on õhuturbes osalenud. Kõige sagedamini on õhuturbes
osalenud Saksamaa, seejärel Poola,
Prantsusmaa ja Taani. Ressursside
üldine vähesus ja targa kaitse kontseptsioon eeldab rohkem koostööd ja
võimete ühiskasutust.
Siinjuures on oluline toonitada kaitsekulutuste tähtsust. Praegu on Eesti
üks väheseid liitlasi, kes suudab
tagada riigikaitseks NATO miinimumi
ehk kaks protsenti SKT-st. Soovime,
et meie liitlased ja lähimad partnerid
seaks samuti eesmärgi panustada
rohkem kaitse-eelarvesse. Euroopa
peab oma julgeolekusse rohkem panustama. USA ei saa ega pea üksi
kandma kogu vastutust ja kulukoormat. Täpselt nii nagu Saksamaa ei
saa ega pea üksi kandma Euroopa
võlakoormat.

Miks aidata teisi?
Arengu- ja humanitaarabi teemad
on aeg-ajalt küsimusi tekitanud.
Miks Eesti üldse arenguabi annab,
kui koduski on palju kohti, kus raha
kulutada? Eesti on jõukuselt maailma esiviiekümne seas. Vähemalt
150 riiki on meist vaesemad. Lisaks
on paljudes riikides vägivalda ja looduskatastroofe. Saime ka ise üheksa-

kümnendatel teistelt palju abi. Nõrgemate ja kehvemal järjel olevate aitamine on endast lugupidava ühiskonna elementaarne käitumine. See
ei ole nüüd küll arenguabi küsimus,
aga ärgem unustagem ka seda, et iga
euro eest, mille Eesti Euroopa Liidu
eelarvesse maksab, saame neli eurot
tagasi.
Soovime, et Euroopa Liit kasutaks
arengukoostöö rakendamisel Eesti
reformi- ehk üleminekukogemust.
Keskendume inimõiguste läbivale
tähtsustamisele ja tugevamale tingimuslikkusele arengukoostöös. Võrreldes paljude teistega, on meie riiklik
arenguabi väike. Tunneme moraalset
kohustust seda aega- ja jõudumööda kasvatada. Ja olemegi nii teinud.
Jätkuvalt on eesmärk jõuda 0,17
protsendini SKT-st.
Kasvanud arenguabi raha valguses
peame mõtlema ka oma tegevuste
laiendamisele. Praegu tegutseme
peamiselt idapartnerite ja Afganistani
suunal. Loogiline on alustada tegutsemist ka näiteks Kesk-Aasia ja teisteski
piirkondades. Kuid muidugi peame
silmas pidama ka seda, et raha üksi
ei paranda midagi. Ühe maineka USA
mõttekoja president Arthur Brooks on
tabavalt öelnud, et igasugune välisabi
on vaid plaaster, vabaturumajandus
on ravim. Oleme seda Eestis kogenud. See kogemus on parim, mida
saame arenevatele riikidele pakkuda.
Julgeolek, inimõigused ja majanduskeskkonna stabiilsus on meie põhihuvid. Püüdleme rahvusvaheliselt
samade eesmärkide poole, mille
oleme Eestis endale seadnud.
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USA EI SAA
EGA PEA
ÜKSI KANDMA KOGU
VASTUTUST
JA KULUKOORMAT.
TÄPSELT
NII NAGU
SAKSAMAA
EI SAA EGA
PEA ÜKSI
KANDMA
EUROOPA
VÕLAKOORMAT.
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Hanno Pevkur
alustas tööd
uues valdkonnas eelmise
aasta detsembris ja
esimesed 100
päeva justiitsministrina on
nüüdseks
möödas.
Reformikiri
uuris, kuidas
uue ministriportfelliga
kohanemine
seni läinud on.

Hanno, kuidas justiitsministri ametisse siseelamine
läinud on? Kui palju suhtled
oma eelkäijatega, et nõu
saada?
Ise tunnen küll, et sisseelamine ei võtnud
kaua aega. Paljud inimesed ja maja on ju
varasemast ajast tuttav, seetõttu midagi
ülikeerulist polegi olnud. Selge, et aeg on
edasi läinud ajast, mil ma Justiitsministeeriumis töötasin, ja teemafookused
mujal, ent sisseelamise mõttes probleeme
polnud. Mis puudutab Kristenit ja Reinu,
siis loomulikult on hea, et saan nendega
igal vajalikul hetkel suhelda. Ilma nende
kontaktideta oleks kindlasti raskem, kuid
õnneks väga tihti neid tüütama ei pea.

Kuivõrd hoiad end jätkuvalt
kursis sotsiaalvaldkonnaga,
aitad nõuga noort kolleegi?
Juba laulusõnad ütlevad, et „… ei vana
arm see roosteta…”. Eks nii ka minul
sotsiaali teemadega, kuid enamasti piirdub
suurem huvi meedias ilmuvaga. Kui aga
Taavi helistab, siis loomulikult ütlen oma

Küsis: Kristiina Sild
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arvamuse ja proovin talle abiks olla.

Kuivõrd erineb töö iseloom
võrreldes sotsiaalministri
ametiga? Kas töörütm on ka
kuidagi teistsugune?
Sõna töörütm on tõesti vast kõige täpsem
kahe töö erinevuse kirjeldamiseks. Tõsi on
see, et justiitsministri töövaldkond on kitsam. Naudin, et saan justiitsministeeriumis
rohkem detailidele pühenduda ja teemadega süvitsi tegeleda. Sotsiaalministri vastutusala on väga lai, mistõttu pole võimalik
kõigil teemadel võrdset fookust hoida.

Kuidas meedia Sind kohelnud on, kas uut ministrit
pandi kohe ka proovile või
pigem oldi leebem?
Erilist vahetegemist meedia poolt ei ole
tundnud. Küll võin öelda, et üldine meediahuvi justiitsvaldkonna teemade vastu on
oluliselt väiksem, kui oli seda sotsiaalministeeriumi teemade puhul.

Kuidas hindad eelmise
ministri, Kristen Michali
tehtud tööd? Too välja Sinu
meelest olulisim töövõit, mis
tema ajal tehtud sai.
Kristen oli väga hea justiitsminister ja oleks
seda tööd kindlasti ka edasi teinud väga

hästi. Neid asju, mis lühikese ajaga
tehtud sai, oli palju, ent välja tooksin
ehk uue avaliku teenistuse seaduse,
uue korruptsioonivastase seaduse
ja kriminaalmenetluse muudatused.
Aga see on minu arvamus. Võimalik,
et ta ise peab hoopis midagi muud
tähtsaimaks.

Kristen Michal ütles
ametit maha pannes:
„Lahkun, et asjad saaks
korda tehtud”. Ta pidas
silmas, et põhiõiguste
kaitse valdkond vajab
muutusi. Kui palju oled
jõudnud selle teemaga
juba tegeleda ning mis on
selles osas lähiajal plaanis?
Põhiõiguste valdkond on vaieldamatult üks olulisemaid, millega ministeerium hetkel tegeleb. Töörühm
teemaga tegelemiseks sai moodustatud juba Kristeni ajal ja hetkel on
muudatuste põhjalikum ettevalmistus
Tartu Ülikooli vedada. Suve lõpuks
peaks ülikooli sisend vajalikeks
seadusemuudatusteks valmis olema ja
seejärel ootab ees juba parlamentaarne debatt põhiõiguste teemal.

Too välja mõned teemad
või otsused, millega oled
viimaste kuude jook-

sul ministrina pidanud
tegelema?
Teemasid on juba olnud ja lisandub
lähitulevikus palju. Viimaste kuude
märksõnadeks on kahtlemata uue
avaliku teenistuse seaduse ja
korruptsioonivastase seaduse jõustumine. Erakonnaseaduse muudatuste esitamine Riigikogu põhiseaduskomisjonile, põhiõiguste temaatikaga
tegelemine, korrakaitseseaduse
rakendamise seaduse ettevalmistamine ja veel palju muud olulist.

Millised teemad on lähitulevikus aktuaalsed, mis
vajavad reformimist või
otsustamist?
Kindlasti on lisaks põhiõiguste ja
karistusõiguse ülevaatamisele meie
jaoks oluline kiirendada kohtumenetlust, uuendada planeerimis- ja
ehitusõigust ning parandada korteriomandi- ja ühistuga seonduvat
regulatsiooni. Nendele teemadele
lisandub kindlasti aga ka erakondade
õigusliku regulatsiooniga ja rahvakogus tõusnud teemadega seonduv.

Mis on Eesti õigusvaldkonna suurimad murekohad?
Eks igalühel on oma nägemus, ent
usun, et teemad tasuks jagada kolme
gruppi. Eraõiguses peame tagama
võimalikult mugava ja paind-
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liku õiguskeskkonna, et majandus
saaks kasvada, et investorid tahaksid
Eestisse investeerida ja et seeläbi
inimeste jõukus kasvaks. Samuti on
oluline isikute igapäevast eluolu lihtsamaks muuta läbi uute e-lahenduste,
väiksema bürokraatia ja muu sellise,
mis muudab elu elamisväärseks.
Karistus- ning kriminaalõiguses on
vaieldamatult suurima tähelepanu all
põhiõigused, nende kaitse ja inimeste
kindlus- ja turvatunde tagamine. Ja
kui õigusemõistmise juurde tulla, siis
peaksime jõudma niikaugele, et kõik
teavad, et kui on kohtusüsteemi abi
vaja, siis kohtupidamine käib Eestis
kiiresti ja efektiivselt.

Mille osas võib aga Eestit maailmas eeskujuks
tuua?
Kuigi tahame ise kogu aeg areneda
ja rohkem saavutada, kui praegu
võimalik, võime juba praegu muule
maailmale uhkusega eeskujuks tuua
oma e-lahendusi (näiteks ettevõtte
asutamine 15 minutiga) ja avatust
(näiteks äriregistri ja karistusregistri
avalikkus). Kindlasti on veel palju
muudki mainimisväärset, ent usun,
et mainitud kaks valdkonda on need,
kus valdav enamik maailma riike
meist piltlikult öeldes valgusaasta
kaugusel on.
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ÕIGUSEST
JA SELLE
RAKENDAMISEST
Tekst: Hanno Pevkur,
justiitsminister

Veidi rohkem
kui kuu aega
tagasi pidasin
prokuröride üldkogul kõne, kus
nentisin, et päris
kaua pole poliitikud prokuröridest ja prokuratuurist rääkinud
nii palju kui
viimasel aastal.
Julgen arvata, et
ka vastupidi.

A

rvamuste paljusus ja arusaamade mitmekesisus ning nende väljendamine
on minu hinnangul ühiskonna normaalseks toimimiseks möödapääsmatud.
Konstruktiivne kriitika, valmisolek kriitikast õppida ja vajaduse korral ka oma vigu
tunnistada on vältimatult vajalik. Omaenda tõe kaevikusse kaevumine ei vii edasi.
Selle asemel vajame argumenteeritud diskussiooni, mis aitab areneda ja paremaks saada.

Kõrvalpilk, tulgu see inimõiguste kohtust, advokatuurist, ülikoolist või ajakirjandusest, on sama
väärtuslik kui meie endi tõde. Ei justiitsministeeriumi ega prokuratuuri arvamus pole kellegi teise
omast eelduslikult olulisem või parem. Praegu võime tõdeda, et on piisavalt põhjust vaadata lähemalt nii kehtivaid õigusakte kui ka nende alusel tehtavat menetluspraktikat. Ma ei hakka siinkohal
pikemalt kommenteerima viimasel ajal kõneainet pakkunud kriminaalasju, ent toon vaid mõned
näited, mis teevad mind kui justiitsvaldkonna eest vastutavat ministrit mõtlikuks.

KÜSITAV EELUURIMISE
KVALITEET JA PIKKUS

Kvaliteedi ja eeluurimise pikkuse kõrval ei saa kuidagi mööda ka eeluurimisel kogutud materjalidest ja nende kohtule esitamisest. Osalt seonduvad materjalid küll ka kvaliteediga, ent kui kohtuto-

Kommunikatsioon
avalikkusega on kriitilise tähtsusega
On selge, et nii poliitikud kui ka prokurörid
peavad arvestama oma väljaütlemiste
mõjuga. Ja seda mitte ainult konkreetse
teema raames, vaid neil tuleb meeles
pidada, et igal sõnal – eriti kui kriminaalasi on avaliku tähelepanu all – on
ühiskonnale laiem mõju. Just avalikkust
mõjutavate sõnumite asjus peatun ka
kurikuulsal Silvergate’il. Toon siinkohal
väljavõtte 25. detsembri Eesti Ekspressist. Tarmo Vahteri lugu algab sõnadega:
„Noor Tartu poliitik läks prokuratuuri ja
rääkis, kust ta sai valimiskampaaniaks
raha. Aus jutt moondus rahva silmis
valetamise sümboliks.” Artikli lõpuosas
tõdeb Vahter: „Ta käitus ju ausalt! Perekonna suhtes, sõprade suhtes, erakonna
suhtes, prokuratuuri suhtes. Tulemus
on vastupidine. Tõesest ülestunnistusest juhtivale riigiprokurörile on saanud
aasta suurima vale sümbol.” Tagantjärele
võib tõdeda, et konkreetse kriminaalasja

lõpetamise määrus on loonud Eestis
pretsedendi, mida veel kaua analüüsitakse. Lõpetamise määrus oma detailirohkuse ja õhku jäänud küsimustega
ning mõjudega, kus ämma kujund tõi
inimesed isegi tänavale, on pannud paljusid küsima (eeldan, et ka prokuratuuri
ennast), kas prokuratuuril ei oleks olnud
õigem anda avalikkusele infot, et ämm
ongi olemas? Miks lasti tõel eskaleeruda
vale kujundiks?
See viibki kommunikatsiooni juurde.
Peale igapäevase nii-öelda sisutöö on
minu hinnangul prokuratuuri ülesanne
sisendada avalikkusele, et õigussüsteemi peale võib kindel olla. Me kõik teame,
et kommunikatsioon avalikkusega on
kriitilise tähtsusega, seda eriti laiu masse
köitvates teemades. Nii näiteks kommenteeris meediaekspert Agu Uudelepp
eelmise aasta alguses Keskerakonnaga
seotud kriminaalasja: „Kommunikeerimise mõttes on Keskerakond parem
kui prokuratuur. Ilmselge märk on ka
see, et president võttis ja avaldas ka
muret prokuratuuri kommunikeerimise
pärast. Ei ole Toomas Hendrik Ilves
varem kippunud piltlikult öeldes Keskerakonnale appi tulema.” See tähendab,
et iga prokurör peab mõistma, et igas
kriminaalasjas peab kriminaalmenetlus
nii olema kui ka näima objektiivne. Seda
saab tagada vaid kvaliteetse, sealhulgas
kahetimõistetavust välistava kommunikatsiooniga.
Aga eeltoodu on vaid minu subjektiivne
kokkuvõte ühiskonnas enim kõneainet
pakkunud
prokuratuuriga
seotud
teemadest. Kui arvestada, et aastas
registreeritakse Eestis ligikaudu 40 000
kuritegu ja kohtutes menetletakse ca
9000–10 000 kriminaalasja, siis tuleb
tõdeda, et laiema avalikkuse tähelepanu
alla satub neist kaduvväike osa. Kuid ei
tohi unustada, et just see kaduvväike
osa kujundabki paljus avalikku arvamust
ja prokuratuuri mainet.

t
Fo

Kui eeluurimise käigus uurib riik kõrget riigiametnikku ja börsiettevõtet pea kaks aastat ja seejärel
menetlus lõpetatakse piltlikult öeldes üleskirjutuse puudulikkuse tõttu, siis paneb see asjaosalisi
kukalt kratsima küll. Möönan, et üleskirjutuse puudulikkus ei olnud ainus lõpetamise alus, ent
tõsiasi on, et me keegi ei oska kokku lugeda kõrge riigiametniku ja tema lähedaste pooleteise
aasta jooksul kogunenud magamata ööde hulka ja kaotatud närvirakke, samuti rahvusvaheliselt
tegutseva ettevõtte mainekahju koos sellega kaasnenud otsese rahalise kahjuga. Ma usun, et sellest näitest jäävad tulevikuaruteludeks küsimärgina üles eeluurimise kvaliteet ja pikkus.

imikus ei ole mitte sadu ega isegi tuhandeid, vaid kümneid tuhandeid lehekülgi,
mõistab iga normaalne inimene, et ilma
korvpalli- või isegi jalgpallimeeskonnasuuruse abijõuta pole sellise materjalihulga läbitöötamine mõeldav. Seetõttu
tasub nii seadusloojal kui kohtus riiki
esindavatel isikutel mu meelest tõsiselt
kaaluda, mis on see minimaalne vajalik,
ent maksimaalselt ammendav teadmine,
mida kohtunikul on vaja selleks, et langetada õiglane ja kõike asjaolusid arvesse
võttev kohtuotsus. Minu hinnangul peab
iga inimene suutma ka ise toimiku läbi
töötada, et kaitsjale igakülgset tuge pakkuda.
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Sotsiaal

Esimesed kriitikanooled visati õhku
juba esimesel tööpäeval, aga õnneks
on palju ka mitmekihilisi sotsiaalteemasid hästi valdavaid ajakirjanikke.
Aga muidugi on ka neid, kes peavad
iseend parimaks spetsialistiks ja valdkonna inimestest väga midagi ei arva.
Üksiknäidete põhjal suurte üldistuste
tegemine ei ole tingimata professionaalsuse tunnuseks. Nii ajakirjanike
kui ka poliitikute seas on üllatavalt
palju neid, kes soovivad ühe näite
pärast „süsteemi täielikku ümbertegemist”. Asjatundjad on need, kes
näevad teemasid laiemalt.

Kas liberaalist sotsiaalminister on keeruline olla?

Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Detsembris kutsus
peaminister oma meeskonda, suurima eelarvega
ministeeriumit juhtima
Taavi Rõivase, kes
rääkis Reformikirjale,
kuidas viimased viis
kuud sotsiaalministrina
läinud on.
Tekst: Kristiina Sild

Sotsiaal
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Taavi, mis on ministriametisse sisseelamise juures
olnud kõige keerulisem?
Sisseelamiseks väga aega ei antud,
sest valdkond on suur ja tundlik ning
otsuseid vaja teha igal nädalal. Ligi
kuus aastat Riigikogus ja neliteist aastat poliitikas on mulle andnud päris
hea ettekujutuse nii valdkonnast kui
ka ministri rollist selles. Hanno järel
ministeeriumisse minek on positiivne
nii minu kui ka ministeeriumi seisukohast – mõtleme sarnaselt ja viin hea
meelega lõpuni ka Hanno alustatu.

Kas suhtled ka oma eelkäijatega, et nõu saada?
Suhtlen igapäevaselt Hanno Pevkuri,
Maret Maripuu ja Tiiu Aroga (kes on
endise ministrina Terviseameti juht),
üsna tihti ka Siiri Oviiri ja Toomas

Vilosiusega. Eranditult kõik endised sotsiaalministrid on olnud toetavad ja elavad valdkonnale siiani südames kaasa.

Mis on Su töörütmis muutunud, võrreldes ajaga, mil olid
Riigikogu liige?
Kolisin kesklinna ja võitsin sellega õige
mitu minutit nii hommikuks kui õhtuks.
Need minutid kuluvad marjaks ära,
sest minu tublid nõunikud Anni ja Gerli
on kalendri kohtumisi tihedalt täis broneerinud. Õnneks on pere olnud väga
mõistev. Esimestel kuudel sai vähem
aega trennile pühendada, nüüd olen
poolvägisi ka selleks aega eraldanud.
Usun, et heas füüsilises vormis on
töövõime märksa suurem.

Kuidas meedia Sind kohelnud
on, kas uus minister pandi
kohe ka proovile?

Sotsiaalminister peabki olema liberaal. Parim sotsiaalpoliitika on edukas
majanduspoliitika ja me oskame suunata maksumaksja rahakoti piiratud
ressursid nendeni, kes seda kõige
enam vajavad. Sotsialistlik kõigile
jagamine ei aita kedagi piisavalt. Kui
tervise- ja töövaldkond on riigis hästi
juhitud, kasvab inimeste töövõime ja
võimalus tööd leida. See, et Eestis on
tööpuudus paari aastaga 2,5 korda
vähenenud, on parem rohi vaesuse
vastu kui mistahes ümberjagamine.

Too välja mõned teemad
või otsused, millega oled
viimaste kuude jooksul ministrina pidanud tegelema?
Igal nädalal on tulnud teha otsuseid
ja mõnd neist tunnetame alles aastate pärast. Kvaliteetse arstiabi ja
kiirabivõrgu tagamine üle Eesti, toimiv
hoolekanne ja see, et kõik soovijad
saaks teha võimetekohast tööd, on
vaid mõned näited teemadest, kus
nüüd tehtud otsustest sõltub väga
palju väga pika aja jooksul.

Millised

on

lähitulevikus
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aktuaalsed teemad, mis vajavad reforme või otsuseid?

süsteemis ja plaanid nende
lahendamiseks?

Praegu on väga aktuaalne Euroopa
Liidu eelarve planeerimine – valitsus
otsustas sotsiaalvaldkonda panustada rohkem euroraha kui eales varem
ja minu vastutus on seda maksimaalselt inimesi aitavalt planeerida.
Soovime viia hoolekande uuele tasemele, investeerida haiglatesse ja
tervisekeskustesse ja viia läbi reformi, mis aitab erivajadusega inimestel
tööd leida ja teha.

Meie suurim väljakutse on tagada
kvaliteetne tervishoiuteenus üle Eesti.
Kui Tartu Ülikooli Kliinikum ja PõhjaEesti Regionaalhaigla teevad strateegilist koostööd maakonnahaiglatega, on ühtlaselt kõrge kvaliteediga
arstiabi saavutatav. Soovin tervishoidu suunata koostööd ja selles osas
oleme juba suuri samme astunud.

Mis on Eesti sotsiaalsüsteemi suurimad murekohad?
Mureks on inimesed, kes endast ja
teistest ei hooli. Pered, kel kuus last
juba lastekodus ja seitsmes sündimas. Inimesed, kes juues ja narkootikume tarvitades muutuvad ohuks nii
endale kui ka teistele. Ja sugulased,
kes end küll pärandi ootele seavad,
kuid eakat hoida ei mõista. Ükski süsteem ei asenda inimlikkust, küll aga
saame toetada kõiki neid, kes ka ise
selleks valmis on.

Mille osas võib Eesti sotsiaalsüsteemi mujal maailmas eeskujuks tuua?
Eesti tervishoid võib nii mõnelegi riigile eeskujuks olla nii kvaliteedi kui ka
efektiivsuse poolest, Eesti vanemahüvitis on unikaalne perepoliitiline
meede kogu maailmas, Eesti tööpuudus väheneb kiiremini kui enamikes
teistes riikides. Erinevalt paljudest
riikidest on meie sotsiaalsüsteem
tervikuna jätkusuutlik ega ole suures
puudujäägis ja võlgades. Näiliselt heldeid süsteeme ootab kogu maailmas
kärbetelaine.

Millised on suuremad probleemid Eesti tervishoiu-

Lisaks soovin, et igas tõmbekeskuses
oleks vähemalt üks terviklik esmatasandi tervisekeskus – perearstid,
pereõed, ämmaemand, füsioterapeut
ja diagnostikateenused nii röntgeni
kui labori näol. Maakonnakeskustes
võiks selle luua haigla juurde, väiksemates keskustes on võimalusi kindlasti teisigi.

Kui rahvastik jätkuvalt vananeb ja töötegijaid ühe pensionäri kohta on üha vähem,
siis kuidas tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus ja
pensionide jätkuv tõus?
Eesti pensionisüsteemi kestlikkusele
aitab palju kaasa kogumispension ja
loomulikult ka üldine elatustaseme
tõus. Aga kindlasti sõltub ka palju
meist endist – mida rohkem on meil
lapsi, seda kindlamalt võime vastu
vaadata ka vanaduspõlvele.

Parim
sotsiaalpoliitika on
edukas
majanduspoliitika

30

Kultuur

Kultuur

Reformikiri - kevad 2013

REIN LANG:
LOOVUS
MAJANDUSE
ARENDUSE
TEENISTUSSE!

Rein Langi senine ametiaeg kultuuriministrina on olnud kõike muud kui
üksluine. Olles nüüd poolel teel, rääkisime Langiga sellest, mida kultuuriministrilt järgmisel kahel aastal oodata.
Küsis: Toomas Viks

Praeguseks on Sul kultuuriministrina pool rehkendust
tehtud ja pool veel ees. Mida
järgmised kaks aastat meile
toovad?
Paljuski jätkame juba töösolevate projektidega. Kindlasti saab jätkuvalt meie tähelepanu
muuseumivaldkond, lõpuni tuleb viia Eesti filmis
raginaga alustatud muudatused ja oluliseks
peame ka sõnakunsti arendamist, et kirjandus jõuaks iga lugemishuviliseni. Uus oluline
eesmärk on saada rahastust uuest Euroopa
Liidu toetusperioodist, et linnuseid korda teha.
Ja muidugi pälvib me tähelepanu Eestis kõige
kiiremini kasvav majandusharu – loomemajanduse arendamine.

Alustame siis lõpust, mida Sa
loomemajanduse arendamise
all silmas pead?

EESTIS ON PALJU VÄSINUD, KUID
EKSPONEERIMIST VÄÄRIVAID
LINNUSEID, MILLELE REIN LANG
TAHAKS ELU TAAS SISSE PUHUDA.
FOTOL RAKVERE LINNUS.
Foto: Ivar Leidus / Wikipedia

Nagu ütlesin, on loomemajandus Eesti kõige
kiiremini kasvav majandusharu. Selles majandusharus on huvitavad, meeldivad ja tasuvad
töökohad. Loovus majanduse arendamise
teenistusse! Eestis on loojaid, kelle loodu on
maailma tipptasemel, aga seda on palju rohkem,
kui meie siseturg vastu suudab võtta. Seepärast
keskendub ministeerium praegu ja edaspidi
sidemete loomisele, mis võimaldaksid meie
loomeinimestel praegusega võrreldes rohkem
eksportida. Esimesed pääsukesed on olemas:
eesti kirjanikke tõlgitakse järjest enam ja eesti

filme näidatakse järjest enam. Maailma enim mängitud kaasaegne helilooja on eestlane ja tema kolleegid on
üha enam rahvusvahelise tähelepanu
all (Jaan-Eik Tulve, Helena Tulve,
Erki-Sven Tüür). Oleme sõlminud
kultuurilepped Vene-maa, Ukraina ja
Iisraeliga. Sõlmimisel on ajalooline leping Hiinaga. Vaatame Lõuna-Korea,
Jaapani ja teiste Aasia tiigrite poole.

Teise olulise suunana
nimetasid Sa muuseume. Millised plaanid
nendega on?
Kultuuriministeeriumi fookuses on
muuseumide kui olulisimate mäluasutuste arendamine. Et need oleksid
harivad uurimisasutused ja elamust
pakkuvad külastuskohad nii noortele kui ka vanadele, nii meie enda
inimestele kui ka külalistele.
Järgmiste aastate kõige tähtsam ja
suurem eesmärk on muidugi rajada
Eesti Rahva Muuseumile uus kodu,
mille ehitus käib ja mille nurgakivi pani
president paika volbriööl. Ehitus on
möödapääsmatu, aga vaid väike osa
ERM-i arengust. Sellest olulisem on
igapäevane tegevus ja muidugi uus
püsiekspositsioon, millega ERM-i uus
hoone täidetakse.

Kas kogu muuseumidele mõeldud investeeringute ressurss
on läinud nüüd ERM-i
ehitusele ja teistele
muuseumidele ei jätku
lähima paari aasta jooksul midagi?
Kindlasti mitte. Tõsi, ERM on üks
meie järgmise kahe aasta tähtedest,
aga selle investeeringu tõttu teised
muuseumid ei kannata.

Oleme endale eesmärgiks võtnud, et
uue näo saaks Eesti Vabaõhumuuseum ja Ajaloomuuseumi Maarjamäe
kompleks. Nende kahe suure muuseumi investeeringute nimel plaanime
kindlasti võidelda.

Et Kultuuriministeeriumist ei jääks muljet kui
muuseumide ministeeriumist, siis mida on
teistes valdkondades
järgmise kahe aasta
jooksul oodata? Aasta
alguses erutasid inimeste meeli muudatused filmivaldkonnas
ja raamatute ümber
toimuv.
Sõnakunst on kõigi teiste rahvuslike
kunstivaldkondade alus, ka filmikunsti
alus. Kirjandus peab jõudma inimesteni ja selleks on mõistlik kasutada uut
tehnoloogiat. Arendame e-raamatute
kättesaadavust ja digitaliseerime tekste ja teoseid. On oluline aru saada, et
raamatu tähendus meie ühiskonnas
on muutumas. Paberraamat ei kao
kuhugi, aga selge on see, et e-raamatu populaarsus lähiaastatel kasvab ja
tulevikule tuleb mõelda.
Mis puudutab filmi, siis tõsi on, et
Eesti filmielus puhuvad uued tuuled. Aasta alguses tööd alustanud
Eesti Filmi Instituut peab vaatama
filmikunsti ja selle arendamist kui
tervikut, mitte keskenduma üksnes
tootmisele. Meil on palju väga häid
tegijaid, kes väärivad võimalust teha
filmi, selmet kakelda omavahel
mingite ametikohtade pärast.
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Lõpetuseks küsin, kas
on ka mõni uus projekt,
mille plaanid järgmistel
aastatel ellu kutsuda?
On. Eestis on palju väsinud, kuid
eksponeerimist väärivaid linnuseid,
millele tahaks elu taas sisse puhuda.
Soovime sellele ideele Euroopa Liidu
vahenditest rahastust saada, et
väärtustada meie keskaegset ajalugu, ühendades keskaegsed
linnused kui muinsusobjektid ja
mäluasutused tänapäevase loomemajanduse ja ja turismiga. Saaremaa,
Paide, Narva, Põltsamaa, Rakvere,
Haapsalu ja Toolse linnused, aga
ka Pöide kirik ja seda ümbritsev
omaaegne maalinn on objektid, mida
Euroopa Liidu abiga tuleks arendada.

SOOVIME
VÄÄRTUSTADA
MEIE KESKAEGSET
AJALUGU,
ÜHENDADES KESKAEGSED LINNUSED
KUI MUINSUSOBJEKTID JA
MÄLUASUTUSED
TÄNAPÄEVASE
LOOMEMAJANDUSE
JA TURISMIGA

Foto: Raivo Tasso / Maaleht / Scanpix
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Ettevõtlus

HEA
AEG
EESTI
KESKKONNA
JAOKS

Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Keskkond
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Saame seitsme
aasta jooksul
oma looduse
hoidmisse ja
taastamisse
panustada 100
miljonit eurot
– sellist võimalust ei ole meil
kunagi varem
olnud.
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REFORMIKIRI UURIS MINISTER KEIT
PENTUS-ROSIMANNUSELT, MILLISED
ON JÄRGMISE KAHE AASTA PRIORITEEDID KESKKONNA VALDKONNAS.
Tekst: Keit Pentus-Rosimannus,
keskkonnaminister

E

esti keskkonnale on
viimased
kuud olnud
hea aeg
– valitsus
otsustas, et
järgmise seitsme aasta jooksul
investeerime Euroopa Liidu tõukefondidest keskkonnavaldkonda 400 miljonit eurot, vastu võeti pikalt vaieldud
jahiseadus ja keskkonnakoormust
leevendav tööstusheite seadus. Lisaks
kinnitas kohus, et keskkonnaministeeriumil oli õigus, kui keelasime
Tuhala nõiakaevu lähedal kaevandamise. Üht-teist jääb siiski teha ka aasta
teisel poolel ja järgmisel aastal.

100 MILJONIT
LOODUSKAITSESSE
Kui sel EL-i eelarveperioodil on suured
investeeringud suunatud eelkõige veeja jäätmemajandusse, siis alates 2014.
aastast on fookuses pikalt oma järge
oodanud looduskaitse. Saame seitsme
aasta jooksul oma looduse hoidmisse
ja taastamisse panustada 100 miljonit
eurot – sellist võimalust ei ole meil
kunagi varem olnud. Muu hulgas
taastame selle raha eest rikutud soid,
jõgesid ja muid elupaiku, likvideerime
ohtlikke, põhjavett reostavaid hooneid,
muudame looduskaitsealad külastajasõbralikumaks ja paisud kalade jaoks

läbitavaks. Juba praegu käib töö selleks,
et need investeeringud läheksid kõige
õigematesse ja enam tuge vajavatesse
kohtadesse.

METSAS TOIMETAMINE NÄHTAVAKS
Eestlaste jaoks on mets kõige olulisem
keskkonnateema ja eriti teeb inimestele
muret see, kas metsa majandades
toimetatakse vastutustundlikult ja hoolsalt. Valmistame ette uut metsaseadust,
mis muudab metsas toimuva jälgimise
kõigi jaoks lihtsaks ja avatuks. Hõlpsasti
kasutatav metsaregister lubab tulevikus
igaühel järele vaadata, kas kõrvalkrundil või maantee ääres toimuv raie
on seaduslik ja kes seda läbi viib.

KIVIAJAST VÄLJA
Põlevkivi on praegu Eesti kõige suurem
keskkonnakoormuse tekitaja – 80
protsenti meie jäätmetest ja veekasutusest ning enamik õhusaastest on just
põlevkivitööstuse tulemus. 2015. aastaks teeme valmis uue põlevkivi arengukava, mille peamiseks eesmärgiks on
seda negatiivset mõju vähendada.
Samas tuleb põlevkivi kasutada nii, et
see annaks omanikule – Eesti maksumaksjale – võimalikult suure tulu.
Põlevkivi kaevamise mahu suurendamisega üle praegu lubatud 20 miljoni
tonni mina nõus olla ei saa – meie loodus ei pea sellele koormusele vastu.

Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

PUHAS VESI KÕIKJAL EESTIS
2015. aastaks oleme ühel pool suurte
veemajandusinvesteeringutega, mis
tagavad puhta, kvaliteetse joogivee ja
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse pea igal pool Eestis. Neis paigus,
kus selleks ajaks kõike vajalikku teha
ei jõua, jätkuvad tööd ka EL-i järgmise
perioodi eelarvest. Selleks oleme
praegu planeerinud 144 miljonit eurot.

HOIAME KOPAD
TUHALAST EEMAL
Peatasin 2011. varasuvel Tuhala
nõiakaevu ja Nabala piirkonnas kaevandamisega seotud lubadega tegelemise.
Olen ka selgelt välja öelnud, et Tuhala
nõiakaevu kahjustada võivaid tegevusi
ei lubata. Nüüd valmistame ette otsust
sinna piirkonda kaitseala moodustamise kohta.
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Liberalism

Raudse
Leedi
mälestuseks
Tekst: Paul-Eerik Rummo

JUST
THATCHERI JA
REAGANI LIINI
VÕIDUKAS
JÄRJEKINDLUS
IDABLOKI
LAGUNDAMISEL
SAI EELDUSEKS
MEIE USALDUSE
TAASTUMISELE
LÄÄNEMAAILMA
„SUURTE”
VASTU

M

illegipärast on
tunne, et 21. sajandi maailmas ei
teki enam sääraseid markantseid
poliitikafiguure nagu seda 20.
sajandil oli Margaret Thatcher.
Poliitikategemise, sh demokraatia loomus on muutumas ühtaegu nii tsentraliseeritumaks kui ka
laialivalgunumaks ja üha enam
liikumas kas anarhilise värvinguga võrgustiku või tiheda kantseleilise rägastiku suunas. Suuri
üksikliidreid ei kerki pikemaks
esile kummaski. Võib-olla ei osata juba mõnekümne aasta pärast
uskudagi, et võrdõiguslikkusel ja
igaühe vabal valikul põhinevas
demokraatias on olnud miljonite
tunnustatud tooniandjaid ja
eestvedajaid.

Punaarmee häälekandja „Krasnaja Zvezda” ristis vaba maailma
vankumatu eestkõneleja viha-,
hirmu- ja imetlusseguse hüüdnimega Raudne Leedi, mille ristitu
rõõmuga omaks võttis. Ja seistes
külmas sõjas toore ja salakavala
bolševistliku diktatuuri vastu, oligi ta raudselt jäik. Muidu
mitte – raske olekski kujutleda, et ilma vajalikku annust paindlikkust omamata oleks riigi elujõu päästmiseks harjumatult
karmi šokiteraapiat rakendav peaminister saanud püsida tüüri
juures kolm valimisperioodi järjest, andmata seejuures käest
oma põhivisiooni.
Rutiinivabast mõtlemisest, mis konservatiive ei pruugi just alati
iseloomustada, on räägitud juba Thatcheri parlamendikarjääri
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Innovatsioon

algusaegu meenutades, mil ta ilmselt loomupärase tõsikonservatiivina (ja metodisti jutlustaja tütrena) hääletas näiteks
küll ihunuhtluse taastamise ja surmanuhtluse säilitamise
poolt ja abielulahutuse hõlbustamise vastu, aga toetas samas
homoseksualismi dekriminaliseerimist, abordi legaliseerimist
ja ühe sügavate traditsioonidega jänesejahiliigi keelustamist,
minnes seejuures mõnelgi juhul oma erakonna samaaegse üldjoone vastu.
Eraldi analüüsi väärib see, kuidas ta peaministrina aegade
muutumise taju ilmutas, sealjuures Briti maailmariigi väärikust
ja verega edasikandunud väga erilist patriotismi ülal hoides,
olgu Falklandi kriisi või Iiri temaatika näitel või suhtumises
Euroopa Liitu. Ees on üks märgatav joon, millest üle ei astuta,
aga samas ei olda ka liiga konfliktsed. Leitakse originaalseid
lahendusi. Selles on midagi briti vaimule väga iseloomulikku.
Eesti poolt vaadates tahaks rõhutada, et just Thatcheri ja
Reagani liini võidukas järjekindlus idabloki lagundamisel sai
eelduseks meie usalduse taastumisele läänemaailma „suurte”
vastu, kelle nõusolekul olime ilmasõja lõppedes jäänud vangi
raudeesriide taha. Siit edasi, mõeldes thatcherismi eeskujule
Eesti majandusvõimekuse taasloomisel, tunnistagem liberaalidena, et selle päris klassikalise, päris selge liberalismi hoidjaiks
pahempoolsete ambitsioonide eest olid 20. sajandil sageli just
konservatiivsed jõud. Isikuvabadus ja isiklik vastutus, eraomandil põhinev ettevõtlus, optimaalriik konkurentsivabaduse
tagajana, turg, kuhu valitsus on sekkunud võimalikult vähe,
madal maksukoormus – maailmas pole enam just väga palju
end liberaalseiks nimetavaid erakondi, kes oma jutus ja tegevuses selgelt nende printsiipide juures püsiks.
Järgmises europarlamendi koosseisus võiks Reformierakonna
esindajad kolida liiga ähmaseks ja pahempoolitsevaks läinud
liberaalse nimega fraktsioonist EPP omasse ja luua seal (liigse
tardumisohu vältimiseks) liberaalne tiib. See oleks üks õige
samm austamaks tegudega mälestust Margaret Thatcherist,
kes sageli määratles end just liberaalse traditsiooni jätkajana.

„Sotsialismi probleem on selles, et
„
lõpuks saab teiste inimeste raha otsa

Margaret Thatcher
13.10.1925-8.4.2013
Foto: Chris Collins, Margaret Thatcher Foundation
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Mis on Eesti üks
põhiprobleeme?
Liiga kõrged
tööjõumaksud.
Kuus aastat tagasi aktiivsest poliitikast taandunud Meelis
Atonen pani kirja oma mõtted, mida ta tahaks, et valitav uus
erakonna juhatus edasi suudaks arendada või ka ise midagi
paremat pakkuda.
Tekst: Meelis Atonen

R

eformierakond on Eesti elu juhtimises kaasa
löönud viimased neliteist aastat, viimased
enam kui kaheksa aastat peaministri parteina. Märkimisväärne aeg, arvestades meie demokraatia teise etapi eluiga. Viimased kahed
valimised oleme kindlalt võitnud. Arvestades pikka võimuloldud aega ja meie oskust end valimisteks kokku võtta, on
seis ka nüüd justkui ilus.
Kas aga on? Kas aastaid tagasi erakonda luues nägid entusiastlikud asutajad kõike just praegustes värvides? Viimasel ajal küsivad just ettevõtjad, kes peaksid ju olema meie
peamised valijad, et kuhu on jäänud sõna „reform”, mis
erakonna nimes olemas, meie igapäevaotsustest? Kuhu on
jäänud uued ideed, suured ideed?
Kas probleem on selles, et aastaid võimul olles hakkad tahes või tahtmata iga uue idee korral rahandusministri kombel arvutama ja küsima, et kust siis raha tuleb. Kas võib olla,
et see valitsusvastutus pärsib ka meie julgemaid mõtteid?

Tulumaksu asemel
ettevõtlusloamaks
Maksupoliitika on alati olnud meie üks nurgakive. Loomulikult ei kutsu ma arutama astmelise tulumaksu kehtestamise või ettevõtetele tavapärase tulumaksu taastamise üle.
Samas ei saa muutuvas majanduskliimas üha samamoodi
jätkata. Mis oli uudne ja vaieldamatult „kõva sõna” kakskümmend või viisteist aastat tagasi, ei pruugi seda enam
olla. Maksukonkurents muutub pidevalt ja me ei ole maailmas või Euroopaski enam sugugi madalate maksude esirinnas. Mis on Eesti üks põhiprobleeme? Liiga kõrged tööjõumaksud. Sotsiaalmaksuga liiga suuri võimalusi ei ole. Tõsi,
liiga kergelt visati kõrvale sotsiaalmaksule lae kehtestamise
mõte, sest sellest saavad abi justkui liiga vähesed, pealegi
enamasti rikkad ja samas kaob eelarvest liiga palju tulusid.
Praegustele pensionäridele peame pensioni tagama ja hetkel siin kiireid muutusi planeerida ei ole võimalik.

Järelikult peab midagi ette võtma tulumaksuga. Mina soovitan see kaotada.
Ma kuulen juba rahandusministri porinat, et nii ei mängi välja, ja peaministri arvamust, et igal inimesel peab
olema eelarvega maksude kaudu side,
aga see ei ole argument. Maamaks oli
küll hea side, aga kaotati ära. Lihtsalt,
ilma mingit lisaenergiat tootmata.
Jutt, et tulumaksu kaotamisele ei saa
mõeldagi, sest me ei saa eelarvetuludest loobuda, viib mind alati mõttes
minevikku: kui ka 1997–1998 olnuks
meil rahandusministri portfell praeguse suhtumisega, siis ei oleks me
ilmselt iial ettevõtete tulumaksu osas
revolutsiooni teinud. Ikka oleks raha
puudu jäänud.
Tõsi, lihtsalt tulumaksu kaotamine
võib jätta eelarvesse liiga suure augu,
seetõttu tuleks asendusena kaaluda

ettevõtlusloamaksude süsteemi, miks
mitte ka tarbimise lisamaksustamist.
Ettevõtluslubade maksustamine annab mänguruumi ka teatud majanduslike eesmärkide saavutamisel,
maksustades kõrgemalt end siseturul
pakkuvaid asutusi ja tehes soodustusi
neile, kes ekspordiks toodavad ja selle
kaudu rohkem väärtust loovad. Tekiks
võimalus ka regionaalseks planeerimiseks, sest maks ei pea Valgamaal ja
Harjumaal sugugi võrdne olema. Jah,
see on risk, see tähendab palju tööd
ja muutusi, selgitamist ühiskonnas,
kindlasti ka Euroopa Liidu (EL) partnerite tasemel, aga selleks kõigeks me
poliitikuid valimegi.

Sotsiaalsüsteem
vajaduspõhiseks

Meie sotsiaalsüsteemi ebaefektiivsusest räägime palju, aga saavutanud selles vallas liiga palju ei ole.
Viimane aeg on meie sotsiaalsüsteem
vajaduspõhiseks ja lihtsamaks teha.
Ma kaotaksin ära kõik erinevad toetused, alates lastetoetustest ja lõpetades toimetulekutoetusega, ja koordineeriks kogu selle raha üheks vajadusel põhinevaks toetuse liigiks.
Kogu see raha tuleks anda kohalike
omavalitsuste kätte, viies üleriigilised
reeglid miinimumini. Kes siis veel
näevad, kui mitte kohalikud võimud,
kes tegelikult abi vajab ja kes mitte.
Siinkohal ei saa mööda haldusreformist. See kipub kurbnaljakaks. Pidades
kümmekond aastat tagasi õigeks
vabatahtlikkust, siis ikka lootuses,
et kohalikud suudavad ise otsuseid
langetada. Nüüd on see muutunud

Erakond

KÄI AJAGA KAASAS!

Üksikute ettevõtete toetamise
asemel peaks
keskenduma
üldise taristu
parandamisele.

EL toetused ja
tasuta jagamine
Aastaid tagasi mõistsime hukka igasugu
ettevõtlustoetusi, nüüd teeme pidulikke
pressiteateid, kus kiidame toetuste
jagamist. Mis on siin viltu? Soov meeldida, meeldida ka siis, kui me otsuseid
päris õigeks ei peagi? Jah, Euroopa usub
oma mullis, et kaugemalt raha jagades
ja eelarvest mööda minnes saab majandust ergutada. Aga siin raha jagades
peame saama ikka ise otsustada, kuhu
ja milleks. Üksikute ettevõtete toetamise asemel peaks keskenduma üldise
taristu parandamisele.
See, et Euroopa Liit nii teeb, ei saa
olla meile vabandus. EL-i seis on selline, et kui olukorda kiiremas korras

FACEBOOK EESTIS
Tasuta asjade eksperimendid tuleb
lõpetada. Ehk ei valda ma igapäevapoliitikat piisavalt, aga viimasel ajal
näib, et meie valitsemispartnerid justkui irvitaks me üle. Tasuta kõrgharidus? Sellistele ideedele peab ütlema resoluutse „ei”. Meie erakonna
esindajatel Riigikogus ja valitsuses
peab selleks jõudu ja julgust jaguma.
Täna tasuline kõrgharidus, homme
tasuta ühistransport, ülehomme tasuta lõunad valitud restoranides kõigile. Me kõik teame, et tasuta asju ei
ole olemas. Maksumaksja maksab
kõrghariduse eest ja vastukaaluks ei
ole tal hiljem vajalikke spetsialiste,
sest tasuta koolitatud arstid lähevad
väljamaale. Ehitajad, insenerid, ja kõik
teised, kes kohe paremat elu tahavad,
ka. Normaalne oleks kauba eest tasujale ka midagi anda, kas või kindlustunnet, et diplomiga kaasnenud teadmisi pühendatakse mõned aastad
haridusarve tasunud kodumaale.
Siin on mõned mõtted, mis ootavad
vähemalt kaasamõtlemist. Kui ma
erakonna uude juhatusse kandideerijatele hääli andma hakkan, siis lähtudes sellest, kes suudab ja kes ei suuda sarnaseid mõtteid edasi arendada
või ise hoopis paremaid esitada.

FACEBOOK ON
POPULAARSUSELT
VEEBILEHT
E

muutma ei hakata, siis muutuvad liikmesriigid ja lõpuks kogu ühendus
konkurentsivõimetuks. Seda nukram
on vaadata, kuidas me sealseid poliitikaid rahulikult üle võtame ja nendega
lepime, loovutades seniseid eeliseid:
oskust tööd teha ja oma peaga mõelda, mitte liigselt toetustele loota. EL-i
põllumajanduspoliitika on suur raharaiskamise pump, mis tuleb kinni panna. Kui me seda ei tee, siis pärsivad
EL-i põllumajandustoetused ühel hetkel kogu liidu konkurentsivõimet. Kui
tihti me seda riigi tasemel Brüsselis
välja oleme julgenud öelda? Euroopa
tasemel bürokraatia vohamine teeb
selle õilsatel alustel loodud liidu naeruväärseks. Selle asemel, et suurtes
asjades norme jälgida, näiteks kokku
lepitud põhimõtet, et ühegi riigi laenukoormus ei või olla üle 60 protsenti
SKP-st, keelustatakse piparmündi
müük. See organisatsioon paisub ja
võtab vastutust, mida talle ei ole vaja.
Me oleme väike riik suure ja keerulise
naabriga ja seetõttu ei saa me rahvusvahelisse koostöösse ükskõikselt
suhtuda, aga seda enam peame aktiivsemalt kaasa lööma. Asjad ei pruugi iseenesest õiget rada minna. Ehk
astutaksegi juba vale rada.

VALIJAD ON SOTSIAALMEEDIAS. AGA SINA?

1 ON GOOGL

karmiks toolihoidmise mänguks, mida
toetab kõrgeimal tasemel justkui oma
sõna pidamise kohustus. See kulutab aga üldist ressurssi ja võimalusi.
Ütleme ausalt välja, et aeg on edasi
läinud. Nüüdsed omavalitsused ei
suuda teenuseid kvaliteetsel tasemel
osutada ja sellise killustatuse juures ei
saagi seda võimekust tekkida. Sõbrad
omavalitsusjuhid, olud on muutunud,
nüüd teeme selle muutuse ära. Vaat
sellist otsustamist ootan erakonnalt!
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2
NAISED

Üle poole miljoni
kasutaja, kellest
1/2 kasutavad
igapäevaselt

Igal kasutajal on
keskmiselt 130
sõpra

Iga teine kasutaja
surfib Facebookis
mobiilse
seadmega

See on rohkem
kui 5 Tartu linna

Üle 60%
usaldab sõbra
brändisoovitust.
Vaid 8% bännereid.

Info jõuab
inimeseni
kohe

MEHED

18-24 a
JÄTKUB
LK 54
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Meeskonnatöö põhialuse sõudmises
saab kokku võtta ühe lausega: ära
sega paadi liikumist! Iga meeskonnaliige peab leidma oma tegevuses
maksimaalse piirkasulikkuse. Nagu
majandusteoorias: tuleb leida piirväärtus, mille puhul sinu panus
ühistegevusse on suurim võimalik. Meisterlikkus meeskonnatöös
avaldub maksimaalses isikliku suutlikkuse läves, mida on võimalik anda,
et (meeskonda segamata!) paadi
eesmärgi poole liikumist kiirendada.
Indiviidil on sõudmises kaks võimalust: toetada meeskonnatööd ühise
tulemuse nimel või „käkki” keerata.
Keskteed pole.
Foto: Jarek Jõpera / Õhtuleht

Kolmekümne

kolmekesi

ühes
paadis

Kahel viimasel aastal on mult tihti küsitud, kuidas olen pärast
tippspordist loobumist poliitikas kohanenud ja kuivõrd sarnased või
erinevad on sport ja poliitika. Reformikiri ei ole esimene, kes sellest
huvitub. Järgnevalt mõned mõtted, mida sel teemal mõlgutanud
olen.

Erakond
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Tekst: Jüri Jaanson,
Riigikogu liige

Ilmselt on paratamatu, et inimene võtab kõike elus juhtuvat
vastu varasema elukogemuse baasil. Seda nii teadlikult kui
ka alateadlikult. Sõudmises – spordialal, millega olen tipptasemel tegelenud rohkem kui poole oma elust – saab
kogemusi nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Üks reegel
kehtib aga kindlalt: vorm ja sisu peavad olema ühtsed.

Ära sega paadi liikumist!
Asjata ei ole sõudmine kaheksapaadil olnud väga hinnatud
sport maailma tippülikoolides – see nõuab ühelt poolt individuaalset pingutust, teisalt on aga absoluutne meeskonnatöö, kus on vaja loobuda isekast pingutusest ja allutada
oma „mina” täielikult ühisele huvile. Finišisse jõudmine sõltub
igaühe panusest, kui aga kas või üks meeskonnaliige hakkab
tööle mõne muu eesmärgi nimel, või üldse ei tööta, ei jõua see
paat soovitud tulemuseni.

Oskused kujunevad koostöös. Keskmiselt on võimalik paadi liikumist segamata anda umbes 80–99 protsenti
individuaalsest maksimumist. See
sõltub meisterlikkuse tasemest. Mida
kõrgem on meeskonnaliikme individuaalne tase ja oskus seda meeskonnatööle allutada, seda parem
saab ühine tulemus. Individuaalselt
on konkurents meeskonda pürgimise
nimel igati tervitatav. Kui aga jõutakse
„tiimi”, tuleb oma eesmärgid allutada ühisele. Tulemus saavutatakse ju
koos.

Fraktsiooni juhitakse
hästi
Sporti ja poliitikat võrreldes leiab
nii sarnasusi kui ka erinevusi. Vahel
käsitletakse sporti, ja seda saabki
käsitleda, kui elu mustvalget ja siirast mudelit. Poliitikas see mudel üks
ühele ei kattu. Vabas ühiskonnas on
demokraatia väljendus valijate tahe,
mis selgub perioodiliselt toimuvate
valimiste tulemusel. See tahteväljendus on tihti irratsionaalne emotsionaalne hetkepilt. Poliitilise tasakaalu

leidmine ja oma positsiooni hoidmine
valimistevahelisel ajal nõuab aga valitutelt ehk poliitikutelt ratsionaalset
käitumist.
Reformierakonna fraktsioonis olen
saanud kahe aasta jooksul näha, kuidas liigutakse koos ühise eesmärgi
– erakonna valimistulemuse ja hiljem
valimisprogrammi täitmise – poole.
Fraktsioon on Riigikogu suurim. Ühe
kolleegi võrdlust kasutades oleme
praegu poolel teel, sõidame veel kaks
aastat kolmekümne kolmekesi ühes
bussis. Või ühes paadis.
Kolmekümmet kolme inimest on keeruline juhtida. Ühest küljest on oluline iga inimese maksimaalne panus,
teisest küljest ei tohi siingi segada
„paadi” liikumist. Tegevuse eesmärk
on meil ühine, kuid samas on võimalus
toimetada oma valdkonnas. Fraktsiooni on minu meelest väga hästi juhitud.
Hääletusi meil küsimuste otsustamisest ei meenu, inimesed saavad
hingata, oma arvamust öelda. Ei ole
märganud, et kellegi arvamust maha
surutaks, liigsed soleerimispüüded
leiavad kollektiivis aga märkamist ja,
vastavalt vajadusele, kas kiitmist või
taunimist.

Konkurents valijate
huvides
Eks kõik see tervemõistuslik, mis
toimib spordis, peres, põllul ja majanduses, kehtib ka poliitikas. Ühispingutus on vajalik ka muudes valdkondades, millest fraktsiooniliikmetena oma kogemuse varasemast
elust kaasa oleme võtnud. Nagu hea
kolleeg, koorijuht Laine Randjärv, kes
nüüd juhataja laua tagant terve Riigikogu tööd dirigeerib, öelda armastab:
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„Kui kooris keegi viisi ei pea, siis ei
tule laulupeole sõidust midagi välja.
Seda koori sinna ei lasta.” Krõlovi
valmis toimetasid ühise sihi nimel luik,
haug ja vähk ning sellest ei tulnud
midagi head. Poliitikas märkavad valijad sellist kooslust juba enne valimisi
ja oma hääli neile ei anna.
Lõpetuseks märgin, et Riigikogu suur
saal on tegelikult koht, kus konkureeritakse oma valijate huvides. See ongi
demokraatia. Meeskonnatööd saab
siin sama palju oodata ja nõuda kui
konkurentidelt spordis – kui on vaja
ühiste jõududega keegi kolmas paika
panna, siis tehakse koostööd (mitte
meeskonnatööd), aga muidu ollakse
ikka oma huvide eest väljas. Tervikut
vaadates on erinevad saadikurühmad
ju nagu erinevad meeskonnad, erinevad paadid, konkurendid, kes pürgivad võidu poole, milleks on valijate
hääled valimistel.
Vahel olen mõelnud, et tegelikult on
kogu Eesti riik meil üks ühine paat.
Kuidas see meeskond selle nimel
tööle panna, et majandusarengult ja
inimeste elatustasemelt maailma parimate hulka jõuda, on aga juba hoopis
teine teema.

Iga meeskonnaliige peab leidma
oma tegevuses
maksimaalse
piirkasulikkuse.

Kui 1. aprillil Hiiumaal esimene valimisseminar toimus oli meri jääs,
inimestel talvesaapad jalas ja karvamütsid
peas. 26. aprillil Jõgevamaal viimase seminari toimumise ajal polnud enam lumest ja
talvekülmast grammigi järel. Nii see kevad
erakonna peakontori koolitusmeeskonnale tuligi – 3200 kilomeetri Eestimaa teede, 17
valimisseminari ja 1200 aktiivse reformierakondlasega.
Kes kohal polnud, sellele jääb valimisseminaridel räägitu muidugi suureks „saladuseks“. Aga kui sa kandideerid ja osaleda
ei saanud, siis täpsemat infot leiad
„
Oravavõrgust „Mina kandideerin rubriigist

www.reform.ee/mina-kandideerin
Kohtume 25. mail Tartus, Eesti Maaülikooli
spordihoones toimuval hooaja viimasel
Suurel Koolitusel, kus taaskord kandidaatidele olulisest küsimustest räägime!
Annika Arras
Reformierakonna kampaania- ja
koolitusjuht

ESTI 202

Vabariigi Valitsus kiitis 2011. aastal heaks konkurentsivõime kava „Eesti 2020”. Kavas on kirjeldatud Eesti konkurentsivõime tõstmiseks püstitatud eesmärgid 2015. ja
2020. aastaks, mille seadmisel on lähtutud valitsusliidu programmist, valitsuse heaks
kiidetud eesmärkidest ja laiendatud euroala paktis sisalduvatest indikaatoritest. Kava
„Eesti 2020” uuendatakse valitsuse otsusega iga aasta aprilli lõpuks, sel aastal kiitis
valitsus uuendatud kava heaks 25. aprillil.
Lähiaastatel keskendutakse kava kohaselt inimeste heaolu tõstvatele tegevustele.
Kesksel kohal on hariduse ja tööhõive valdkond, eelkõige keskendutakse pikaajaliste
ja noorte töötute abistamisele ning inimeste oskuste tõstmisele.
Kõrgharidusreform ellu rakendada, kõrgkoolide vastutusvaldkondade tugevdamist
toetada, sh prioriteetsed erialastipendiumid sisse viia ja rahvusvaheliseks muuta
ning ettevõtlusõpe läbi viia ja praktikasüsteemi arendada.
Gümnaasiumivõrgu reformi rahastamist laiendada. Reformi toetuseks on omavalitsustele suunatud investeeringute programm mahuga 50 miljonit eurot (sh õpilaskodude rajamine). Esimese etapi maht on 24 miljonit eurot, mis katab vähem kui
kolmandiku koguvajadusest.
Välismaalaste seadust muuta. Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ja teadlaste ning
üliõpilaste mobiilsuse suurendamiseks luuakse paindlikumad võimalused.
IT-akadeemiat toetada, et struktuurset tööpuudust leevendada. Jätkatakse edukalt
käivitunud IKT valdkonna hariduse ja uurimistöö eelisarendamist vastavalt sektori
tööjõunõudlusele.
Välja töötada nutikale spetsialiseerumisele tuginevad teadus-, arendus- ja kasvuettevõtete toetusprogrammid, uued meetmed, mis keskenduvad majandusliku ja
ühiskondliku mõju põhjal välja valitud piiratud hulgale eelisarendatavatele kasvuvaldkondadele.
Jätkuvalt toetada lairibavõrgu „viimane miil” väljaarendamist. Turutõrke piirkondades (eriti maapiirkondades) pakkuda internetiühenduse ettevõtetesse ja kodudesse viimiseks riigi lisatoetust (25 protsendi ulatuses koguinvesteeringust).
Käivitada ühisettevõte Rail Baltic, terviklikult juhtida Euroopa tasandil olulist
transporditaristu rajamist.
Käivitada töövõimeskeemi esimene etapp. Rakendada ellu töövõime langusega
seotud uute hindamis- ja tugisüsteemide ning erakindlustusel baseeruv tööõnnetuskindlustuse süsteem.
Uuendada haiglavõrgu arengusuundi, tugevdada esmatasandi arstiabi läbi selleks vajaliku taristu võrgu ühtlustamise ja toetada tipptasemel eriarstiabi pakkuva
haiglavõrgu edasist optimaalset arengut.

LOE LISA

http://valitsus.ee/et/riigikantselei/eesti2020

Noor

Värskelt EuroopaNoored
Parlamenti Kristiina
Ojulandi abina tööle
asunud Anu Kikas rääkis Reformikirjale oma
senistest tegemistest
Reformierakonnas ja
poliitikas.
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A
K
nu
ikas:
poliitika eesmärk on juhtida
Tekst: Kristiina Sild

R

eformierakonnaga on Anu seotud ajast, mil ta Võrus põhikooli viimases klassis õppides
sõprade soovitusel reforminoortega liitus. Keskkooli viimase klassini juhtis ta
Võru reforminoori või oli juhatuse liige.
Toona puutus Anu kokku ka esimese
valimiskampaaniaga, kui ta 2007. aasta
Riigikogu valimistel koos noortega Ivi
Eenmaa ja Mait Klaasseni kampaaniat
korraldada aitas.

77 häält
2009. aasta kohalikel valimistel kandideeris Anu oma kodulinnas Võrus juba
ka ise, olles selleks ajaks ühe aasta Tartu
Ülikoolis riigiteadusi ja ajalugu õppinud.
See tähendas noore kandidaadi jaoks
oma meeskonna kujundamist, oma strateegiat ja oma kampaaniat, mis tundus
talle alguses väga keeruline. Siiski sai
neiu edukalt hakkama ja kogus 77 häält.
Anu jäi küll esimesena volikogust välja,
kuid tulemuse üle ta ei kurda. „Saada
noore inimesena esimestel valimistel
selline häältearv on rahuldav. Kampaania põhines suuresti inimestega
suhtlemisele, mis tähendas teatud
perioodil peaaegu igapäevast kampaa-

inimesi õigele teele
niat kaubanduskeskuses ja turul, samuti
oma kodulehekülje haldamist,” kirjeldab Anu.
Ülikooliõpingute jooksul jõudis Anu
olla nii praktikant Riigikogu Reformierakonna fraktsioonis kui ka põigata Brüsselisse, Kristiina Ojulandi kontorisse,
kus ta avastas endas sügavama huvi
välispoliitika vastu.
Kohalikel valimistel kandideerimine ja
erakonna aitamine Euroopa Parlamendi
ja Riigikogu valimistel on Anule juba varakult väärtuslikud kogemused andnud.
„Kuigi need kampaaniad olid erineva
eesmärgiga, siis oli neil üks ühine joon
ja see on töö ja eesmärgi püstitamine.
Ükski kampaania ei toimu iseenesest
ja hääled ei tule kuskilt niisama, vaid
selleks tuleb tööd teha,” ütleb Anu. Et
sealjuures enda elu lihtsamaks teha, tuleb tema sõnul püstitada piisavalt kõrge
eesmärk, olla optimistlik ja julgeda riskida.

Strateegia väljatöötamine ja elluviimine
Kampaanias kaasalöömise kõrval on
Anu töötanud ka Võru linnavalitsuses.

Arendusspetsialistina töötades sai ta
oma kodulinna arendada mitte küll volikogu liikmena, kuid vähemalt ametnikuna. Ligi pooleteise aasta jooksul
jõudis ta näiteks üles ehitada Võru eakate tasuta bussisõidu süsteemi ja välja
töötada linna terviseprofiili.
Nüüd on Anu Kikas lõpetamas rahvusvaheliste suhete magistriõpinguid ja
kolinud Brüsselisse, et alustada tööd
Euroopa Parlamendis Kristiina Ojulandi
kontoris, kus ta loodab Reformierakonna ühelt parimalt välispoliitikas orienteerujalt nii mõndagi õppida.
Tagantjärele tunneb Anu heameelt, et
on sattunud just Reformierakonna ja
poliitika ringi. Kampaaniates osalemine
on teda erinevates valdkondades arendanud. Kampaania ei ole Anu sõnul
ainult reklaam ja mesijutt, vaid see on
strateegia väljatöötamine ja elluviimine. „Kokkuvõttes taandub see kõik
sõna „juhtimine” alla, mis on tegelikult
laiemalt mõeldes ka poliitika eesmärk
– juhtida inimesi õigele teele. Ja kes ei
tahaks meist olla hea juht?” küsib Anu
lõpetuseks.

Foto: Erakogu
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tada kahe aasta jooksul. USA-s algasid
ettevalmistused läbirääkimisteks kohe
pärast seda, kui president Obama oli oma
12. veebruaril peetud aasta kõige tähtsamas kõnes vabakaubanduslepingu
läbirääkimiste alustamise välja kuulutanud. Nii kõrgel tasemel välja öeldud
lubadused annavad lootust, et sel korral
kaubandusleppe sõlmimiseni tõesti ka
jõutakse.

13. veebruaril 2013 tegid USA president Obama,
Euroopa Komisjoni juht Barroso ja Euroopa Liidu
ülemkogu eesistuja van Rompuy avalduse, et USA
ja EL alustavad vabakaubanduslepingu läbirääkimisteks vajalike formaalsete protseduuridega.

Foto: Haraz N. Ghanbari / SCANPIX

ATLANDI-ÜLENE VABAKAUBANDUS
LOOB MAAILMA VÕIMSAIMA
MAJANDUSRUUMI
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vabakaubandusleping pidurdaks Aasia
globaalset pealetungi, kirjutab Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees
Arto Aas.

Tekst: Arto Aas,
Riigikogu Euroopa Liidu
asjade komisjoni esimees

E

uroopa Liit (EL) ja Ameerika Ühendriigid (USA) on kaks olulisimat maailmamajanduse
turgu. Seal toodetakse kokku ligi pool kogu maailma sisemajanduse kogutoodangust ja
kahepoolne kaubavahetus moodustab kolmandiku maailma kaubandusest. Seetõttu on
hiljuti üles soojendatud kaubanduskõnelused kahtlemata globaalse tähendusega.

Obama lubadus on lootustandev
Mõjuka USA akadeemiku ja arvamusliidri Zbigniew Brzezinski sõnul võib EL-i ja USA kaubanduslepe peatada Lääne allakäigu, taaselustada Atlandi-ülesed suhted ja tasakaalustada Hiina mõjuvõimu.
EL eksportis 2011. aastal USA-sse 387 miljardi euro ja USA omakorda EL-i 314 miljardi euro väärtuses kaupu ja teenuseid. Samas pole EL ja USA sõlminud vabakaubanduslepingut. Lepet üritati
ebaõnnestunult sõlmida juba 1990. aastatel ja viimati 2006. aastal.
Tänavu 13. veebruaril tegid USA president Barack Obama, Euroopa Komisjoni juht José Manuel
Barroso ja Euroopa Liidu ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy avalduse, et USA ja EL alustavad
formaalsete protseduuridega, mis on läbirääkimisteks vajalikud. Läbirääkimised soovitakse lõpe-

Liberaliseerimine, aga ka
kultuuri kaitsmine
Laiaulatuslik vabakaubanduslepe hõlmab kaupade, teenuste ja investeeringute
turulepääsu, samuti kaasajastatakse
kaubandusreegleid ja liigutakse võimalikult
kattuvate
regulatiivsete
süsteemide poole.
Enamikes valdkondades peaks leping
põhinema Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepingutel ja nendest
tulenevatel kohustustel. Lepingus ei tohi
olla sätteid, mis võiksid ohtu seada EL-i
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse.
Läbirääkimised peaks toodete ja

Majandus

teenuste kaubanduses ning investeeringute turulepääsul viima vastastikuse liberaliseerimiseni. Kaupade
imporditariifid võiks täielikult kaotada.
Suurematest probleemidest on välja
toodud audiovisuaalteenuste ja üldhuviteenuste liberaliseerimine ning intellektuaalomandi kaitsega seotud valdkonnad, täpsemalt EL-i geograafiliste tähiste
suurema kaitse vajadus (nt kas Parma
sinki tohib kaubamärgina kasutada ainult Itaalia või ka USA toodetel). Lisaks
on mainitud erinevaid EL-i regulatsioone
põllumajanduses, mille muutmise pärast
liikmesriigid on mures, sealhulgas geneetiliselt muundatud organismide turulepääs, kasvuhormoonide kasutamine ja
kloonimine.

Positiivne mõju paljudele
Vabakaubandusleppe oodatav mõju
poolte majandusele ja kahepoolsetele
kaubandussuhetele peaks olema märkimisväärne.
Euroopa Komisjoni koostatud analüüsi
järgi suurendaks laiaulatusliku lepingu
sõlmimine EL-i sisemajanduse kogu-
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toodangut umbes 86,5 miljardi euro
võrra aastas ning USA võidaks vastavalt 65 miljardit eurot aastas. EL-i
sektoritest võidaksid mõjuhinnangu alusel kõige enam mootorsõidukite tootjad,
meretransporditeenuste ja kindlustusteenuste pakkujad.
Kui EL ja USA omavahel standardites ja
regulatsioonides kokku lepivad, võidavad sellest ka kolmandad riigid. Tootjad
ei pea neil turgudel tänu sellele järgima
ise standardeid ja see muudab tootmise
ja turundamise lihtsamaks.
Eestis ei ulatu kaubanduslepingu mõju
ainult USA-s tegutsevate või sinna eksportivate ettevõteteni, vaid kandub ka
neile, kes teevad allhanketöid nende EL-i
riikide ettevõtetele, kelle tingimused
USA turul paranevad.
Vabakaubanduslepete puhul võib näha
Euroopa jagunemist kaheks: protektsionistlikum Lõuna-Euroopa ja liberaalsemad põhjamaad, kuhu kuulub ka Eesti.
Hea märk positiivsetest suundumustest
on seegi, et vabakaubanduslepped on
sõlmimisel ka Kanada ja Jaapaniga.

VABAKAUBANDUSLEPINGU
TÄHTSUSEST EESTILE
Eesti jaoks oli USA 2012. aastal suuruselt kuues ekspordipartner. Eestist
eksporditi eelmisel aastal USA-sse 580
miljoni euro väärtuses kaupu, mis moodustas Eesti koguekspordist 4,7 protsenti.
Suurimateks ekspordiartikliteks olid
mineraalne kütus ja õlid (ca 320 miljonit
eurot); masinad ja mehaanilised seadmed, peamiselt mobiilsideseadmed
(130 miljonit eurot); metallid ja metallitooted (28 miljonit eurot) ning meditsiini- ja mõõteaparatuur (28 miljonit eurot). Eesti olulisemate eksportkaupade
jaoks kehtib ka praegu USA-sse importimisel nullprotsendine tariif.

USA-st imporditi Eestisse 2012. aastal
120 miljoni euro väärtuses kaupa, kõige
rohkem masinaid ja mehaanilisi seadmeid (37 miljonit eurot); optilisi, foto-,
kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis- ja meditsiiniseadmeid (23 miljonit
eurot); sõidukeid, lennukeid, laevu ja
muid transpordivahendeid (20 miljonit
eurot) ja keemiatööstuse tooteid (10 miljonit eurot). USA-sse eksporditi Eestist
möödunud aastal 158 miljoni euro väärtuses teenuseid (tõus võrreldes 2011. aastaga 80 protsenti). Eesti Panga andmetel
eksporditi kõige rohkem veo-, arvuti- ja
muid äriteenuseid. USA-st imporditi
teenuseid 56 miljoni euro eest.

Foto: Liis Treimann / Postimees / Scanpix
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kogu tõestas, et rahvas tahab ja oskab
poliitika kujundamisel kaasa rääkida.

Andrei Korobeinik:
Rahvakogu näitas, et
inimesed tahavad poliitikas kaasa rääkida
Tekst: Andrei Korobeinik,
Riigikogu liige

Vähesed teavad, et
Riigikogus ja ministeeriumites kaasatakse
huvigruppe seadusloomesse pea iga
seaduseelnõu koostamisel.

Riigikogu liige Andrei Korobeinik oli mitu kuud lähedalt seotud rahvaalgatuse korras esitatud ideede hindamisega ja aprilli alguses toimunud
rahvaesindajate kogunemisega Lauluväljakul, kus sündis lõplik ettepanekutepakett, mille president Toomas Hendrik Ilves esitas Riigikogule.
Pärast presidenti andis oma tegevusest parlamendile ülevaate ka Andrei.
Reformikiri avaldab tema Toompeal peetud kõne.

Osalusdemokraatiaga seotud ohud ei
realiseerunud – populistlikud ideed ei
saanud toetust ja rahvakogu töö tulemuseks on kvaliteetne ja tasakaalustatud sisend parlamendile. Kõik ettepanekud ei pruugi siin saalis toetust
saada, kuid kõik rahvakogul osalenute
tõstatatud teemad väärivad igakülgset
arutelu, mis on juba ka alanud.

Osalusdemokraatia
toimiv kanal
Osalusdemokraatia tulevik Eestis on
aga tähtsam kui rahvakogu konkreetsed ettepanekud. Rahvakogu tõestas, et praegused osalusdemokraatia
instrumendid Eestis ei ole piisavalt
efektiivsed. Inimesed tahavad poliiti-

Demokraatia

kas kaasa rääkida, kuid tunnevad,
et neil pole seda võimalust. Portaalid
Täna Otsustan Mina (tom.ee) ja osale.
ee pole seda ni i mitmel põhjusel täitnud ja väga vähesed teavad, et Riigikogus ja ministeeriumites kaasatakse
huvigruppe seadusloomesse pea iga
seaduseelnõu koostamisel.
Rahvakogu lõpptulemustest saime
teada, et 95 protsenti osalejatest
pooldab rahvaalgatuste arutamist Riigikogus, kuid selleks pakutakse 25
000 allkirja kogumist. Mulle tundub,
et piisaks ka 100 korda väiksemast
allkirjade arvust. Juhin tähelepanu,
et rahvakogu enda veebikeskkonnas said vaid 18 ettepanekut üle 200
toetushääle, ülejäänud vähem. Usun,
et ka 200 ID-kaardi abil antud allkirjaga petitsioonid (neid võib ka
märgukirjadeks nimetada) võiksid
jõuda Riigikogu komisjonidesse, kes
menetleks neid avalikel istungitel. See
oleks rahvakogu idee loomulik edasi-
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arendus – osalusdemokraatia kanali
loomine, mis toimiks pidevalt, mitte
lihtsalt ühekordse eksperimendi korras. Loodan, et petitsioonide idee leiab
siin saalis toetuse.
Loomulikult peab Riigikogu igal
juhul jätkama tavalise kaasamisega,
nagu on tehtud ka seni. On iseenesestmõistetav, et huvigruppidelt küsitakse tagasisidet ja nende esindajaid
kutsutakse Riigikogu komisjoni istungitele. Selleks ei pea allkirju koguma.
Samuti saab iga valija pöörduda oma
saadiku poole ja paluda tal seaduseelnõu algatada. Allkirjade kogumine
petitsioonide all oleks pigem nagu
varuväljapääs lennukis – kasutama ei
pea, kuid viimase võimalusena on ikka
abiks.

Rahva ettepanekud
nüüd Riigikogus

maksude maksmine on halb ja selle

vähendamine, erakondade konkurents

võiks lõpetada, kuid arutelu tulemusel

ja valimised. Arutelupäeva tulemusi

võib ta jõuda järeldusele, et maksuvabal

tutvustas Riigikogule Eesti president.

Levinud on samas ka arvamus, et just osalusdemokraatia sai kreeklastele saatuslikuks. Väikses
linnas toimis see hästi, kuid kiiresti kasvav impeerium varises kommunikatsiooniprobleemide
tõttu kokku. Rahvas sai targalt otsustada, kus võiks uue turu avada, kuid näiteks välispoliitilise
strateegia või maksuprobleemidega inimesed nii hästi hakkama ei saanud – paljud kodanikud
ei suutnud ohverdada lühiajalist kasu strateegilise võidu nimel.

Rahvakogu on näide osalusdemokraatia

osaleda sai iga soovija. Eksperdid

kasutamisest poliitika kujundamisel.

analüüsisid paari tuhandet esitatud

Otsused oluliste teemade üle sünnivad

ideed ja tegid neist kokkuvõtte, mis jõu-

eri inimeste koostöös. Nende hääled on

dis arutelupäevale. Arutelupäev oli

Kvaliteetne sisend parlamendile

võrdse kaaluga ja enne otsuste langeta-

Tallinna Lauluväljaku ruumides 6. aprillil

mist osalevad nad arutelus. Arutelu

ja sellest võttis osa üle 300 juhuvali-

on vajalik selleks, et päris populistlikud

miga valitud inimest üle Eesti.

O

salusdemokraatia ajalugu on päris pikk. Ateena keskväljakul langetasid otsuseid
kodanikud ise: vahendajaid-poliitikuid ei olnud, hääletada sai iga mees (naistega olid
lood keerulisemad). Paljud arvavad, et see oligi tõeline demokraatia ehk rahva võim.

Viimastel kuudel oli mul unikaalne võimalus osaleda rahvakogu protsessis – nii Riigikogu poolt,
põhiseaduskomisjoni liikmena, kui ka korraldajatega koos, mõeldes nendega kaasa. Rahva-

riigikorraldusel on miinuseid rohkem kui
eeliseid.

Rahvakogu lõpptulemuseks on 15 ette-

Rahvakogu ettepanekuid koguti rahva-

Riigikokku. Suur osa neist oli põhi-

kogu.ee veebisaidil. Ettepanekuid
esitada ning interaktiivsetes aruteludes

ettepanekud läbi ei läheks – ootamatult
tabatuna võib inimene nõustuda, et

Teemadeks olid rahva kaasamine,
erakondade rahastamine, politiseerituse

panekut, mis on nüüdseks jõudnud
seaduskomisjonis erakondade rahastamise seaduse parandustena juba
menetluses. See seadus võetakse vastu
enne suve ja siis jõuame komisjonis
järgmise suure teema juurde – valimiste seaduseni, mille kohta on samuti
mitu ettepanekut tehtud. Usun, et selle
Riigikogu koosseisu lõpuks jõuame kõik
rahvakogu ettepanekud läbi arutada ja
suure osa neist ka ellu viia.
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jate ega tarbijate suhetest pole kuhugi
kadunud. See oli muuhulgas ka mure
internetivabaduse pärast, kuid igal
juhul ei olnud see Eesti demokraatia
põhimure. Kuigi asja olemust saanuks
ehk paremini ja rahulikumalt selgitada.
Teise käigu sai protsess siis, kui Silver
Meikar tuli pärast kaht aastat kannatamist lagedale ebaseaduslikust
rahastamisest rääkiva artikliga. Prokuratuur algatas mõne tunni möödudes
kriminaalasja ja asus meedikära saatel
usinalt toiminguid läbi viima. Pärast neli
kuud kestnud uurimist ja edutuid katseid tõendeid (ütlusi) kujundada lõpetati
eeluurimine ilma õiguseta otsusele
kaevata, selle asemel, et demokraatlikule õigusriigile kohaselt suure tähelepanu osaks saanud ja poliitikaelu
süvitsi puudutav kriminaalasi kohtusse
anda, kus asi oleks kogutud tõendite ja süüdistaja ja kaitsja poolt läbivaielduna jõudnud kohtulahendini.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni
esimees Rait Maruste kirjutab
rahvakogu protsessist ja selle
võimalikest tagajärgedest.
Tekst: Rait Maruste,
Riigikogu liige,
põhiseaduskomisjoni
esimees

„Rahvast” oli vaja
juurde selleks, et
dekoreerida-legitimeerida kellegi huve ja
püüdlusi.

J

üri Adams nimetas rahvakogu Vene ruletiks, mis seekord siiski pauku ei teinud. Teatud
faas Eesti avalikus elus on jõudnud lõppjärku ja väärib tagasivaadet. Seda enam, et
aprillis Olari Koppeli sõnastatud ning põhiseaduskomisjonile üle antud koondtabel algab ettepanekuga seadusega reguleerida avalikkuse informeerimine ja osalemine õigusloome
eri etappides. Teine ja ühtlasi viimane lahter selles tabelis kannab pealkirja „mida ja mis ajaks
muuta”.

Rahvakogu protsessi käivitajad
Protsess algas selle vedajate sõnul ACTA-st, täpsemalt selle esitamisest Riigikogus. Peaministri värvikale ja emotsionaalsele esitlusele naersid kaasa ka need, kellest hiljem said andunud
kriitikud. Kuigi ainult väga vähesed süvenesid probleemi sisusse ja mõistsid ACTA taotlusi, oli
kammertoon saadud. Lõpuks saadeti vastuoluline ACTA allavett, kuid probleem autorite, levita-

Soovist Eesti õigusemõistmist alavääristada või oma kehva tööd varjata
või mõnel kolmandal põhjusel paiskas
prokurör kogu kriminaalmenetluse
materjali meediasse, põhjendades
seda suure avalikkuse huviga (sic!
mis ajast on Eesti prokurör meediateenindaja), ohverdades sellele
põhiseaduse ja demokraatliku kriminaalmenetluse mitmed põhiväärtused.

Olemasolevaid kanaleid ei kasutatud
Tekkis loosung ja kogunemised „Aitab
valelikust poliitikast”. Kus oli vale,
jäeti välja selgitamata, ja millist poliitikat silmas peeti, täpsustamata. Või
täpsemalt – see oli teada-selge teatud
meediakanalitele ja -arvamusliidritele.
Selles üles köetud õhustikus tuli kokku

Demokraatia

harta seltskond ja põrutas „Eesti demokraatia laguneb meie silme all” jne.
Formuleeriti mitmed suunised, mis
vajaks hartalaste arvates kohe ümbertegemist. Kriitiline mõistus küsiks, kas
väidetavad puudused on tasakaalus
hinnangute ja reaktsioonidega? Kus
on poliitika, millega rahul ei olda, ja
milliseid lahendusi pakutakse? Miks ei
kasutatud olemasolevaid kanaleid, et
ettepanekuid esitada?

Sotsioloogilispoliit-tehnoloogiline
eksperiment
Hartale kirjutasid alla mitmed ühe erakonna juhtpoliitikud. President kanaliseeris protsessi jääkeldrisse. Mitmed
hartale allakirjutanud kvalifitseerusid
hiljem sõltumatuteks ekspertideks,
et iseenda ettepanekuid ja sõnavõtte
meedias hinnata. Ettepanekuid tuli
seinast seina. Keegi sorteeris probleemid, tõstis need järjekorda ja formuleeris, valmistas ette arutelu teemad
ja valikud. Tahtmatult jääb mulje, et
„rahvast” oli vaja juurde selleks, et
dekoreerida-legitimeerida kellegi huve
ja püüdlusi. NB! Inimesed, kes kaasa
lõid, sh Laululaval kohal käisid! Minu
austus ja lugupidamine. Jutt ei ole teist,
vaid teie kaasamisest sotsioloogilispoliit-tehnoloogilisse eksperimenti.
Üksikute küsimised ettevõtmise demokraatlik-poliitilisest (mitte sotsioloogilisest) legitiimsusest ja sobivusest
parlamentaarsesse demokraatiasse
ei väärinud sügavat tähelepanu, neist
vaadati mööda.
Praegu kehtivat normistikku ei ole
kehtestanud istuv parlament. Kui
vaadata kõige tähtsamaid esitatud
ettepanekuid koondtabelina, siis on
need ettepanekud võimust ja rahast.
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Veidi ka avatusest ja kaasamisest. Kas
need on ettepanekud, mis päästavad
meid „demokraatia lagunemisest” ja
„revolutsioonilisest situatsioonist”? Kriitika rahastamise ebavõrdsuse teemal
on osalt õigustatud ja peagi tehakse
korrektuure. Paremaks tehakse ka mitmed teised rahastamise ja selle kasutamisega seotud asjad. Erakonnad on
ses osas tundlikud, kuid loodetavasti
saadakse egoistlikest omahuvidest üle
ja asi läheb paremaks.

Tagajärjeks
parlamendi
väiksem
efektiivsus
Mis aga puutub teise olulisse
teemasse, poliitilise mitmekesisuse
suurendamisse, siis siin tuleb väga
tõsiselt mõelda. Ühiskonna „stagnatsioonist” päästmiseks pakutakse
valimiskünnise allatoomist, erakondade loomise lihtsustamist ning väikeerakondade rahastamise suurendamist. Kõlab ju ilusasti. Kuid ettepaneku
paratamatu tagajärg on parlamendi
killustumine ja väiksem efektiivsus.
Loome tingimused kas parem- või
vasakradikaalse või selge ideoloogilise
põhjata grupeeringu (nt nn piraadipartei) tõusmiseks parlamenti. Ka see
pole veel tingimata halb või ohtlik.
Kuid võib minna ka nii, et klassikalised, väljakujunenud vasak- ja parempoolsed jõud jäävad parlamendis viiki
ja ebapiisavaks, et selge koalitsioon
moodustada. Nii saab määravaks kaalukeeleks ettearvamatu väikejõud. Kui
see on meie püha tahtmine, eks siis
olgu. Näiteks Itaalia parlamentarismi
ja kogu valitsemise nõrkus peitub just
selles. Mina näen esmaülesandena
siiski riigi ja demokraatia stabiilsena
hoidmist.
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SUUREMAID
MUUDATUSI
MAKSUPOLIITIKAS
EI KAVANDATA,
TULUMAKSULANGETUS 20
PROTSENDILE
ON JUBA VAREM
SEADUSTATUD

Uue eelarveperioodi Euroopa Liidu vahendite, aga ka siseriiklike vahendite arvel
kavandatavate investeeringute puhul
tuleb arvestada, et need oleksid jätkusuutlikud ka euroraha toeta ja positiivse
mõjuga majandusele ja ühiskonnale.

TÖÖJÕU MAKSUKOORMUS
VÄHENEB

INVESTEERINGUD PEAVAD
OLEMA JÄTKUSUUTLIKUD
KA EURORAHA TOETA
Valitsusel on kevaditi kohustus koostada eelarvestrateegia,
mis on põhiline dokument, kus täpsustatakse kolme eelseisva aasta kavad ja seatakse plaanid neljandaks aastaks.
Tekst: Aivar Sõerd,
Riigikogu rahanduskomisjoni liige
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uroopa Liidu struktuurivahendite praeguse perioodi lõppemine ja uue perioodi algus
muutis ülesande sel korral aga erakordseks. Siseriiklike eelarvevahenditega koos tuli
kokku leppida ka Euroopa Liidu eelarvest saadavate vahendite kasutamine. Neid vahendeid on kokku koos maaelufondidega 4,6 miljardit eurot, struktuurifondide maht strateegiadokumendis on 3,18 miljardit eurot ja need jagunevad omakorda viie üleriigilise eesmärgi vahel.

HARIDUS, TÖÖHÕIVE, MAJANDUS,
LOODUSKESKKOND JA TARISTU
Need eesmärgid on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus;
kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline
majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond; elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused.
Lisaks rahastatakse riigi haldusvõimekuse tõstmist. Konkurentsivõimelise majanduskeskkonna
arendamisele on kavas suunata 755 miljonit, haridussüsteemi uuendamisele 438 miljonit, tööturu
arendamisele ja sotsiaalse turvalisuse tõstmisele 553 miljonit, transpordi arendamisele 600 miljonit
eurot, puhtale ja mitmekesisele looduskeskkonnale 666 miljonit ja haldusvõimekuse suurendamisele 173 miljonit eurot.

Koos siseriiklike ja Euroopa Liidu eelarvest saadavate vahenditega on eelarvestrateegiaga planeeritavate summade
kogumaht järgmisel aastal 7,87 miljardit
eurot ja 2017. aastaks kasvab see 9,1
miljardi euroni. Eelduseks on, et Eesti
majanduse stabiilne kasv jätkub, samas
kui maailmamajanduse kasvutempo jääb
tagasihoidlikule tasemele.
Valitsus kavatseb jätkata tasakaalus eelarve poliitikaga, eesmärgiks seada eelarve ülejäägi saavutamise ja reservid
taastada. Aprilli algul avaldatud majandusprognoosile tuginev eelarvestrateegia
seab eesmärgiks reservide suurendamise
alates 2016. aastast. Eelarve- ja majanduspoliitika prioriteetideks on soodustada majanduskasvu, edendada konkurentsivõimet ja suurendada tööhõivet.
Oluline on teada, et suuremaid muudatusi
maksupoliitikas ei kavandata, tulumaksulangetus 20 protsendile on juba varem
seadustatud. Tulumaksu langetamine ja
töötuskindlustusmaksete
alandamine
vähendab tervikuna tööjõu maksukoormust. Tulumaksu langetamisel on vaja
silmas pidada, et ka meie naaberriigid
Soome ja Rootsi on otsustanud ettevõtte
tulumaksukoormust jõuliselt langetada ja
kavandavad maksumäära langetada meie
maksumäärale lähedasele tasemele.
Eesti maksukoormus alaneb praeguselt
32,9-protsendiselt tasemelt 2017. aastaks 31,4 protsendile SKP-st. Võrdluseks
– Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine
maksukoormus 2011. aastal oli 40,1 protsenti SKP-st.

MERENDUS- JA
KALANDUSFOND*;
84
MAAELU
ARENGU FOND;
702

ÜHTEKUULUVUSFOND; 1 073

EUROOPA
TERRITORIAALSE
KOOSTÖÖ
PROGRAMM;
56,5

EUROOPA
ÜHENDAMISE
RAHASTU; 190
TOIDUABI
SOTSIAALFONDIST; 5
REGIONAALARENGU
FOND +
SOTSIAALFOND;
2 466,7

MAHUKAMAD
EELARVED
SOTSIAAL- JA
KESKKONNAMINISTRIL

Eelarvearutelud valitsuskabinetis olid
keerulised ja valikute langetamisel tuli
arvestada võimalustega ehk majandusprognoosis ette antud tulude mahuga,
jäädes samas tasakaalus eelarve
raamidesse. Osalesin fraktsioonipoolse
vaatlejana eelarvestrateegia arutelude
juures ja võin kinnitada, et otsused sündisid pikkade arutelude ning kõigi poolt- ja
vastuargumentide põhjaliku kaalumise
tulemusena.
Järeleandmisi tuli teha kõigil ministritel.
Olgu siinkohal märgitud, et ainuüksi Euroopa Liidu fondidest taotleti vahendeid
võrreldes kinnitatud vahendite jaotusega
üle kahe korra rohkem. Otsuseid langetades lähtus valitsus põhimõttest, et
raha oleks maksimaalselt fokuseeritud.
Samuti tuli arvestada vahendite kasutamise järelmõjudega ehk sellega, et nende
mõju oleks pikaajaline ja elluviidavatel
tegevustel ja investeeringutel oleks kestev mõju majandusele ja ühiskonnale,
vältides samal ajal ülemäärase koormuse
tekkimist eelarvetele.

Järgmiste aastate
eelarvetes
valikuvõimalusi juurde ei tule
ja olukorras, kus sotsiaalvaldkonna kulude maht kasvab, jääb nn vabade
vahendite osakaal üha väiksemaks. Kui
veel eelmisel aastal oli vabu ehk mittefikseeritud kulusid 29 protsenti eelarvemahust, siis 2017. aastaks väheneb
mittefikseeritud vahendite osakaal 23
protsendile SKP-st.
Rahaliselt on kõige mahukamad eelarved
meie ministritest sotsiaal- ja keskkonnaministril. Sotsiaalvaldkonnas on
Euroopa Liidu eelarvevahendite planeerimisel prioriteediks kõrge tööhõive,
kvaliteetne tööelu ja töövõimeskeemi
reformi käivitamine, samuti lapsehoiuteenuse kättesaadavuse suurendamine,
hoolekandeteenuse kättesaadavus ja
esmatasandi arstiabi.
Keskkonnavaldkonnas läheb põhirõhk
vee ja jäätmete investeeringutelt enam
looduskaitsele. Rohkem tähelepanu
saab loodusressursside tõhusam kasutamine, rakendades selleks innovatiivseid
tehnoloogiaid ja edendades alternatiivkütuste kasutamist.
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Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia

SKÄNNI SISSE QR KOOD VÕI
SISESTA SEE AADRESS OMA
NUTITELEFONI

SKÄNNI SISSE QR KOOD VÕI
SISESTA SEE AADRESS OMA
NUTITELEFONI

VAATA
KAJA
KALLASE
VIDEOT

http://goo.gl/dyhHH

http://goo.gl/kwoVp

FACEBOOK PAKUB KAJALE VÕIMALUST IDEID JA MÕTTEID
LEVITADA OMA VALIJATE HULGAS. KLIPI FILMIMISE AJAL
POSTITAS KAJA FACEBOOKI LINGI OMA VARASEMALE
BLOGIPOSTITUSELE, ALGATADES SELLEGA DISKUSSIOONI
NING OLLES TÄHTSAL PÄEVAL INIMESTE JAOKS NÄHTAV

ALGUS
LK 39

RAADIO

AJALEHED

VÄLIMEEDIA

BÄNNERID

VAATA
TAAVI
RÕIVASE
VIDEOT

TAAVI KASUTAB IGAPÄEVASELT FACEBOOKI JA TWITTERIT,
ET ALGATADA JA OSALEDA PÄEVAKAJALISTES DISKUSSIOONIDES. SAGELI MOBIILIST NING iPADIST TEHTUD
KIIRED POSTITUSED JÕUAVAD TUHANDETE INIMESTENI.

INFO
LEVIKU
STSENAARIUM

FACEBOOK VÕRRELDES
TRADITSIOONILISTE
KANALITEGA
TELE

55

E-POST

FACEBOOK

PIKAAJALINE
KONTAKT

–

–

–

–

–

+

+

VÕIMALUS
KAHEPOOLSEKS
DIALOOGIKS

–

–

–

–

–

+

+

VÕIMENDUS KASUTAJATE
REAKTSIOONIDE KAUDU

–

–

–

–

–

–

+

VÕIMALUS EDASTADA
TEKSTI-PILTI-VIDEOT

+

AINULT
TEKST

AINULT
TEKST

AINULT
TEKST

AINULT
TEKST

+

+

EI NÕUA ETTEVALMISTUST,
VÕIMALIK KOHE
REAGEERIDA

–

–

–

–

–

+

+

IGAL HETKEL
MUGAVALT
KÄTTESAADAV

–

–

–

–

–

+

+

AUDITOORIUM
KOHE OLEMAS

+

+

+

+

+

TUELB
ISE

TUELB
ISE

LÄBI REAKT
SIOONIDE
INFO VÕIMENDUB

BOONUS

30% LOEB
3 000 INIMEST

POSTITUS

10 000 AKTIIVSET KASUTAJAT
REFORMIERAKONNA
FACEBOOKI LEHEL

10% KLIKIB MEELDIB”
”
1 000 INIMEST

5% JAGAB
500 INIMEST

1% KOMMENTEERIB
100 INIMEST

1 000 INIMESE KAUDU LEVIB INFO
NENDE 130 SÕBRA SEINTELE, KELLEST
SEDA 20% (PARAJASTI ONLINE)

500 INIMESE KAUDU LEVIB INFO
NENDE 130 SÕBRA SEINTELE, KELLEST
SEDA 20% (PARAJASTI ONLINE)

100 INIMESE KAUDU LEVIB INFO
NENDE 130 SÕBRA SEINTELE, KELLEST
SEDA 20% (PARAJASTI ONLINE)

26 000 INIMEST

13 000 INIMEST

2 600 INIMEST

LISANDUVAD LIKE’ID,
JAGAMISED, KOMMENTAARID

LISANDUVAD LIKE’ID,
JAGAMISED, KOMMENTAARID

LISANDUVAD LIKE’ID,
JAGAMISED, KOMMENTAARID

KOKKU JÕUAB INFO

46 000 INIMESENI
INFO LEVIK
VÕRRELDAV

ROHKEM KUI PÄRNUS
ELANIKKE

2X EESTI PÄEVALEHE
TIRAAŽ

POOLE ROHKEM KUI
KÜLASTAB PÄEVAS
VIRU KESKUST

JÄTKUB
LK 75

14.–16. märtsil toimus
Tallinnas Ida- ja KeskEuroopa liberaalsete
eksperdirühmade
võrgustiku 4liberty.eu ja
ALDE sarnaste vaadetega liberaalsete parteide ühisseminar
„Liberalismi tulevik
Euroopas”.

Liberaalide
käes on
Euroopa
tulevik

Reformikiri - kevad 2013
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Foto: Václav Bacovský

Tekst: Kristiina Ojuland,
Euroopa Parlamendi liige

Kümme aastat tagasi oli Euroopa täis ootusi nii poliitilises kui ka majanduslikus plaanis, kuna 2004. aasta mais seisis ees laienemine Kesk- ja Ida-Euroopasse, ka Küprosele ja Maltale. Praegust finants- ja majanduskriisi ei saa aga
kuidagi ajada laienemise kaela. Põhjust tuleb otsida sotsialistide valitsustest
alates Kreekast, Portugalist, Hispaaniast, Iirimaast, Küprosest ja Sloveeniast,
rääkimata Prantsusmaast, kus kriis alles tuure kogub.

Lõpp senisele laenumajandusele

Euroopa Parlamendis puudub
koalitsioon ja
see asjaolu on
arusaamatu ka
meie valijatele

Niisiis on küsimus selles, kas praeguses Euroopas leidub üldse sellist poliitilist
jõudu, kes suudaks välja pakkuda kriisist väljumise plaani, teha lõpu senisele
laenumajandusele ja riikide eelarved tasakaalu viia. Kes suudaks pakkuda
ettevõtjatele soodsat maksupoliitilist keskkonda, mis garanteeriks investeeringud Euroopas, ning ütleks välja, et viimase 20 aasta jooksul kummardatud
heaoluühiskondade mudel ei toimi ja et kulutada saab riigisektoris täpselt nii
palju, kui selle riigi majandus jõuab toota? Kas on sellist jõudu, mis soodustaks
väikeettevõtlust, töökohtade loomist ja reaalset majanduskasvu? Kas Euroopa
liberaalid suudavad seda teha?
Just nendele ja sarnastele küsimustele otsiti vastuseid Tallinnas 14.–16. märtsil toimunud Ida- ja Kesk-Euroopa liberaalsete eksperdirühmade võrgustiku
4liberty.eu ning ALDE sarnaste vaadetega liberaalsete parteide ühisseminaril „Liberalismi tulevik Euroopas”. Koostöös Liberalismi Akadeemiaga said
kokku Euroopa liberaalsed eksperdirühmad ja vabaturumajanduse liberaalid.
Esindatud olid Fr. Naumanni Fondi, Taani Venstre, Hollandi VVD ja Saksamaa FDP esindajad nii Euroopa Parlamendi liikmete näol kui ka rahvusparlamentidest ja erakondade peakontoritest. Mõttetalguid toetas Rumeenia PLN.
Olgu öeldud, et kohal oli ka Liberal Internationali president Hans van Baalen.

Liberaalid Euroopas
kahes leeris

Konverentsile kogunenud pidasid silmas lähenevaid 2014.
aasta Euroopa Parlamendi valimisi ja nendega seonduvat
valimisprogrammi. Liberaalid on praeguses Euroopas jagunenud kahte leeri. Paraku on hetkeseis ALDE Parteis
selline, et domineerima kipuvad sotsiaalliberaalid ja föderalistid, kelle poliitiline fookus ei keskendu majanduse kasvule ja töökohtade loomisele, vaid uute üle-euroopaliste
institutsioonide loomisele, Euroopa võlakirjadele, ebaproportsionaalsele LGBT õiguste kaitsmisele ja Euroopa
Roheliste Parteiga ühise fraktsiooni loomisele 2014. aasta
valimiste järel.
Vabaturumajanduse liberaalide, sealhulgas Reformierakonna jaoks, kõlab selline perspektiiv halvaendelisena, kui
silmas pidada Euroopa Liidu konkurentsivõime nõrkust globaalsel skaalal. Praegu on Euroopa Parlament koalitsioonitu. See, et eelnõusid hääletatakse kord sotside, kord Euroopa Rahvaparteiga, on Euroopa Liidu poliitilisi otsuseid
hajutav faktor. Euroopa Parlamendis puudub koalitsioon
ja see asjaolu on arusaamatu ka meie valijatele. Reformierakonna puhul on inimesed hääle andnud vabaturumajanduse maailmavaatele, kuid kahjuks hääletab ALDE
fraktsioon väga sageli risti vastupidi, koos sotsidega. Vabaturumajanduse erakondade osakaal moodustab paraku
vaid kolmandiku. Küsimus, kuidas fraktsiooni vabaturumajanduse põhimõtetele tugineva jõuga tugevdada, on praegu
esmatähtis.

ALDE fraktsioon
liberaalsemaks

Liberaalide jaoks on üksikisiku vabadused esikohal, kuid
see ei tähenda, et vähemusi peaks kohtlema privilegeeritult. Tähtsad on keskkonna küsimused, kuid see ei tähenda
kõrgeid keskkonnamakse. Oluline on ühtne Euroopa, kuid
see ei pea tähendama föderatsiooni. Vabaturumajanduse
liberaalidele on EL-i vaja täpselt nii palju, kui see on parim
ühistes huvides, ja kohalikku ellu võiks ta sekkuda nii vähe
kui võimalik. Euroopa tugevus on tema suveräänsete rahvusriikide eripäras. Tugev Euroopa on see, kus ettevõtlus
on vaba ja valitsused ei dikteeri, mis on üksikisikule parim.
Lähenemas on ALDE Partei volikogu istung 9.–10. mail
Pulas Horvaatias. Reformierakond on koos FDP-ga esitanud 2014. aasta EP valimiste manifesti eelnõu, mida seal
arutama hakatakse. Manifest baseerub usule vabaturumajandusse. Vabad kodanikud ja neile võimaldatud ettevõtlusvabadus on Euroopa alustalad – see sõnum peaks olema
keskne ja pärast 2014. aasta valimisi loodav fraktsioon EP-s
peaks nendest põhimõtetest järgneva viie aasta töös lähtuma.
Reformierakonna valija jaoks on oluline küsimus selles,
et kui ta annab meile hääle, kas ta saab siis olla kindel, et
järgneva viie aasta jooksul seisab tema hääl Euroopa Parlamendis selle eest, et meie majandus kasvaks ja töökohti
jätkuks, ning õigusraamistik, kõrge maksukoormus ega
bürokraatia ei ahistaks ettevõtete arengut.
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Valim
Eesti koht

Allikas: Kristel Kase-Saar
Välisministeerium

Freedom house, internetivabadused
Fraser instituut ja Cato instituut, maailmavabadused
Heritage Foundation ja Wall Street Journal, majandusvabadused
Maailmapanga “Doing Business” uuring
Freedom house, ajakirjandusvabadus
Maailma Majandusfoorum, globaalse IT sektori areng
Transparency International, korrputsiooni tajumise indeks
ÜRO arenguprogramm, inimarengu raport
Maailma Majandusfoorum, konkurentsi edetabel
Economist Intelligence Unit, demokraatia uuring
Legatum, heaolu uuring

Foto: Reformierakond

Tekst: Priit Kallakas,
Reformierakonna
välissekretär

Eesti peamisteks
tugevusteks on
valitsussektori
madal võlatase,
head internetiühendused, organiseeritud kuritegevuse madal
tase ja madalad
kaubandustollid

V

		

äälisminister Urmas Paet ütles aasta alguses Riigikogus peetud välispoliitikakõnes, et Eesti välispoliitika
on sisepoliitika peegeldus. „Inimõigused ja väärtused
on läbiv teema kõigis välispoliitilistes küsimustes. /…/
Inimõiguste olukorra parandamine ja kaitse on Eestile
juba 95 aastat olnud ja on edaspidigi põhimõtteline
hoiak ning eesmärk,” sõnas Paet.

Välisministri sõnu kinnitab ka rahvusvaheline statistika: internetivabaduses esimesed, majandusvabaduses 13. koht, äritegevuse lihtsuses
21. koht, ajakirjandusvabaduses 22. positsioon, ja seda kõike kuni
paarisaja riigi seas. Need on vaid mõned näited Eesti positsioonidest
rahvusvaheliste organisatsioonide, mõttekodade ja meediaväljaannete
üleilmsetes edetabelites. Kuid mida need arvud näitavad?

Efektiivne tööturg ja
tugev haridussüsteem
Eelkõige tõestab statistika seda,
et Eesti on vaba ühiskond, kus
on tagatud inimeste põhiõigused
ja kodanikuvabadused. Loomulikult leidub ka statistikat, kus Eesti
paikneb arenenud riikide võrdluses
skaala teises otsas. Samas kinnitavad eeltoodud rahvusvahelised
positsioonid, et meil on konkurentsieelis paljude teiste riikide kõrval
ja pinnas on majanduse kiireks
kasvuks endiselt soodne, mis
aitab ka võimalikke valupunkte
leevendada.

Kui vaadata majandusstatistikat kujundavaid komponente,
on Eesti plussideks hea tööturu
efektiivsus ja tugev makromajanduslik keskkond, mille aluseks on
tugev kõrghariduse ja koolisüsteem. Eesti eeliseks on suhteliselt
lihtsam piiriülene kauplemine ja nii
ettevõtete kui ka eraomandi registreerimisega seotud protseduuride lihtsus. Eesti nõrkuseks aga
paratamatult turu väiksus ja ka
maksejõuetuse
lahendamise
raskused. Erilist tähelepanu tuleks
pöörata veel tipptasemel ja atraktiivse teadusuuringute süsteemi
loomisele, mille eelduseks on

takistuste kaotamine targa tööjõu
sissetoomiselt.
Ühiskonda laiemalt vaadates on
Eesti peamisteks tugevusteks
teiste riikidega võrreldes valitsussektori madal võlatase, head
internetiühendused – seda eriti
just koolides –, organiseeritud kuritegevuse madal tase ja madalad
kaubandustollid.
Miinuspoolele
langevad paraku rahva tervise näitajad, sh HIV-i levik, ja ka väike lennuühenduste arv.
Seega meil on, mida parandada,
ja eeskujud Põhjamaade näol on
lähedalt võtta.
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VALIMISTULEMUSED
2009

Foto: Toomas Huik / Postimees / Scanpix

KESKERAKONNA
AINUVÕIMU
TALLINNAS
MURDA ON REAALNE
Pühendan selle artikli linna juhtimisele.
Linna üldpilti käsitlen mõnes järgnevas
kirjutises. Tekst: Valdo Randpere

Tekst: Remo Holsmer,
Reformierakonna
fraktsiooni aseesimees Riigikogus,
Tallinna piirkonna
juhatuse ja programmitoimkonna liige

Iga tallinlase
huvides on
linnavalitsus,
kes ei tegele
hommikust
õhtuni väiklase
pealinna ja
riigivõimu
vastandamisega

Viimastel nädalatel on palju kõneainet pakkunud uuringufirma
Emor-i tehtud erakondade populaarsusküsitlus, mille järgi
toetab Tallinnas Keskerakonda 35 protsenti, Reformierakonda
ja sotse kumbagi 17 protsenti ning IRL-i kuus protsenti
valijatest. Selline olukord loob head võimalused sügisel
toimuvatel valimistel praegusele ühe partei valitsemisele
alternatiivi pakkuda.

K

ui ajas kolm aastat tagasi minna, siis 2009. aastal toimunud valimistel sai 79-liikmelisest Tallinna volikogust 44 kohta Keskerakond,
14 Reformierakond, 13 IRL ja kaheksa SDE. Koos valimiste võitjale
üle kantava võimendusega annab linnavolikogus absoluutse enamuse üle 50
protsendi Tallinna valijate toetus. Nagu kõrvalolevast tabelist näha, sai Keskerakond toona 53,5 protsenti häältest.

Konkurents on tallinlaste
huvides
Kõige olulisem muudatus võrreldes 2009. aasta valimistulemusega ongi see, et
Keskerakonna toetus pealinnas on langenud 35 protsendini. Isegi kui sinna liita
hetkel eelistust mitte omanud valijate arv, pole toetus siiski piisavalt suur absoluutseks enamuseks. See olukord loob võimaluse nii Reformierakonnale kui ka
teistele hetkel volikogus opositsioonis olevatele erakondadele. Ühelt poolt on
kahtlemata oluline enda panus, kuid sügisel mängib olulist rolli ka see, kui mitu
erakonda või valimisliitu jääb alla valimiskünnise. Mida suurem hulk nimekirju
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Pealinn

EMOR
APRILL
2013

KESKERAKOND			

44
kohta			
53,5% häältest

35%

REFORMIERAKOND		

14
kohta			
16,6 häältest

17%

IRL						

13
kohta		
15,4% häältest

6%

SDE						

8 kohta			

9,8% häältest

17%

Alla valimiskünnise
2,1% häältest
ROHELISED								

kogub alla viie protsendi häältest,
seda parem Keskerakonnale kui suure
tõenäosusega valimiste võitjale. Neile
ülekantavad hääled võivad osutuda
äärmiselt oluliseks teguriks valimistulemuse kujunemisel.
Pool aastat enne valimisi on nii Reformierakonna kui ka teiste suuremate erakondade endi kätes võti, et lõpetada
Keskerakonna ainuvõim Tallinnas. Selleks on vaja palju tööd teha, kuid vaieldamatult on praegune olukord soodus
ja motiveeriv. Konkurents ja võimalik
mitme erakonna koalitsioon on kokkuvõttes ka tallinlaste huvides.

„Savisaarlusele”
koidab lõpp
Valimiste põhiküsimuseks on lihtsustatult öeldes Savisaarega või Savisaareta, kuid suures pildis on olulisem
muuta sisulisi poliitilisi valikuid, mida
antud isik pealinnas evib. Järjest rohkem inimesi ei ole rahul seniste priori-

teetide, aga eelkõige mentaliteediga,
mis linnavalitsusest kumab.
Sellest kantuna soovin ma tegelikult
lihtsaid asju. Tahaks näha korras teid ja
tänavaid ning mitte kuulda linnajuhtide
targutusi, et õppige sõitma ja aukus
teed ongi normaalne nähtus. Ma tahan,
et linn garanteeriks igale pisikesele
tallinlasele lasteaiakoha ja lasteaed
ise näeks välja nagu alternatiivne kodu
väikestele ilmakodanikele. Ma soovin,
et linnaametitesse võetaks tööle kompetentsi ja pädevust arvestades, mitte
Keskerakonda kuulumise alusel (erakondlik kuuluvus ei tohiks olla takistuseks tööle saamisel, kuid Tallinnas on
see tehtud kandideerimise eelduseks).
Paradoksaalselt on raha ja maksumaksjaid Tallinnas küll ning samal ajal
ei ole ka. Seetõttu ei soovi ma linnavalitsust, kes aukus tänavate ja lagunevate
lasteaedade taustal selgitab piinlikke
põhjendusi tuues Tallinna televisiooni
ja munitsipaalpolitsei rahastamise vaja-

3%

likkust. Iga tallinlase huvides on linnavalitsus, kes ei tegele hommikust
õhtuni väiklase pealinna ja riigivõimu
vastandamisega. Kes kommunaalsotsialismi evimise asemel panustab
ja investeerib linna arendamisse. Kes
avab Tallinna mereääri, loob uusi võimalusi nii linnaelanikele kui ka väliskülalistele. Linnavalitsus, kes muudab Tallinna tõeliselt euroopalikuks pealinnaks
ja tõsiseks konkurendiks naaberpealinnadele. Seda eesmärgiga, et oleksime
ise siin elades uhked, ja et Tallinn oleks
Läänemere ääres esimene valik, kuhu
turist tulla või ettevõtja investeerida
tahab.
Neist soovidest saab kandev osa
Reformierakonna Tallinna valimisprogrammis, mille kallal käib juba tõsine
töö. Kui osa poliitikavaatlejaid on öelnud, et kirjeldatud teemad kõlavad kui
kulunud plaadid, siis tegelikult see ongi
alternatiiv savisaarlusele Tallinnas.
Asjad, mida me teeksime teistmoodi.
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ANDRE SEPP:

VÕIDAVAD PARIMAD
LAHENDUSED
Kauaaegne Raasiku vallavanem ja nüüdne Riigikogu
liige Andre Sepp kirjutab, kuidas jõuda kohalikel valimistel
parimate lahendusteni oma
valla või linna elukeskkonna
parandamiseks.

K

ohalikud valimised tulevad pingelised ja mõistagi on see küpse riigi ja
demokraatia tunnuseks. Kuigi sügiseni on veel aega, siis on just praegu
õige aeg oma kodukoha vajadusi uurida ja lahendusi otsida, sest kevad
on loodusele ja inimese mõttetegevusele ärkamise aeg.

Tähelepanu on pälvinud linnade ja valdade kevadised arenguseminarid ja arengukavade analüüsid, mille eesmärk on kaasajastada ja korrigeerida kohalike omavalitsuste tegevusi. Kui selliseid arutelusid ei toimu, on põhjust kahelda valitud volikogude aktiivsuses või juhtide suutlikkuses kaasamisega tegeleda. Igal juhul peab
kohalikul omavalitsusel olema kehtiv arengukava ja strateegiad selle elluviimiseks,
ja tark oleks kõigil kandideerijail sellega tutvuda ja lisada võrdluseks oma mõtted ja
nägemused.

Arengu võti on töökohad erasektoris
Kas ettevõtlus ja töökohad on prioriteetsed ning kõik võimalused nende loomiseks
ammendatud? Mitmel pool luuakse ettevõtluse tarbeks tööstusparke. Alati ei täitu
need mõne kuuga, sest ettevõtlus on dünaamiline, aga võimalused ettevõtluse tekkeks algavad just omavalitsusest.
Uudised loodusparkidest, tuhamäe muutmisest spordikeskuseks või võimalus
jääaega meenutades uurida on olnud vaid mõned ideed kohalikult tasandilt. Sellised ideed toovad töökohti ja lisandväärtust kogukonnale. Tähtis on osata asju ette
näha. Kasu ei saa hinnata sõltuvalt valimisperioodi pikkusest, vaid tulemuslikkusest
sellele paikkonnale.

Võimalused
ettevõtluse
tekkeks
algavad
just
omavalitsusest

Omavalitsuslike ülesannete lahendamisel erakapitali kaasata on võimalus ja seda ei
tohiks karta. Me ei arva, et välispankadelt laenatud raha kasutamine on alati parim
võimalik lahendus, kui kasutada saab siinset kapitali. Loosungiga „rohkem tööd ja
leiba” ei ole kohalikel valimistel kerge toetust loota – meilt oodatakse lahendusi,
mis toovad selget kasu ja on usutavad, aga ometi on just töökohad erasektoris omavalitsuse arengu võti.

Koolivõrgu ümberkorraldamine
võtab aega
Sama tähtis on küsimus, kas haridus on hea, kodulähedane või on mõlemad variandid realiseeritud. Kuuleme võitlustest kooli ja koolimaja säilimise nimel, kus aja-

kirjandus värvib vastuolu kohalike
elanike ja võimu vahel. Omades pikka omavalitsustöö kogemust ja olles
samuti koole reforminud, ei oska ma
neis olukordades poolt valida, sest
viga on enamasti tehtud kaasatud
osapooltele olukorda selgitades.
Haridus on konservatiivne ja selle
ümberkujundamine võtab aega.
Võtab veel rohkem aega, ja kui vaja,
siis veelgi rohkem aega. Kui on nägemus ja visioon koolide ümberkorraldamiseks, tuleb seda analüüsida ja ümberkorralduse vajadust lõpuni selgitada – selleks volikogud valitaksegi!
Kui Põhja-Eestis on lasteaiakohtadest puudus, siis teistes piirkondades
on neid piisavalt või jääb üle –
lahendusi vajavad mõlemad variandid. Kas ehitada pikaaegseid pangalaene võttes eriprojektide järgi vaid
lasteaiaks mõeldud hoonekomplekse, rentida mooduleid või osta
lasteaiakohti erasektorilt, on kohaliku omavalitsuse vastutustundlik
otsus. Kui eesmärgiks on tagada
lapsele lasteaiakoht, kodulähedane
põhikool ja tugev gümnaasium, siis
on selleks vaja parimaid lahendusi,
mida maksumaksja aktsepteerib.
Samuti vajavad ideid sporditegevus
ja huviharidus, sest betoonehitised
on vaid vahendid ja nendega liialdamine võib minna liiga kalliks
ennekõike juhendajate ja treenerite
arvelt.

Pooldame vajaduspõhiseid
toetusi
Sotsiaaltöö on omavalitsuste nurgakivi ning see peab olema tugev ja
järjepidev – selline, mis väärtustab
inimest olenemata tema vajadustest ja eripärast. See on valdkond,
mida määrab raha, aga juhivad inimesed! Reformierakond pooldab
vajaduspõhiseid toetusi, mis lähtu-
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vad inimese individuaalsest olukorrast. „Kõik toetused kõigile” kõlab
loosungina, millesse keegi ei usu ja
mis ei aita piisavalt.
Vaja on saavutada kogukondlik
kokkulepe põhimõttelises küsimuses – milliste lahendustega
olla toeks sotsiaalselt ebastabiilsesse olukorda sattunud
inimestele? Siin ei ole ühte
ja head lahendust, aga
inimesed, kes kandideerivad
volikogudesse meie nimekirjades, on selle teemaga
lähemalt või kaugemalt kokku puutunud ja teavad lahendusi.
Töö kohalikus omavalitsuses ja volikogus on otseses
puutes inimeste igapäevase
elukorraldusega ja seega väga
vastutusrikas. Samas ei ole
selles midagi ületamatut, sest
tegu on meie endi elukorralduse
ja tõekspidamistega. Ka tänuhinnangud on kergemad tulema,
kui seisad nende väärtuste eest,
mida õigeks pead ja enne valimisi
oma toetajatele tutvustad.
Kogemus kinnitab, et see töötab
ja seda tööd on võimalik mõnuga teha! Töötame siis Riigikogu fraktsioonis, valitsuses
ja oma piirkondades selle
nimel, et omavalitsuste
volikogude valimistel
on meie pikemate
nimekirjade kõrval ka parimad
lahendused oma
valla või linna
elukeskkonna
parandamiseks.

Head
valmistumist!

Betoonehitised on vaid
vahendid ja nendega
liialdamine võib minna
liiga kalliks
Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht
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Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) lastefond UNICEF andis Võru linnale laste- ja
noortesõbraliku linna tiitli. Lastesõbralikkuse sertifikaat antakse linnale, kus on märgata
linna ja selle kodanike soovi muuta
oma kodupaik lapsesõbralikumaks.

Tekst: Henri Arras

Tekst: Henri Arras

Noor Reformierakond läks Tartus esimest korda oma nimekirjaga välja
1996. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. Valimised me toona võitsime, kuid linnavalitsus õnnestus moodustada alles aasta hiljem. Nüüdseks on erakond Tartu linna juhtimise juures olnud juba üle 16 aasta.
Praegusest linnapeast, Urmas Kruusest, sai äsja Tartu kõige kauem
järjepanu ametis olnud linnapea. Senine rekord, kuus aastat ja
13 päeva, oli Andrus Ansipi käes.

A

Rekordpikk valimisnimekiri
Uuendusmeelsust ja jõudu jagub ning
sügisestele valimistele minnakse väga
mitmekesise meeskonnaga – lisaks
poliitikutele leidub seal arste, ettevõtjaid, lasteaedade- ja koolide juhte,
kogukonnaliidreid, akadeemikuid, kultuuri- ja spordiinimesi, tublisid noori ja
aktiivseid seeniore. Leidub kandidaate,
kes on olnud erakonnas pikka aega,
kuid pole varem kandideerinud, ning
neid, kellel jaoks ka erakond on uus.
Kindlasti kandideerib poliitiliselt tegev
„raskekahurvägi”.
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VÕRU ON AMETLIKULT
LASTESÕBRALIK

TARTU ON
VALIMISTEKS
VALMIS
astate jooksul on erakonnaga
liitunud palju uusi inimesi,
seltskond on pidevalt värskendust leidnud. Kui 16 aastat tagasi oli
meil Tartu piirkonnas umbes sada inimest, siis tänaseks on see arv ületanud
1300. Suurenenud liikmeskond on
erakonna poliitikale kindlasti oluliselt
laiema kandepinna andnud.

KOV 2013

Eesmärgiks on seatud välja minna kõigi
aegade kõige pikema nimekirjaga ja
juba on kandideerimissoovi avaldanud
kaks korda enam inimesi, kui kandideeris möödunud kohalikel valimistel.
Valimised Tartus on Reformierakonnale
kui valitsusvastutuse kandjale ka hinnangu saamine tehtud tööle. Kui 1997.
aastal linnajuhtimise juurde asuti, oli
Tartu suures madalseisus. Aastatega
ja samm-sammult on liigutud edasi
eesmärgi suunas teha Tartust maailma
parima elukeskkonnaga linn. Nüüdseks on Tartust saanud ilus, modernne
keskus, kus on mõnus olla ja elada.
Elukeskkonna uuringud näitavad, et
tartlased on oma linna üle uhked. See
on pikaajalise ja sihiteadliku töö vili,
kuid tegelikult on töö alles pooleli.
Oluline on tahe teha asju paremini,
efektiivsemalt, soov leida uusi lahendusi, julgus olla esimene või proovida
midagi tavapäratut.

Foto: Margus Ansu / Postimees Scanpix

Tartu linnapea
Urmas Kruuse

Otsustamine kodanikule
lähemale
Värskus ja uuendusmeelsus ei ole
kuhugi kadunud. Elu ja maailm meie
ümber muutub pidevalt ja see dikteerib
ka poliitikategemist – ei ole võimalik
mugavaks muutuda ja loorberitele
puhkama jääda, sest aja ja arengutega tuleb kaasas käia. Hetkel ollakse
Tartus ametis moodsa aja ootusele
vastava kaasava eelarve-protsessi
väljatöötamisega. Idee seisneb sellest,
et linlastel oleks võimalus eelarve mingi
osa üle vahetult ise otsustada. Võimalik, et pilootprojektina katsetatakse
kaasavat eelarvemenetlust juba sel
aastal.
Tugeva meeskonna, värskete ideede
ja kogenud linnapea juhtimisel ollakse
Tartus valmis valimistel taas head
tulemust tegema.

L

aste- ja noortesõbraliku
linna tiitli saamisel on suur roll
kõikvõimalikel laste ja noortega
tegelevatel asutustel, MTÜ-del ning
lihtsalt headel ja hoolivatel inimestel.
Ennekõike on tiitel tunnustuseks just
kõigile neile.
Ja tõsi ta on – Võru sarnaneb järjest
enam Põhjamaade väikelinnale, mis
oma loomu poolest on elitaarne ja kus
puuduvad suurlinnale omased slummid, saastunud linnaõhk ja kuritegevus.
Võru on kahtlemata puhas, turvaline ja
arenev kaasaegne väikelinn.
Võru linnapea Jüri Kaveri sõnul
tähendab laste- ja noortesõbraliku linna
tiitli saamine linnavalitsusele eelkõige
suuremat vastutust. „Praegu ongi
esiplaanil koolide remont ja kohe pärast
seda asume parandama lasteaedade
tingimusi. Eks me püüame ikka rohkem,
et jätkuvalt selle tiitli vääriline olla.”

SUVEL PEREGA VÕRRU
Eestis suvepuhkust nautivatel peredel
tasub oma plaane koostades kahtle-

Foto: Margus Ansu / Postimees / Scanpix
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Võru linnapea Jüri Kaver (hallis ülikonnas) ja volikogu esimees
Erki Saarman (mustas) 2012. aasta linnapäevade avarongkäigul.

mata kaaluda laste- ja noortesõbraliku
Võru külastamist. Hea on ka teada, et
Võrus on mõõdetud Eesti soojarekord:
35,6 kraadi, mis registreeriti 1992. aasta
11. augustil.
Suvel toimub linnas väga palju erinevaid üritusi, mida korraldavad lasteaiad,
koolid, ühingud ja ka linnavalitsus ise.
Kõik üritused on ühelt või teiselt poolt
seotud peredega.
Suursündmuseks on traditsioonilised

linnapäevad, mis toimuvad augustikuus ja millega tähistatakse Võru linna
sünnipäeva. Linnapea Kaveri sõnul on
sünnipäevanädala raames väga palju
peredele suunatud üritusi. „Kokku
on umbes poolsada erinevat ettevõtmist, seega leidub igaühele midagi
meelepärast. Mis puudutab linnavalitsust ennast, siis perekesksus on meie
jaoks ürituste puhul alati üks kandvaid
ideid.”
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KUIDAS VÕITA
VALIMISED?
MEESKONNATÖÖGA
Tekst: Henri Arras
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Rae vallavanem
Mart Võrklaev

Piirkonna juht ja
endine vallavanem
Veigo Gutmann

Foto: Piret Pakler

Rae valla piirkondlik organisatsioon hakkas valimisteks valmistuma
juba aasta tagasi. Edu valem on eesmärkide seadmine ja hea
meeskonnatöö.

R

eformierakonna üheks
tugevamaks piirkonnaorganisatsiooniks peetakse Rae
valla meeskonda. Piirkonnajuhi ja
endise vallavanema Veigo Gutmanni
sõnul on oma organisatsiooni teadlikult
ehitatud kümme aastat. „Oleme seda
vaikselt putitanud, kriise läbi elanud
ja vapralt eesmärgi ehk ühtsuse poole
püüelnud. Ühtsuse all pean silmas
eelkõige meie valla ühiste tulevikueesmärkide nimel pingutavat tiimi.”
Gutmanni tööd, mida ta ise vaikseks
putitamiseks nimetab, hinnati 2002.
aastal erakonna kuldorava tiitliga.
Rae vallavanem Mart Võrklaev ja
tema eelkäija kinnitavad, et loodud
meeskonda hoiab koos sõprus, siirad
eesmärgid, üksteise võimaluste, seisukohtade ja arvamuste arvestamine ja
töö austamine. Vajadusel peab julgema
üksteist ausalt kritiseerida, kuid alati
tuleb toetada, sest iga liige peab olema

kindel, et saab teistega arvestada.
„Me oleme peaaegu kõik ühe kooli
vilistlased. Me tahame kindlalt võita ja
oma ideed ellu viia. Me pole ükskõiksed
oma ümbruskonna suhtes,” võtab Gutmann ühised eesmärgid kokku.

Raskeid otsuseid ei tohi karta
„Meie tiimi on tugevdanud see, et
oleme ka kõik rasked otsused ära
teinud. Ebapopulaarseid või raskeid
otsuseid tehes tunnetad ära, kes su
meeskond on sellel hetkel, kui sa seda
vajad. Üldjoontes valivad inimesed ikka
mugavama tee, ja su lähedale jäävad
alles need, kes sind tegelikult toetavad
ja kellele asi korda läheb. Eriti poliitikas
ja valda juhtides tuleb ette asju, kus ei
ole ühtegi head lahendust, aga kõige
hullem on otsustamata jätta.”
Vesteldes Rae meeskonna liikmetega,
rõhutavad nad korduvalt, kui oluline

on näha vaeva oma mõtete ja tegude
seletamisega. Seda nii siseringile, koalitsioonipartneritele kui loomulikult ka
vallaelanikele. „Eksivad need, kes arvavad, et valija on rumal. Sellise suhtumisega ollakse juba ette kaotanud. Kui
sa näed vaeva seletamisega, miks mõni
asi on sinu arust vajalik, siis nähakse, et
oled asja selgeks teinud. Saadakse aru,
et otsus on küll ebamugav, aga vajalik.
Jürgen Ligi on ehe näide poliitikust, kes
ei püüa kõigile meeldida, mistõttu teda
hinnatakse. Rein Lang samamoodi.
Igaühel on omad kiiksud, aga kellel
neid isikupäraseid nn kiikse ei oleks.
Üldjoontes inimesed koonduvad nende
taha, kes mõtlevad ühest päevast
kaugemale.”

Eesmärke tuleb seada
Gutmanni, Võrklaeva ja nende mõttekaaslaste pühendumust näitab
asjaolu, et sügiseste valimiste etteval-

mistustega alustati juba poolteist aastat
varem, 2012. aasta mais. Siis tuldi kokku
ja koostati tegevusplaan, seati paika
eesmärgid. Valimiste ettevalmistav osa
lõpeb nende kava järgi enne jaanipäeva
ja juulis ootavad juba kõik materjalid
trükikojas kandidaadinumbreid. „Meil
on piisavalt ettevõtlusega seotud inimesi
ja omavalitsuse kogemust, et aru saada
– kui asja ei eesmärgista, siis tulemust
sealt ei tule,” võtavad nad oma edu
valemi kokku.
„Me oleme pikalt võimul olnud ja
võtame seda nii, et peame seepärast
rohkem pingutama. Leppisime juhatuses
kokku, et Mart on järgmised kümme
aastat vallavanem ja selle nimel on vaja
tööle hakata varakult, mitte kaks kuud
enne valimisi. Meil on ühine tahe ja
piisavalt palju kaasamõtlejaid. Meil on
palju nelja-viie valimiste kogemusega
inimesi. Sa tead, mis on kellegi võimekus, ja ei suru kellelegi peale ülesandeid,
mille juures tead, et tal pole tahet või

ressurssi seda teha. Ei ole mõtet panna
lootusi valesse kohta. Kui me lepime
mingi tegevuse kokku, siis läheme laua
tagant alati ära teadmisega, et asjad saavad tehtud. Kui tuleb tagasilööke, saame
alati mõistlikult suhelda. Meeskond on
sisse töötanud.”

teineteist tuntakse hästi, siis osatakse
ülesanded anda selleks parimale
inimesele. Juhatuse liikmed saavad erinevaid selgeid ja lühiajalisi ülesandeid,
millega tegeleda.

2009. aasta kohalikel valimistel võeti
appi projektijuht ja sama tehakse ka
tänavu. „Seekord otsustasime, et õige
on palgata postituste, makettide, eelarve
ja kõige selle korraldamiseks inimene
ning spetsiaalselt tekstide kirjutamiseks
teine. See praktika on end sada protsenti
õigustanud,” jagab Gutmann kogemusi.

Suur projekt valimisteks on oma piirkond lik Reformikiri, kus tutvustatakse
kõiki kandidaate. Juures on valimisprogramm ja plaanitud on ka näiteks
Andrus Ansipi, Meelis Atoneni, Kaja
Kallase ja Igor Gräzini pöördumised.
Lisaks lood sellest, mida on tehtud, et
üht või teist asja vallas saavutada. „Me
oleme viimased kaheksa aastat valla
juhtimises päris jõuliselt tegutsenud ja
kirjutame mõnest tähtsamast asjast, mis
ära tehtud,” selgitab Gutmann.

Piirkonna esimees toimetab projektijuhtidega ees, utsitades neid ja
juhatust ning suheldes lisaks noorte ja
peakontoriga. Ära on jagatud, kes otsib
kandideerijaid, kes sponsoreid, koos
arutatakse tegevusplaanid läbi. Kuna

Rae piirkonna töö valimisteks valmistumisel on olnud muljetavaldav ja kui neile
inimestele silma vaadata, kuulda nende
plaane ja näha töövõimet, siis on ilmselt
vähe kahtlejaid – hea meeskond toob
valimistel hea tulemuse.

Projektijuhid aitavad
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Kaarma vallavanem
Margus Mägi rääkis
Reformikirjale, kuidas
edeneb valimisteks
valmistumine ja
mida on senisel
valitsemisajal vallas
ära tehtud.

Küsis: Henri Arras

M

öödunud valimistel
kahekordistas Reformierakond oma valimistulemust võrreldes eelnenud
kohalike valimistega, mil saadi
40 protsendi inimeste toetus.
Milliste plaanidega lähete vastu
sügisel toimuvatele valimistele?

Valimiste ettevalmistus käib täie hooga.
Oleme seadnud eesmärgiks võtta
vallavolikogu 15 mandaadist kaheksa.
Seega ei lepi me lihtsalt võiduga, vaid
soovime sellel aastal saada enamuse.
Oleme arvestanud, et selle tulemuse
saavutamiseks peaks meie valimisnimekirjas kandideerima vähemalt 36
inimest. Tänaseks on oma jah-sõna
andnud 33 inimest ja enamik neist käis
ka aprillis erakonna korraldatud valimisseminaril. Mai alguses toimus meie valimismeeskonna koosolek, kus andsime
ülevaate möödunud valitsemisperioodil
tehtust, tegime ajurünnaku valimislubaduste sõnastusteks ja arutasime läbi
oma kampaaniaplaani.

Kaarma valla eelarve maht on
kuus miljonit eurot. Sel aastal
moodustavad tervelt 47 protsenti
eelarve kogumahust investeeringud. Kuidas on see võimalik?
Mida head kavatsete sel aastal
teha?
Täpsustuseks, et valla omatuludest
suudame investeeringuteks eraldada
28 protsenti. Ülejäänud investeeringud
tulevad pangalaenu ja projektirahade
arvelt. Kõige olulisem ja suurem investeering on uus koolimaja, mille ehitamise tarbeks kasutame ka laenuraha.
Valla tegevuskulude vähendamisega
on nähtud vaeva viimased kolm aastat.
Kui mind 2009. aastal vallavanemaks
valiti, siis võtsin eesmärgiks efektiivsust tõsta. Õnneks või kahjuks oli meie
vallas sellega ruumi tegeleda. Alustasin
valla transpordivahenditest: panime
enampakkumisele kuus sõiduautot ja
kaks bussi. Nüüdseks on elu näidanud,
et hakkama saab ka palju vähemate

masinatega. Väiksema arvu autode
ja ametiautode kasutamisele seatud
reeglitega vähendasime transpordikulusid pea kaks korda. Sama tulemuse
saime ka sellest, kui müüsime maha
oma koolibussid ja hakkasime teenust
hangetega väljast tellima.
Suurima kokkuhoiu andis meie kahe
põhikooli ühendamine. 1999. aastal ühines Kaarma vald Kuressaare vallaga ja
ühtses Kaarma vallas jäid mõlema valla
põhikoolid peaaegu kõrvuti tegutsema,
vahemaa ainult viis kilomeetrit. Kahjuks
olid mõlemad koolid jäänud pooltühjaks ja volikogu otsusega üks neist
suleti. Kriitilise pilguga oleme niimoodi
üle vaadanud kõik tegevusvaldkonnad.
Samas peab mainima, et efektiivistamisega ei läinud me üle koonerdamisele – me ei vähendanud oma
teenuste hulka, pigem vastupidi.
Võtsime tööle lastekaitsespetsialistisotsiaalpedagoogi. Lisaks võtsime
juurde ühe avahooldustöötaja ja kolm
spetsialisti asendasime pädevama
inimesega.

Oled 15 aastat juhtinud Kuressaare Autoteenindust ja aastail
2005–2009 olnud Kaarma
Vallavolikogu esimees. Kuidas
oled rahul oma otsusega hakata
Kaarma vallavanemaks? Kas see
amet on unistuste töö?
Ma ei usu, et vallavanema töö kellelegi
just unistuste amet on. Mingiks ajaks ta
võib küll uusi väljakutseid pakkuda, aga
praegu ei kujuta ma ennast küll üle kahe
valimisperioodi sellel ametikohal ette.
Eelnevalt olin tõesti 15 aaastat juhtinud
üht auto müügi- ja teenindusettevõtet.
Peab ütlema, et nii pikk periood ühel
ametikohal on liig. Teisalt on sügisel
täituv neli aastat jälle natuke liiga lühike,
sest ma ei ole veel jõudnud kõiki oma
ideid ja plaane ellu viia.
Järgmine valimistevaheline periood
saab Saaremaal olema kindlasti väga
põnev – näis, kas me jõuame niikaugele,
et kõik Saaremaa vallad soovivad üheks

maakonnasuuruseks omavalitsuseks
ühineda. Mina olen igatahes selle idee
suur pooldaja.

Miks pidid sööma ära oma
mütsi?
Olin 2005. aastal Kaarma Vallavolikogu
esimees, kui volikogu andis Abruka
sadama 36 aastaks Saarte Liinidele
rendile. Mäletan neid läbirääkimisi ja ka
seda, et ma ei suutnud kuidagi uskuda,
et Saarte Liinid suudab viie aasta jooksul
ellu viia plaanid, mida nad lubanud
olid. Pärast volikogu istungit sai lihtsalt
omavahel sel teemal räägitud ja seal
ma oma veksli välja ladusin. See jutt tuli
enne sadama avamisüritust meelde ja
mõtlesin, et sellest asjast saaks väikese
naljanumbri teha. Tellisingi siis AS Saare
Leivast saiast küpsetatud mütsi. Müts
sai küll veidi suur, kuna modelliks oli
jalgpall. Ise ma seda lõpuni süüa ei
jaksanudki, minu tollal kolmeaastane
tütar näris seda veel mitu päeva.

Näis, kas
me jõuame
niikaugele, et
kõik Saaremaa vallad
soovivad
üheks maakonnasuuruseks omavalitsuseks
ühineda.
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KANEPI
ÕPPETUND
P

ärast 2009. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi oli Kanepis 13-st volikogu
liikmest üheksa valitud Keskerakonna
nimekirjast, kolm Reformierakonnast ja
üks IRL-ist. Erimeelsused algasid siis,
kui Keskerakonna nimekirjas volikokku
pääsenud kolm liiget said aru, et senine
valla juhtimine pole jätkusuutlik, ja
soovisid muutusi. Märkimist väärib, et
umbusaldust vallavanemale avaldasid
lisaks opositsioonis olnud Reformierakonna ja IRL-i liikmetele nii volikogu
esimees, sotsiaalkomisjoni esimees
kui ka eelarve- ja majanduskomisjoni
esimees.

Nelja kuu jooksul kinnitamata
jäänud vallavalitsus
Umbusaldust avaldati vaid vallavanemale ja uus vallavanem soovis jätkata
tööd senise vallavalitsuse koosseisuga,
millega volikogu ka arvestas. Tähelepanuta jäi aga kohalike omavalitsuste korralduse seaduse punkt, mille
järgi peab volikogu uue vallavalitsuse
koosseisu kinnitama nelja kuu jooksul.
Me teadsime, et vallavalitsus kinnitati
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Viimase aasta jooksul on seni rahulikus Kanepis toimunud
päris olulised muudatused, mida on ka laiemalt kajastatud.
Lugu sai alguse umbes aasta tagasi, kui Kanepi Vallavolikogus avaldati umbusaldust 19 aastat valda juhtinud Keskerakonda kuuluvale vallavanemale.
Tekst: Janis Kukk, Reformierakonna Kanepi PKO juht,
endine Kanepi Vallavolikogu liige

KOV 2013

Küsis: Henri Arras

Foto: Ajalehet KOIT

pärast valimisi ja rohkem sellele tähelepanu ei pööranud. Rikkumise kasutasid osavalt ära keskerakondlased, kes
tegid valla valimiskomisjonile avalduse,
et kuna volikogu pole nelja kuu jooksul
vallavalitsuse liikmeid kinnitanud, siis
on volikogu muutunud tegutsemisvõimetuks ja tuleb määrata volikogu
asendusliikmed.
Varasemast kohtupraktikast lähtudes
kinnitasime seejärel septembris vallavalitsuse koosseisu tagantjärele.
Selle otsuse peale kaebasid varasemad
vallajuhid kuni Vabariigi Valimiskomisjonini välja, kuid nende kaebust ei
rahuldatud. Lõpuks jättis ka Riigikohus
esitatud kaebuse läbi vaatamata, ent
juhtis tähelepanu, et kui vallavalitsust
pole nelja kuu jooksul kinnitatud, siis
tähendab see seaduse järgi automaatselt, et volikogu on tegutsemisvõimetu,
seda ka ilma valimiskomisjoni otsuseta.

Pretsedent, mida meeles
pidada
Nüüdseks endisi Kanepi Vallavolikogu
liikmeid häirib asjaolu, et õigusaktide

eksliku tõlgendamise tõttu tekkis juriidiline tegutsemisvõimetus, kuigi faktiliselt käidi koos ja tehti heas usus otsuseid. Volikogu tegutsemisvõimetuks
tunnistamine oleks arusaadav siis, kui
volikogu poleks suutnud vallavalitsuse
liikmetes kokku leppida. Parata pole
aga enam midagi.
Meie kartus, et sarnaseid olukordi võib
tekkida ka teistes valdades, osutus
Põlva valla näitel tõeks. See omakorda
võib rikkuda Põlva valla ja Põlva linna
ühinemise. Volikogud on valla ja linna
ühinemise heaks kiitnud, kuid möödunud aastal jäädi pärast vallavanema
vahetust vallavalitsuse kinnitamisega
14 päeva hiljaks. Praegu valitseb ka seal
teadmatus ja küsimustega on pöördutud Riigikohtusse, kust saadi Kanepiga
sarnane vastus – senine volikogu on
tegutsemisvõimetu.
Kanepi Vallavolikogu juriidiliselt
teovõimetuks tunnistamine on huvitav
pretsedent, mis võib korduda lisaks
Põlvale ka mujal. Valimiste lähenedes
tasub Kanepis saadud õppetundi
meeles pidada.

Kevadel vahetus Paides võim ja üle
pika aja on Reformierakonnal taas
võimalus linnas valitsusvastutust
kanda. Reformikiri uuris, kuidas
kirjeldab muutust värske abilinnapea
Janno Lehemets.

M

illine on erakonna
ajalugu Paides ja kas
võimuvahetus oli Teie
jaoks asjaolude juhuslik kokkulangevus või sihiteadlik töö?
Aastatel 1996–2005 juhtisid Paide
linna Reformierakonna linnapead.
Selle aja sees oli periood, mil meil oli
linnapea kohaga samal ajal ka volikogu
esimehe positsioon. Järgnes veidi üle
seitsme aasta kestnud opositsioonipõli.
Sellest esimesed neli aastat olime
kriitiline opositsioon, mis pigem liitis
koalitsioonijõude ja meie mõtteid eirati
süsteemselt. Pärast valimisi võtsime
konstruktiivse opositsiooni positsiooni,
mil toetasime koalitsiooni häid algatusi.
Ka meie omi võeti arvesse. Kasvatasime
endi usaldust ja jätsime endist mulje kui
mõistlikust ja koostööaltist partnerist.
See tegigi meist ihaldusväärse pruudi,

kellega olid mõlemad suured osapooled
valmis leivad ühte kappi panema juba
enne valimisi. Läbirääkimisi pidasime
nii Keskerakonna kui ka IRL-iga. Välja
valisime IRL-i.

Kuidas linnaelanikud muudatusse suhtuvad?
Minu kõrvu jõudnud tagasiside on
olnud ainult positiivne. Rõõmsaks on
teinud inimeste siirad emotsioonid
tänaval või kohvikus, kus on mainitud,
et see on küll uskumatu. Eks IRL ja
Keskerakond suutsid viimase seitsme
aasta jooksul jätta väga ühtse koalitsiooni mulje.

Milline on opositsioonierakonna
töö omavalitsuses ja mis muutus?
Opositsioonina on väikeses omavalitsuses suhteliselt raske silmapaistvalt
toimetada, kui raha on vähe ja koalitsioon teeb mõistlikke otsuseid.
Paides tekkis selline olukord viimasel
paaril aastal, mil suuri investeeringuid
ei tehtud. Asja pärast kritiseerimist tuli
vähe ette. Samas asjatult kritiseerida ei
tahtnud.

Oled juba uue ametiga harjunud?
Minust sai esmakordselt ametnik,
Järvamaa ainuke abilinnapea. Seni olen
töötanud ettevõtjana erasektoris. Kuna
olen aastaid töötanud kohalikus meedias ja olnud seotud kohalike suursündmustega, siis on paljud inimesed,
kellega abilinnapeana kokku tuleb
puutuda, juba ammused tuttavad. See
on teinud uude ametisse sisseelamise
lihtsaks.

Kui valitsusvahetus toimus, jäi
valimisteni vaid kaheksa kuud.
Kas sellist mõtet ei käinud peast
läbi, et aega on liiga vähe ja on
oht, et midagi õieti ära teha ei
jõua?
Sellist mõtet polnud kordagi. Selle aja
sees jõuame alustada kauaoodatud
lasteaia parkla ja õueala ehitustöödega. Mitu tänavat saab uue teekatte.
Juba oleme jõudnud tõsta sünni- ja
ranitsatoetust. Usun, et kui linnarahvas paneb tähele, kui palju suudame
kaheksa kuuga ära teha, siis antakse
meile võimalus ka järgmisel neljal aastal häid mõtteid ellu viia.
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Eesti peab
targalt
avanema
Foto: Jaanus Soots

Ilma kvaliteetse tööjõu immigratsioonita hakkab Eesti majandus hääbuma. Riik peaks looma tingimused, mis teeks spetsialistide siia kutsumise ja nende sisseelamise mugavaks, kirjutab Skype Eesti juht Tiit Paananen.
Tekst: Tiit Paananen

Eelmises Reformikirjas
kirjutas Andrei
Korobeinik tööjõupuudusest IT-sektoris, mis
läheb riigile kalliks maksma ja mida peaks
lahendama teadliku
migratsioonipoliitikaga,
et kvalifitseeritud
tööjõudu sisse tuua.
Sama teemat arendab
edasi Skype Eesti juht
Tiit Paananen, kes teeb
ettepaneku luua välismaalaste agentuur, et
spetsialistide siia kutsumine ja sisseelamine
mugavaks teha.
Kommenteerib ka Nortali
tegevjuht Priit Alamäe
(vt lk 74).

E

estil on praeguseks kujunenud oivaline positsioon, et olla suurem
riik, kui gloobusele vaadates arvata võiks. Tänu säästlikule majanduspoliitikale ja korras rahandusele on meil teiste Euroopa
riikidega võrreldes parem stardipositsioon, et konkurentsivõimet
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Eesti peaks tegema rohkem valikuid,

Vaja on kujundada selge riikide- ja piir-

veel, kuidas kõrge kvalifikatsiooniga

mitte laskma asjadel juhtuda. Avatud

kondade- ning teisalt tööstusharude-

töökoht loob tihti töökohti juurde.

ja väikese majandusega riik peab ise

ja kompetentsipõhine väärtuspakku-

aktiivselt tulevikku juhtima. Muidu te-

mine. Sellele tuleks liita fookustatud

Lisaks majanduse arengu kindlusta-

hakse seda meie eest ja mitte soovi-

kampaania ja kindlustada vajalike

misele ja demograafilise probleemi

tud tulemustega. Seni töötanud stra-

teenuste olemasolu. Viimane osutub

lahendamisele on vaja teadvustada

teegiad ei pruugi tulevikus töötada.

kõige suuremaks komistuskiviks. Isegi

ka kolmandat üliolulist aspekti. Meie

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga

Eestisse naasvad eestlased on hädas

ise, sina, kes sa praegu loed neid

on Eesti nüüd selgelt teises kohas.

sotsiaalsete

sõnu – kui head me hetkel Eestis

Poliitika, mis meid seni on aidanud,

vusega.

teenuste

kättesaada-

ei pruugi uues arengufaasis enam
töötada.

Tööjõu immigratsioonita
majandus
hääbub

kasvatada. President Ilves on hetkel Eesti IT- ja e-teenuste tun-

tuim „müügimees”. Skype kasvab endiselt ka Eestis ja on sünnitanud start-up-

Üks valikutest on see, kuidas me suh-

buumi, kus tihti ka endised Skype’i töötajad jälle maailma muudavad. Ericsson

tume inimestesse. Eriti oma uutesse

laieneb lainetena ja tekitab Eestisse hulgaliselt uusi tarku töökohti.

inimestesse. Meie sündimuse ajalugu

IT-sektor Eesti juhtiv
tööstusharu

Ettevõtlus

ja väljaränne on asetanud meid olukorda, kus ilma suurema tööjõu immigratsioonita hakkab majandus hääbu-

oleme? Kuidas saame maailmas hakkama? Kas me oleme ka tulevikus

Riik peaks koostöös omavalitsustega

konkurentsivõimelised? Kaheksa aas-

suhtuma siia saabujatesse nii, et see

tat Skype’is ja 11 aastat rahvusva-

aitaks neil esmalt lahendada hädava-

helises IT-äris on õpetanud tohutult

jaliku ja seejärel motiveeriks õppima

palju. Õpetajateks on inimesed eri-

keelt ja kombeid, et ühiskonda su-

nevatest riikidest. Neid oskusi saab

landuda. Koostöö on siin võtmesõna,

minna omandama välismaale ja paljud

sest ei munitsipaaltasand ega minis-

on seda ka teinud. Kuid veel parem

teeriumid oma asutustega suuda üksi

oleks õppida Eestis, töötades koos

katta kõiki aspekte, mis inimesele

välismaalastega. Just seda peaksime

igapäevaselt vajalikud on.

Eesti inimestele võimaldama, et nende

Välismaalaste
agentuur

konkurentsivõime maailmas laiemalt
kindlustada.
Seega,

välismaalaste

kontrollitud

Eestisse toomine töötab meie endi

ma. Ei ole lihtsalt piisavalt töökäsi, et

Näen hea võimalusena luua välis-

kasuks. Saame ise targemaks ning

vananevat ühiskonda üleval pidada.

maalaste agentuur. Ideaalis võiks

kasvab majandus ja üldine heaolu.

Samas on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor praegu vaid

Nüüd, kui see teadmine on selge,

see toimida eraõiguslikel alustel, olles

Lisandub töökohti ja keskmine palk

5–6 protsenti SKP-st. Siiski on sektor lisandväärtuse osas esirinnas. Eesti In-

on meie valik, milliseid inimesi siia

müügikanaliks Eesti ettevõtetele, kuid

tõuseb.

fotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on seadnud eesmärgiks täita

tahame.

mille käivitamine peaks toimuma riigi

50 000 IKT valdkonnaga seotud töökohta aastaks 2020. See teeb IT-sektorist

toel. Agentuur tegeleks talentide Ees-

Loomulikult jääb endiselt üles inte-

Eesti juhtiva tööstusharu. Siin on oluline märkida, et lisaks IT-d tootvale ha-

Praegu parlamendis menetluses olev

tisse meelitamisega, korraldaks nende

gratsiooni argument. Näen, et Eestis

rule peab kasv tulema ka IT-st kui võimaldajast. Eesti ettevõtted kasutavad

uus välismaalaste seadus teeb ini-

siia kolimist ja hiljem tegeleks nende

ei ole sellega jõutud piisavalt tegeleda

võrreldes Skandinaavia konkurentidega hetkel oma konkurentsivõime kas-

meste siia kutsumise lihtsamaks, kuid

siin hoidmisega. Skype ostaks hea

ja kogu protsess on suhteliselt valulik.

vatamiseks liialt vähe IT-lahendusi. Ja toetavad valdkonnad, nagu finants- ja

see on vaid osa lahendusest. „Tule

meelega sellise agentuuri teenuseid,

Siiski usun, et oleme piisavalt nuti-

juriidilisi teenuseid pakkuvad ettevõtted, on veel madala ambitsiooniga. Oman-

Eestisse, oleme siin „meile” vajalike

et kindlustada meie välismaalt tulnud

kad, et mitte korrata minevikus tehtud

diõiguste kaitse kompetents globaalsel skaalal ja privaatsuse ja turvalisusega

protseduuride menetlemise eest hästi

töötajatele murevaba sisseelamine.

vigu ja kõik, mis seni tegemata, saab

seotud spetsialistide tase on nõrk.

hoolitsenud!” Ei kõla just ahvatlevalt.

See on üks näide ja neid näiteid on

tehtud, kui uut hoogu anda.
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Ettevõtlus

Sotsiaalmeedia

Priit Alamäe,
Nortali tegevjuht:
spetsialistide kutsumine tugevdaks
Eesti sotsiaalsüsteemi ja majanduse
konkurentsivõimet

Foto: Liis Treimann

Tahan oma
ettevõtte
kompetentsi
ja teenuseid
müües rääkida
Eesti edulugudest, mis pärinevad praegusest sajandist,
ja mitte kinni
jääda 90-ndatel ellu viidud
innovatiivsete
ideede järeljutustamisse.

Andreil on õigus. Väga raske on
kiirendada IKT-sektori arengut ilma
kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistide pideva juurdevooluta. Sektorisisene tugev konkurents tööjõu
pärast on jõudmas piirini, kus see
pärsib ettevõtete kasvu ja sunnib üha
enam mõtlema teatud kompetentsikeskuste Eestist väljaviimisele.

Suurim pidur on
meie inimeste arv,
teadmised ja kogemused

vaatame töötasusid IKT-sektoris,
siis võime pigem tõdeda, et iga meie
sektorisse lisandunud spetsialist tugevdab Eesti sotsiaalsüsteemi.
Meie majandusarengu suurim pidur
on meie inimeste arv, teadmised
ja kogemused, ning seda eelkõige
püramiidi tipus. Eesti ettevõtetele tuleb luua lisavõimalusi tuua siia välismaalt tipptalente, keda Eestist lihtsalt
ei leia või keda ongi vähe. Eesti riigile
looks see selgelt täiendava tulubaasi,
mida siin muidu ei tekiks.
Majanduse
Foto: Gert Kelu
konkurentsivõime tõusmine on seeläbi iseenesestmõistetav.

Väljakutse on
säilitada Eesti riigi paindlikkus ja
ettenägemisvõime

SKÄNNI SISSE QR KOOD VÕI
SISESTA SEE AADRESS OMA
NUTITELEFONI
http://goo.gl/oCtUE
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VAATA
KAIRI
UUSTULNDI
VIDEOT

KAIRI HAKKAS SOTSIAALMEEDIAT KASUTAMA OMA SÕPRADETUTTAVATEGA SUHTLEMISEKS, KUID TÄNA TEEB SEAL KA
TÖÖGA SEOTUD AVALIKKE POSTITUSI. KLIPI FILMIMISEL LEIDIS
KAIRI PÕNEVA KAHEMÕTTELISE REKLAAMI ÜHEST PÄEVALEHEST NING OTSUSTAS SEDA JAGADA KA FACEBOOKIS.

Foto: Reformierakond

Kui vaadata maailma juhtivaid innovatsioonipiirkondi, siis väga vähesed
neist on enda tuleviku kasvu ja innovatsioonimehhanismi rajanud kitsalt
kohalikule talendile. Kõige paremad
ideed tekivad alati siis, kui kokku
saavad erineva tausta, maailmatunnetuse ja kogemusega inimesed, kes
suudavad juurde tuua uusi perspektiive. Kanada, UK, Uus-Meremaa,
USA (California) ja Singapur on head
näited, millest võiks eeskuju võtta.
Piiride avamine ei pea tähendama, et
kutsume siia valimatult ja suures koguses inimesi. Me peaksime endalt
küsima, mida meil tuleks riigina teha
selleks, et oleksime atraktiivne elu-,
töö- ja äritegemise koht ärksatele
inimestele, kes tahavad ja oskavad
tööd teha ja väärtust luua. Meil on
räägitud sellest, et migratsioon on
koormaks sotsiaalsüsteemile. Kui

Hetkel on Eesti väljakutse säilitada
poliitikate väljatöötamisel ja nende
kohandamisel meie riigile (osati väiksusest tulenevat) edu toonud paindlikkust ning ettenägemisvõimet. Eesti
on suutnud analüüsida maailma parimaid praktikaid ja seejärel astuda,
osa astmeid vahele jättes, sammu
kaugemale. Ma tahan oma ettevõtte
kompetentsi ja teenuseid müües
rääkida Eesti edulugudest, mis pärinevad praegusest sajandist, ja mitte
kinni jääda 90-ndatel ellu viidud innovatiivsete ideede järeljutustamisse.
Siiski on targale tööjõule suunatud
migratsioonipoliitika vaid üks pusletükk. Haridussüsteemi pika vaatega
kujundamine insenertehniliste erialade veelgi suurema väärtustamise
suunas, sotsiaalmaksu lae kehtestamine, Eesti brändi tugevdamine
maailmas ja paljud teised läbimõeldud
tegevused peaksid kokku maalima
pildi, mis sisendab nii meile kui ka me
lastele kindlust tuleviku ja riigi arengu
suhtes.

REFORMIERAKOND
FACEBOOKIS

REFORMIERAKOND
FACEBOOKIS
VENE KEELES

REFORMINOORED
FACEBOOKIS

ALGUS
LK 39
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Keskkond

ELA
TARGALT
Euroopas ja maailmas laiemalt on viimasel aastakümnel keskendutud sellele, et
peatada globaalne soojenemine. On neid, kes usuvad,
et inimene suudab seda, ja
neid, kes ei usu. Rohelisem
ja puhtam maailm, säästev
areng, väiksem õhusaaste ja
energiasääst on märksõnad,
mida kohtame pea igas selleteemalises leheuudises.

Tekst: Kalle Palling,
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige

O

len jõudnud järeldusele, et sellele probleemile saab vaadata kahe
nurga alt. Esiteks on see väga pikk protsess – pöörata kogu inimkond näoga roheliste eluviiside ja säästmise suunas. Kes teab, millal
see globaalses kontekstis reaalset mõju avaldama hakkab. Teine
võimalus on sellele väljakutsele läheneda iseenda ja oma lähedaste
käitumisharjumuste muutmise kaudu. Nii teed väga väikese panuse
selleks, et ümbruskond muutuks rohelisemaks, aga minu kogemusel väga suure hüppe oma elukvaliteedi parandamiseks. Roheline mõtlemine tähendab
palju tervislikumat ja säästlikumat eluviisi, mis omakorda tähendab, et raha ja aega jääb
kõikideks muudeks asjadeks palju rohkem.
Järgnevalt annan mõned hästi lihtsad soovitused, mida olen ise katsetanud ja kasutama
jäänud. Samuti soovitused, mida soovin ise järgima hakata.
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saada, siis ära mine kohvikusse, vaid
pargipingile.

ÄRA OSTA
PUDELIVETT
Ka kohvikus või restoranis mitte, sest kraanivesi maitseb väga hästi ja riik suunab
veekvaliteedi parandamisesse igal aastal
hulgaliselt raha. Nii hoiad kokku keskmiselt ühe euro pudeli või klaasitäie vee
kohta ja tekitad vähem jäätmeid tühjade
pudelite näol. Tööle, autosse ja sportima võta vesi kaasa korduvkasutatavas
pudelis.

SÕIDA TARGALT
Kuigi elektriauto on sisepõlemismootoriga
autost märgatavalt kallim, soovitan soojalt
(pere teise autona) kaaluda elektriauto
ostu. Erinevalt levinud arusaamast on minu
hinnangul tegu väga vaikse ja mugava
sõiduvahendiga. Lisaks on elektriga
sõitmine märkimisväärselt odavam ja auto
ülalpidamiskulud ja regulaarne hooldus
soodsamad kui sisepõlemismootoriga
autol. Lisaks teevad paljud omavalitsused
tasulisel parkimisel keskkonnasäästlikele sõiduvahenditele juba soodustusi.

Keskkond

Selleks, et elektriauto soetamine oleks
taskukohasem, on riik käivitanud Eesti
elektromobiilsuse programmi (ELMO), mis
võimaldab osta saastevaba transpordivahend kuni 50-protsendise soodustusega.
Ikka selleks, et Eesti elukeskkond muutuks
puhtamaks ja inimestel jääks rohkem raha
kätte.
Nii palju kui võimalik liigu jalgsi või
jalgrattaga. Möönan, et näiteks Tallinnas
ei ole jalgrattaga liikumiseks tingimused
veel nii head kui mujal Eestis. Kui mõelda,
et pea pooled autosõidud linnades jäävad
kolme kilomeetri piiresse, siis on just see
üks kohtadest, mille arvelt raha ja loodust
säästa. Näiteks Taani pealinnas Kopenhaagenis sõidab 36 protsenti elanikkonnast
iga päev tööle ja koju just jalgrattaga.

SPORDI TARGALT
Viimaste aastate jooksul on riik koostöös
erasektoriga panustanud inimeste
tasuta sportimisvõimaluste arendamisse.
Tervise- ja matkarajad, kergliiklusteed ja
staadionid katavad ühtlase mustrina tervet
Eestimaad. Selleks, et olla heas sportlikus
vormis, ei pea palkama personaaltreenerit
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ega ostma spordiklubi liikmekaarti, et
end umbsetes ruumides treenida. Piisab
vaid spordivahenditest ja kodulähedasest
terviserajast. Lisaks on rahvaspordiüritustest osavõtmine hea võimalus avastada
Eestimaad.

TARBI
ENERGIAT TARGALT
Energia on väärtuslik ja kallis kaup, mida
tuleb kasutada äärmiselt tõhusalt. Soovides säilitada elustandardit ja kasutada
seniseid mugavusi, tuleb jälgida, millele
kulutad. Kui tead, palju tarbid, on palju
lihtsam ka suurimatelt kuludelt kokku
hoida. Energiatõhusus on kogu Euroopa
Liidu majanduses tõusev suund ja pikemas
plaanis on energiasääst elamuehituses
üks suuremaid väljakutseid, aga ühtlasi
ka suurim võimalus igapäevastelt kuludelt
kokku hoida. Juba praegu ehitatakse Eestis
elamuid, mis kulutavad aastas sama palju
soojaenergiat kui praegused madala energiatõhususega elamud keskmiselt kahe
kuu jooksu. Sealjuures väärib äramärkimist asjaolu, et ehitushind on vaid 30
protsenti kallim nn euroremondist.

SÖÖ TARGALT
Osta kohalike kasvatatud toiduaineid nii palju kui võimalik, sest teiselt poolt maakera
toodud viljade transpordile kulub liiga palju kütust, aega, raha ja see on tohutu raiskamine.
Lisaks on kodumaine toit palju värskem, maitsvam ja vitamiinirikkam. Ostes kohalike
(väike)talunike käest, toetad ettevõtlust Eesti maapiirkondades ja raha jääb Eesti majandusse.
Üks võimalus kohalikke toiduaineid tarbida on neid ise kasvatada ja talveks säilitada.
Lisaks on see hea võimalus teha midagi oma pere, sõprade või lähedastega koos. Kui aga
elad linnas ja ise ei jõua, siis üha populaarsemaks on muutumas organisatsioonid, kes
toovad saadused maalt linna inimestele kätte. Üks sellistest võimalustest, mida ise igal
nädalal kasutan, on MTÜ Tagurpidi Lavka. Ostes vähem kaubanduskeskustest, teed ka
vähem emotsioonioste.

VÕTA LÕUNASÖÖK TÖÖLE KAASA
Selle asemel, et iga päev aega ja raha väljas söömisele kulutada, soovitan lõunasöögi
kodust kaasa võtta. Kasutades lõunaks mõeldud aega efektiivselt, jõuad rohkem, rääkimata rahast, mida selle tulemusel kokku hoiad. Kui lõunapaus on võimalus korraks eemale

Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht
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ÕNNE PILLAK:
ON KOGEMUSED,
Foto: Rain Hansen

MITTE EBAÕNNESTUMISED

Tekst: Henri Arras

S

iiras, kohusetundlik ja rõõmsameelne – selline on Õnne Pillak.
„Kui Õnne tuli minu abiliseks,
siis oli ta tagasihoidlik Nõmme tüdruk,
kes soovis anda panuse oma kodukoha
arengusse. Hoolimata edust poliitikas
on Õnne jäänud lihtsaks inimeseks, kelle
jaoks ei ole ükski mure liiga väike.” Nii
iseloomustab Tallinna Linnavolikogu
Reformierakonna fraktsiooni juhti Õnne
Pillakut tema esimene ülemus Hanno
Pevkur.

MIKS SA VOLIKOGUSSE
KANDIDEERISID?
Esimesel korral, 2002. aastal, kandideerisin edevusest. Oli maru uhke öelda,
et mina kandideerin Tallinna Linnavolikogusse, minust saab poliitik. Teisel korral,
2005. aastal, kandideerisin sellepärast,
et anda oma panus erakonna paremasse valimistulemusse, ja kogemuse
pärast. Kolmandal korral, 2009. aastal,
kandideerisin selleks, et saada Nõmme
inimeste esindajana volikogusse, seismaks nende huvide ja oma kodukoha
heaolu eest.

NELI AASTAT OPOSITSIOONIS
– KAS IGAV EI OLE HAKANUD?

Vastupidi, iga aastaga läheb põnevamaks ja võitlus Tallinna vabastamise
nimel kirglikumaks.
Kui ma mõtlen, mis nende kolme ja
poole aasta jooksul juhtunud on, siis
minust kui lihtliikmest sai fraktsiooni
juht, ma olen õppinud lugema vastase
poliitkeelt, opositsioonis toime tulema
keeruliste suhetega sotsiaaldemokraatidega, kelle meel on heitlik kui sügisene
Eesti ilm. Kui volikogusse minnes oli
minu lahinguväljaks peamiselt Nõmme,
siis nüüdseks on selleks saanud kogu
Tallinn.

MIKS PEAKS SINU ARVATES
VOLIKOGUSSE KANDIDEERIMA?
Ma saan rääkida ainult enda eest, aga
loodetavasti tekitab see tunne äratundmisrõõmu ka teistes ja annab innustust
neile, kes veel kõhklevad, kas kandideerida või mitte.
Juba väikese plikatirtsuna eelistasin ma
kõrvalt vaatamise asemel tegutseda.
Mulle meeldis teha teistele head, inimesi abistada, seista õigluse eest ja kui
midagi oli katki, siis see ära parandada.
Tore oli neid asju teha, sest see rõõmustas mind ümbritsevaid inimesi. See on

ikka hea tunne, kui saad muuta inimesi
õnnelikumaks.
Teiseks motivatsioonijõhvikaks on
kindlasti enese arendamine – suhtlemise ja esinemise oskus, võimalus
kaasa rääkida kodukoha arengus ja
eesmärkide planeerimisel.

MIDA ÜTLED NEILE, KES VEEL
KAHTLEVAD, KAS KANDIDEERIDA?
Mina soovitan kõigil, kes tahavad oma
kogukonna arengus kaasa rääkida ja
elukeskkonda paremaks muuta, julgelt
kandideerida. See on ikka hea tunne, kui
sa oled üks otsustajatest, mitte pealtvaatajatest.

MILLISED ON SINU SOOVITUSED
TULEVASTELE VOLIKOGU LIIKMETELE?
Julgege jääda iseendaks. Usaldage
inimesi ja olge ise usaldusväärsed,
sest usaldada on lihtsam, kui pidevate
kahtluste küüsis elada. Kuulake inimesi.
Ja ärge kartke tööd teha, sest mitte miski
ei tule iseenesest – magavale kassile hiir
suhu ei jookse.

Kevadel jõudis poodidesse raamat „Must ja valge
luik”, mille üks autoritest on Riigikogu liige Lauri
Luik. Reformikiri uuris Laurilt, millest raamatus
juttu ja kuidas ta selle kirjutamiseni jõudis.
Tekst: Lauri Luik
Idee ühel heal päeval raamat kirjutada pärineb
umbes kümne aasta tagant. Kuna olen selle aja
jooksul vahelduva eduga päevikut pidanud, on
sahtlipõhja üksjagu erinevaid mõtteid kogunenud. Kui nendest võib ka kellelegi teisele
kasu olla, siis miks vaid sahtlisse kirjutada. Nii ma otsustasin, et saagu raamat.
Möödunud aastal soovitas Laine Randjärv mul
erakonnakaaslase Kadri Luige blogi lugeda.
Lugesin. Üllatusin, et üks noor inimene nii
huvitavalt ja elukogenult kirjutab. Põnev.
Päris paljud mõtted tundusid olevat üpris sarnased. Mõneks ajaks jäi see teadmine laagerduma, kuni ühel sügispäeval tuli mõte raamat
kahasse kirjutada.
Kadril sulg jookseb, mistõttu valmis 2/3
raamatust vaid nädalaga, ülejäänu lihvimine
võttis kokku paar kuud. Minu üllatuseks oli
Tiina Ristimets Pilgrimi kirjastusest pärast
käsikirja lugemist nõus raamatu kohe trükki saatma. Väga lahe! Tiinaga on lausa lust
koostööd teha – alati rõõmsameelne, energiline ja loov. Aitäh! Minu eesmärk ja väike
unistus oma mõtted raamatusse koondada ja
huvilistele kättesaadavaks teha oli täitumas.
Kirjutasime raamatu kirjavahetuse vormis,
mis muudab lugemise lihtsaks ja põnevaks. Nii
mõnigi lugeja on öelnud, et avas raamatu ja
pani selle käest alles siis, kui 240. lehekülg loetud.
„Must ja valge luik” on ringkäik kahe inimese
sisemaailmas. Autorid räägivad elu põhiväärtustest, nendeni jõudmisest ja nende järgi
elamisest. Kaante vahele on saanud huvitavad lood elust enesest, kogetud emotsioonid
ning ka soovitused, kuidas õnnelikult elada
ja nautides oma sihte saavutada.
See on väärt lugemisvara kõigile,
kes armastavad teha tööd
iseendaga ja soovivad
võtta
hetkeks aja
maha
ning
küsida
eneselt, kas ma
torman
õiges
suunas. Miks ma
üldse
torman?
Mis on minu elu
mõte, mida soovin
elus
saavutada,
milleks on mind
saadetud?

Soovitus
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RAAMATU

MUST JA VALGE

LUIK

SÜNNILUGU

Katkend raamatust:
„Tihti mõtleme, et õnn, rõõm ja rahulolu on kuskil kaugel-kaugel,
kuhu me aina peame püüdlema. Kipume ka arvama, et eesmärkide
seadmine ja nende saavutamine teeb meid automaatselt õnnelikuks.
Vähemalt mulle küll tundus vahel nii. Näiteks seadsin endale eesmärgi
lõpetada ülikool. Püüdsin seda sihti hoolega, kohati nii, et olin kõigest
täiesti tüdinud. Lõpuks ka täitsin eesmärgi, kuid sel hetkel, kui diplomi
kätte sain, ei tundnud ma sellist kirgastumist ega õnnetunnet, mida
nii väga lootsin. Seda suure tõenäosusega just seetõttu, et olin liialt
keskendunud vaid eesmärgi saavutamisele, mitte aga protsessi nautimisele ega eluga kaasas käivatele voorustele. Nauding on elus oluline ning tegelikult on meil kõik vajalik juba olemas, et saaksime olla
õnnelikud. Selleks ei pea ilmtingimata kogu aeg saavutama,
kuigi protsessi nautides oma eesmärkide poole
liikudes ja neid vallutades leiab ka õnn
meid suure tõenäosusega
üles.”

Sel aastal toimus juba kümnendat korda Avinurme-Lohusuu kanuu- ja raftiretk. Kanuumatka korraldaja Aivar Saarela meenutab, kuidas ürituse traditsioon 2003. aastal alguse sai.
Fotod: Matti Kämärä

Ü

hel Avinurme piirkonnakoosolekul arutasime,

Mingi lahenduse pidime leidma, ei saanud ju välja kuulu-

et lisaks kevadistele koristus- ja puhastus-

tatud Reformierakonna kanuusõidule valikuliselt osalejaid

aktsioonidele on vaja midagi ka Avinurme rahvale

võtta, vaja oli kõikidele sõit kindlustada. Tegime tookord

pakkuda, mille kaudu saaks inimestele teada anda ka meie

retke kolmes vahetuses. Kanuud, mis lõpetasid, viisime

organisatsiooni tegemistest ja plaanidest. Eks mõtlesime

kõikvõimalike sõiduvahenditega stardikohta, kus oota-

natuke ka järgmisel aastal eesseisvatele valimistele. Samu-

sid kärsitud teise ja kolmanda vahetuse kanuutajad. Meil

ti oli lootus saada oma ridadesse tegusaid inimesi.

korraldajatel oli küll tohutult kiire, aga kui asjad laabusid, oli
tunne suurepärane. Tulemuseks oli 57 väsinud, aga rahul-

Meil kellelgi polnud sedalaadi ürituse korraldamise kogemust, aga olime tahtmist ja energiat täis. Oli muidugi
väike kartus, et äkki inimesi hirmutab ürituse poliitiline
maik. Tegelikkuses kujunes asi selliselt, et registreerujaid
oli peaaegu 60, kolm korda rohkem kui meie kandis üldse
kanuusid saada oli.

olevat kanuutajat.
Nüüd, kümme aastat hiljem on seda hea meenutada, kuigi
algus oli tõeline väljakutse. Hea meel on selle üle, et ettevõtmine on muutunud traditsiooniks, suuresti tänu meie
erakonna toetusele. Sõitjaid jätkub ja vesi jões voolab
edasi. Loodan, et traditsioon jääb kestma ka järgnevatel
aastatel.
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Retk algab ja lõpeb Heltermaa sadamas.
Laagripaigaks on Lõokese hotell www.lookese.ee
Start laupäeval, 15. juunil kell 12 Heltermaa sadamast.

Reformierakonna valimisnimekirjaga minnakse tänavu välja ligi kahesajas omavalitsuses, Tekst: Henri Arras
mitmes neist esimest korda. Tuhanded kandidaadid pole kunagi varem kandideerinud.
Samal ajal on paljudel piirkondadel selja taga edukas ajalugu ja pagasitäis kogemusi.
Selle väärtuse jagamiseks sündiski R-tiim.

Paide piirkonnajuht ja abilinnapea
Janno Lehemets sai tänu R-tiimi külaskäigule aru, et pole vaja valmistada
ülikeerulist valimisprogrammi, vaid
selgitada välja valijate ootused ja nende
elluviimist reklaamida. „Julgustati
kaasama meie kandidaatide sekka ka
eelnevalt muudes nimekirjades kandi-

a

Tavaliselt istuvad kohtumistel ühe
laua taga R-tiimi kolm liiget piirkonna
viiekuue aktiivsema võtmeisikuga.
Nüüdseks on meeskond Eestile ühe
tiiru peale teinud. „Võtsime esimesena
sihikule maakonnakeskused. Kui aga
mõni piirkond soovib, et keegi kõrvaltvaataja nendega valimisteks valmistumisel kaasa mõtleks, siis andke sellest teada arendusdivisjonile,” kutsub
Lillo piirkondi üles initsiatiivi võtma.
Elva piirkonna esimees Heiki Hansen
on samuti rahul, et R-tiim aitas kohaliku
seltskonna mõtteloogikast väljuda.
„R-tiim aitab levitada positiivseid
kogemusi ja vältida ohte, mida on kampaania ettevalmistamisel kogetud. Pole
ju mõtet iga edasiliikumist alustada
jalgratta leiutamisega,” on Hansen
veendunud.
Põnevaks valimistandriks kujuneda
tõotav Pärnugi rõõmustas R-tiimilt saadud tunnustuse üle. Piirkonnajuhi Irina
Talviste sõnul näeb kõrvaltvaataja
asju värskema pilguga ja saab anda

KÕIK PIIRKONNAD ON
UNIKAALSED

e

EESTIL TIIR PEAL
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planeeritud tegevustele objektiivsemat tagasisidet. „Juhiti tähelepanu
näiteks sellele, et oleme oma valimisprogrammis liialt vähe keskendunud
pensionäride sihtgrupile. Olen tänulik,
et R-tiim kiitis meie tegevust ja kindlasti
motiveeris see kohtumisel osalenud
meeskonnaliikmeid.”

ip

deerinuid. Nüüd ongi meie hulgas üks
varasem Keskerakonna kandidaat.”

Kalev Lillo sõnul pole R-tiim oma
tegevust lõpetanud, vaid alles alustab.
„Meie eesmärk on olla nõu ja jõuga
abiks, moraalseks toeks ja tarkuse
varasalveks kuni valimisvõidu vormistamiseni.”
Pea igal kohtumisel küsiti R-tiimilt, kuidas sealne piirkond teistega võrreldes
paistab. Lillo sõnul on aus vastus, et
kõik piirkonnad on unikaalsed. „Igal
on oma tugevused ja nõrgemad küljed.
Aga ühes olen ma kindel – kohates
valimismeeskondade ennastsalgavat
pühendumist, pole kahtlustki – me
teeme sel sügisel parima valimistulemuse, saame rohkem hääli ja volikogu liikmete kohti kui eales varem.”

Registreerumine
<

Reimo Nebokat		
Laine Randjärv		
Urve Tiidus		
Meelis Mälberg		
Andrei Korobeinik

Henri Arras		
Jüri Jaanson		
Tõnis Kõiv		
Kalle Palling		
Lauri Luik

Kalev Lillo
Urmas Klaas
Terje Trei		
Jaanus Tamkivi
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„Me ei öelnud, kuidas on õige või vale.
Me keskendusime peaasjalikult kahele
teemale: nimekirjad ja valimislubadused, ja kuulasime, mis on tehtud,
millal alustati, millised on probleemid,
millised positiivsed tähelepanekud.
Mõtlesime kaasa, arutlesime kõva
häälega,” selgitab Lillo.
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Registreerumiseks kanda
osalustasu 5. juuniks kontole
221024357178
Swedbankis
(Eesti Reformierakond
Jõgevamaa MKO).
Selgitusse märkida
osalejate nimed.

Osalustasud
i

T

egu on peamiselt Riigikogu liikmetest koosneva meeskonnaga,
kelle teadmistepangas jagub hulganisti nii valimisvõite kui ka -kaotusi
ja õppetunde. Projekti üks vedureid on
Kalev Lillo, kes piirkondade arendusdivisjoni juhi Reimo Nebokati ettepanekul avastas end ühel hetkel R-tiimi
koosseisus mööda Eestit tuuritamas.

Reformierakonna X Rattaretk
15.-16. juunil Hiiumaal
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18 eurot – täiskasvanud
15 eurot – lapsed kuni
14. eluaastani (k.a)
Osalustasu sisaldab
lõunasuppe, õhtu- ja
hommikusööki.
Telkimine tasuta, lisatasu
eest saab ööbida hotellis.

Täpsem retke kava ja info ööbimise kohta Oravavõrgus ja www.reform.ee
Lisainfo: Terje Trei, terje.trei@reform.ee, 513 8738
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Reformi folk

2013
9.-11. august Toosikannu
puhkekeskuses Raplamaal
Esinevad:
Kõrsikud
Apelsin
Spido

Toimub:
Öölaulupidu
Lihagrillimisvõistlus
Lasteala
Poliitikatund

Riietus: rahvalik
Suvepäevade täpsem info varsti
Oravavõrgus, www.reform.ee ning
Sinu postkastis!

