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J

ärjekordne tegus poliithooaeg on lõppenud, Riigi-

Ees ootab aga üks olulisemaid reforme, mille vajalikkusest

kogus sai läbi 12. koosseisu kolmas istungjärk.

on juba mõnda aega räägitud ja mida ütles välja ka era-

Aastaga sai valitsuse tegevusprogrammi ellu viies

konna esimees üldkogul Viljandis. Valitsuse üks kõige täht-

tehtud või käima lükatud päris mitmeid riigile kasulikke

samaid ülesandeid lähiajal saab olema lastetoetuste reformi

reforme.

läbiviimine – meie jaoks on oluline toetada rohkem just neid
lapsi, kes enim abi vajavad. Kaasame avalikku arutellu kõik

Selleks, et ülikoolilõpetajad oleksid tööturul konkurentsi-

teemast huvitatud isikud ja huvigrupid. Eesmärk on kahe-

võimelisemad

alustasime

kordistada suhtelises vaesuses olevate laste toetused.

sügisel kõrgharidusreformi aruteludega ja talvel sai uus

Reformi jõustumisel oleksid Eesti vajaduspõhised laste-

ülikooliseadus ka parlamendi heakskiidu. Võtsime vastu

toetused ühed kõrgeimad Kesk- ja Ida-Euroopa riikide hul-

ka üle kümne aasta oodatud uue avaliku teenistuse

gas ning riikide jõukust arvestades kogu Euroopas.

ja

haridus

kvaliteetne,

seaduse, mis loob kaasaegse ja läbipaistva ametnike töökorralduse ja palgasüsteemi. Läheme edasi ajale jalgu

Tegu ei ole lõpuni viimistletud plaaniga, ees ootab diskus-

jäänud

ümbertegemisega.

sioon, kust on vägagi teretulnud osa võtma ka kõik Reformi-

Reformisime Eesti energiaturgu, et see oleks mitmekesisem

erakonna liikmed. Näiteks saab arvamust avaldada Orava-

ja avatud. Vanemahüvitis sai jätku vanemapensioni näol, et

võrgu debati vastavas teemas.

eripensionide

süsteemi

pereplaneerimisel oleks veelgi suurem kindlustunne. Seda
nimekirja võiks veel pikalt täiendada.

Nagu tegi kõigile üleskutse erakonna üldkogul ka Riigikogu
Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi – hoia

Teeme tööd selle nimel, et iga Eesti inimese elukvali-

Sinagi end Riigikogu tööga kursis. Anna meie erakonnast

teet muutuks paremaks. Aprillis tõusis pension. Kaotati

valitud saadikutele teada, mis Sina asjast arvad. Räägi

erisoodustusmaks tööga seotud hariduskuludelt. Tulevast

teistele poliitikast ja löö ise poliitikas kaasa. Sest nagu käes-

aastast vähendame inimeste ja ettevõtete maksukoormat

oleva ajakirja kaanepersoongi mainis, kõige kurvem on

– töötuskindlustusmakse määra langetamise tulemusena

see, kui öeldakse, et mind see poliitika ei huvita ja kõik on

jääb keskmiselt igale perele täiendavalt kätte kuni 180 eurot

halvasti. Poliitikas toimuv mõjutab igaühe elujärge. Reformi-

aastas. Juba on parlament otsustanud tulumaksu langeta-

erakonna liikmena on Sinul lihtne võimalus poliitikas kaasa

da 20 protsendile 2015. aastast.

rääkida ja kaasa lüüa. Kasuta seda võimalust julgelt!

Väljaandja:

Eesti Reformierakond
Tõnismägi 9, 10119 Tallinn
Vastutav väljaandja:
Toimetajad:
Kõik õigused kaitstud.
© Eesti Reformierakond 2012
Esikaane foto: Mardo Männimägi

Tel: 680 8080
e-post: reformikiri@reform.ee
Kristiina Sild
Peep Lillemägi, Rain Hansen

PEASEKRETÄRI KOLUMN

PEASEKRETÄRI KOLUMN

Nii spordis kui ka muus konkurentsis on hästi teada, et parima

Kohtusime viimati paljudega erakonna üldkogul Viljandis. Üld-

vastu pingutavad kõik kahekordselt. Olles Eesti poliitikas pari-

kogul kõnelenud erakonna esimees Andrus Ansip pakkus ava-

mad – ja see ei ole hooplemine, vaid kahe viimase Riigikogu

likkusele arutamiseks välja lastetoetuste reformi, mille ees-

valimise tulemusega kinnitatud –, on loomulik, et meilt ooda-

märgiks on laste vaesusriski vähendamine ja sündivuse

takse enamat kui teistelt erakondadelt. Peame olema valmis

suurendamine. Palun kõigil erakonnaliikmetel selle teema üle

nendele ootustele vastama, samas oma plaani elluviimist Eesti

mõelda ja oma mõtteid ka arutamiseks pakkuda, näiteks Orava-

kujundamisel katkestamata.

võrgus. Oleme seisukohal, et Eesti rahva kestma jäämine on
tähtsaim ülesanne, millega valitsuserakonnana tegelema

Martin Kukk kutsub kõiki erakonnaliikmeid üles kandideerima kohalikku
volikokku, et koos kujundada riik, mille
üle saame uhkust tunda.

Suureks
kasvanud
sõpruskond

Lobireeglid tuleb paika panna

peame.

Mis puudutab viimasel ajal ühiskonnas laia arutluse all olnud

Kandideeri ja kujunda meie riiki

erakondade rahastamise küsimusi, siis olen seisukohal, et
erakondade rahastamine mitte ainult ei pea olema aus, vaid

Samuti käisime üldkogul üle ka varem välja hõigatud ees-

ka näima aus. Olen seda korduvalt ka avalikult öelnud, viimati

märgid, mille oleme endale ühiselt eelseisvateks kohalikeks

erakonna üldkogul Viljandis.

valimisteks seadnud.

Pole midagi paha selles, kui ettevõtlikud kodanikud ka ise kaa-

2013. aasta kohalike volikogude valimistel võidakse otsustada,

sa räägivad, millised võiksid olla parimad regulatsioonid ühis-

kes on 2016. aastast Eesti Vabariigi president. Veel olulisem on,

konnas. Tähtis on loomulikult see, et reeglid turul toimetamisel

et otsustatakse, milline on pealinna ja teiste suuremate linnade

oleksid kõigile võrdsed, et keegi ei saaks põhjendamatuid ja

– Tartu, Narva ja Pärnu – käekäik järgmisel neljal aastal. Pärast

vaid teda soosivaid eeliseid. Peame Eestis tõsisemalt tegelema

nende otsuste tegemiseks volituste saamist võivad tõmbe-

ettevõtjate ja poliitikute vahelise infovahetuse seadustamise-

tuuled Eesti poliitmaastikul kardinaalselt pöörduda.

ga. Sellega, mis rahvusvahelist terminoloogiat eestistades on
saanud nimeks lobitegemine.

Me soovime aastal 2013 olla oma valimisnimekirjaga väljas
vähemalt 200 omavalitsuses üle Eesti ja ütleme häbenemata

Küll aga ei tuleks debatti selle üle pidada hüsteeriliselt. Ning

juba praegu, et soovime need valimised võita.

kui debati tulemusena leitaksegi, et midagi on tarvis muuta,
siis ei peaks võimalikke seadusemuudatusi ellu viima hakkama

Kutsun Sind, erakonnakaaslane, kandideerima kohalikku voli-

hoogtöö korras, vaid rahulikult kaalutledes. Hüsteeriline teema-

kokku, et meie nimekirjad oleksid pikemad kui eales varem

käsitlus külvab segadust ja õõnestab usku oma riiki. Veelgi

ning meie valimisprogrammid ja nende järgi järgmisel neljal

hullem, kõigi erakondade pidev poriga loopimine peletab

aastal valitsemine kujundaks riigi, mille üle saame kõikjal Ees-

Tekst: Martin Kukk
Foto: Mardo Männimägi

eemale uued inimesed, kes võiksid tulevikus Eestile palju kasu

tis ringi käies uhkust tunda.

T

Siiski on meeldiv nentida, et Reformierakonnaga on viimastel

Reformierakond on alati olnud sõpruskond. Algul väiksem,
nüüd juba päris suur. Ja meile on omane, et meie eesmärk
ei ole möödunud sündmusi kiruda, vaid tuleviku kujundada.

tuua.
Soovin Sulle ilusat suve! Kohtume augustis erakonna suve-

ahan Sind, hea sõpruskonnakaaslane, tänada, et
oled Reformierakonnas osaline kõigile parema Eesti
ehitamisel. Suurim jõud selle eesmärgi saavutamisel

on alati olnud meie ühtsus.

Väärtused, nagu ausus ja austus teineteise
vastu, on Reformierakonnas loomulikud
Oleme ehitanud Eestit nende põhimõtete ja väärtuste järgi,
mida tookordne sõpruskond oluliseks pidas. Oleme nüüd

Teised erakonnad on meie ühtsust kadestanud, poliitikavaatle-

sõpruskonnana oluliselt suuremad kui siis. Oleme veelgi nõudli-

jad austusega imestanud. Meie kokkukuuluvustunde alged on

kumad ning meilt nõutakse rohkem. Aga oleme ikkagi jäänud

ühistes väärtustes. Reformierakonna väärtused ei ole muutu-

sõpruskonnaks – jagame ühiseid väärtusi, püstitame eesmärke

nud võrreldes ajaga, kui sõpruskond oli mõnevõrra väiksem.

ja teeme nendeni jõudmiseks ränka tööd.

päevadel.

aastatel liitunud tuhandeid uusi inimesi.

Lastetoetuste reform vajab arutelu
Üks sõpruskonna tunnuseid on ka see, et selle liikmed tahavad
koos olla ka ajal, mis väljaspool tööd ja poliitikat.

Me soovime aastal 2013 olla oma valimisnimekirjaga väljas vähemalt 200 omavalitsuses üle Eesti ja ütleme häbenemata juba
praegu, et soovime need valimised võita.

Vundament, millele erakond on rajatud, on jäänud endiseks.

Foto: Mardo Männimägi
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4Liberty.eu – Vabadus loeb
4Liberty.eu on uus unikaalne
veebileht, mis avaldab aktuaalset ja analüütilist Euroopaga seotud sisu, mille fookus
on vabadustel, õigusnormidel
ja vabal turul.
Kesk-Euroopa ja Balti riikide 11 nimekas uurimiskeskuses tegutsevad eks-
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perdid esitlevad lehel oma analüüse,
kommentaare

ja

Olulisemad uudised sinu
postkasti – Reformierakonna nädalakiri

Liitu Reformierakonna
fännilehega Facebookis

Iga nädal saadab Reformierakond e-maili teel oma
liikmetele nädala teemadest
ülevaate, kus on välja toodud
jooksva nädala enim kajastamist leidnud või siis päevakorda
tõusnud
valdkond.
Tutvustatakse ka arvamuslugusid ja väljavõtteid blogidest, mis on pärit meie arvamusliidritelt.

Kõige värskemad uudised,
kommentaarid, fotod, info
üritustest ja palju muud jõuab
Reformierakonna liikmete ja
meie sõpradeni läbi Facebooki
www.facebook.com/reformierakond. Kui Sa ei ole veel erakonna fänniks hakanud, siis
tule julgelt ja kutsu ka sõpru!

informatsiooni,

mis puudutab viimase aja poliitilisi,
majanduslikke ja sotsiaalseid arenguid.

Alates märtsi teisest poolest muudeti
lugejate tagasisidest lähtudes Nädalakirja formaati. Nädala teemadele

Analüütikud

Poolast,

Slovakkiast,

lisaks toodi sisse ka arvamuslugude-

Ungarist, Tšehhist, Leedust, Eestist,

blogide, organisatsiooni siseuudiste

Saksamaalt ja Bulgaariast täiendavad

ning tulevaste ürituste rubriik.

veebilehte regulaarselt. Kõik artiklid

Mis Sind motiveerib?
Reformikiri küsis erinevatelt erakonnaliikmetelt, mis neid oma töö ja tegemiste juures kõige rohkem motiveerib.
Mis on see, mis annab igal hommikul põhjuse voodist tõusta ja positiivse energiaga päevale vastu minna?
Küsis: Silver Pukk

Hanno Pevkur,

sotsiaal-

inimesed minu ümber, kes usuvad minusse ja on mulle toeks.

minister: Mind motiveerib soov

Kui silme eest kisub pisut kirjumaks, siis on head kaaslased

olla hea isa ja abikaasa. Tahe, et

mulle muusika, raamatud või filmid. Nende autorite koge-

Eesti oleks parim paik elamiseks

mused, emotsioonid, rõõmud, mured jne annavad ideid, lahen-

minu lastele ja seeläbi ka kõigile

dusi ja aitavad lihtsalt lõõgastuda. Vahel just seda viimast ongi

teistele, kes siin kaunil maal ela-

kõige rohkem vaja, et sirge seljaga uutele väljakutsetele vastu

vad, ehk tahe Eestit paremaks muuta. Motiveerib see, et igal

Osale Oravavõrgu debatis
Reformierakonna liikmetele
mõeldud siseveebis Oravavõrk
on igaühel võimalik aktuaalsetel poliitilistel või erakonna
siseelu puudutavatel küsimustel arvamust avaldada.

astuda.
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hommikul üles tõustes ootab ees päev, mis erineb oluliselt
eelnevast. See, et minu ümber on fantastilised inimesed, kel-

Urmas

lega võib alati luurele minna. Üldisemalt motiveerib teadmine,

kultuurikomisjoni

et elu on elamist väärt!

Mind motiveerib enese proovile
panek

Joonas Vänto,

Klaas,

ning

nägemine.

Noortekogu

töö

Mida

Riigikogu
esimees:

tulemuse
ambitsiooni-

peasekretär: Kõige rohkem moti-

kam, raskem ja rohkem pingu-

on saadaval inglise keeles – eesmärk

Head tagasisidet on Nädalakirja luge-

Debatt on jaotatud teemadepõhiselt

veerib

ja

tust nõudev on ülesanne, seda

on meie regiooni hääl Euroopa Liidus

jatelt saanud ka nopped erakonna

(sotsiaal, keskkond, majandus, kultuur

missioonitunne. Missioonitunne

suurem on rõõm, kui asi hästi õnnestub. Ja kui tulemus on ka

kuuldavaks teha, kuna kasulik prakti-

säutsujatelt, kus Twitteri kasutajad on

jne) ning iga valdkonna all vastavad

saab minul tekkida, kui näen

käega katsuda, siis seda suurem on motivatsioon pingutada.

ka ja innovatiivsed ideed ei tule ainult

arvamusi avaldanud.

küsimustele asjatundjad – ministrid,

suuremat pilti tegevusest, mida

nõunikud, Riigikogu komisjonide liik-

plaanin teha. Kõik eesmärgid sean kooskõlas loodetavate

Urmas Kruuse, Tartu linna-

Nädalakiri saadetakse kõikidele era-

med. Vaata lähemalt www.reform.ee/

tulemustega ja töötan selle nimel, et tulemus oleks maksi-

pea: Neid asju, mis mind elus

konnaliikmetele, kes e-posti teel infot

intra ja räägi kaasa!

maalne. Väikeste eesmärkide täitmine motiveerib mind tööta-

inspireerivad või motiveerivad,

ma suurema tulemi nimel.

on palju. Üheks selliseks on kind-

Lääne-Euroopast.
Nüüdsest saab end teaduskeskustes
toimuvaga lihtsalt kursis hoida – väljaanded, konverentsid, harivad üritused,
aga ka kommentaarid, analüüsid ja
artiklid on ühel veebilehel kättesaadavad.
Portaali

saada soovivad. Vaata üle oma meili-

eneseteostus

aadress ja muud andmed Oravavõrgus www.reform.ee/intra, selleks
vali seal „Seaded” ja seejärel „Kontaktandmed”.

4Liberty.eu

mind

Nädalakirja

toimetajad

koordineerib

tänavad lugejaid antud tagaside eest,

LiberteWorld.com meeskond ja ettevõt-

sest just selle abil saame Nädalakirja

mist toetab Friedrich Naumanni Fond.

paremaks.

lasti perekond ja lapsed. Soovin,

Õnne Pillak, kultuuriministri

et mu lapsed ja nende lapsed

nõunik: Minu üheks põhimõtteks

võiksid elada vabas demokraatlikus riigis. See kannustab

on – näha rõõmu teiste inimeste

mind tegutsema ja pingutama. Ametialaselt motiveerib mind

silmis, see on õnne saladus. Soov

ka tartlaste antud mandaat ja usaldus. Olen andnud lubaduse

seda rõõmu näha ja ära tunda

ja võtnud sellega kohustuse – nüüd tuleb tegutseda, et mitte

paneb mind tegutsema. Ehk just

oma sõna murda. Suureks motivaatoriks on aktiivsed ja tublid

sellepärast on iga päev parimad motivatsioonijõhvikad head

inimesed minu ümber.

Foto: Mardo Männimägi

ülimalt musikaalne ja isalt päritu
toel vägagi sõnakas. „Miina ei
luba mul laulda ja tantsida, ütleb,
et issi, ära sina seda palun tee.
Ma omast arust olen üsna musikaalne, aga tundub, et tütre arvates mitte nii väga,” naerab Taavi.

__________________

„
Kogunesime öösel viie ajal.
Ekipaažid koosnesid autojuhist,
plakatihoidjast ja klammerdajast,
igal ööl oli korraga väljas kolm
ekipaaži. Kõik plangud kleebiti
täis. Neid rebiti muidugi maha
ka, igal öösel tuli uuendada,” nii
meenutab Taavi aegu Tartu Noorte
Reformiklubis, kuhu Silver Meikar
ja Indrek Katušin ta kutsunud olid.

__________________

Avatus ja
kaasamine pole tema jaoks pelgalt sõnakõlksud, vaid igapäevane
viis oma kolleegide ning valijatega
suhelda. Kui poliitmaastikul midagi olulist toimub, siis saadakse
sellest Taavi kaudu teada. Tema
sees oleks justkui väike uudisteagentuur, mis arengutest nii Eesti
riigis kui ka maailmas pidevalt
raporteerib ning „piduritelegi”
pihta annab. Vaieldamatult üks
operatiivsemaid poliitikuid, kes
oma tegemistest nii sisuliselt
kui ka värviliselt kõikvõimalike
sotsiaalmeedia vahendite abil
teavitab.

Reformierakonna

pressi-

Täna Haapsalus toimuval
Reformierakonna Noortekogu aastakongressil valisid noored endale uue
esimehe. Reformierakonna
Noortekogu esimeheks
sai Taavi Rõivas 153
poolthäälega.
„Kasutan võimalust esitada üleskutse noortele
peredele – tehke rohkem
lapsi, siis on ka kahekümne
aasta pärast noori, kes
Eesti elu edasi arendavad,”
ütles Rõivas oma sõnavõtus.
Taavi Rõivas on 23-aastane, lõpetanud Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna
2002. aastal. Taavi on
töötanud justiitsminister
Märt Raski nõunikuna ning
hetkel töötab irmas IT-süsteemid kliendihaldurina.
1600 liikmega Reformierakonna Noortekogu on
Baltikumi suurim poliitiline
noorteorganisatsioon.

„
Möödus vaid kuus
aastat, kui sündis tütar. „Miina tuli,
sest ma olin ikka selles eas, et
võiks laps ja pere olla. 29 olin, kui
Miina sündis, ma olin vanem kui
minu vanemad omal ajal, olin selleks hetkeks täiesti kindlalt täiendavaks vastutuseks valmis. Mulle
tegelikult meeldib, kui inimesed
julgevad perelisa ette võtta tükk
maad nooremalt. Kesk-Euroopa
on demograafiliselt palju kehvemas seisus, me ei peaks liigselt
eeskuju võtma.”

„

Miina ei luba
mul laulda ja
tantsida, ütleb, et
issi, ära sina seda
palun tee.

„

Miina, kes oma isa armastab kutsuda „Minu Taavi”, on ilmselt ema
(Luisa Värk – toim.) geenide abil

mu justiitsminister Märt Raski
juurde nõunikuks. See oli minu
elu esimene tõsiseltvõetav elukool. Jube raske oli, aga jube lahe
ka. Märt ütles mulle, et, poisiraisk,
kui sa kooli ära ei lõpeta, siis ma
lasen su lahti,” meenutab ta tänulikult, kuid täpsustab siiski, et tal
polnud mõtteski kooli pooleli jätta
ja ainult tööle pühenduda.

„Läksin ühel päeval Keidu (Pentus – toim.) ja Remoga (Holsmer
– toim.) Reaalkooli kõrvale Maurusesse lõunale, milles polnud just
midagi erilist, ikka lõunatasime
koos. Sel korral läks vähe teisiti, sest Keit ütles, et Taavi, nüüd
tuleb hakata Haabersti linnaosa
vanemaks,” meenutab Taavi ja
lisab, et oli siis 24-aastane. Enne
ametisse nimetamist oli vestlus
linnapeaga, kes ka 2004. aastal
oli Edgar Savisaar. „Ta küsis, et

mis teemal lõputöö oli. Rääkisin
siis, et kirjutasin otseste välisinvesteeringute mõjust majanduskasvule. Seepeale ütles Savisaar,
et kohe-kohe tuleb Eesti kõigi
aegade suurim välisinvesteering –
Skoone bastioni peale tuleb Tivoli.
Ma ei tihanud talle tookord öelda,
et selleks ajaks oli juba märksa
suurem investeering, Hansapanga
ost, juba tehtud,” mäletab Taavi
üsna täpselt.
Tema esimene ettevõtmine linnaosavanemana oli tutvumisõhtu
linnaosa 57 ametnikuga. Seal
küsis Taavi ametnikelt, mis nad
arvavad, kes peab rahul olema,
et tema oleks linnaosavanemana
head tööd teinud. „Eranditult kõik
pakkusid linnapead. Ütlesin, et
see pole ju ometigi esmatähtis.

Siis pakuti mulle linnaosavalitsuse osakonnajuhatajaid. Seepeale mõistsin, et enne kõike
muud pean ma alustama ametnike
suhtumise
muutmisest,
sest mitte kellelgi ei tulnud pähe
nimetada linnaosa elanikke.”
Kaheksa aastat hiljem leiab
Taavi, et mingi muutuse suutis ta
selle lühikese ajaga (koalitsioon
lagunes aasta pärast tema ametisse asumist – toim.) ikkagi ellu
viia. „Võtsin nooruse entusiasmiga
iga mure tõsiselt, lahendasin ise
iga kommunaalprobleemi. Näiteks auk trepikoja ees – selliste
asjade lahendamine on vaid linnaosavalitsuse tahtmise küsimus,
milleski muus see kinni polnud
ega pole siiani.”
Kristen Michal, kes ise end Taavi
valijaks nimetab, sõnab, et tema
on oma valikuga alati rahule jäänud. „Kirjutasin talle kunagi – valijana –, et ta linnaosavanemana
mõtleks probleemile, et vahvad
koerad ja kassid käivad laste liivakastis oma asja ajamas ja
see pole enam nii vahva, kui
lapsele mängu ajal midagi sellest pihku jääb. Taavi pani linnaosavanemana pikema jututa
lastemänguväljakutele aiad ümber.
Õismäe lastevanematelt olen
selle eest kuulnud väga positiivset
tagasisidet.”
Taavi hindab linnaosavanema
aega väga, eriti meeldib talle,
et just see andis talle tõuke taas
vene keelt õppida. „Haaberstis on
50 protsenti elanikest venelased
ja neist suur osa ei räägi riigikeelt. Mis mul siis üle jäi, kui et
kooliajal õpitu meelde tuletada.
Esimesed venekeelsed intervjuud
olid tõepoolest nii, et nõunik hoidis

taustal teksti. Täna aga, kui teema
on vähegi tuttav, suudan intervjuud
anda vabalt ka vene keeles.”
Endise linnaosavanema töökust
kiidavad nii valijad kui ka erakonnakaaslased. Kristen Michal
sõnab Taavit iseloomustades, et
tegu on kindlasti ülimalt õppimisvõimelise ja tööka inimesega, kes
saaks asjalikult suheldud ka siis,
kui ühel hommikul läheks kõik
ootamatult üle hiina keelele. „Ta
teeks selle endale selgeks ja jätkaks häirimatult tööd oma valijate
muredega. Rahanduses, pensioniteemas, perepoliitika küsimustes
ja paljus muus on ta juba nüüd üks
Eesti paremikku kuuluvaid ajusid,”
kinnitab Michal.

„Ega see tänavaaukude lappimine
mingi kerge töö olnud,” naerab
Taavi. „Lendasin pärast linnaosavanema kohalt vallandamist,
kui seda nii nimetada võib, kohe
puhkusele.” Töötu karjäär lõppes
kiirelt, sest puhkuse teisel nädal
lõhkus päikeselise idülli Keit Pentuse SMS, milles seisis: „Palun
esmaspäevast ilmuda Stenbocki
majja nõunikuna tööle.”
Keit Pentus ise, kes siis peaministri
büroo
juhatajana
ametisse asus, kommenteerib
oma otsust selliselt: „Kui ma
2005. aastal Andrus Ansipi palvel
peaministri meeskonda komplekteerisin, siis polnud Taavi kaasa
kutsumise peale vaja isegi pikalt
mõelda – põhjalik, hea ühiskondliku närviga, järjekindel, kiire
reaktsiooniga ja väga hea suhtleja.
Mulle väga imponeerib see, et ta

julgeb alati oma seisukohti kaitsta ja teeb seda mitte lahmides,
vaid korralikult argumenteerides.
Temaga on hea ja huvitav vaielda, ta ei ole selline väsitav vingus
ninaga küünik, vaid selline, kes
vingumise asemel otsib ja pakub
ise lahendusi.”
Otsus tuli kiiresti, õigemini, kohe.
„Ansipit ma ju tundsin ka hästi,
olin Tartu Noorteklubis aktiivne
toimetaja, kui tema poliitikas
alles tõusev täht oli ja 1999. aasta
Riigikogu valimistel alla tuhande
hääle võttis. Hiljem olime ka
koos Tartu piirkonna juhatuses,
tema oli siis juba linnapea. Nii et
mul tõesti polnud midagi pikalt
vaagida,” räägib ta. Nõunikutöö
peaministri meeskonnas õpetas
palju, sel perioodil sai Taavi jaoks
vastuse ka küsimus, kas hakata
ise suurde poliitikasse pürgima.
„Mõistsin siis, et tahan nõunikust
poliitikuks.”

„Ignorantsus, poos, et mind üldse ei huvita, kes on Riigikogus, ja
mind see poliitika ei huvita. Kusjuures need inimesed, kes seda
poosi evivad, on samas ise kõige
kriitilisemad.
Ignorantsus
ja
läbimõtlematu lauskritiseerimine,
seda ma ei talu. Kui on mõtestatud
kriitika, siis see on positiivne.
Suhtumine „kõik poliitikud on lollid ja kõik on pahasti,” vot see ajab
harja punaseks. Nii arvajad ei anna
endale aru, et nende endi elujärge mõjutab samas kõige enam
see, mis poliitikas toimub, ja et
kõige rohkem saab seda mõjutada
valimiste kaudu,” muutub muidu
naeratav ja malbe Taavi tõsiseks.

Kui visata õhku meediast läbi käinud spekulatsioonid, et kas Taavi
Rõivasest võiks kunagi saada
ka Eesti Vabariigi peaminister,
meenutab ta üht ütlust kunagistel
presidendivalimistel: „Need poliitikud, kes söövad, magavad ja hingavad selles rütmis, et ma pean saama konkreetsesse kabinetti, need
jooksevad kiirelt kinni.”
Taavil pole positsiooni mõttes
kunagi ühtegi verstaposti olnud.
„Naudin seda, mida ma teen, ma
ei kujuta endale ette, et mis kõik
võiks olla. Ma olen õnnelik inimene
– ma pole kunagi käinud niimoodi
tööl, et peaks ennast sundima. Ma
lähen ikka ja alati hea meelega,”
kinnitab ta. „Kui just väga vara ei
pea ärkama,” märkis Taavi ja selgitas, et varahommikuti on ta üsna
pahur tüüp.

vaba umbes nii kaua kui mõni mu
sõber siin ilmas elanud ja seda on
jõhkralt vähe. Me ei tohi endale
lubada ühtegi viga, me ei tohi teha
midagi vähem kui 100 protsenti, et
Eesti iseseisvus püsiks. Kui selleks on vaja kaitsekulutusi rohkem teha, siis tulebki teha, see on
põhimõtteline asi, sest ilma selleta on väga vähe teha.”

„Miks on poliitika äge? Töökoht
võib muutuda päris tihti, see
tekitab pidevalt su ümber uut,
aga põhimõtted ja strateegiline
eesmärk jääb samaks, amet ei
dikteeri seda. Kui mul on hingelähedased
majandusteemad,
siis ma saan ühes ja teises rollis
ikkagi nendega tegeleda,” kõneleb
Taavi ja lisab, et hindamatuks
väärtuseks on ka meeskond.
„Mul on olnud õnn töötada meeskondades, kus hingatakse ühes
rütmis. Sellise seltskonnaga on
hästi mõnus koos töötada. Oled
kogu aeg omade keskel – riigikogus, kontoris jne. Oma meeskonna tunne on võimas!”

__________________

Teemasid on veel, mille üle ta südant valutab. Näiteks Eesti rahva
püsimajäämine ja seda nii iibe kui
ka iseseisvuse mõttes – vaba riigina püsimine. „Eesti on olnud

Asjalik tüüp, keda alati imetlen, sest tema
eestvedamisel
asjad
lihtsalt juhtuvad. Selle
taga on raske töö, aga
ta ei lase kunagi välja paista, et see nii on.
Teinekord jookseb ta
end kas või hingetuks,
aga alati säilitab oma
iseloomuliku
laiade
põskedega naeratuse.
Ta tunneb hästi rahandust, aga suudab ka
pealtnäha igava välissuhtluse enda ja oma
lähedaste jaoks alati
suureks mängida. Taavi
on tubli uue põlvkonna
esindaja, keda igal koosolekul kuulatakse ja tõsiselt võetakse.

PERSOON

@TaaviRoivas 20. juuni
Täna 20 aastat tagasi ladusime perega 300 krooni
Õismäel köögilauale. Uhke tunne oli. Nagu ka mullu
jaanuaris automaadist esimest 20 eurost võttes.

@TaaviRoivas 19. juuni
Üks Äripäeva juhte kirjutab täna võimalusest hinnatõusu kaudu majandust kasvatada. Soovitan lehe peal
proovida, kas läbimüük kasvab. Ei usu.
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@TaaviRoivas 11. juuni
Lastetoetuste reformil on eeldusi olla suurimaks
demograafiliseks sammuks pärast vanemahüvitist.
Kindlustunnet neile, kes seda enim vajavad.

@TaaviRoivas 2. juuni
Kui Eestis oli ELi kiiremini kasvav tööpuudus, oli see
esiküljeuudis. Nüüd on kiiremini langev ja hommikused lehed ei mainigi.

@TaaviRoivas 18. mai
Mikseri tänase artikli enam-vähem ainus õige väide
on see, et eelarve ei ole tasakaalus. Viimased kaks
aastat on tõesti väike ülejääk olnud.

@TaaviRoivas 17. mai
Kõik ootavad reforme avalike teenuste efektiivsemaks muutmiseks ja kõik kurvastavad, kui reforme

@TaaviRoivas 16. mai
Sotside jaoks paistab ametnike streikimine tähtsam
kui töö avalikes huvides. Imelikud prioriteedid.

Foto: Mardo Männimägi

ellu viies komando või kool kinni läheb.
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Reformierakonna
üldkogu Viljandis

10. juunil kogunes ligi 500 reformierakondlast Viljandi lossivaremetesse, kus arutati päevapoliitilistel teemadel, kinnitati majandusaasta aruanne ning kuulati head Eesti muusikat. Reformikiri toob lugejateni mõned pildijäädvustused ja nopped üldkogu sõnavõttudest. Fotod: Mardo Männimägi

Euroopa riikide tuumikusse. Loodame, et ka Läti eurovalmi-

rahastamise üle. See on üks oluline debatt, kuigi ise pean veel

dus saab järgmisel kevadel kinnituse ja meie naabrid liituvad

olulisemaks seda, millist poliitikat erakonnad ajavad – kuhu

eurotsooniga 2014. aasta algusest. Eesti majandus ja julgeolek

nad Eestit juhivad.

üksnes võidaksid sellest.
/.../ Kutsun üles arutlema selle üle, kas erakondade rahasta/.../ Kui iga ausat poliitikut peetakse vaikimisi ebaausaks, on

mine vajaks muudatusi. Soovin, et avalik hüsteeria selle üle,

tegemist suure probleemiga. Kui iga normaalse kodanikuühis-

et Eesti erakonnad on juba loomult halvad, lõppeks ning

konna juurde kuuluvaid nähtusi, nagu huvid, annetamine,

asenduks asjaliku aruteluga. Ja keegi, kes soovib maailma-

erakonnad, poliitiliste valikute tegemine, poliitikud – üleüldse

vaadet toetada, ei peaks seda häbenema pelgalt seepärast, et

kogu poliitikategemist kujutatakse kuriteona, loob see pinnase

keegi teine on hüüdnud: igasugune annetamine on kurjast.

populistide esiletõusuks. Kõlapinda hakkavad saama need, kel
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Meie soov on alustada reformiga juba järgmisel aastal. Soovime 2013. aasta 1. juulist kõige enam tuge vajavate laste peredele tõsta esimese ja teise lapse toetust seniselt 19,18 eurolt
lapse kohta 30 eurole lapse kohta ning iga järgneva lapse
puhul seniselt 57,54 eurolt 80 eurole lapse kohta. Abivajavale
kahe alaealise lapsega perele tähendaks see aastas täiendavat
sissetulekut ligi 250 eurot, kolme alaealise lapsega aga juba
rohkem kui 530 euro võrra suuremat pere-eelarvet.

pole endal ühtegi lahendust ja kelle poliitilise kapitali moodus-

/.../ Omal alal kompetentsete inimeste ja Eesti riigikassat

tab paradoksaalne hüüdlause „mina pole poliitik!”, mis justkui

maksudega täitvate ettevõtjate suhtlemine ei ole poliitikutega

annaks lunastuse kõigeks ning vabastaks vastutusest.

susserdamine või eelistega kauplemine. Oluline on, et ettevõtjate ja poliitikute vaheline infovahetus saaks seadustatud

Võin kätt südamele pannes kinnitada, et viimastel nädalatel

ehk pandaks paika vastavad lobireeglid. Olen seisukohal – olen

tekkinud kuvand ei peegelda ei Eesti poliitika tõelisust ega ole-

seda ka avalikult korduvalt öelnud –, et erakondade rahasta-

must. Ausus poliitikas on minu veendumuse järgi valdav. Eesti

mine mitte ainult ei pea olema aus, vaid ka näima aus.

poliitika ei ole ostetav. Reformierakonna poliitika ei ole ostetav.
/.../ Reformierakonna poliitika on avalik. Reformierakonna
toetajad on avalikud. Reformierakonda toetades saab vastu

Reformi lõppedes oleksid enim abivajavate laste toetused

vaid Reformierakonna avalikku poliitikat, ei midagi muud.

kahekordsed ehk pere esimese ja teise lapse puhul maksab riik

Poliitikas ei saa olla võimalik otsuseid või eeliseid osta.

lapse kohta toetust 40 eurot ning alates pere kolmandast lapsest 115 eurot lapse kohta. See aga võimaldaks näiteks kolme

/.../ Soovin kutsuda kõiki Reformierakonna liikmeid kandi-

abivajava lapsega perel lapse arengule praegusega võrreldes

deerima kohalikesse volikogudesse. Saagu meie nimekirjad

panustada aastas ligi 1200 euro võrra rohkem!

Andrus Ansip

pikemad kui eales varem. Saagu meie valimisprogrammid ja
nende järgi järgmisel neljal aastal toimuv valitsemine kompe-

/.../ Euroala riikide rahanduste erinevused on ilmsed ja selle

tentne ja edukas. Kohalikud volikogud, mis valitakse järgmisel

valguses on loomulik ka küsimus euro tulevikust. Euro on ja

sügisel, viivad Eesti Vabariigi sajanda iseseisvusjuubeli künni-

jääb Euroopa ja kogu maailma jaoks positiivseks saavutuseks.
/.../ Lisaks vanemahüvitisele, mille põhimõtteid me muuta ei

Seda isegi juhul, kui mõni riik tulevikus tublimatega sammu

luba, ja kohe-kohe jõustuvale vanemahüvitise jätkule vane-

pidada ei suuda ja euroriikide hulgast välja kukub. Päris kind-

mapensioni näol on ka ootusi, mis seni veel täitumata. Üks olu-

lasti oli Eesti liitumine euroalaga kasulik samm, millest on

lisematest on kindlasti lastetoetuste tõusu ootus. Seepärast

majandus juba praeguseks palju võitnud. Euroga liitumise aas-

ongi valitsuse üks kõige tähtsamaid ülesandeid lähiajal laste-

tal kasvasid erakordselt kiiresti välisinvesteeringud ja eksport.

toetuste reformi läbiviimine. /.../

Ettevõtjad on hinnanud Eesti eurole ülemineku mõju nende
tegevusele positiivseks. Ent euro on Eestile olnud alati midagi

Pakume oma partneritele ja avalikkusele arutamiseks välja

enamat, kui üksnes majanduslik kvaliteedimärk. Euro on olnud

lastetoetuste reformi, mille kohaselt kahekordistuvad kahe

ka Eesti julgeoleku suurendamise projekt, mis on tõstnud meid

aastaga kõige kitsamates tingimustes elavate laste toetused.

sele. Meie vastutame selle eest, et Eesti oleks viie aasta pärast
riik, mille üle saame kõikjal Eestis ringi käies uhkust tunda.

Martin Kukk
/.../ Hea, et taas on käivitunud ühiskondlik debatt erakondade
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Igor Gräzin
/.../ Turumajandust ei saa käskida Jeesuse kombel, kes ütles
tõbisele: „Võta voodi ja kõnni”. Mida me ka ei räägiks, seal,
kus hinnad arutult kasvavad ja kaubad kallimaks lähevad, seal
turumajandust ja konkurentsi ei ole.
Ma teen järelduse kampaaniaks ja see on: vaadake hoolega,
kas kõikjal meie maakondades on piisavalt tagatud – mitte ainult sõnas, vaid ka teos – see, et kõigil ettevõtjatel on piisavalt
vabadusi ja võimalusi selleks, et oma asja teha? Ja kas me ka
erakonnana oleme teinud kõik selleks, et olla toeks ja abiks
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kõigile, kellel on julgust alustada ja hoida käigus ärisid ja tööd
ka siis, kui see mitte alati, või tegelikult mitte kunagi, kerge ei
ole? /.../

Paul-Eerik Rummo

Ükskõik, millised on tegelikult tõed, need asjad tuleb omava-

/.../ Nõustun kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasiga,

hel lahti rääkida. Ja sellepärast tahan ma siit tribüünilt kõigile

kes on varsti juba aasta aega väsimatult korrutanud, et kõrg-

erakonnaliikmetele öelda: kui on ükskõik milline mure, teile

haridusreformi vajame seepärast, et elluastujad-ülikooli-

tundub, et kontor tahab teie piirkonnale midagi justkui ette

lõpetajad oleksid tööturul konkurentsivõimelisemad, et neil

kirjutada, või teile tundub, et tehakse vale otsus, või et mingi

oleks tulevikus parem palk ja parem elu, ning kinnitanud, et

asi teile lihtsalt ei meeldi, siis minge enda piirkonnas valitud

kõrgharidusreformiga peavad kaasas käima nii vajaduspõhised

Riigikogu liikme juurde, võtke kokku piirkonna juhatus,

õppetoetused kui ka tulemusstipendiumid.

kutsuge enda piirkonnast valitud Riigikogu liige või minister
endale külla. Rääkige! Kui me kõik räägime, siis uskuge,

/.../ Justiitsministeerium on viimase aasta jooksul koostöös

probleeme ei tekigi. /.../

parlamendiga saanud hakkama ülesandega, mis teinuks au ka

Jüri Kuusk

Suurele Tõllule – avaliku teenistuse seadusega. Eesmärgiks oli
luua kaasaegne, lihtne, selge ja efektiivne ametnike töökorraldus ning läbipaistev ja õiglane riigi leival olijate palgasüsteem,

/.../ Õige meeskond on see, kes on koos kapteniga tormil vas-

mis võtab arvesse tööturgu, isiku vastutust ja konkurentsivõi-

tas ja teeb oma tööd. Küll pärast on aega asju klaarida, asjust

met.

rääkida. Ja ma tahaks öelda seda, et saarlased ongi just selle
meeskonna liikmed, kus kogu rida teeb tööd selle nimel, et

Paralleelselt käib eripensionireform, mille vajaduse kohta

kurss oleks õige ja laev hoitud. Ja mul on hea meel ka selle üle,

saab ära tuua Remo Holsmeri sõnad, et kui vabariigi algusaas-

et meie 11 000 liiget ongi sellel teel.

tatel oli eripension üks osa motivatsioonipaketist, et inimesi
avalikku teenistusse meelitada, siis praeguseks on see süs-

/.../ Mul on mitte ainult oletus või lootus, vaid ka üsna kindel

Kui siin tsiteerida üht kurikuulsamat majandusteadlast, siis kui

teem ajale jalgu jäänud. Pealegi on eripensionide saajate arvul

teadmine, et need meie erakonna väärtused, mille nimel me

see on kriis, siis selles kriisis ma tegelikult elada tahaksingi.

ja selleks kuluval rahal komme aastatega kasvada, kuid see

tegelikult kokku oleme tulnud ja selle erakonna moodustanud,

Olgem ausad: meilid käivad, pole küsimust. Inimesed arutavad,

raha tuleb maksumaksja taskust. Riigikogu liikmed ei saa eri-

on meil igaühel teada ja on meil igaühel nii hästi südames kui

omavalitsusjuhid saavad kokku; rasv, mis on natuke meie püksi-

pensioni juba kümmekond aastat. Hiljutine seadusemuudatus

ka mõistuses.

rihma vahele kogunenud, väheneb silmnähtavalt. Mida hing

kaotas riigikontrolöri ja õiguskantsleri eripensioni. Soovime

veel tahad? See ongi areng. Kui paljud näevad selles kriisi, siis

selle reformiga jätkata.

Ja meie kui liberaalide suurimaks väärtuseks, kui nüüd siiski

mina näen selles arengut ja võimalust suhelda meeskonnaga.

minna suuresõnaliseks ja veidi abstraktseks, on teatavasti vabadus. Meie, kui soovite, reliikviaks, on vabadus. Ja praeguses
kontekstis tähendab see eeskätt seda, et igaühel meist, kes on
erakonnaga ühinedes andnud kes sõrmekese, kes võib-olla roh-

/.../ Tulevikus ootame, et eraettevõtted hakkavad majan-

salt ära. /.../

dusse tervikuna enam investeerima ja riigi osakaal selles

Jaanus Tamkivi

kem kui sõrmekese Eestis poliitika tegemisele, Eesti inimeste

väheneb. Ettevõtluse toetamiseks alandasime hiljaaegu
riigilõive. Maksukoormuse osas oleme taas valmis asuma selle
alandamise teele. Esimesena alaneb tuleval aastal töötus-

ja Eesti riigi tuleviku heaks, on võtnud sellega endale vabaduse, kinnitanud oma vabadust, vabadust mõelda, vabadust
kaasa rääkida, vabadust kaasa otsustada ja vabadust vastutada

Aasta pärast oleme valimisteks tippvormis ja võtame need liht-

/.../ Tänavu kasvavad avaliku sektori investeeringud 28

kindlustusmakse. Otsustatud on tulumaksu alandamine. See

protsenti 1,25 miljardi euroni. See arv on läbi aegade suurim.

jätab töötegijatele kätte rohkem raha, mitte ei pane neile täiendavat koormust, et keegi tark saaks kusagil midagi ümber jaga-

kulub täiendavalt 72 miljonit eurot (kokku ligi 1,36 miljardit

da ning osa endale jagamise eest tasuks jätta.

nende otsuste eest, mis me üheskoos langetame. Seisab ees

Meelis Atonen

1. aprillist suurenesid pensionid. Pensionide väljamakseteks

väga palju tööd – suurem väärtus vabaduse kõrval on vastu-

/.../ Mul on väga tihti olnud erakonna üldisest otsustamis-

tusrikas töö nende lubaduste, nende ideede ja nende plaanide

meelsusest erinev arvamus. Nii aktiivses poliitikas kui ka nüüd

eurot) ning keskmine vanaduspensionär saab aastas 156 eurot

elluviimiseks, mida me oleme omale kohustuseks võtnud oma

hiljem. Ja ma ei ole kunagi tundnud, et mind oleks erakonnas

rahva ees. Ma usun, et see vastutustunne on meist igaühe süda-

seetõttu kuidagi tõrjutud või minu peale viltu vaadatud. Ikka

mes olemas. Elagu Reformierakonna vastutusrikas tegevus!

kõik toimis ja kõik oli ilus. /.../

rohkem.
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Spordipäev Haapsalus
Aktiivsed reformierakondlased üle Eesti kogunesid kevadisse Haapsallu, et võtta mõõtu erinevatel spordialadel. Selgusid erakonna
parimad tennises ja korvpallis ning esimest korda pandi end proovile ka meeskondlikus kümnevõistluses. Fotod: Rain Hansen

Päeva üks raskemaid alasid oli 1500 meetri jooks, kus Riigikogu liige Lauri Luik kindlustas üldvõidu Läänemaale
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Tennise finaalmängus
servimas Jõgeva linnapea
Kalmer Lain

Meeskondliku kümnevõistluse esimene ala:
100 meetri jooks

Tennise finaalmängus servi
vastu võtmas Lääne maavanem Innar Mäesalu

Tallinna ja Tartu võistkonnad
omavahel mõõtu võtmas

Spordipäeva esimene ala:
meeskondlik pendelteatejooks.
Esikoha napsas Läänemaa

Suurt huvi nii võistlejatele
kui ka publikule pakkus
teivashüpe. Pildil peaministri nõunik Henri Arras
esimest katset sooritamas

Margus Luik teivashüppel

Ka lapsed leidsid enda jaoks erinevaid mänge

Meeskondliku
kümnevõistluse võitis
Läänemaa

Tenniseturniiri võidu vormistas Innar Mäesalu, teiseks jäi
Kalmer Lain ja kolmandaks
Sulev Vare
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Peaminister julgeolekust, pealinnast ja kultuuriehitistest
Küsis: Henri Arras

Reformikiri annab ülevaate peaminister Andrus Ansipi seisukohtadest erinevatel ühiskondliku arutelu teemadel.

20

Tänavu möödus viis aastat pronksiöö
laamendamistest Tallinnas. Eesti on riigina
võrreldes selle ajaga kahtlemata palju kasvanud, kuid kas midagi taolist võib siiski korduda?

Välja on kujunenud arvamus, et pealinna
ja riigivalitsuse vahel on tugev vastasseis.
Linnameedia paljuski sellele vastandamisele
keskendubki. Kas valitsus suhtub Tallinna
teisiti kui teistesse linnadesse ja valdadesse?

Ma loodan, et taolised sündmused ei kordu enam mitte kunagi,
aga garantiid ei saa keegi anda. Kindlasti on riik praegu taolisteks
olukordadeks märksa enam valmis, kui ta oli viis aastat tagasi.
Aga tunnistagem – viis aastat tagasi ei olnud paljuski meie endi
kätes, kas taoline märatsemine saab toimuma või mitte. Neid
pingeid ei eskaleeritud siit Eestist, vaid hoopis kaugemalt ja
seda tehti aastate jooksul. Seega oli see mingil määral ikkagi
sundseis, milles valitsus oli. Ja loomulikult – kui küsimuse all on
see, kas Eesti riigis langetatakse otsuseid Toompeal
Stenbocki majas või tulevad otsused Kremlist, siis sellele küsimusele tuleb
adekvaatselt vastata.

Valitsus ei ole kohelnud Tallinna kuidagi teistmoodi kui teisi
omavalitsusi. Vastupidi. Näiteks on valitsus otsustanud anda
Tallinna linnale miljard krooni, et ühele trammiliinile uued
trammid soetada ja rööpad vahetada. Ja mis me vastu saime?
Tasuta ühistranspordi. Tallinnas liiguvad ringi 25-aastased
trammid ja linn ei suuda neid kuidagi välja vahetada. Valitsus
annab miljard krooni uute trammide jaoks ja Tallinna linn ei pea
seda isegi ära märkimise väärseks. Ikka öeldakse, et nendelt on
kunagi midagi ära võetud, ja ei märgata seda, kuidas näiteks
Kyoto saasteühikute müügist laekuvatest vahenditest on ka
Tallinna linna hoonete remontimiseks märkimisväärseid summasid antud.
Ka maade üleandmisel ei ole mitte kunagi valitsuse jaoks olnud
argumendiks see, et Tallinna linna ei juhita eriti vastutustundlikult, ja maade andmisest pole sel põhjusel kunagi keeldutud.
Oleme kõik linna küsitud maad, mille Tallinna linnale üleandmine
on põhjendatud, ka linnale andnud. Alates ülemöödunud valimistest antud maade väärtuste kogusummat võime me mõõta
selles samas suurusjärgus – miljard krooni.

Kunstiakadeemia ümber keerelnud emotsioonid on nüüdseks rahunenud ja tundub, et osapooled keskenduvad ühisele eesmärgi saavutamisele. Kas Kunstiakadeemia saab kunagi
uue hoone?
Nii Kunstiakadeemia kui ka Haridusministeerium on jõudnud
arusaamisele, et selles finantsperioodis ei ole võimalik Kunstiakadeemiale ette nähtud Euroopa Liidu vahendeid sihipäraselt
ära kasutada. Meil ei ole õigust riskida nii, et hakkame ajaga
võidu jooksma ja peame lõpuks tunnistama, et kahju küll, aga

Foto: Peeter Langovits / Postimees

jäime siiski alla. Kui me näeme, et meil on probleeme vahendite õigeaegse ja sihipärase kasutamisega, siis tuleb leida neile
vahenditele uued rakendused, et need Eesti rahva jaoks kaduma
ei läheks.
Kunstiakadeemia tuleks ehitada järgmisest eelarveperioodist
Euroopa Liidu vahendeid kaasates. Minu hinnangul tähendab
see Kunstiakadeemia hoone ehituse edasilükkumist maksimaalselt aasta võrra, aga see aasta on praegusel juhul ilmtingimata vajalik, sest Kunstiakadeemial ei ole ju ehitusluba, vaid
ainult tingimuslik ehitusluba, mille tingimused ei ole täidetud. Mis puudutab asukohta, siis minu hinnangul tuleb Kunstiakadeemia hoone ehitada sinna, kuhu ta on kavandatud.

Juba 1996. aastal otsustas Riigikogu, et Eesti
Rahva Muuseum on riiklikult tähtis kultuuriobjekt, mis tuleb valmis ehitada. Kuid paraku ei saanud planeeritud rahastamisskeem
Euroopa Komisjonist heakskiitu. Kas parlamendi ülemöödunud kümnendil tehtud otsus
lükkub taas määramatusesse?
Eesti Rahva Muuseum on Eesti rahvale oluline teadus-, kultuurija haridusasutus ja alles seejärel lihtsalt muuseum. ERM tuleb
valmis ehitada. Selles on kõik valitsuse liikmed veendunud, et
ERM-i läheb Eestile vaja. Me oleme ka oma koalitsioonilepingus
kokku leppinud nelja aasta jooksul Eesti Rahva Muuseumi valmis ehitamise, kuid praegu tuleb ilmselt tunnistada, et lõpuni
valmis me seda muuseumi ehitada ei jõua. Me mitte ainult ei
leppinud koalitsioonikõnelustel kokku, et me ehitame ERM-i
valmis, vaid leppisime ka kokku, mis vahenditest see valmis
ehitatakse. Selles rahastamise skeemis nägime ette põhiosas
ehk 500 miljoni krooni osas Euroopa Liidu vahendite kasutamist.

Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht

Paraku leidis Euroopa Komisjon, et ERM ei ole niivõrd turismiobjekt, et seda saaks rahastada Euroopa Liidu turismimeetmest.
Kuid Kultuurkapitali vahenditest 25 protsenti on ette nähtud
just nimelt investeeringutena kasutamiseks. Seadusega on ette
nähtud ka kolm objekti, milleks Kultuurkapitali investeeringuvahendeid tuleb kasutada. Need kolm objekti on Kumu kunstimuuseum, Muusika- ja Teatriakadeemia ning ERM. Praeguseks ongi järele jäänud kaks objekti, milleks Kultuurkapitali
investeeringuteks mõeldud vahendeid kasutada saab. Vahendid tulevad Kultuurkapitalist, kuid küsimus on vahepealses
finantseerimises. Ehitus ei kesta nii kaua, kui Kultuurkapitalil
tuleb selle ehituse maksmiseks vahendeid koguda. Aga nagu
ütlesin, on valitsus ühel meelel, et Eesti Rahva Muuseumi uus
maja tuleb ehitada ja see tuleb ehitada Tartusse Raadile.
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Riigi eelarvestrateegias
seati järgneva
nelja aasta
sihid
Tekst: Eva-Liisa Õng
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Aprilli lõpus valitsuses heaks kiidetud riigi eelarvestrateegia seab järgnevaks neljaks aastaks valitsuse eesmärgiks toetada
majanduskasvu ja tõsta konkurentsivõimet, mis annab elanikele suurema kindlustunde ja soodustab heaolu kasvu. Järgmiseks aastaks on kavas jõuda valitsussektori eelarvega struktuursesse ülejääki ning eesmärk on see 2016. aastaks kasvatada
ühe protsendini SKP-st.

Eesti majandus on saavutanud stabiilse
kasvutaseme

Eelarve tasakaal annab tarbijatele kindlustunde

tarbekad ja vastavuses riigi võimalustega. Muuhulgas korras-

eurot aastas rohkem kätte;

tatakse sel eesmärgil üldhariduse koolivõrk, et igas gümnaasi-

kohustuse tasuda 4000 eurot kuus ületavalt töötasult

umis oleks õpilastele tagatud õppe kõrge kvaliteet ja valiku-

sotsiaalmaksu pensioniosa alates 2014. aastast kaota-

võimalused. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas on kavas ümber

mine, mis aitab Eestisse luua kõrge väärtusega töökohti;

kujundada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteem.

tulumaksu langetamine alates 2015. aastast 20 protsendi-

Lisaks on riigisektori tõhusama tegutsemise eesmärgil kavas

le, mis jätab keskmise sissetulekuga perele aastas umbes

jätkata tugiteenuste tsentraliseerimise, ühishangete läbi-

160 eurot rohkem kätte.

viimise ja kinnisvara korralduse tsentraliseeritud valitsemisega ning finantsarvestuse arendustega, mis aitavad tulevikus

Maksulaekumisi on valitsusel kavas parandada maksude

efektiivsemad olla. Uute tegevuste alustamisel peavad minis-

parema kokkukogumisega, vähendades eelkõige varimajan-

teeriumid vaatama üle senise rahastamise ning oma vald-

duse osakaalu. Meetmed varjatud majanduskäibe osakaalu

konnas prioriteete seadma.

vähendamiseks on kolm. Esiteks e-arvete ja e-kviitungite
register, mis tähendab ostu- ja müügitehingute kohustuslikku

Maksupoliitika eesmärk on alandada tööjõumakse
Maksupoliitika põhisuunad jäävad samaks ja seoses tööjõumaksude alandamisega alaneb üldine maksukoormus 2016.
aastaks 32,3 protsendini SKP-st. Maksukoormust aitavad
kahandada:

Rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et riigieelarve hoitak-

järgi on valitsussektori struktuurne eelarve terve strateegia-

se ka lähiaastatel tavaolukorras ülejäägis, nii nagu on kokku

perioodi ülejäägis. Struktuurne ülejääk tähendab, et nomi-

lepitud, ning prognooside mõningane kärpimine välistingi-

naalsest valitsussektori eelarvepositsioonist on eemaldatud

muste halvenemise tõttu ei saa seda hoiakut muuta. Eesti

ühekordsed ning majandustsükli mõjud. Eelarve püsiv ülejääk

majandus on saavutamas võimetekohast kasvutaset ning

toetab majanduskasvu ja võimaldab reserve taastada.

püsivalt tasakaalus eelarve annab ka kodanikele ja ettevõte-

kohustusliku kogumispensioni kõrgemad riigipoolsed
sissemaksed omapoolsete maksetega jätkanuile;
töötuskindlustusmakse vähendamine alates 2013. aas-

tele suurema kindluse ning turvatunde.
Valitsuse prioriteetideks on majanduskasvu soodustamine,
konkurentsivõime edendamine, tööhõive suurendamine, iibe

EL riikide kogemus näitab, et eelarve tasakaal on oluline tarbi-

kasv ning tervena elatud eluea kasv. Selleks, et majandus-

jate kindlustunde tagamiseks. Tasakaalus eelarve:

kasvu toetada, tuleb eelarve viia püsivasse ülejääki ja reservide mahtu kasvatama hakata. Nominaalse ülejäägini jõuab

aitab vältida intressikulude kuhjumist;

valitsussektor 2014. aastal ning 2016. aastaks kasvatab selle

tähendab võimetekohast kulutamist;

0,9 protsendini SKP-st.

tekitab välispartnerite ja investorite silmis usaldust
ning loob seega eeldused kiiremaks majanduskasvuks;

Eelarvestrateegia üks eesmärke on kasvatada riigi reservide

annab sõnumi riigi kodanikele, et nemadki mõistlikult

mahtu, mis tagaks stabiilsuse ka tulevikus. Oodatust posi-

majandaks.

tiivsema majandusarengu korral suunab valitsus suurema
maksutulu ülelaekumise reservi, et taastada vajalik puhver

Majandus võib kasvada ka oodatust kiiremini, kui suudame in-

tulevikuks.

vesteerida rohkem ja teha tulemuslikumat tööd. Selleks jätkab

olemasolu ja keskkonnasäästlikkus. Ettevõtja kasu aga kuluaruannete lihtsam esitamine, eeltäidetud käibedeklaratsioonid
ning konkurentsitingimuste paranemine.
Teine meede näeb ette töötajate registreerimise kohustust
esimesel tööpäeval, probleemsed on eelkõige ehitus-, toitlustus- ja majandusteenuseid pakkuvad ettevõtted. Kolmandaks

tast, mis jätab keskmise sissetulekuga perele umbes 160
Riigi eelarvestrateegia 2013–2016 ja stabiilsusprogrammi 2012

registreerimist. Tarbija kasu on laiendatud garantii, kviitungite

valitsus struktuursete reformidega, et kulutused oleksid otsAllikas: Rahandusministeerium

korduvalt aktsiisikaupa üle piiri toimetavate isikute maksustamine – edaspidi saab isik aktsiisikaupa maksuvabalt tuua näiteks vaid ühe korra nädalas, ülejäänud korrad lähevad maksustamisele.
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Eesti Rahva Muuseum –
see on meie enda lugu
Tekst: Õnne Pillak

Kultuuriministri nõunik Õnne Pillak annab ülevaate Eesti Rahva Muuseumi kujunemisloost ning selgitab, miks on Eesti riigi
uhkuse asi uus muuseumihoone valmis ehitada.

U

ute maanteede, kaubanduskeskuste ja sadamate
ehitamine ehk investeeringud tulevikku on saanud
igapäevaseks. Üks selline investeering on Eesti Rahva
Muuseumi uue kodu rajamine Tartusse.
103 aastat tagasi Tartus asutatud Eesti Rahva Muuseum kasvas välja meie endi seast, kui „maarahvas” hakkas end rahvana
tunnetama ja omas kultuurilist mälu. Saadi aru, et Eesti rahvakultuur on väärtus, mille üle tasub uhkust tunda ning mida tuleb
säilitada tulevastele põlvkondadele.

Üle saja aasta planeerimist
Eesti Rahva Muuseumi ehitamist on püütud alustada viimase
saja aasta jooksul juba viis korda.
Juba ERM-i alguspäevil oli maja ehitamine üheks muuseumi
oluliseks eesmärgiks. Muuseumi esimeses põhikirjaski seisis
selgelt, et „oma ülesannete täitmiseks muretseb ühisus Muuseumi tarvis otstarbekohased ruumid”. Eesmärgi täitmiseks
moodustati koguni spetsiaalne ehitustoimkond. Toona hinnati
muuseumihoone hinnaks 8000–10 000 rubla, kuid kavandid
jäid segaste aegade tõttu vaid paberile.
Uuele katsele mindi omariikluse saabudes. Pärast
mitmeid edutuid katseid muuseumile maja leida
andis Vabariigi Valitsus ERM-ile loa kasutada
vahepeal ülikooli valdusse läinud Raadi
mõisa hoonet, mis varem kuulus von

Liphartidele. Eesti Rahva Muuseum koos mõisa pargikompleksiga sai populaarseks kohaks nii tartlaste kui Tartu külaliste seas.
Seda kuni Teise maailmasõja puhkemiseni, kuna sõja lõpuks jäid
mõisast järele vaid varemed ja ümbruskond langes Nõukogude
Liidu sõjaväe käsutusse. ERM-i uueks asukohaks sai aga endine
kohtuhoone Veski tänaval, millele lisandusid hoidlapinnad EELK
Pauluse kirikus ja EAÕK Püha Aleksandri kirikus Sõbra tänaval.
1993. aastal andis Tartu linn muuseumi valdusesse endise
raudteelaste klubihoone Kuperjanovi tänaval. 1994. aasta kevadel avati põhjalikult remonditud hoones püsiväljapanek „Eesti.
Maa, rahvas, kultuur”. 1996. aastal võeti Riigikogus vastu üksmeelne otsus Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi
ja Eesti Rahva Muuseumi ehitamise kohta.
Nüüdseks on vastuvõetud otsusest enamik täidetud. Jäänud on
veel Eesti Rahva Muuseum, mille valitsus on otsustanud rajada
Tartusse Raadile.

Miks just Tartu?
Eesti Rahva Muuseumi ehitamine Tartusse Raadile otsustati lõplikult üheksa aastat tagasi, kui 2003. aasta
juunis langetasid kolm ekspertnõukogu –
arhitektuuri-, muinsuskaitse- ja
muuseuminõukogu –
ühise otsuse.

Praegu ei ole toonases otsuses alust kahelda. Tegu on meie
rahvusmuuseumi koduga alates selle loomisest.
Tõsiseltvõetavad ei ole ka skeptikute arvamused, et inimesed ei
leia Tartut ja sinna rajatavat ERM-i üles. Tartu on Eestis suuruselt
teine linn, Tartu on vaimsuse ja ülikoolilinn. ERM-i ehitamine
Tartusse on ka regionaalpoliitiliselt oluline samm, millega muudetakse Lõuna-Eesti pealinn veelgi atraktiivsemaks.

Maa peal ja raudbetoonist
2006. aastal rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitnud ERM-i
eskiis „Mälestuste väli” valiti välja 108 töö hulgast. Maamärki
sümboliseeriv võidutöö kujutab endast väikerahva liikumist ja
elujõudu, arengut minevikust tulevikku. Paraku on avalikkuse
mällu jäänud aga eksiarvamus, et tegu on pika pooleldi maa all
oleva klaasist kasvuhoonega. Olgu siis veelkord üle korratud,
et tegu on raudbetoonist majaga, mis asub maa peal. Maa alla
jäävad vaid vaivundament ja hoidlad.
Raadile rajatava muuseumi puhul oleks ühekülgne keskenduda
ainult hoonele. Tegu on tervikliku kultuurikeskkonnaga, kus
maja on „Mälestuste välja” keskpunkt. Hoone ümber jäävad
loodus- ja puhkerajad. Selle läheduses on Raadi mõis ja järv.
Mõisasüdant ning moodsat hoonet hakkab sisuliselt ning tegevuse kaudu ühendama igipõlistele legendidele ning pärimusele
toetuv, kuid kaasaegselt vormistatud „Pärimuste park”. Kogu
kompleks on koht, kus on ruumi sotsiaalseks suhtlemiseks või
üksiolemiseks. See on põnev, atraktiivne ja hariduslikku väärtust
omav paik kogu perele.

Raha ja suurus
Tänavu aprillis ERM-i aastakonverentsil esinenud Liverpooli
Rahvusmuuseumide direktori David Flemingu arvates saab
rajatav Eesti Rahva Muuseum olema üks maailma parimaid
muuseume. Meil on muljetavaldavad väljapanekud ja kogudes
ootavad veel paljud vaatamisväärsused kapist välja toomist,
kuid puudu on sobiv keskkond, kus meie rahvakultuuri tutvustada. Museaalide arv kasvab aastas keskmiselt 1000 ühiku võrra
ja need ei ole õllekapad, nagu ekslikult arvatakse. Uus maja on
vajalik, sest praegused tingimused ei ole rahvusmuuseumile ega
museaalidele kohased. Teadkem, et selle muuseumi sisu saab
olema läbilõige sajanditest, kuid hoone ja selle tehnilised lahendused tulevikku vaatavad.
Kõvasti on arutatud selle üle, kui suur peaks ERM olema ja kas
oleks võimalik ehk olemasolevat projekti väiksemaks teha. Teoreetiliselt on kõik võimalik, kuid see tähendaks uut konkurssi,
vaidlusi ja ERM-i ehitamise algust veelgi kaugemas tulevikus.
Praegu stardivalmis projekti on autorid viimseni valmis lihvinud
ning hoone mahtu on juba tuntavalt vähendatud. Järgmine samm
saab olla vaid ehitusega alustamine.

On tõsi, et ERMi ehitamiseks vajaminevate
vahendite puhul on
tegu suure investeeringuga, kuid selle hilisemale
majandamisele
on mõeldud võimalikult energiasäästlikult.
Kokku on planeeritud
uue hoone tarbeks 87
miljonit eurot ning need
vahendid tuleb leida meil
endil, sest Euroopast
küsitud rahale oleme saanud eitava vastuse. Mitte,
et tegu oleks olnud halva
projekti või vale eesmärgiga. Põhjuseks oli see, et
ERM-i ehitamiseks taotleti
raha turismi arendamise
meetme raames, kuid
muuseum ei ole suunatud
üksnes turismi arendamisele. Tegu on kultuuriehitisega, mis on suunatud inimeste harimiseks, meie rahvakultuuri arendamiseks, hoidmiseks ja tutvustamiseks.

Praegused tingimused ei ole rahvusmuuseumile
ega museaalidele kohased. Teadkem, et selle
muuseumi sisu saab olema läbilõige sajanditest, kuid hoone ja selle tehnilised lahendused
tulevikku vaatavad.
Eesti Rahva Muuseumi projekti ettevalmistamisse eraldati
2007.–2011. aastal 9,3 miljonit eurot. Valminud on ehituse
tööprojekt, reostusest ja Nõukogude armeest maha jäänud
hoonete varemetest on puhastatud 40 hektarit territooriumi.
Hoone ehituseks ja sisustamiseks ning näituste rajamiseks on
vaja investeerida veel 78,5 miljonit eurot ja see on kavas katta
mitmest allikast – riigieelarvest, Kultuurkapitali sihtotstarbelisest finantseeringust ehitusperioodil, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) omavahenditest ja puudujäävas osas ka laenurahast, mille tagasimaksed kataks aastate jooksul Kultuurkapital
temale seaduse alusel laekuvast hasartmängumaksust.
Eesti on taasiseseisev olnud 20 aastat – me oleme selle üle
uhked. Aga meie oma aja loost rääkiv pärand on jätkuvalt ilma
koduta – selle üle me ju uhked olla ei saa.
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Iga töötute
koolitusse
investeeritud
euro toob
tagasi neli
eurot

Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Koolituse osutamise põhimõtete muutmise kõrval mõjutas
tööturukoolituse tulemuslikkust ka koolituskaardi rakendamine,
mis võimaldab töölesaamiseks vajalikku koolitust pakkuda
kiiresti ja paindlikult.

Tekst: Hanno Pevkur

Ametialase koolituse mõju hinnangute põhjal viis Töötukassa
läbi ka kulude-tulude analüüsi. Koolituse kulu tasuvusmoment
ehk hetk, mil tulud ületavad kulud, tekib kaheksandal kuul
pärast koolituse lõppemist (vt joonis 1). Kahe aasta möödudes
on tulude ja kulude suhe 4/1. See näitab, et iga koolitusse
investeeritud euro on ühiskonnale tagasi toonud neli eurot.
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Töötukassa viis eelmisel aastal läbi ja avaldas sel aastal
tööturukoolituse mõjuanalüüsi, mis näitab, et oleme
õigel ajal õigeid valikuid teinud – iga töötute koolitusse
investeeritud euro toob kahe aastaga tagasi neli eurot.

Joonis 1. Ametialase koolituse kulud ja tulud
Andmed: Eesti Töötukassa

E

Mõjuanalüüsist selgub, et Töötukassa pakutud tööturukoolitus
on selles osalenute töölesaamise väljavaateid ja töötusjärgset
palka suurendanud. Tööturukoolitus on töötute tööleaitamisel
olnud kulutulus, tuues igalt investeeritud eurolt ühiskonnale
kahe aastaga tagasi neli eurot.
2009. ja 2010. aastal lõppenud koolituste võrdlus kinnitas, et
tööturukoolituse osutamise põhimõtete muutmisel 2010. aasta
alguses oli töötute töölerakendumisele positiivne mõju. 2009.
aastal lähtuti töötutele koolituse pakkumisel nende isiklikest
soovidest, 2010. aastal sellest, millist koolitust konkreetne töötu
töölesaamiseks vajas. Kuna 2010. aasta koolituste tulemusel
tõusis oluliselt ka koolitusel osalenute töötusjärgne palgatase
(mida 2009. aasta koolituste puhul ei täheldatud), võib öelda, et
soovidepõhiste koolituste asemel vajadustepõhiste pakkumisel
on veelgi positiivsem mõju, kui ilmneb hõivemäärast.
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Põlvkondadevahelises solidaarsuses peitub
potentsiaal
Euroopa tähistab sel aastal aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastat. Aktiivsena vananemine
tähendab vananedes elust mitte vähema, vaid rohkema ammutamist – seda kas tööl, kodus või ühiskondlikus tegevuses.

Ühelt poolt on vanemaealiste elu jooksul omandatud teadmised
ja oskused tööturul vajalik ressurss, mis aitab majandust elavdada. Teisalt on oluline, et saadaks kauem oma perega seotud
olla ja lapselapsi kasvatada. Seda ei saa mõõta otseseid majanduslikke näitajaid kasutades, kuid sel on seosed kauem aktiivsena ja tervena püsimisega, samuti nooremate põlvkondade
emotsionaalselt toetamisega. Ka valitsusliitu moodustades
leppisime kokku, et eluea üldisest kasvust olulisem on just
tervena elatud aastate arv. Riik väärtustab sotsiaalselt aktiivselt
elu, mis tagab pensionile jäädes suuremad sissetulekud ning
annab kõigile võimaluse töötada nii kaua, kui ise soovitakse.
Et Eesti vanemaealistele lähitulevikus paindlikumaid töövõimalusi ja -tingimusi pakkuda, kvaliteetseid avalikke teenuseid võimaldada ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus soodustada, oleme otsustanud luua aktiivsena vananemise strateegia
aastateks 2013–2020.
Aktiivsena vananemise strateegia on suunatud nii 50-aastastele
ja vanematele elanikele, kes pole veel pensionile jäänud ning
osalevad aktiivselt tööturul, kui ka neile, kes tööturul enam
ei osale ning võivad vajada tervishoiu- ja/või hoolekandeteenuseid. Koostatava strateegia selgroo moodustavad märgusõnad, milleks on eakate tööhõive, elukestev õpe, teenused ning
kaasatus, sidusus ja vabatahtlik töö.

Tööhõive
Kuna rahvastiku vananemine toob vältimatult kaasa suurema
pensioniealiste arvu, on eakate tööhõive soodustamine järjest
olulisema tähtsusega.
Eestit on seni iseloomustanud ja ma loodan, et ka edaspidi iseloomustamas üks kõrgemaid eakate tööhõive määrasid Euroopa
Liidus. Eurostati andmetel oli Eesti Rootsi, Taani ja Saksamaa
järel neljandal kohal. See näitab, et Eesti vanemaealised töötavad ja soovivad töötada tunduvalt rohkem kui Euroopa Liidus
keskmiselt. Siiski on eakate veelgi suuremaks osalemiseks ja
ka tööandjate valmisolekuks eakaid tööturule tuua potentsiaali
veel küll ja küll.

Elukestev õpe
Et ka vanemas eas aktiivne olla, tuleb järjekindlalt enese harimisega tegeleda. Ühiskondlikes protsessides, sh tööturul, eduka osalemise eeldus on nii oma tegevusvaldkonda kui ka muu
ühiskonda laiemalt puudutavaga võimalikult hästi kursis olla.
Paljudes valdkondades ei tähenda kursisolek tänapäeval enam
aastate eest omandatud kutsetunnistust või diplomit, vaid pidevat uute teadmiste hankimist ja üha aktiivsemat suhtlust nii
teiste inimeste kui ka näiteks riigiga.

Teenused
On teada, et teenuste osutamise vajadus nii tervishoiu- kui ka
hoolekandeasutustes suureneb hüppeliselt pärast 75. eluaastat. Samas oleme Eestis järjekindlalt liikunud suunas, mis
võimaldaks inimestel ka kõrges vanuses oma koduseinte vahel
elada. Selleks on viimastel aastatel jõudsalt arendatud näiteks koduõenduse süsteemi, mille ilmekaks näiteks on koduõenduse ravijuhtude arvu pea kümnekordistumine viimase
kaheksa aastaga.

Kaasatus, sidusus ja vabatahtlik töö
Sotsiaalsest sidususest saame rääkida, kui erinevad inimrühmad on kõikidesse ühiskondlikesse protsessidesse võrdselt
kaasatud. Samas peame mõistma, et vanemaealiste sidusus
erineb nooremate omast. Eelkõige on ka sidususest rääkides
oluline rõhk töötamisel, kuna tööelu lõppemisega väheneb
oluliselt ka eaka sotsiaalne sidusus. Selle mure leevendamiseks
on oluline luua eakatele inimestele igakülgsed võimalused, et
aktiivsena vananeda – end täiendada, huvialadega tegeleda ning
kultuuri- ja ühiskonnaelus osaleda. Loomulikult oleneb palju
vanemaealiste enda aktiivsusest ehk sellest, kui palju nad ise
suudavad ja soovivad kasutada loodud võimalusi olla aktiivne,
suhelda ja ühiskonnas kaasa rääkida. Aga kui eakal on soov,
peab ühiskonnas olema võimalus seda soovi realiseerida. Mul on
hea meel, et Eestis on praegu teadaolevalt 94 päevakeskust, kus
eakatel on võimalus vabaaja tegevustes, arvuti- ja keeleõppekoolitustel ja muudes tegevustes osaleda.
Mida aktiivsem ja kaasatum on igaüks meist ka kõrgemas
vanuses, seda igas mõttes tervem ja ühtsem on ka ühiskond
laiemalt.

Tähtis teada!
Riigikogu arutas aprillis seda teemat olulise tähtsusega
riikliku küsimusena.
Üle 65-aastaste elanike osakaal rahvastikus on 130 aastaga neli korda kasvanud (4,2 protsendilt 17,2 protsendile).
Rahvastiku keskmine vanus on 130 aastaga tõusnud üle
16 aasta (23,5-lt 39,5-le).
Üle 85-aastaste osatähtsus rahvastikus on 40 aastaga
kasvanud 133 protsenti. Viimaste aastate juurdekasv on
kuus protsenti aastas.
Praegu sündinutest elavad enam kui pooled üle 80 aasta
vanuseks.
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Keit Pentus:
tulevik on puhta
loodusega

loomadele, taimedele ja maastikele liiga
teha. Kuigi Sa mainisid, et uued kaitsealad
pole eesmärk iseeneses, on ka selles
vallas kindlasti plaane?
Loomulikult. Meie sihiks on liikide ja elupaikade hea seisund ning
maastike mitmekesisus. Ja kuigi kaitsealade loomine pole eesmärk
omaette – Eestis on praegu kaitse all juba viiendik maismaast,
veealast pea kolmandik –, näeb näiteks metsanduse arengukava ette kümne protsendi metsade range kaitse. Et meil on sellest kümnendikust veel natuke puudu, siis tuleb kindlasti luua
kas uusi kaitsealasid või laiendada olemasolevaid. Ja kui leitakse
uusi, olulisi loodusväärtusi, tuleb neid loomulikult kaitsta.

Küsis: Annikky Lamp

et suur tähelepanu looduse kaitsmisele ja
loodusvarade säästmisele tõmbab
majandusarengule pidurit?
Ei, mina ei näe majanduslike ja keskkonnaeesmärkide vahel vastuolu, ma arvan, et need täiendavad teineteist. Pikas perspektiivis ei võida mitte need riigid või ettevõtted, kes kõige rohkem
saastavad, vaid need, kes oskavad oma ressursse kõige tõhusamalt kasutada ja loodust kõige vähem kulutada. Nutikus, säästlikkus ja uuenduslikkus on konkurentsivõime võtmeks. Ma olen
kindel, et tulevik on roheline, mitte pruun.
Foto: Raigo Pajula / Postimees

Foto: Raivo Tasso / Maaleht

Keskkonnaministeeriumis asuti juba 2003. aastal ette valmistama looduskaitse arengukava. Kevadel, kui praegusel keskkonnaministril täitus esimene ametisoleku aasta, sai ka arengukava valmis.

28

Keit, miks selle arengukava tegemine nii
kaua aega on võtnud? Kas inimesed ei
taha Eesti loodust kaitsta?

Jõudsimegi arengukava prioriteetide
juurde. Üks neist on loodusharidus?

Jah, arengukaval on kolm peamist suunda: looduse tundmise
parandamine, looduse mitmekesisuse ja elujõulisuse tagamine
Vastupidi, ma arvan, et pigem ongi asi olnud selles, et Eesti loodus
ning loodusvarade arukas
läheb siinsetele inimestele
kasutamine. Kuigi neid kolme
korda ning seepärast on
Riik
peab
hoolitsema
selle
eest,
et
heal
tasemel
on võimatu tähtsuse järgi
tahetud
ka
arengukava
loodusharidus oleks Eestis kõigile kättesaadav reastada, on minu jaoks just
koostamisel tõsiselt kaasa
loodushariduse
valdkond
rääkida. Ja see on loomumaast madalast reipa vanaduseni välja.
see,
mida
pean
kõige
muu
lik, nii peabki olema. Seda
aluseks. Inimesed üldiselt ei hoia asju, mida nad ei tunne või ei
suurem on rõõm selle üle, et suutsime pika protsessi otsad
mõista.
kokku tõmmata ja ka oma partneritega üksmeelele jõuda. Olin
hiljuti ühes raadiosaates koos Eestimaa Looduse Fondiga sellest
samast arengukavast rääkimas ja minu heameeleks olime „oponendiga” pea igas küsimuses ühel nõul.

Aga kui kõik tahavad loodust kaitsta, mille
üle siis üldse vaielda on?
Valikukoht on pigem see, kuidas see kaitsmine toimub. Näiteks,
kas meie eesmärk on muudkui kaitsealasid juurde teha, samal
ajal kui mujal loodusesse hoolimatult suhtutakse? Või mõtleme
ikkagi kõigepealt sellele, et looduse hoidmine oleks meie kõigi
jaoks loomulik? Ma ise olen veendunud, et kuigi looduskaitsealad ja seadused on tähtsad, ei saa looduskaitse olla miski,
millega tegelevad selleks ainult riigi poolt seatud inimesed
looduskaitseks ettenähtud alal. Seetõttu on ka värske arengukava vundament loodusharidus ning kaitsealade puhul keskendume eelkõige olemasolevate kaitsealade paremale tööle, uued
kaitsealad pole eesmärk iseeneses.

Mis loodushariduse vallas täpsemalt plaanis on?
Riik peab hoolitsema selle eest, et heal tasemel loodusharidus
oleks Eestis kõigile kättesaadav maast madalast reipa vanaduseni välja. See tähendab nii õppekavade täiendamist, teavituskampaaniaid ja uuringuid kui ka praktilisi ja moodsaid abivahendeid, näiteks mobiilirakendust, mis aitab huvilisel tundmatut taimeliiki määrata. Muuhulgas tahame lasteaedade ja
koolide kasutatavate keskkonnaprogrammide arvu kasvatada
270-lt 340-le ning programmi läbinute arvu suurendada 200 000
inimeseni. Usun, et paremad teadmised loodusest ning selle
seostest meie igapäevaeluga teevad meie töö ka arengukava
kahel teisel suunal palju lihtsamaks.

Keskmise eestlase jaoks tähendab looduskaitse ilmselt ikkagi seda, et riik ei lubaks

Meie fookus on aga sellel, et olemasolevad kaitsealad ka
tõepoolest toimiks ning loodushoid seal võimalikult hästi korraldatud oleks, see tähendab muuhulgas kaitsekorralduskavade ja
liigitegevuskavade koostamist. Viimaseid peaks 2020. aastaks
olema praeguse 45 asemel 220.
Eraldi tähelepanu vajavad kindlasti meie poollooduslikud
kooslused ehk sellised alad, mis tekivad inimese ja looduse
koostöös. Just poollooduslike koosluste säilitamise rasket ja
olulist tööd teevad näiteks Läänemaa mereäärsetel niitudel liikuvad Šoti mägiveised. Kaheksa aasta pärast peaks selliseid
hooldatavaid alasid olema praeguse 25 000 hektari asemel
45 000 hektarit.

Kolmas prioriteet puudutab loodusvarade
kasutamist. Miks Sa seda nii oluliseks
pead?
Maailm tarbib praegu iga aastaga 1,5 korda rohkem, kui loodus aasta jooksul tagasi toota suudab. Ehk kasutades analoogi
ühest teisest oluliselt valdkonnast, käitume hullemini kui Kreeka.
Et teist planeeti, millelt laenu võtta, ei paista hetkel kuskilt võtta
olevat, on ilmselgelt tarvis loodusvarasid kasutada praegusest
säästlikumalt ja tõhusamalt. Lühiajalise majandusliku kasu kõrval tuleb alati mõelda sellele, milline on tegevuse mõju loodusele
ning milline on puhta vee või õhu tõeline hind.
Eestis on selles vallas kõige teravamaks küsimuseks kindlasti
põlevkivi, mille kaevandamine ja kasutamine tekitab üle 80
protsendi meie jäätmetest, paiskab õhku 60 protsenti siinsest
CO²-st ja hõlmab ligi 80 protsenti veekasutusest. Oleme aga
põlevkivielektriga nii harjunud, et ei anna endale selle keskkonnamõjust tihtipeale aru.

Reformierakond on alati pidanud majanduse head tervist kogu ühiskonna arengu
väga oluliseks eelduseks. Kas Sa ei karda,

Kas teadsid, et...
Eestis on teada 26 600 liiki, tegelik arv võib aga küündida
üle 40 000.
Eesti maismaast on kaitse all 18, veealast 31 %.
1930-ndate lõpus oli Eestis 14 000 km2 metsa. Praeguseks on Eestis metsa juba 22 000 km2 ehk mets katab
maismaa pindalast üle poole. See tähendab, et iga Eesti
elaniku kohta leidub meil 2,5 Vabaduse väljaku suurune
metsatükk.
Eesti looduskaitse on üle 100 aasta vana, 1910. aastal
asutati meie esimene, Vaika linnukaitseala.
Suurim keskkonnakoormuse tekitaja Eestis on põlevkivi
– selle kaevandamine ja kasutamine tekitab üle 80
protsendi meie jäätmetest ja ligi 70 protsendi CO2-st ning
moodustab umbes 80 protsenti veekasutusest.
Aastas osaleb keskkonnahariduse programmides 80 000
inimest.
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Tekst: Kristen Michal, justiitsminister

30

Foto: Peeter Langovits / Postimees

Koduehitamine
muutub
lihtsamaks
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Huvitava faktina selgub selle aasta veebruaris avaldatud
Eurobaromeetri uuringust, et suurem osa vastanuist (53
protsenti) arvas, et kõige korruptsioonialtim valdkond on
ehituslubade väljastamine. See väljendab ka üsna selge
signaalina, et ehituse ja planeerimise valdkonna õigus on
killustatud ja ebaselge. Ilmselt on selles hinnangus osa
ka teadmisel, mis hiljuti ühe kohtuotsuse juures laiemalt
tsiteerimist leidis – kohati luuakse nii keeruline protsess,
et õiget inimest tundmata seda juba mõistliku ajaga ei läbi.
Kui üldse.

S

Vähendame bürokraatlikku asjaajamist,
kehtestame sellele täpsemad piirid, jätame
omavalitsustele võimaluse kontrollida ning
austame naabrite arvamust uute kodude
rajamisel.

Ja lõpuks on ettepanekuid, kuidas valdkond mõistlikumaks muuta, nii omavalitsuses töötavatel inimestel, huvirühmadel kui ka
korruptsioonitõrjujatel. Ebamäärasus, mis tuleneb kohati liiga
laiast ja ebaselgest otsustusõigusest, ei tee õnnelikuks ei ausaid
menetlejaid ega veel vähem neid, kes, paber näpus, asutuste
vahel liikudes endale uut kodu rajada tahavad.

Praegu peab ka näiteks eramurajooni uue elamu ehitamiseks
koostama detailplaneeringu, mis võib võtta aasta–kaks ja hulga
raha. Sellele järgneb veel ehitus- ja kasutusloa menetlus, mis
tähendab kokkuvõttes suurt aja- ning ressursikulu juba enne,
kui oma maja ehitama saab hakata.

Peaasi olgu ehitamine, mitte menetlemine
Mis siis muutub? Lihtsalt öeldes – vähendame bürokraatlikku
asjaajamist, kehtestame sellele täpsemad piirid, jätame omavalitsustele võimaluse kontrollida ning austame naabrite arvamust uute kodude rajamisel.
Nii ei ole uue planeerimisseaduse järgi enam üksikelamu püstitamiseks vaja detailplaneeringut ning lihtsamaks muutub ka
ehitusprojekti esitamine ja selle kooskõlastamine.

Tulevikus eristatakse vaba ehitustegevust ning teavitamis- ja
loakohustuslikku ehitustegevust. Vaba ehitustegevuse puhul
tuleb järgida ehitusseadustiku põhimõtteid – eelkõige ohutust
inimesele, varale ja keskkonnale – ning muid nõudmisi ei esitata.
Jutt on peamiselt väiksematest kuuridest, abihoonetest, koerakuutidest ja lipuvarrastest, aga ka tavapärastest elektripaigaldistest (väiksemad alajaamad). Samuti ei ole vaja teavitada ega
taotleda luba, kui rekonstrueeritakse, laiendatakse või asendatakse 20–60-ruutmeetrise ehitise osi.
Teavitamiskohustuslike ehitiste puhul tuleb avalikule võimule
ehitusregistri kaudu teada anda, et inimene soovib ehitama
asuda. Näiteks võiks teatise alusel ehitada enda tarbeks kuni
60-ruutmeetriseid hooneid. Ehk näiteks maja juurde saab rajada
terrassi või kuuri, kui see vastab üldplaneeringus lubatud ehitusmahule ja teistele tingimustele. Lisaks saab ehitada tavalist
maja, näiteks kuni 60-ruutmeetrist suvilat.

amamoodi teevad avalikkuses ning omavahelistes
vestlustes etteheiteid keerukale protsessile inimesed,
kes tahavad pere suurenemise tõttu oma kodu suuremaks ehitada või uut rajada. Just õnnelikud pole ka ettevõtjad,
kes kurdavad protsessi suure määramatuse üle – kas ja millal otsuse saab, ei tea. Kas selle saamiseks peab midagi tegema, isegi
see pole alati selge.

Peaks kõvasti pingutama, et mitte näha märke, et see valdkond vajab rahulikku ja arukat korrastamist. Ja seetõttu on
Justiitsministeeriumi algatus uue ehitus- ja planeerimisseaduse
loomiseks üsnagi oodatud sündmus.

Seega – veel lihtsamalt – kui ümberringi on kõigil kahekordsed
eramud, üldplaneering näeb selliseid ette ja projekteerija on
sarnaste ehitamisega arvestanud, siis on vaja vaid ehitusluba
omavalitsusest ja naabrite nõusolekut. Kui aga keegi üritab selle
üldplaneeringu raames samasse kohta rajada neljakordset maja,
siis see juba ilma detailplaneerimiseta kõne alla ei tule.

Näiteks, kui noor pere otsustab pärast lapse sündi asuda maja
ehitama, siis detailplaneeringu puudumise korral saavad nad
uude majja kolida alles siis, kui laps kooli hakkab minema. Kuid
ilmselt peavad kõik normaalseks, et majaehitus seisneb põhiosas siiski ehitamises, mitte paberimajanduses.
Seetõttu ongi mõistlik, et olemasoleva hoonestuse vahele jäävat üksikelamut saab ehitada detailplaneeringuta ja inimesed
saavad oma maad kasutada, ootamata aastaid paberite taga.
Loomulikult ei saa rajada uisapäisa ükskõik mida paberile panna
kõlbab. Kohustused ja võimalused peavad olema tasakaalus: tuleb järgida olemasolevat hoonestuslaadi ja üldplaneeringut ning
ka naabrid peavad nõus olema.

Maja saab laiendada ka detailplaneeringuta, kui laiendus jääb
alla ühe kolmandiku maja mahust. See aitab muuhulgas muuta
maju energia- ja keskkonnasäästlikumaks, näiteks paigaldada
hoonele päikesepaneele või renoveerida maja soojustamise käigus ka fassaadi.

Läbipaistev asjaajamine – liigub materjal,
mitte inimene, materjal näpus
Edaspidi menetlevad kooskõlastajad lube elektroonilise registri
kaudu ning inimene ei pea enam ise dokumentidega ringi jooksma. Kui praegu käivad inimesed kiirema menetluse huvides omavalitsusasutustes ehitusprojektile ise kooskõlastusi küsimas,
siis nüüd pannakse kogu protsess selgesse raamistikku ning iga
inimene saab jälgida, millises järgus tema menetlus on. Asjaajamise avalikkus on parim vahend hämarate tehingute vastu.
Selleks luuakse omavalitsusele elektrooniline menetluskeskkond, kus dokumendid liiguvad automaatselt, ning kui
vaidlusi pole, siis ei tohiks ehitusloa saamiseks minna üle 20
tööpäeva. Elektroonilise menetluskeskkonna osas on Majandusja Kommunikatsiooniministeerium teinud tublit tööd ja see on
hea näide sellest, kuidas riik peaks vähendama bürokraatlikku
asjaajamist ja inimeste jalavaeva.
Riigi tasandil vähendatakse korruptsiooniohtu sellega, et üks
ja sama haldusorgan ei korralda riigihanget, anna iseendale
välja ehitus- ja kasutusluba ega teosta kõige lõpuks iseenda üle

Foto: Margus Ansu / Postimees

järelevalvet. Näiteks tee-ehituses kavandatakse lahutada hanke- ja loamenetlus ning järelevalvefunktsioonid, andes viimased
Tehnilise Järelevalve Ametile.
Eelnõud peaks koostöös huvirühmadega (neid on üle 60!) valmima 2013. aasta alguseks ning seejärel saadetakse need uuesti
kõigile kooskõlastamiseks.
Seega – tegu on, nagu alguses öeldud, inimeste hinnangul ühe
kõige enam segadust ja korruptsiooniohtu loova valdkonnaga.
Uus ehitus- ja planeerimisseadus vähendab korruptsiooniriske,
inimeste jalavaeva ning ebaselgust kõigi osapoolte jaoks. Kuna
tegu on suure valdkonna ja olulise muutmisega, siis tegutseme
rahulikult, et tulemus oleks selline, mis meeldiks asjatundjatele
ning millega saaks ka ise tagasi vaadates rahul olla.

Uus planeerimisseadus
Oma kodu rajamine on odavam, kiirem ja lihtsam. Enam ei
ole vaja detailplaneeringut maja rajamiseks, kui see vastab
piirkonna üldplaneeringule.
Tulevikus liiguvad dokumendid, mitte inimene, dokumendid
näpus, ametiasutuste vahel. Tuleb elektrooniline ja hästi
jälgitav register.
Korruptsioonioht ja bürokraatia vähenevad.
Osaliste rollid saavad selgemaks.
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Kõrvalpilk Eestile
võiks meie ühiskonna
enesekindlust
suurendada

Igapäevase märkamise ja avatud ning empaatilisema suhtumisega saaksime kõik ühiskonnasisest elukvaliteeti veelgi tõsta.
Nüüd neist arvudest ja järjekordadest rahvusvahelises võrd-

Tekst: Urmas Paet

25., Leedu 46., Läti 59. ja Venemaa 154. kohal.

Häbenemiseks pole põhjust
World Economic Forumi maailma maade konkurentsivõime ede-

tagatud nii inimeste poliitilised õigused kui ka kodanikuvaba-

tabeli järgi on Eesti maailmas konkurentsivõimelt 33. kohal, olles

dused, sealhulgas ajakirjandusvabadus. Eesti on maailmas

sellega kõige konkurentsivõimelisem Euroopa Liidu uusliikmes-

esikohal internetivabaduse tagamise alal. Majandusvabaduse

riik. Euroopa Liidus on Eesti 12. kohal. Maailma kõige konkurentsi-

poolest on Eesti maailmas 16. ja konkurentsivõime poolest

võimelisem riik on Šveits, järgnevad Rootsi, Singapur, USA,

33. kohal (olles selles osas Euroopa Liiduga 2004. aastal või

Saksamaa, Jaapan ja Soome.

ruptsioonitasemega maa.

Foto: Ints Kalnins / Reuters

Soome on neljandal, Rootsi viiendal, USA 22., Prantsusmaa

luses. Eesti liigitub maailmas vabade riikide hulka, kus on

hiljem liitunud riikide liider). Samuti on Eesti madala kor-

Kui erinevatest riikide pingeridadest midagi muud ei tulene, siis kaks järeldust ometi: hoolimata
igapäevastest muredest on Eestil läinud hästi, aga samal ajal on veel ruumi edasi liikuda nii, et
Eesti ühiskond seda ka selgelt tunnetaks ega alahindaks, kirjutab välisminister Urmas Paet.

Euroopa Liidu nn uusliikmesriik. Läbipaistvaim riik on Taani,

ÜRO arenguprogrammi inimarengu raporti kohaselt on Eesti
inimarengu tasemelt maailmas 34. kohal, kuuludes väga kõrge

Eestis esineb küll võrreldes Põhjamaade ja Saksamaaga enam

inimarengu tasemega riikide hulka. ÜRO analüüsi kohaselt on

varanduslikku kihistumist, kuid selle tase ei ole kõrgem kui

inimarengu seisukohalt maailma kõrgeima inimarengu tasemega

mitmes teises Lääne-Euroopa riigis. Kui neid arve lähemalt

riik Norra. Rootsi on kümnendal, Soome 22., Leedu 40. ja Läti

vaadata, siis Freedom House’i 2011. aasta vabaduseuuring

43. kohal.

liigitab riike vabaduse ulatuse, poliitiliste õiguste ja kodaniku-

a meie Eestis anname teistele ühiskondadele

tasemega maailmas objektiivsete hindajate silmis ja teiste

kõrgeim ja seitse madalaim. Eesti liigitub täiesti vabade riikide

hinnanguid ennekõike välisel vaatlusel ja mõnikord

riikide taustal paistab. Ja kui midagi muud neist pingeridadest

hulka ehk meil on maksimaalne reiting, üks, nii poliitiliste

võtame abiks usaldusväärsete sõltumatute hinda-

ei tulene, siis kaks järeldust ometi – hoolimata igapäevastest

õiguste kui kodanikuvabaduste osas.

Hoolimata neist päris headest hinnangutest on
peamine siiski see, kui hästi igaüks meist end
Eestis tunneb, ning seda on arvude keeles juba
võimatu täiuslikult mõõta

jate kokkupandud edetabelid. Ja nii teevad teised ka meiega.

muredest on Eestil läinud hästi, aga samas on veel ruumi lii-

Need edetabelid peaksidki andma võimalikult sõltumatu ja adek-

kuda edasi nii, et Eesti ühiskond seda ka selgelt tunnetaks ega

Eraldi hindab Freedom House ajakirjandusvabadust ja Eesti on

Kui vaadata sissetulekute ebavõrdsuse taset, siis perekondade

vaatse pildi sellest, kuhu üks või teine ühiskond oma arengus

alahindaks.

vaba ajakirjandusega maa. 192 riigi hulgas on Eesti 22. kohal.

sissetulekute jaotust mõõtva Gini indeksi järgi, kus null tähen-

Näiteks Suurbritannia, Austraalia ja Austria jagavad 31. kohta,

dab täielikku võrdsust ja 100 täielikku ebavõrdsust, on Eestis

Leedu on 40., Läti 54., Venemaa 172 ja Hiina 187. kohal.

sissetulekute ebavõrdsuse tase 31,3. Võrdluseks Norras on see

K

vabaduste järgi reitinguga üks kuni seitse, kusjuures üks on

ja tänapäevaoludes teistega võrreldes paigutub. Paremaid
võrdlusmeetodeid pole.

Eestil on läinud hästi

Vabadused on kõige olulisemad
On palju asju, mida me Eestis peame täiesti loomulikuks, kuid
millest suur osa maailma elanikest vaid unistada saab. Kui

25, Soomes 26,8, Saksamaal 27. Eestist kõrgem on see näiteks
Ajakirja Economist Intelligence Uniti demokraatia uuringu

Prantsusmaal 32,7, Suurbritannias 34, Poolas 34,2, Leedus 37,6,

kohaselt on Eesti demokraatia arengutasemelt maailmas

Lätis 35,7. Venemaal on see näitaja 42,2.

34. kohal. Leedu on 41. ja Läti 48. kohal. Esimesed neli on

Jah, me teame ise päris hästi, mis on meie ühiskonna puudused

sedagi. Neist olulisemateks pean ma kõikvõimalikke vabadusi

ja tugevused ning mida saab ja tuleb paremini teha. Seetõttu

– sõna- ja mõttevabadust ning neist tulenevat hirmutundmise

kiputaksegi Eestis endas mõnikord Eesti olukorda ja positsiooni

mittevajalikkust. Igapäevase märkamise ja avatud ning empaati-

Heritage Foundationi selle aasta uuringu järgi on Eesti inter-

häbeneda ega ka arvata, et paremini enam ei saa. Saab küll ja

ühes või teises valdkonnas subjektiivselt kahtluse alla panema

lisema suhtumisega saaksime kõik ühiskonnasisest elukvali-

netivabaduse osas maailmas esikohal ning Eestile järgnevad

seda saavad toetada kindlustunne oma sõbraliku ühiskonna ja

ja naeruvääristamagi. Eks tõsiasi ole seegi, et kõigis neis ühis-

teeti veelgi tõsta. Selleks on olemas kõik vabadustest tulene-

USA ja Saksamaa. Heritage Foundationi ja Wall Street Journali

riigi suhtes, usk kaasinimestesse ja ikka ka iseendasse. Hooli-

kondades, mis on erinevates edetabelites Eesti ees või järel, on

vad võimalused, millele lisandub tore tõsiasi, et meie riik on

majandusvabaduse uuringu järgi on Eesti maailmas 14. kohal.

mata neist päris headest hinnangutest on peamine siiski see, kui

samuti hulk muresid, mida sealsed inimesed teavad, kuid mis

mugavalt ja sõbralikult väike. Seega ei peaks siin jääma kohta

Esikohal on Hongkong, USA on üheksandal, Soome 17., Rootsi

hästi igaüks meist end Eestis tunneb, ning seda on arvude keeles

esmapilgul kaugele ei paista. Seega pole me ses suhtes sugugi

tuimusele ja ükskõiksusele. Eesti-suguses riigis ei tohiks ükski

22., Leedu 24. ja Läti 56. kohal.

juba võimatu täiuslikult mõõta.

unikaalses olukorras.

tõeline hädaline tähelepanuta jääda. Selle vältimiseks on näiteks hoomatava suurusega omavalitsused, kelle peaeesmärk

Transparency Internationali uuringu järgi, mis mõõtis ühis-

Eesti on päris hea paik siin ärevas maailmas ja siinse meeleolu

on kõigi oma kogukonna liikmete eest hea seista.

konna läbipaistvusele vastanduvat korruptsiooni tajumise

saame luua ikka ennekõike ise, arvestades vabaduste määra ja

taset, on Eesti 26. kohal, olles sellega kõige läbipaistvam

arengukiirust, mille me ühiskonnas üheskoos oleme saavutanud.

Toon mõned näited, kuidas Eesti oma praeguse arengu-

Norra, Island, Taani ja Rootsi. Venemaa on 117. ja Hiina 141.

Selline on erinevate hindajate keel selle mõõdupuu järgi, millega
mõõdetakse suurt osa maailma riikidest. Eestil ei ole põhjust
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Ameerika
otsib
presidenti

Põhimõtteline vastasseis kahe suurpartei vahel puudutab
riigisektori suurust – vabariiklased soovivad seda väiksemaks muuta, demokraadid ei pea seda vajalikuks. Mis makse
puudutab, siis mõlemad suurparteid on lubanud (vabariiklased
rohkem, demokraadid vähem) vähendada ettevõtte tulumaksu,
mille määr on hetkel 38 protsenti. Obama soovib suurendada
kõrgemat palka teenivate inimeste maksukoormust.
Uue Ameerika Ühendriikide presidendi nimi selgub lõplikult
6. novembril Eesti mõistes valimiskogus (electoral college), kuhu
kuulub 538 delegaati. Iga osariik annab teatud hulga delegaate
ning süsteem toimib „winner takes it all” põhimõttel ehk kui või-

Tekst: Remo Holsmer, Riigikogu Reformierakonna
fraktsiooni aseesimees
Fotod: erakogu
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Riigikogu liikmed käisid märtsi alguses USA-s uurimas, kellest saab Ameerika Ühendriikide 45. president. Igast parlamendierakonnast oli võrdne arv esindajaid – Reformierakonnast artikli autor ja Imre Sooäär, IRL-ist Sven Sester ja Annely
Akkermann, sotsidest Kalvi Kõva ja Indrek Saar ning Keskerakonnast Kadri Simson ja Jüri Ratas. Konkreetsemalt olime vaatlemas vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimisi. Riigikogu liikmed kutsus valimisi vaatlema USA Välisministeerium.

Obama või Romney?
Meie nägime valimiste faasi, kus vabariiklased valisid nelja kandidaadi seast vastast president Barack Obamale. Käesolevaks
hetkeks on selge, et Obama vastaskandidaadiks saab Mitt
Romney (ametlikult kinnitatakse presidendikandidaat partei
kongressil (convention) Tampa Bay’s augusti lõpus). Kui eelvalimistele tagasi vaadata, siis on üks järeldus see, et ameeriklastele meeldib olla võitjate poolel. Seeõttu võis inimene, kes
toetas enne Ron Pauli, pärast mõne osariigi eelvalimiste tulemuste kuulmist otsustada hoopis Mitt Romney kasuks. Teisisõnu
mõjutasid iga osariigi valimised järgmiste tulemusi.

Ameeriklastele meeldib olla võitjate poolel.
Huvitav detail presidendikandidaadi eelvalimistel oli see, et
mõnes osariigis lubati eelvalimistel osaleda ka demokraatide
toetajatel (valida said kõik, olenemata sellest, millisesse erakonda nad kuulusid). Nii teataski üks veendunud demokraat
CNN-i teleuudistele: „Hääletasin Rick Santorumi poolt, sest ta on
konkurentsitult nõrgim presidendikandidaat ning parim vastaskandidaat Barack Obamale”. Sellise käitumise kohta uurides
selgus, et ongi suhteliselt tavapärane praktika, et demokraadid
või vabariiklased käivad vastaspoole eelvalimistel endale sobivatele kandidaatidele „tuge andmas”.
Valimiskampaaniad lähtuvad USA-s laiemalt lihtsast põhi-

mõttest: any publicity is good publicity. Kui Eestis on poriloopimine ja poliitilise vastase mustamine pigem möödanik ning
töötab kritiseerija kahjuks, siis kohtudes Romney kampaaniatiimiga sai kinnitust, et ameeriklaste puhul on just vastupidi.
Nende loomuses on elada kaasa võitlustele ja personaalsele
vastasseisule (olgu näitena toodud kunstlikud maadlusšõud,
mida on telekast ilmselt näinud igaüks). Seetõttu on poliitilised kampaaniad kujunenud pigem klišeede loopimiseks ning
keskendunud isikliku sümpaatia ülesehitamisele, mitte niivõrd
sisuliste probleemide lahendamisele.

Obama kampaania maksab tänavu umbes
üks miljard dollarit.
Kampaaniale kuluvast rahast rääkides ennustatakse, et Obama
kampaania maksab tänavu umbes üks miljard dollarit ning
vabariiklased kulutavad tänu parteisisestele eelvalimistele
kokku umbes sama palju.

Kampaania põhiteemad
Kui rääkida sisulistest debatiteemadest valimiskampaanias, siis
on nendeks majanduskasvu taastamine, töökohtade loomine
(töötuse määr on USA-s umbes kaheksa protsenti) ja riigi võlakoormuse vähendamine. Kuna ameeriklastele meeldivad suured
autod, mis võtavad palju bensiini, siis on valuküsimuseks ka
kütuse hinnad.

dad presidendivalimistel mõnes osariigis, saad sealt kõik delegaadid. Teoreetiliselt on valitud delegaadid vabad otsustama,
kuid üldjuhul valib nii demokraat kui ka vabariiklane ikka oma
aatekaaslast.
Erinevatel kohtumistel jäi domineerima seisukoht, et Obama
võidab. Seda kinnitab ka mai alguses tehtud Reutersi küsitlus,
mis näitas talle seitsmeprotsendilist edu Romney ees. Samas
on osa küsitlusi andnud edu ka Romneyle. Kel tõsisem huvi erinevaid analüüse ja küsitlusi jälgida, siis üks hea veebilehekülg
selleks on:

www.realclearpolitics.com.

Mida võiks Eesti USA-le pakkuda?
Kui võrrelda valimiste protseduurilist poolt Eestiga, siis on
Ühendriikidel e-valimisteni veel pikk tee minna. Näiteks külastasime Marylandi osariigi valimisjaoskonda, kus oldi alles äsja üle
mindud kirja teel hääletamisele. E-valimised pakkusid ameeriklastele väga suurt huvi ja loodetavasti õnnestub seda oskusteavet tulevikus sinna ka eksportida. Heaks Eesti teenuste ekspordi
toimivaks näiteks on mitmes USA linnas töötav mobiilse parkimise süsteem, mille on tööle pannud Eesti ettevõtjad koos
Arengufondi rahalise abiga.
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Let’s create jobs for USA
Starbucksist kohvi ostes vaatas mulle otsa Obama kampaania
„Let’s create jobs for USA”. Juuresoleval pildil oleva viiedollarilise käepaela ostmisega sai toetatud uute töökohtade loomist
USA-s. Vabatahtlikel annetustel baseeruv tööturupoliitika ei
tundu küll kõige jätkusuutlikum plaan, kuid vähemalt on
ameeriklasi selles asjas nüüd aidatud.

Punased, sinised ja swing osariigid
USA osariigid jagunevad oma toetuse poolest erakondadele
üldiselt kolmeks. Kolmandikes võidavad demokraadid, kolmandik on vabariiklaste „valitseda” ja kolmandik lahtised ehk
swing osariigid. Sellest tulenevalt panustavad ka presidendikandidaadid oma aega ja raha vastavalt sellele, kus on võimalik
võita. Demokraadid ei lähe jõuliselt panustama n-ö vabariiklaste
osariikidesse ja vastupidi.

Allikas: http://www.realclearpolitics.com/epolls/2012/president/2012_elections_
electoral_college_map.html
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Valimised
Armeenia moodi
Tekst: Airis Meier, Reformierakonna välissekretär

11.–12. mail kogunes ELDR-i (Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Partei) volikogu Jerevanis Armeenias, et
arutada muu hulgas selle riigi oleviku ja tuleviku üle.

6.
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mail, samal päeval, kui Kreeka ja Serbia valisid endale
uut esinduskogu ning Prantsusmaa sai uue presidendi, valisid Armeenia kodanikud endale uut parlamenti. Etteaimatavalt sai ametlike andmete kohaselt riiki juhtiv
Armeenia Vabariiklik Partei 44,11 protsenti valijate häältest.
Armeenia vähemalt peegeldab nii ametlikke tulemusi, mille tõesuse üle arutatakse rahvusvaheliste vaatlejate ringis veel tänagi.

Massiivne väljaränne
Armeenlasi on üle maailma laiali umbes 10 miljonit, neist
Armeenias elas 2011. aastal ametlikel andmetel 2,8 miljonit.
Opositsionääride arvutuste kohaselt ei ole sugugi liialdus väita,
et aastane väljaränne on 100 000 elaniku piires. Põhilised välja
rändajad on kahjuks noored ja haritud. Võrreldes 1998. aastaga
on tudengite arv riigis langenud poole võrra. Väljarände üh-

ine nimetaja on lihtne ja labane korruptsioon, mis ei lase riigis
demokraatial areneda ega talu mitmeid muidu demokraatlikele
riikidele omaseid luksusi, näiteks isikuvabadust. Vabadus sõltumatult valida, vabadus olla avameelne, vabadus avalikult arvata
ja vabadus vabalt armastada on ainult väike valik puuduvaid
võimalusi, millega peavad arvestama armeenlased, kes pole veel
suutnud kodumaa tolmu kingadelt pühkida.

Irooniliselt on ainukeseks tõusvaks näitajaks
Armeenias valijate arv, mis imekombel enne
iga valimiste-eelset valijate registri moodustamist tõuseb ja mida massiline väljaränne
sugugi ei mõjuta.

Aram Manukyani, Armeenia Rahvusliku Kongressi juhi sõnul on
irooniliselt ainukeseks tõusvaks näitajaks Armeenias valijate arv,
mis imekombel enne iga valimiste-eelset valijate registri moodustamist tõuseb ja mida massiline väljaränne sugugi ei mõjuta.
Kurb on siiski, et pärast viimaseid valimisi otsustab Armeeniast
lahkuda ilmselt veelgi suurem hulk inimesi, kes on kaotanud
igasuguse usu tõeliselt iseseisvasse ja demokraatlikku Armeeniasse.

Korruptsiooni kodu
Korruptsioon vohab igas sektoris. Korruptsiooni edetabelis asus
Armeenia 2011. aastal 182 riigi seas 129. kohal. Võrdluseks – Eesti
on 29. kohal. On tõenäoline, et pärast möödunud valimistel käinud rahvusvaheliste vaatlejate kommentaare kukub Armeenia
selles nimistus veelgi allapoole. Kõige korrumpeerunumaks
loetakse politseid ja kohtuvõimu.
Kuidas sellist riiki aidata? Armeenlased ise vaatavad Gruusiale
alt üles ja kiidavad särasilmselt sealseid reforme ja neist tulenevaid juba tuntavaid vilju. Teatavasti alustati Gruusias mõned
aastad tagasi põhjalike reformidega, tänu millele on Gruusia
korruptsiooni edetabelis tõusnud 64. kohale, edestades päris
mitut Euroopa Liitu kuuluvat riiki.
Taoliste reformide läbiviimiseks on aga vaja, et võimul olevad
jõud tõesti muudatusi soovivad. Kui arvestada Armeenia riigi
monopoolset, oligarhset ülesehitust ja valitsemist, siis vaevalt,
et võimuhoidjate pilkudest selliseid soove lugeda võiks.
Otse vastupidi, endine ja praegune võimupartei teeb kõik selleks, et troonil püsida ja demokraatiat juhtida. Täpselt nii kirjeldatakse Armeenia demokraatiat (ingl managed democracy),
mis teenib puhtalt äriga tegelevat valitsevat eliiti, kuhu kuulub
umbes 50 perekonda.

Hääle hind

Vasakult paremale: Armeenia president aastatel 1991-1998 Levon
Ter-Petrosian; tagumises reas: RE välissekretär Airis Meier; ELDR
asepresident Luisewies van der Laan, ELDR president Sir Graham
Watson. Armeenia esimene president Levon Ter-Petrossian tervitamas
ELDR volikogu saadikuid ANC vastuvõtul.

Valimistulemuste võltsimine ja valijate mõjutamine oli ilmselge
nii kohalikele kui ka välisvaatlejatele. Stiilinäide: hääle andmist
tõendav märge tehti valija passi haihtuvat templitinti kasutades.
Kusjuures puänt on selles, et prognoositud 12 tunni asemel kustus tint hommikutundidel passist 15 minutiga, mis lasi paljudel
valijatel mitmeid kordi hääletada juba enne lõunapausi, mil
imetindipütid tavalisemat sorti templite vastu vahetati.
Meile uskumatuna tunduvad lood sellest, kuidas riigis mitteviibivate kodanike nimel passe juurde trükitakse ja inimesi lihtlabaselt hirmutatakse, ei pane ühtegi kohalikku kulmugi kergitama. Ameerika Ühendriikide Rahvusliku Demokraatliku Instituudi

Volikogu töögrupp

uuringu kohaselt eeldas enne valimisi vaid 12 protsenti kodanikest, et valimised tulevad demokraatlikud.
Jerevanis paikneva Euroopa Liidu esinduse ametnikud peavad
aga peamiseks tulemusetegijaks siiski häälte ostmist juba enne
vaatlejate riiki saabumist. Räägitakse hääle hinnast, mis jääb
25–70 Ameerika dollari kanti.

Stiilinäide: hääle andmist tõendav märge
tehti valija passi haihtuvat templitinti
kasutades.
Kuigi ametlikult osales valimistel 1,6 miljonit hääletajat, siis
tegelikke osalenuid arvatakse olevat 900 000 ümber. Kui see ei
ole riigi organiseeritud ja toimepandud kuritegu Armeenia rahva
vastu, et piirata kodanike õigust vabalt valida, siis mis on?
Õnneks saab ka midagi positiivset välja tuua: ELDR-i perre kuuluv opositsioonipartei Armeenia Rahvuslik Kongress kogus 7,1
protsenti häältest, mis on valimiste demokraatlikkust ja usaldusväärsust arvesse võttes tõeline kiiduavaldus rahvalt ja võiks
tegelikkuses esindada umbes 25- kuni 30-protsendist toetust.
Palju õnne neile ja vastupidamist.

Armeenia Rahvuslik Kongress liitus ELDR-iga 2010.
aasta mais ELDR-i Roomas kogunenud Volikogu otsusega. Parteil oli suur roll Armeenia iseseisvumisel pärast
Nõukogude Liidu lagunemist. Samasse parteisse kulub ka
iseseisva Armeenia esimene president Levon Ter-Petrosian
(1991–1998). Praegune parteiliider Aram Manukian viis
6. mai valimistel partei Armeenia parlamenti.
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Vabadus ja vastutus –
mis neid ühendab?
Tekst: Olesja Aun
Tõlge vene keelest: Toomas Viks

Kuid laiskuse tõrjub eemale mõte, et
tegemist on minu lastega ja et paljuski
oleneb just minust, millises keskkonnas ja kelleks nad kasvavad. Minu
soov on, et neist sirguks ausad ja
vabad kodanikud. Jällegi, valikuvabadus on tihedalt seotud vastutusega.

Integratsioon ja eestikeelsele haridusele üleminek on Eestis pidevalt aktuaalne teema. Selles kontekstis kirjutas Reformikirjale oma mõtetest vabadusest, vastutusest ja laste kasvatamisest Reformierakonna venekeelse kommunikatsiooni nõunik
Olesja Aun, kelle peres kasvavad kakskeelsed kaksikutest pojad.

R
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tihtilugu jõud ja energia otsakorral.

eformierakond ühendab liberaalse maailmavaatega

Ei tohiks nõuda kelleltki teiselt midagi, mida oled võimeline

inimesi. „Liber” tähendab ladina keeles „vaba” – esma-

ka ise tegema. See on näide valikuvabadusest ja vastutuse

pilgul mõistetakse sõna „vaba” all seda, et kõik on

võtmisest. Ka mina püüan sedasi talitada. Minu kaksikutest

lubatud ning puuduvad igasugused keelud. Põhimõtteliselt

pojad käivad eestikeelses lasteaias. On loogiline, et neile ei

nii ongi, sest riigi poolt ei tähelda me mingeid keelde: meil on

loeta seal originaalis ehk vene keeles ette Puškini muinasjutte.

usuvabadus, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus jne. Enamgi
veel – mida aeg edasi, seda enam püüab valitsus maksu-

Eesti lasteaiad peavad muretsema selle eest, et lapsed teaksid

koormust alandades meile aina rohkem materiaalset vabadust

Eno Raua ja Ellen Niidu loomingut, tunneksid Kalevipoja eepost

Ja lõpetuseks. Viimase integratsiooni
monitooringu tulemustest selgub, et
Eestis on märgatavalt kasvanud selliste vene keelt kõnelevate noorte elanike osakaal, kes peavad Eestit oma
ainukeseks kodumaaks. Siin on päris
kindlasti tegu valikuga, sest keegi
ei suudaks oma ainukest kodumaad
käsukorras määrata.

ning loomulikult ka Eesti

Olesja Aun on sündinud Venemaal

hümni. See kõik on väga

Nižni Novgorodi linna lähistel. Ees-

tore! Samas on minu jaoks

tisse jõudis ta kuue kuu vanuselt

oluline, et mu pojad ei

ning lapsepõlv ja kooliaeg möödu-

unustaks oma eesti juurte

sid Narvas. „Olin tubli õpilane. Eesti

kõrval ka oma vene juuri.

keel oli tunnistusel pidevalt „väga

mine brutopalk oli 2001. aastal 5510 krooni, 2011. aastal

Seepärast loengi neile kolm korda nädalas venekeelseid laste-

hea”. Kõnelda oskasin riigikeeles

aga juba 13 534 krooni (865 eurot), vanaduspension on tõus-

raamatuid originaalkeeles. See on minu isiklik soov ja valik ja

paraku aga vaid tere-tere, kogu

nud 4,4 protsenti. Ühesõnaga, oleme vabad.

Eestis Vabariigis olen oma valikutes vaba.

minu pere,” kirjeldab Olesja ise oma

Puškini muinasjutud

Kahekordsed pühad

anda. 2004.–2010. aastani
on tulumaksumäära langetatud 26 protsendilt 21
protsendile,

reinvesteeri-

tud kasumi pealt ei tule

Kui sulle pole meeltmööda, kuidas su lapsele
koolis kirjandust õpetatakse, siis tuleb raamatukokku minna, vajalik raamat leida ning see seebiooperi vaatamise asemel lapsele ette lugeda.

tulumaksu maksta, kesk-

suhet eesti keelega. Nii algaski ülikooliaeg Tartus tema jaoks esialgse
šoki ja keeleõpingutega. Hiljem jõuVabadusega kaasneb ka vastutus. Kui suletud ja eba-

Puškini loomingut õpime lastega suisa pähe, sest 31. det-

dis Olesja siiski ka eripedagoogika

demokraatlikus ühiskonnas öeldakse sulle, mida, millal ja kui-

semb-ril külastab meie kodu ka näärivana, kes lunastab kinke

erialaaineteni. Abielludes ja Tallinna

das teha, siis teed seda mõtlemata, kuna vastutus ei lange sinu

vaid vene keeles loetud luuletuste vastu. Põhjus on selles, et

kolides jäi õpingutee soiku ning paar

õlgadele. Vabas ühiskonnas otsustad sa aga ise, mida, millal ja

meie peres tähistatakse jõule 24. detsembril Hiiumaal, kust

aastat kulus peamiselt kaksikutest

kuidas teha, ning seejuures vastutad ise ka oma valikute eest.

ei puudu päkapikud ega külaskäik esivanemate haudadele.

poegade

Vabadus tähendab pidevat tegutsemist, pingutamist, tööd, info

6. jaanuaril tähistame aga koos õigeusu jõule ning külastame

suuremaks sirgudes jätkas Olesja

ammutamist ja selle analüüsi (see aga nõuab aega ja vaeva)

ka õigeusu kirikut. Meie peres värvitakse isegi lihavõttemune

õpinguid Tartu Ülikoolis – seda-

ning seejärel järelduste tegemist ning otsuse langetamist.

kahel korral, kui muidugi lihavõttepühad ei kattu. Elame vabas

korda südamelähedasemal slaavi

riigis, kus vabadus tähendab valikut ja vastutust. Tuleb vaid

filoloogia erialal. Selle aasta suvest

veidi pingutada, olla aktiivsem ja tegusam.

ongi Olesja Tartu Ülikooli diplomiga

Kui sulle pole meeltmööda, kuidas su lapsele koolis kirjandust

Poiste

filoloog.

õpetatakse, siis tuleb raamatukokku minna, vajalik raamat leida ning see seebiooperi vaatamise asemel lapsele ette lugeda.

kantseldamisele.

Muidugi on pärast rasket tööpäeva ning koduseid töid

Foto: erakogu
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Vastakaid mõtisklusi
integratsiooni
monitooringu teemadel

Tekst: Laine Randjärv, Riigikogu aseesimees

Märtsikuus esitleti avalikkusele viiendat Praxise, Emori ja
Tartu Ülikooli koostöös läbiviidud integratsiooni monitooringut, mida on Eestis korraldatud juba alates 1997. aastast.
Tänavune on uudne selle poolest, et esimest korda selliste
uuringute ajaloos on Eestis elavat ja emakeelena eesti keelt
mittekõnelevat elanikkonda analüüsitud klastrite kaupa,
kus aluseks on võetud inimeste eesti keele oskus ja suhtumine Eesti riiklusesse.

haridustase, sotsiaalne staatus, rääkimata rahvuslikust eripärast – Eestis elab üle 120 erineva rahvusrühma.

aastal sündinud isikud peaksid õppima eesti keelt või võiks

ainult emakeele ja rahvuskultuuri traditsioonide poolest, aga

keeleõppe vanusepiir olla kogu aeg 65 ringis. Samal ajal on aga

ka üldinimlike väärtuste, elufilosoofia, maailmavaate ja koda-

toonased 60-aastased inimesed märkamatult 80 saanud ning

nikuks olemise positsiooni poolest. Me vajame lõimumis-

paljud neist ei räägi ikka veel riigikeelt. Siiski tõdeme, et nad

protsessis palju rohkem diferentseeritud ja läbimõeldud tege-

peavad Eestit oma ainsaks kodumaaks ja austavad siinset elu.

vust, mis lähtub iga konkreetse grupi vajadustest ja eripärast.

Murelikumaks teeb mind aga monitooringu tulemustest selgu-

Eestist lahkumise motiivid on erinevad

Tahaksin pikemalt peatuda väljarände ning eesti keele
oskuse teemal ning selle näiteks vaadelda monitooringus käsitletud klastrit C, kuhu kuuluvad mitte-eestlased, suuremalt jaolt
noored inimesed (vanuses 15–24), kes kõnelevad küll hästi
eesti keelt, kuid kes on riigi suhtes kriitilised ning kes soovivad
väga Eestist välja rännata.

N

jaotamine on tegelikult ootuspärane, sest imelik

ühe homogeense kogukonna. Mõne pere esivanemad on Eestimaal elanud juba alates 17. sajandist, paljud teisest rahvusest

Me vajame lõimumisprotsessis palju
rohkem diferentseeritud ja läbimõeldud
tegevust, mis lähtub iga konkreetse grupi
vajadustest ja eripärast.

keeleõppe kaudu. Eestimaal elavad inimesed on erinevad mitte

nud. Pigem on võetud siintehtava suhtes kriitiline hoiak.

oleks arvata, et üks kolmandik Eesti elanikkonnast moodustab

21.09.2000)

Riigikogus arutatakse juba üle 20 aasta selle üle, kas 1930.

kuid Eesti riigi meel pole nende südames ega vaimus kinnistu-

kõneleva elanikkonna viieks erinevaks alagrupiks

mitu keelt, kultuuri, hoiakut, meelelaadi. (Eesti Päevaleht,

Seetõttu võime järeldada, et on väga lihtsustatud ja pealis-

eesti noori, kes räägivad riigikeelt hästi või veidi konarlikult,

imetatud klassifikaatorite alusel eesti keelt mitte-

kõrvuti elanud ja vastastikku rohkem-vähem mõjutanud

Mitte-eesti noorte kriitiline hoiak

nud fakt, et meil on hulgaliselt gümnaasiumiharidusega mitte-

Foto: Peeter Langovits / Postimees

juba enne 18. sajandit. Viimased kaheksa sajandit on siin

Ainult keeleõppest ei piisa
Miks on inimesed, kes tänu keeleoskusele vajaliku info kätte
saavad ega tohiks isolatsioonis olla, siiski meie riigi suhtes nii
kriitilised? Ja kas selline suhtumine on erandlik? Kas siis eesti
keele õpetamine mitte-eestlastele ei olegi see ainuõige integreerimise instrument? Niisugused küsimused kerkivad uurimistulemusi analüüsides.

isikud on aga tulnud eri aegadel ja mitmesugustel põhjustel

Enn Soosaar kirjutas kümmekond aastat tagasi oma artiklis

küll idast, küll lõunast ning nende Eestisse migreerumine on

„Üherahvuseline Eesti kui sinine unistus”, et ka eestlased ise

olnud nii vabatahtlik kui ka suunatud. Paljud on siin sündinud

on suures osas ajalooliste sündmuste tõttu „lõhestunud isi-

aga juba pärast EV iseseisvuse taastamist. Inimestel on erinev

kud”: Eesti polnud keelelt ja kultuurilt homogeenne piirkond

kaudne keskenduda eestlaste ja venelaste lõimimisele vaid

Foto: Mati Hiis / Õhtuleht

Monitooringu tulemuste põhjal saab öelda, et väljarännusoov on

tulevad. Tegelikult ei näe ma midagi halba selles, et oma kodu-

eriti tugev kahel grupil, kes on Eesti arengu ja tuleviku potent-

keelena mistahes emakeelt kõnelevad noored avastavad maa-

siaali jaoks kõige perspektiivsemad ja prioriteetsemad. Need

ilma, saavad uusi teadmisi ja kogemusi ka teiste maade ja rah-

on „eesti keelt kõnelevad hästilõimunud noored” ja „eesti keelt

vaste eluolust, kultuurist, traditsioonidest ja eripärast. Et hiljem

hästi kõnelevad ning riigi suhtes kriitiliselt meelestatud noored”.

koju tulles mõista: Ei poolt nii armas olnud seal… (Lydia Koidula).

On tähelepanuväärne, et valmisolek Eestist ära minna on tegelikult samavõrd suur nii eestlaste kui ka teiste rahvuste esindajate seas – peaaegu iga teine Eesti elanik ei välista seda, kuigi
kindlam soov lahkuda ja selleks ka mingite ettevalmistuste
tegemine iseloomustab iga neljandat inimest.

Uuringust selgub ka vastupidine tendents – just vähelõimunud
ja eesti keelt mittekõnelevad rühmad (klastrid D ja E, kuhu kuulub põhiliselt mitte-eestlaste vanem põlvkond) välja rännata ei
soovi. Seda ilmselt eelkõige nende vanuse tõttu. Aga just nende
inimeste järeltulijad vajavad riigi erilist tähelepanu, sest vaevalt

Minekumotiivid on seotud rohkem tööga, teistest rahvus-

et E ja D klastrisse kuulujad võiksid Eesti riigis enda või oma

test inimeste puhul ka vähese sotsiaalse sidususega (näiteks

laste ning lastelaste sidususe nimel midagi koostöövaimulist

15–29-aastaste noorte puhul esineb vene keelt kõnelevate

ette võtta.

inimeste hulgas lahkumise soov 91 protsendil küsitletuist,
eestlaste hulgas on see arv neli protsenti). Kuna väljarändajate
või selleks end valmisseadvate inimeste seas on ka palju eestlasi, siis ei ole Eestist lahkumine minu arvates lõimumisprotsessi
õnnestumise või mitteõnnestumise hindamisel esmatähtis

Väljaränne pole lõimumises määrav
argument
Ülalkirjeldatule võiksin seega anda järgmise hinnangu: aktiivsed

kriteerium.

ja haritud inimesed adapteeruvad uue keskkonnaga kergemini ja

Praegu puuduvad meil paraku veel usaldusväärsed andmed

paikades otsima. Eelkõige on maailm avatud noortele haritud ini-

selle kohta, kui paljud inimesed pärast 5–10 aastat kestnud ja

mestele. Tuleb pidada loomulikuks, et noored rändavad – nii on

erinevatel põhjustel välismaal elatud perioodi Eestisse tagasi

see Eestis ja paljudes teistes riikides. Seega ei saa väljarännet

on alati valmis endale veelgi paremaid elutingimusi eri maailma

RIIGIKOGU
HEA TEADALIIKME MÕTELUSED

käsitleda lõimumisprotsessis määrava argumendina.
Kriitiline hoiak riikluse suhtes ja protest kõige ümbritseva vastu on samuti iseloomulik just nooremale põlvkonnale. Nagu
igaüks meist endise noorena, nii teavad kogu maailma noored
alati kõige paremini, kuidas maailma paremaks muuta. Fjodor

HEA TEADA

Riigikeele, elukohariigi kultuuri ja ajaloo
ignoreerimine tähendab enda ja oma lähedaste ettekavatsetud isoleerimist ümbritsevast maailmast.

Dostojevski kirjutas romaanis „Vennad Karamazovid”: Andke
Meie haridussüsteemi ülesanne on õpetada noort põlv-

parandustega. Usun, et see tsitaat käib ükskõik millisest rahvu-

konda eristama olukordi, mil protest on õigustatud, neist

sest poisi või tüdruku kohta. Ka see on hea, sest konstruktiiv-

situatsioonidest, kus destruktiivne suhtumine ei too positiiv-

ne kriitika on parim ravim stagnatsiooni vastu. Mõistagi peab

seid tulemusi. Sellest lähtudes väidangi, et lisaks keeleõppele

kriitika olema alati põhjendatud ja faktidega tõendatud, see ei

on vaja ka tunduvalt paremini korraldada nende ainete õpet,

tohiks olla lahmiv laim või argumenteerimata sõnamulin, mis

mis käsitlevad inimväärtusi, tolerantsust ja patriotismi – need

õhutab vaenu ühiskonnas ja tekitab kibedust inimeses endas.

on kodanikuõpetus, ajalugu, kirjandus ja kultuurilugu. Lahen-

ral raha kaotab, aga siin on mõned näited: keskmine õpetaja
kaotaks aastas 800 eurot; perekond, kus mõlemad vanemad
saavad keskmist palka, kaotaks 2000 eurot aastas.

Üheksa protsenti majanduskasvu

Tekst: Rene Ilves

Kindlasti saab vaielda, et tegelikult tõstetaks kõiki makse ja

Investor ja Reformierakonna Tallinna piirkonna arendusjuht
Rene Ilves selgitab, mida tähendab sotside soovitud „mõneprotsendiline maksutõus”.

ükski konkreetne määr ei pruugi nii kõrgele tõusta. Aga nagu

E

rehkendustest näha, ei ole suurt vahet, millist maksu Mikser
lõpuks tõsta soovib – iga muudatus neist halvendaks kõigi eestimaalaste toimetulekut tuntavalt. Kõikides arvutustes on liht-

esti vasakerakondade juhid on lubanud võimule

suse huvides jäetud arvestamata maksutõusu negatiivne mõju

saades tõsta oluliselt kehtivaid makse ja kehtestada

majandusele ning maksulaekumisele, täpsemad arvutused

uusi. Sven Mikser lubas tõsta kogu maksukoormat

tooksid ilmselt veelgi suuremad maksumäärad.

dust tuleb otsida noorte silmaringi avardamisest. Konstruk-

„mõni protsent” SKT-st, mis tähendab 480 miljoni eurost tulu.

Samas ei saa jätta kahe silma vahele fakti, et noored, kes

tiivne lähenemine ühiskonnas toimuvale ja muidugi ka aktiivne

Eiki Nestor lubas enne eelmisi Riigikogu valimisi leida riigi-

Tõsiasi on, et riik vajab täiendavat sissetulekut, kuna politseini-

on õppinud ära väga heal tasemel eesti keele, on lõimumis-

osalus protsessides tuleb koos teadmiste ja elukogemusega.

eelarvesse 500 miljonit eurot täiendavaid tulusid. See pidi saavu-

kud, õpetajad, meditsiinitöötajad ja teised väärivad paremat

tatama automaksu, kinnisvaramaksu, astmelise tulumaksu ja

palka. Raha selleks peab aga tulema majanduskasvust, mitte

protsessist oma igapäevases elus kaugenemas. On selge, et
keeleõpe üksinda ei suuda lõimumist selle tõelises sisus taga-

Kokkuvõttes on monitooringus tõdetu aga rõõmustav. Selgub,

muude vahenditega. Kadri Simson on ähvardanud astmelise

maksutõusust. Riigieelarve jaoks annaks samaväärse lisatulu

da, ehkki monitooringust võib siiski leida kinnitust veendu-

et viimastel aastatel on kasvanud nende vene keelt emakeelena

tulumaksuga, mis toob riigikassasse lisa 250 miljonit eurot.

ka üheksaprotsendine majanduskasv. Seda ka juhul, kui

musele, et igapäevases elus kohanemiseks ja oma tuleviku

kõnelevate inimeste arv, kes peavad Eestit oma ainsaks kodu-

Üldjuhul räägivad vasakerakonnad meeleldi sellest, mida selle

majanduskasv tuleb mitmel järjestikusel aastal ning ilma iga-

karjääri normaalseks kujunemiseks peaks hakkama eesti keelt

maaks. See teadmine on hea lähtepositsioon jätkuvale üksteist

rahaga peale hakata – tõsta riigitöötajate palku ja erinevaid

suguse maksutõusuta. Jäägu see lugeja otsustada, mille poole

süvendatult õpetama varasest lapseeast peale.

rikastavale kooselule meie väikeses ja armsas riigis.

toetusi. Kahjuks jäetakse mainimata mündi teine pool – see

püüdlemist valitsuselt ja parlamendilt oodata – kas majandus-

raha tuleb ju kellegi taskust.

kasvu või maksutõusu.

Päheõppimise asemel kasvatada väärtusi

Mõni protsent tähendab sadu miljoneid

Õnneks saab suurem osa inimesi aru, et iga keele tundmine –

SEB panga privaatpanganduse

olgu see eesti, vene, inglise, saksa, soome või muu keel – on

Maksukoormus SKT-st on makronäitaja, millega tavalisel

strateeg Peeter Koppel: „Kui

rikkus, mis lisaks intellektuaalsetele eelistele on ka tugevaks

inimesel on raske suhestuda. Esitan Sven Mikseri pakutava
maksutõusu võimaliku mõju inimestele arusaadavas keeles:

vaadelda

lisaargumendiks tööturul. Siiski võitlevad mõned oma kitsarinnalistest poliitilistest huvidest lähtuvad isikud selle eest, et

Eesti SKT on 16 miljardit eurot, üks protsent sellest on 160 mil-

mitte-eesti noored ei peaks õppima eesti keelt või eesti keeles.

jonit ja „mõni” ehk kolm protsenti 480 miljonit.

Sellist käitumist on isegi keeruline defineerida, aga see on igal

Keskmine õpetaja kaotaks aastas 800 eurot;
perekond, kus mõlemad vanemad saavad
keskmist palka, kaotaks 2000 eurot aastas.

juhul karuteene. Riigikeele, elukohariigi kultuuri ja ajaloo ignoreerimine tähendab vabatahtlikku loobumist elus aktiivselt kaasa löömisest, Eestis kõrghariduse omandamisest ning enda ja
oma lähedaste ettekavatsetud isoleerimist ümbritsevast maa-

Kuna Eestis läheb maksudeks üks kolmandik SKT-st, siis kolme-

Oluline on keeleoskust toetada ja teadmistega muudest elu-

protsendine tõus tähendab tegelikult kümneprotsendist

valdkondadest täiendada. Siinkohal olen täiesti nõus moni-

maksukoormuse kasvu. Kui jagada see maksude vahel võrd-

tooringu autorite, Tartu Ülikooli teadlaste soovitustega, kes
juhivad tähelepanu sellele, et praegune „eestikeelne ühiskonnaõpetus vene koolides on keskendunud pigem terminite ja
teemade eesti keeles päheõppimisele, mis võib luua formaalsust ning tekitada õpilastes protesti ja umbusku”, mitte kasvatada neis kodanikutunnet ja väärtusi.

teemat

majandus-

kasvule orienteeruv majanduspoliitika versus maksutõus, siis
mõlemad kannavad tegelikult
Foto: Mihkel Maripuu /
Postimees

üht ja sama eesmärki – soovi
tõsta riigi tulusid. Kahtlemata

mõlemad lähenemised seda ka võimaldavad. Olulisem on
aga vaadelda seda, millised on nende erinevate lähenemiste pikaajalisemad tagajärjed. Turumajandus toimib

ilmast.

Foto: Mihkel Ma
ripuu / Postime
es
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vene poisile taevatähtede kaart – ja ta tagastab selle teile

Maksutõus või
majanduskasv?

Igaüks saab ise arvutada, kui palju ta sellise maksutõusu kor-

selt, siis peaks kõiki makse tõstma 10 protsenti. Kui eelistada
üht maksu teisele, siis peaks tõstma osi makse veel rohkem.
Kui on soov rahastada kogu maksutõus käibemaksust, siis
peaks selle tõstma 27 protsendile. Kui soov on rahastada kogu
maksutõusu tulumaksust, siis peaks selle tõstma 33 protsendile. Sotsiaalmaksu korral peaks maks tõusma 41 protsendile.

tänu faktile, et inimesed on nõus töötama rohkem, et
saada rohkem hüviseid. Teatud punktist edasi maksukoormuse tõstmine vähendab saadavate täiendavate
hüviste määra tasemeni, kus täiendav tööpanus ei anna
enam piisavalt tagasi ning seda täiendavat tööpanust
seega enam ei anta. Seega on maksutõus kasvuvaenulik
ning võib viia hoopis riigi tulude vähenemiseni.”
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HUVITAV

HUVITAV

Madis Müller: tööjõu kvaliteet on otsustav
Küsis: Peep Lillemägi

Aastatuhandevahetusel rahandusminister ja hiljem peaminister Siim Kallase majandusnõuniku ametit pidanud Madis Müller
töötas seejärel kaheksa aastat Ameerika Ühendriikides. Nüüd on ta tagasi Eestis, sest valiti möödunud sügisel Eesti Panga asepresidendiks. Reformikirjale antud intervjuus rääkis ta, millised valikud lähiaastatel Eesti ees seisavad ning milliste
otsuste peale lähitulevikus mõelda tuleks.

Mida vahepealsetel aastatel tegid?
Kui valitsus 2003. aasta valimiste järel vahetus, kandideerisin ja sain ametisse Washingtoni
Maailmapanka. Põhja- ja Baltimaid esindab Maailmapangas kaheksa riigi peale üks nõukogu liige
ning olin selle direktori nõunik. Eesti on Maailmapangas osanik ja igal osanikul on panga juures
esindaja, kes muuhulgas ka jälgib, et meie riigi huvid Maailmapanga aktsionärina kaitstud
oleks. Mina seda tööd tegingi.
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Puutusid Ameerikas töötades kokku ka aktsiaturgudega ning nägid
lähedalt 2008. aasta finantskrahhi. Mida sellest perioodist meenutad?
Eelmise kirjeldatud ameti järel olin viis aastat, kuni Eesti Panka tööleasumiseni,
aktsiainvesteeringute portfellijuht Maailmapanga Gruppi kuuluvas International Finance Corporationis. Tegemist on ettevõttega, mis investeerib päris suuri
summasid peamiselt arenevatele turgudele. Meil läks kriisis suhteliselt hästi.
Mõned positsioonid jõudsime õigel ajal likvideerida ja õnnestus ka kriisi „põhjast” osta enne, kui turg taas kosuma hakkas.

Tagantjärele hinnates – mis sellise üleilmse kriisini viis?
Ma olen veendunud, et üht ja ainsat süüdlast või viga siin välja tuua ei saagi. Tegu on kombinatsiooniga erinevate riskide valesti hindamisest ja seda
mitmes riigis nii finantssektoris, valitsuses kui ka elanike poolt. Tagantjärele
targana võib öelda, et mitmed regulatsioonid finantssektoris tekitasid olukorra, kus
turuosalised polnud õigesti motiveeritud. Näiteks ei pruukinud eluasemelaenu kui
toodet müüvat panka USA-s enam huvitada kliendi pikaajaline maksevõime. Piltlikult
pakendati laenud võlakirjadeks, mis müüdi võimalikult kiiresti kellelegi teisele edasi.
Põhjendamatuks osutus ka valitsuste ja elanike usk, et tulevik on alati helge, kinnisvara
hinnad ei saa kukkuda ja töökohad on igavesed. Tähtis on, et juhtunust õpitaks.

Kriis kestab tegelikult maailmas vist veel edasi?
Ega maailmamajanduses enne uut kasvu tule, kui praegused probleemid maksevõime
ja turgude usaldusega pole lahenenud. Nii mõneski riigis alles kohanetakse uue
reaalsusega. Analüütikud ütlevad, et Ameerikas, aga küllap ka mujal maailmas,
peavad praegu elluastuva põlvkonna noored läbi ajama palju vähesemaga kui nende
vanemad. Oluline on, et suudetaks ohjata sotsiaalseid pingeid, mis sellise olukorraga
kaasnevad.

Kuidas hinnata Eesti käitumist kriisi ajal?
Tehtu on üsna muljetavaldav. Majandus kukkus enam kui 15 protsenti, tööpuudus
kasvas plahvatuslikult. Ent nii era- kui ka avalik sektor suutsid piisavalt kiiresti oma
kulusid kokku tõmmates ja tegevusplaane korrigeerides kohaneda. Majanduses toiFot
o
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musid struktuursed muutused. Ettevõtted kasutasid võimalusi
ära ja suutsid hakata senisest enam tootma välisturule. Seetõttu
oli töökohtade lisandumine peaaegu sama kiire kui oli olnud
tööpuuduse kasv. Eesti majanduspoliitika jaoks oli tunnustuseks meie suutlikkus täita vajalikud kriteeriumid ning võtta kasutusele euro. Kriisi ajal osutus kasulikuks ka Eesti panganduse
seotus tugevate Põhjamaade pankadega. Pärast euroalaga liitumist on panku ohustavad riskid vähenenud, sest eurosüsteemi
keskpank saab neile vajaduse korral täiendavat likviidsustuge
pakkuda.

Mis saab Eesti majandusest edasi? Inimeste elujärje
paranemine sõltub ju vaid sellest?
Eesti saab olla edukas vaid siis, kui meie ettevõtted suudavad
eksportida. Edukas eksport tähendab, et suudame siin toodetud
kauba väärtust tõsta. Palju on kõneldud vajadusest mitte müüa
ümarpuitu, vaid toota puidust mööblit. Samamoodi on see ka
teistes tööstusharudes. Mida kaugemale tulevikku me vaatame,
seda olulisemaks muutub Eesti inimkapital võrreldes füüsilise ja
materiaalse kapitaliga. Kui meie ettevõttel on hea äriplaan, siis
küll maailmast selle jaoks raha leitakse. Kuid palju kriitilisemaks
kitsaskohaks jätkuva kasvu seisukohast võib osutuda kvalifitseeritud tööjõu probleem. Eks igaüks meist peab püüdma oma
oskusi pidevalt täiendada, kuid ka riiklik hariduspoliitika peab
ajaga kaasas käima.

Me kõik peame arvestama sooviga säilitada eakana
varasem elukvaliteet. Kas heaoluühiskonna pensionisüsteem elab kriisi üle?
Pensionidest rääkides on huvitav märkida, et kui Otto von
Bismarck 19. sajandi teisel poolel Saksamaal riikliku pensionisüsteemi juurutas, oli pensioniiga seaduse järgi 70 aastat.
Keskmine eluiga jäi märgatavalt alla selle. Seega oli riiklik pension mõeldud vaid neile töölistele, kes ilmselgelt ei suutnud
tolleaegse tööstuse tootmistingimustes enam raske tööga
hakkama saada. Pension oli tollases kontekstis vajalik ja oodatud väike sotsiaalne tagatis, kuid oma kulukuselt riigile kaugeltki
mitte võrreldav praeguste pensionisüsteemidega. Vahepeal on
tervishoiusüsteem järjest arenenud, elukvaliteet paranenud ja
oodatav eluiga pikenenud. Saksamaal on keskmine eluiga nüüd
80 aastat. Seega on ka nõuded ja inimeste ootused pensionisüsteemile loomulikult teistsugused kui Bismarcki ajal.

Mida pensioni kogumisel arvestada?
Ma arvan, et üldine teadlikkus pensioniga seotud teemadest
võiks veel parem olla. Esiteks peaks olema teadmine, et oma
pensionipõlve tarvis tuleb ise säästa, ning teiseks, et eri fondide
vahel valides saab langetada teadlikke otsuseid. Sageli ei arvestata näiteks asjaoluga, et pikaajalise investeeringu puhul muutuvad väga oluliseks fondide teenustasud. Otsuseid tehakse mingi
lühikese perioodi kohta reklaamitud mineviku tootluse põhjal.
Pika perioodi jooksul võivad aga teenustasud arvestatava osa
kasumist „ära süüa”. Taanis on inimestel võimalik valida näiteks

nn indeksfond, kus aktiivseid investeerimisotsuseid ei tehta.
Sellise fondi juhtimine on odav ning teenustasud väikesed.
Vahest vajaks ka Eesti mõnd sellist fondi.

Mida Eesti pensionisüsteemi puhul muutma peaks?
Nagu öeldud, peame ühelt poolt arvestama eluea kasvu ning
vanema põlvkonna osakaalu suurenemisega, teisalt maksumaksjate arvu vähenemisega. Heaoluühiskonna ehitamisel on kogu
arenenud maailmas asjad muutunud nii, et praeguse mudeliga
ei saa samade trendide jätkudes enam endisel moel jätkata.
Poliitikud peavad mõtlema lahendusele, kus võetakse arvesse
demograafilistest trendidest tulenevat survet pensionisüsteemile. Riikliku pensioni puhul oleks üsna ideaalne mudel,
kus nii pensioni suurus kui ka pensionile jäämise iga korrigeeruksid lähtuvalt oodatavast keskmisest elueast automaatselt.

Millega Eesti Pangas praegu tegeled ja mida tahaksid selles ametis ära teha?
Lisaks minule on Eesti Panga asepresident ka Ülo Kaasik, kes
n-ö nähtavamatest teemadest vastutab makroanalüüsi ja rahapoliitika eest, kuid tegeleb ka statistikavaldkonna ja panga
enda finantsküsimustega. Minu vastutada on finantsstabiilsuse
ja laiemalt finantssektori temaatika. Lisaks koordineerin Eesti
Panga reservide haldamise ja investeerimise valdkonda. Siia
haakub arveldussüsteemide teema, mis näib vähetähtis, kui
ta toimib, kuid muutub väga tähtsaks, kui ei toimi – kui raha
ühelt kontolt teisele ei jõua. Euroopas on selles osas uued nõuded, mis näevad ette kogu valdkonna uuele tasandile viimist. Eesti
Panga roll seoses Eesti eurotsooniga liitumisega on muutunud
ning vastutus suurenenud. Eurotsooni 17 liikmesriiki langetavad
Euroopa Keskpangas otsused ühiselt. Tähtis on, et viiksime
Eestist sinna oma sõnumi kohale ja tagaksime, et Eesti
huvid on kaitstud, aga teisalt tuleb ka sealsed sõnumid selgelt ja
mõistetavalt Eestisse kohale tuua, et inimesed nendega arvestada saaksid.

Ja lõpetuseks – pikalt mujal viibinuna oskad ehk vastata presidendi esitatud küsimusele, miks on Eesti
elamiseks hea paik?
Olen täiesti kindel, et Eesti on elamiseks väga hea paik. Keskkond on puhas, loodus kaunis ja maa pole ülerahvastatud.
Elukvaliteet Eestis on väga hea ja järjest paranev. Võib muidugi
väita, et mõnes teises maailmanurgas saab enam nii-öelda sündmuste sees olla, kuid kuna Eesti on riigina väga hästi kaasatud ja
lõimitud Euroopa ning maailma asjade otsustamisse, siis on sellest lõimutusest soovi korral võimalus täiega osa saada nii ettevõtetel kui ka organisatsioonidel, kuni üksikisikuni välja. Samas
on Eesti väike ja kodune ühiskond – väärtus, mida peaksime ehk
rohkem hindama. Otsustajate hulk on siin väiksem, bürokraatiat
ja mõttetuid korporatiivseid takistusi vähem, üksikisikul suurem
kaal ning võimalus kaasa rääkida. Kõik käib kuidagi lihtsamalt ja
see on tore. Mulle meeldib väga taas Eestis olla.
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Eesti
võimalused
IT-sektoris

meerijaid leida.
Skype üritab oma probleemi ka ise lahendada, nii käivitub sügisest koostöös Eesti riigiga Skype’i IT Akadeemia. Tegemist ei ole
klassikalise kõrgkooliga – IT Akadeemias pannakse kokku parimad õppeprogrammid teiste Eesti ülikoolide jaoks. Eesmärgiks
on tõsta ülikoolide IT-hariduse kvaliteeti ja parandada seeläbi ka
tööjõuturu olukorda.

Raketiteadus

Tekst: Andrei Korobeinik

Foto: Mati Hiis / Õhtuleht
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Maailmamajandust püütakse juba kolm aastat uuele kasvule saada. Samas läheb Eestil praegu võrdlemisi hästi. Meie riigivõlg
on euroliidu väikseim ja turistide arv suureneb iga aastaga, kuid meie peamiseks uhkuseks on ilmselt endiselt IT-sektor.

E

esti on saanud endale nii IT-agentuuri kui ka NATO
kompetentsikeskuse. Eesti idufirmad kaasavad
investeeringuid mainekatelt investeerimisfondidelt
ja Silicon Valley elanike jaoks on Eesti nüüd üks tuntumaid
Euroopa riike. Meie e-riigi edulugudest sai lõpuks ometi teada ka
laiem ring ja esimene e-riigi projekt õnnestus välismaale müüa –
Aserbaidžaan ostis meie X-tee arenduse.
Võib tunduda, et meie IT-sektorist võiks saada Eesti Nokia või Eesti
Apple, kuid selleks peame olukorda objektiivselt hindama. Lisaks
saavutustele on ka terve rida probleeme, mille peame võimalikult kiiresti lahendama.

Skype’i-riik
Riikide majanduse konkurentsivõime edetabelit uurides selgub,
et meie peamiseks probleemiks jääb riigi suurus. 1,3 miljonist
inimesest ei piisa, et siia suure korporatsiooni arenduskeskus
tuua, rääkimata peakontorist. Eesti uhkus Skype on pigem erand
– ja peame tõsiselt pingutama, et seda erandit mitte kaotada.
Skype sai alguse Eestist, kuid nüüd on see üks kaheksast Microsofti divisjonist. Selles divisjonis on 1200 inimest üle maailma,
kellest vaid kolmandik töötab Eestis. Skype kasvab kiiresti ja
lähikuudel on neil plaanis palgata mitusada uut töötajat, poolsada vaba töökohta on ka Tallinna kontoris – paraku on need
töökohad juba mitu kuud täitmata.
Põhjus on lihtne – Eesti IT-sektoris tööpuudust ei ole. Vastupidi,
juba paar aastat on selles sektoris tõsine tööjõupuudus. Kui ini-

mene oskab programmeerida, siis leiab ta töö paari päevaga ja
saab väga korraliku tasu – IT-töötajate palk on võrreldes Eesti
keskmisega kolm korda suurem.
Esmapilgul meenutab see olukord ehitusbuumi aega, kus ehitajate palgad olid samuti ulmelised ja nõudlus ületas pakkumise,
kuid seda vaid esmapilgul. IT-sektoris on töö efektiivsus kolm
korda kõrgem kui Eesti keskmine ja lisandväärtus töötaja kohta
ületab keskmist viis korda. IT-sektor moodustab Eesti majandusest praegu umbes kaheksa protsenti.

Eesti IT-sektoris tööpuudust ei ole.
Töökohtade arvu üle IT-sektoris saab paljuski otsustada Eesti
riik. Kui Microsofti Austraalia või Singapuri töötaja tahab Eestisse
kolida ja vahelduseks teha tööd Skype’i kontoris Mustamäel, siis
avastab ta, et kuigi tegemist on tema emafirma divisjoniga, kes
on igati nõus teda tööle võtma, ei ole see tema jaoks sugugi nii
lihtne. Väljastpoolt Euroopa Liitu või USA-d Eestisse tööletulemine eeldab IT-spetsialistilt paksu dokumentide paki ettevalmistamist ja korralikku ooteaega, mis võib venida ka mitme
kuu pikkuseks.

Tekib loogiline küsimus – kui IT-valdkond on niivõrd perspektiivikas, siis miks ei ole meil piisavalt IT-spetsialiste? Riik saab probleemist suurepäraselt aru. Riigi tellimus ülikoolidele peegeldab
tööjõuturu konjunktuuri ja viimasel ajal on riik iga aastaga aina
rohkem insenere tellinud. Paraku on meil nüüd lagi käes – tellida
võib ju rohkem, kuid IT-hariduse saajate arv enam ei suurene.
Üks põhjus on selles, et paljud IT-teaduskondade tudengid
lähevad esimestel kursustel tööle ja ei lõpeta ülikooli. Teiseks
põhjuseks on paljude abiturientide suhtumine. Nad nimelt arvavad, et IT on liiga keeruline.

Koolides programmeerimisõppe taaskäivitamisega saaks mõne aastaga palju
andekaid insenere juurde.
Esimese probleemi lahendamiseks kavatseb riik pakkuda
tudengitele vajaduspõhist õppetoetust. See võimaldab tudengitel õpingutele suuremat tähelepanu pöörata. Muidugi tuleb
koostööd teha ka ülikoolide ja erasektoriga, sest kõik peavad
olema huvitatud sellest, et tudeng lõpetaks ülikooli ja saaks
diplomi. Praegu on selge, et osapoolte motivatsioon pole piisav.
Teise probleemi lahendamine võtab rohkem aega ja selleks
tuleb kooliharidust täiendada. Meie koolihariduse tase on

Meie jaoks on see selgelt mõtlemiskoht, kuna paljud kohalikud
IT-firmad on välistööjõust huvitatud. Välismaa IT-spetsialistide
kasu Eesti majandusele ei seisne vaid maksude maksmises,
vaid need inimesed toovad siia olulist kompetentsi, mis kiirendab kohaliku IT-sektori arengut, ja tänu neile ei lähe siit ära meie
edukad IT-firmad, kes ei suuda praegu endale Eestist programFoto: Urmas Luik /
Pärnu Postimees

rahvusvaheliste testide järgi üsna kõrge ja eri ainetes oleme
maailmas esikümnes. Kuid inseneriks saamiseks ei piisa testide
lahendamisest, vaja on kreatiivsust. Õpilased peavad aru saama,
kuidas asjad toimivad.
Mina lõpetasin 1998. aastal Pärnu Vene Gümnaasiumi ja 10. klassis olid meil programmeerimise tunnid, mis minus IT vastu huvi
tekitasidki. Hästi põnev oli näiteks arvutimängu kirjutada – küll
lihtsa ja vigase, kuid päris enda oma. Nüüd on minu endises koolis palju rohkem arvuteid, kuid programmeerimist seal enam ei
õpetata. Ja see ei ole erand, vaid pigem reegel. Sama olukord on
paljudes koolides üle Eesti. Riigil on siin aga võimalus – koolides
programmeerimisõppe taaskäivitamisega saaks mõne aastaga
palju andekaid insenere juurde.
Eeskuju näitab erasektor. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, mille liikmed on näiteks EMT ja Webmedia, rahastab robootika õpet Eesti koolides. Lapsed saavad ehitada enda
roboteid – terminaatorist on need mehhanismid kaugel, kuid
lastel kaob hirm „keerulise IT” ees.
Veel üks näide on Eesti Maleliidu ja Kasparov Chess Foundationi
koostööprojekt, mille raames algab algkoolides maleõpe, mida
rahastab samuti erasektor. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et male arendab märkimisväärselt nii laste loomingulist
mõtlemist kui ka analüüsivõimet ja just need omadused on tulevastele inseneridele väga kasulikud.
IT-hariduse valdkonnas on algatamisel mitu positiivset initsiatiivi, kuid teha tuleb palju rohkem. Kui tahame sammu pidada
juhtivate e-riikidega, nagu Singapur, Suurbritannia ja USA, siis
peab meil insenerihariduse probleemide lahendamiseks hea
strateegia olema. Tehtavad sammud toovad tulemuse alles
kolme kuni kümne aasta pärast, nii et otsuste langetamisega on
väga kiire. Eestis on 18 000 IT-spetsialisti, puudu on 10 000.
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Õpetaja
väärib
parimat

Ma ei väida, et praegune palk on piisav, kuid selge on, et see

12. klassi lõpetamist valmisprodukti kätte saama. Kool ei ole

ületab 14 Eesti maakonnas üldist keskmist palgataset. Tõsi,

see koht, kus küünlajalg otsast lõpuni valmis tehakse. Treimine

alati saab paremini ning seetõttu teevad poliitikud ka õpetajate

peab toimuma kodus, lihvimine koolis. Mõni aga annab puu-

palga osas nii palju kui parasjagu võimalik. Seepärast oli

paku kooli ja kui sellest korralikku asja ei saa, siis süüdistab

õpetaja ainus, kelle palk jäi ka sügavatel kriisiaastatel tera-

haridusasutust ja õpetajat ning õigust jääb veel ülegi. Pole

vatest krokodillihammastest peaaegu puremata.

ju sellised lapsevanemad meile võõrad. Ma leian, et austus
õpetaja vastu peab alguse saama perekonnast ja kodusest
kasvatusest.
Õpetaja peab end ka ise austama. Leidub pedagooge, kes on

Tekst: Lauri Luik, Riigikogu kultuurikomisjoni liige

Õpetaja alampalk tõuseb tulevast aastast 700 euroni. Seda
on kinnitanud haridusminister ning sihiks seadnud valitsuskoalitsioon. Olen veendunud, et need vahendid haridusvaldkonna seest leitakse. Küsimus jääb aga, kas palgatõus
on piisav ning kas seeläbi paraneb õpetajaameti maine.
Foto: Peeter Kümmel / Sakala

N

sest klassist piltlikult öeldes konveierile ning lähevad pärast

Eesti panustab haridusse seitse protsenti
SKT-st, mis jätab meid Euroopa Liidus napilt pjedestaalilt välja

endaga pahuksis ning pole ime, kui nad siis ka õpilaste austust

Riik saab jagada vaid seda raha, mis maksudena laekub. Jah,

ei teeni. Õnneks on meil palju selliseid õpetajaid, kes austavad

paljuski on see valikute küsimus, kuid ka mitte lõpuni. Kind-

ennast ja võtavad õpilast kui partnerit, ning nende ja õpilaste

lasti ei poolda ma palkade maksmiseks laenu võtmist (meil

vahel areneb usalduslik suhe. Nii on see igal elualal. Kui ikka

ei tule laenuorjuses siplevate riikide näiteid kaugelt otsida),

poliitik ennast ei austa ning suhtub oma valijatesse üleolevalt,

riigikaitsekulutuste kärpimist (see läheks vastuollu NATO-s

siis vastab ilmselt viimane samaga.

kokkulepituga ning oleks üldine julgeolekurisk) ega ka maksude
tõstmist (selles osas olen maailmavaateliselt veendunud). Eesti

Poliitikud saavad õpetajate vastu austust näidata läbi dialoogi

panustab haridusse seitse protsenti SKT-st, mis jätab meid

ii mõnigi õpetaja on mulle öelnud, et ei läinud

ning kuulata. Kõik teadsid, et õpetajale vastuhakk tähendab

ning inimlike tingimuste loomise. Tingimuste all pean silmas

Euroopa Liidus napilt pjedestaalilt välja. See tähendab, et

streigile pelgalt rahanumbreid taga ajama, vaid

hoiatust või käskkirja, mis korduva rikkumise puhul lõpeb

nii õppekeskkonda kui ka väärilist tasu. Dialoogi saab alati

hariduspaja sees peavad olema mingid anomaaliad. Ja need

pigem näitama oma meelsust, et õpetajaametit

koolist väljaheitmise ja üldise häbiga koolikaaslaste ees.

lihvida. Ehk pole haridusminister kõige parem diplomaat,

tuleb välja selgitada, küllap suudame siis ka oma õpetajaid raha-

Enamik pidas seda tõdemust pühaks.

kuid ta vähemalt üritab. Tuleb aru saada, et poliitikuna saab

tuleks ühiskonnas enam väärtustada. Sellest austusest
tahangi veidi rääkida. Ja muidugi ka rahast.

Meie ühine missioon

ta lubadusi anda vaid reaalsete võimaluste piires. HaridusLoomulikult ei olnud me kõik kooliajal pühakud – lipsas meiegi

minister teab hästi riigieelarve seisu, seega on lubatud palga-

tegemistesse vimkasid, mis õpetajaid endast välja ajasid, ning

tõus praegustele võimalustele vastav. Usun, et poliitikud ürita-

oli ka neid, kes käskkirja said. Kuid üldine suhtumine õpetaja-

vad dialoogi pidada ning võimaluste piires ka tegutseda.

Õpetajaamet peab olema ühiskonnas aukohal. Seda on kor-

tesse oli austav. Mina ei mäleta, et keegi oleks õpetaja ava-

ratud kui mantrat, kuid ometi ei ole sellest palju kasu olnud.

likult „sinna kohta” saatnud, nagu nüüd mitmetest telefoniga

Aukoht ei tähenda loomulikult ainult suuremaid palganumb-

filmitud YouTube’i-klippidest näha võib. Selline tegevus oli veel

reid, vaid eelkõige üldist suhtumist sellesse positsiooni.

kümmekond aastat tagasi lubamatu. Tõsi, ka praegu on koole,

Õpetaja tähtsustamine ja väärtustamine peab olema meie –

kus tunnid algavad püstitõusmisega ning kus õpetajad on

mitte ainult poliitikute, vaid ka õpilaste, nende vanemate ja

suutnud kehtestada korra, mida lapsed austavad.

Austus algab kodust
Kui mina koolis käisin, algas tund püstitõusmisega. See on
kelle missioon on kasvatada noortest haritud ühiskonnakodanikud. Vähim, mis me teha saime, oli teda tunni alguses
püstitõusmisega austada ja tunni vältel võimalikult tasa olla

Raha on haridussüsteemis juba praegu
olemas
Palgast. Kui palju on piisav? Kas piisav on 20-protsendine tõus?
Aastaid oleme rääkinud ja pingutanud, et õpetaja keskmine

õpetajate endi – ühine missioon.

elementaarne austus õpetaja vastu, kes on meist targem ning

liselt enam väärtustada.

Kahju on noortest, kelle vanemad panevad kasvandiku esime-

Treimine peab toimuma kodus, lihvimine
koolis.

töötasu oleks võrdne vähemalt Eesti keskmise palgaga. Nüüdseks oleme valdavas osas Eestis selleni jõudnud. Õpetaja
keskmise palga suhe Eesti keskmisesse on 110–130 protsendi
vahel, v.a Harju maakonnas, kus vastav näitaja on 93 protsenti.
Siia juurde peab tõe huvides lisama, et töökoormuse küsimust
tuleb eraldi käsitleda.
Foto: Tairo Lutter / Õhtuleht
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Sinu isiklik
jalajälg
internetis

Ära lollita kasutajatega ja looda, et saad tõsiseltvõetavaid
lugejaid nänni jagamisega. „Hakka sõbraks ja võida
iPhone” kampaaniad ei tooda lojaalsust, vaid süvendavad
niigi kahtluse all olevat sotsiaalvõrgustiku sõnumite relevantsust.
Tabel 1. Valijaprofiil Facebookis
Allikad: http://www.socialbakers.com

Statistikaamet http://www.stat.ee
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Tekst: Remo Tiigirand

700

Reformierakonna nõunik Remo Tiigirand selgitab, miks on
poliitikule oluline tekitada internetti oma jalajälg.

Digitaalne meedia tähendab oluliselt avaramaid meediatarbimise võimalusi, kus on loodud mitmesuunaline suhtlus ja tehtud
lihtsaks ka selle vältimine või alternatiivide otsimine. Seda ajakirjagi lugedes on sul piiratud võimalused – umbes 80 lehekülge
valikuid või siis paned sootuks käest. Digitaalses meedias saab
veebilehel teha järgmise kliki ja lehekülgede arv ei ole piiratud.
Samas pole see klikk lihtne tulema, kui jutt on igav. Kasutaja
tähelepanu hoidmine on uues meedias võtmeküsimus ja see
loob täiesti uue reeglistiku.
Tähelepanu hoidmisega tuleb Facebooki kasutajatel ja blogipidajatel tegeleda iga päev. Ka kõige targem mõte võib jääda märkamata, kui selle esitlus jääb lahjaks või sel puudub
tarbimisahela üks peamisi eeldusi – pakutava teenuse kasutaja.
Kui soovid digitaalmeedias midagi öelda, siis mõtle, et pakud
teenust, ja kaunista oma ütlemist piltide või graafikutega, et
venitada tarbija külastussessioon sinu lehel pikemaks. Nii
on lootust, et ka kõrvalolevat teksti loetakse lähemalt. Suure
tõenäosusega vaatasid ka siin leheküljel enne Facebooki graafikut, kui lugema asusid.
Muutuvas meediatarbimises võiks ühe suunana välja tuua
nutitelefonide ja tahvelarvutite populaarsuse. Kui tihti tabate
end teleri ees diivanil reklaamipauside ajal internetis surfamas? Uuringute väitel teeb seda umbes 80 protsenti UK ja USA
nutitelefonide omanikest ja ei erine siin ka meie inimesed.
See loob aga meediatarbimises koosluse, mida on nimetatud
multiscreening’uks (mitme ekraani koostarbimine). Meediatarbija on aga seejuures multitask’ija (teeb mitut asja korraga),
kus ühelt poolt tarbib ühesuunalist, kõigile sama vana tuntud
telekanalit etteantud telekavaga, ja teiselt poolt võtab oma

Kasutaja tähelepanu hoidmine on uues
meedias võtmeküsimus.
Sotsiaalmeedia
Kas poliitikul peab Facebookis olema konto? Mida ma seal kirjutan? Teeme oma piirkonnale Facebooki lehe! Erinevatel andmetel kasutab Eestis sotsiaalmeedia keskkondi nädalas üle
700–800 tuhande ja neist suurimat, Facebooki, 400–450 tuhat
internetikasutajat. Kui neid on Eestis kokku umbes 900 tuhat,
siis on see osakaal muljetavaldav. Iseasi on neis keskkondades
tegutsemise aktiivsus ja tõsiseltvõetavus. Lühidalt, kui sinu
valija on internetikasutaja, siis on sul talle oma mõtete edastamiseks lisavõimalus, mida mõned aastad tagasi ei olnud.

Mõned näpunäited:
Täida oma kasutajaprofiil mõeldes, kus sa kandideerid
– elukoht, sünnikoht, koolid, kus käisid, töökohad. Mõni
väidab, et Facebooki postituste kuvamise algoritm arvestab kõige südantsoojendavate suhetega ehk kooli vilistlased
saavad seal kokku. Tugevad seosed on veel sünnikohaga ja
kindlasti ka sugulastega.
Kogu sõpru. Kui otse sõbraks kutsuda ei julge, siis osale
või algata diskussioone ja soojenda seeläbi vanu suhteid.
Mõtle, et pakud teenust ja lugejad tahavad ning jagavad
sinu mõtteid edasi. Isikliku sisu postitamine võib jääda, aga
väldi asju, mida ei tahaks ise oma uudisvoos näha.
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31-59a FB kasutajad

31-59a valijad

Kuni 30a FB kasutajad

Kuni 30a valijad

Naised FB

Mehed FB

0

60+ FB kasutajad

15
FB kasutajad

Tänapäeval on iga kuues ostetud telefon nutitelefon ja see
suhe kasvab iga kvartaliga nutitelefonide kasuks. Reeglina on
neil internetiühenduse võimalus ja seetõttu kasvab hoogsalt
ka digitaalse meedia tarbimine. Jõudsalt kasvab ka tahvelarvutite arv ning see kõik kokku loob uued võimalused oma mõtete
edastamiseks meedia vahendusel. Kokkuvõttes tekib juurde uus
mõõde – personaalne, suunatud sisu.

460

400

Valijakaardid
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Ühe maailma suurima meediaplaneerija Carat andmetel on
viimase 10 aasta muutused kasutajate meediatarbimises olnud
märkimisväärselt digitaalse meedia suunas ja kui luua erinevate
tarbimiskanalite pealt „globaalne meediatarbija”, siis tarbib
ta nädalas umbes 80 tundi meediat, millest üle 60 protsendi
moodustab digitaalne sisu. Tarbimine ise kasvab kindlasti kümneid tunde ja lähiaastatel näeme ka digitaalse osakaalu kasvu
80 protsendile.

500

Interneti kasutajad

Digitaalne meedia

Seitse päeva kestab e-hääletamine, mis on väga eriline valimiskampaania osa. Selle aja jooksul saab öelda valijale „vali mind”
ja ta läheb ja teeb selle kohe ära. Nii lihtne see vast ei ole, aga
võrdluses muu kampaaniaperioodiga lisanduvad sel perioodil
hoopis uued võimalused. Kui on üles ehitatud isiklik jalajälg
internetis, siis oled kindlasti nende seitsme päeva jooksul eelisseisus.

600

taskust nutitelefoni, kus on võimalik see sama meedia personaalselt tema jaoks kokku panna.

Samuti köidavad tähelepanu kandidaadi igapäevategemised.
Kui ta on liikuv ja lahtiste silmadega ning märkab ümberringi
muutmist või kiitmist väärivaid asju. Kui internetiühendusega
nutitelefon on olemas, saab nähtut 10 sekundiga oma võrgustikule jagada. Peamise sõnumi ütleb pilt ja lisada jääb vaid lühike
kommentaar. Universaalsuse ja efektiivsuse printsiip ütleb, et
mida universaalsem, seda ebaefektiivsem sa oled. Minu soovitus on ehitada enda isiklik jalajälg üles oma teenusena ja enda
teemal. Miks on vaja isiklikku jalajälge? Sest kampaania ajal
teevad internetireklaami kõik ja sel perioodil on internet „kandidaate” täis.

Pole päris täpselt teada, milline valija on Facebookis, aga
joonis annab sellest umbkaudse ettekujutuse.
Kui täna toimuksid Riigikogu valimised ja välja jaotataks
930 000 valijakaarti, siis Facebookist vaataks vastu umbes
selline jaotus. Facebookist on kättesaadavad ka üle
poole 30–59-aastastest. Olgu öeldud veel, et venekeelse
elanikonna seas ei ole Facebook praegu nii populaarne
kui eestlaste seas (~25 protsenti) aga see-eest on üle 65
protsendi neist odnoklassniki.ru keskkonnas.

Jalajälg internetis
Kui sa tunned, et sinu valija on internetist kättesaadav, siis
tuleb temani suhtluskanaleid ehitama hakata. Suhtluskanalite
võrgustik moodustabki sinu interneti jalajälje, mille peamiseks
ülesandeks on suhtlus ja oma mõtete edastamine. Facebooki
võrgustik on üks osa sellest, aga samuti blogid ja muud keskkonnad, mis sinu nime guugeldades välja toovad, ning näiteks põhjalik elulugu Wikipeedias.
Jalajälje tekitamine on aga individuaalne. Alustuseks aitab näiteks
piltide abil mõtete vahendamine ja oma teenusele keskendumine. Teenuse all mõtlen ma oma niši leidmist ja kindlal teemal
rääkimist. Blogilugejate statistikat jälgides võib öelda, et need
blogipidajad, kelle lehel on galerii, saavad pooled külastajad oma
tegemistest pilte vaatama – nad jäävad sinu keskkonda pikemaks.
Kui pildid on seotud ka pikemate lugudega, siis on lootust, et
loetakse ka neid.

Minu hinnangul kasvab järgmistel valimistel e-hääletajate arv
hüppeliselt. Seda kummipaelaefekti tõttu tarbimises, mis seisneb selles, et algul luuakse võimalused ja seejärel tuleb kaasa
tarbimine. Seitse aastat tagasi oli ID-kaartide arv Eestis 800 000,
nüüd umbes 1,1 miljonit. Internetiühendus oli 40 protsendis
kodudest ja nüüdseks on see saavutanud penetratsiooni lae
ning kasv saab tulla peamiselt demograafilistest arengutest.
Tarbimise näiteks sobib tuludeklaratsioon, mille 94 protsenti
kõikidest esitajatest esitas interneti vahendusel, ja rahvaloendus, kus ligi 70 protsenti rahvast loendati digitaalselt. Suuremad meediaväljaanded reklaamivad enda unikaalsete kasutajate hulgaks nädalas 900 000 – ja kes seda eestikeelset meediat
ikka tarbib, kui mitte meie kodumaine inimene oma erinevatelt
ekraanidelt. Seega on võimalused e-hääletuse kasvuks olemas.
Kummipael on pingesse tõmmatud ja saame näha, millistesse
kõrgustesse e-häälte arv hüppab.
Lõpetuseks – ükskõik, kui head tööd teeb erakond või kandidaat oma isikliku jalajälje internetti loomisel –, e-häälte arv ja
edukus sõltub siiski hääletuskeskkonna kasutusmugavusest.
Iga üleliigne klikk võib tähendada hääletamise edasilükkamist.
Iga tehnilisem keerukus, näiteks mõne vidina juurde installeerimine (tagamaks turvalisuse tõstmist 0,01 protsendi võrra), võib
tuua juurde ebamugavusi (kasutajal puuduvad installeerimiseks
kasutajaõigused, hirm arvutiviiruste ees jms). Turvalisus on küll
oluline, aga nende aspektidega tuleb arvestada.

Remo Tiigirand
•
•
•
•
•

Reformierakonna
kampaanianõunik 2012– ...
Startup ettevõtte Pult asutaja 2012
Elioni interneti ja digiTV
ärijuht 2002–2012
Eesti Arvutiklubi asutaja ja
president 2000–2010
Reformierakonna IT-nõunik 2000–2002
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Isiklik muuseum
Matil on enda sõnul teistest sarnase hobiga tegelejatest märksa enam vedanud – tal on olemas koht, kus huvilistele oma
kollektsiooni näidata. Vanast aidahoonest ideaalsemat kohta
annab selleks ikka otsida. Kaugemas tulevikus näeb peremees
muuseumina tegutsemist, et nii asjaarmastajatel, spetsialistidel kui ka läbisõitvatel külalistel oleks võimalus aastate
jooksul hoole ja armastusega kogutust osa saada. „Mis ma
sest kõigest ise ikka vaatan, nüüd tahaks juba teistele kah
näidata,” ütleb Mati, lisades, et veel selle aastanumbri sees
tahaks ta ka sellise õlletoa valmis saada, kus kesvamärga
degusteerida ja hinnalisemaid aardeid eksponeerida.
Üheks huvitavamaks eksponaadiks peab kollektsionäär
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Õllelood Uljastelt
Tekst: Taimi Samblik, Lääne-Virumaa arendusjuht
Fotod: erakogu

Moskva olümpiamängude ajast pärit Nõukogude õllepurki –
kena punalipupunane, 60 kopikat tükk, paras tummine tükk
plekki. Kõige rohkem ongi väljapanekus huvitavaid purke,
pudeleid ja kanne, millest igaühel oma saamis- ja loomislugu.
Mati hinnangul peaks tal erinevaid õllega seotud asju umbes
10 000 tükki küll olema. „Viimasel paaril aastal ei ole enam üle
lugenud,” naerab ta.

Kohas, kus Ida- ja Lääne-Virumaa piir ühte jookseb, pealinnast vaadates lausa ääremaa kaugemas nurgas, asub Uljaste küla.
Esimest korda 1468. aastal Taani hindamisraamatus mainitud küla väärikast ajaloost võib aimu saada, kui sealseid vanu maju
vaadata ning künklikul maastikul varemeid aimata. Üks sealsetest vanadest majadest peidab endas auväärt kollektsiooni.

Degusteerimised õllesõpradega
päeval, kui otsustati proovida porterit. Traditsioonilise talveõlle
Õllest ei saa kuivalt rääkida. Maitsmine, peenemalt öeldes

R

Koffi õllepurkidel olid omal
ajal kirjas järjejutud

suvekuumusesse sobitamine oli täiesti uutmoodi kogemus.

degusteerimine, on üks õlle juurde käiv, peaaegu et kohustuspuudu ka õlle juurde hästi

lik tegevus. Uljaste õlletemaatilise koduloomuuseumi omanik

Nähes nii suurt pühendumist ja huvi ühe joogiga seonduva vas-

jaoks huvitava hobi 1980-ndate aastate lõpus, mil

sobivad õllelaulude kogu-

räägib, et koostöös õlleklubiga on korraldatud ka degusteeri-

tu tekib küsimus, kui palju peremehel õlut isiklikuks tarbeks

Soome ehitajad käisid Rakvere lihakombinaati ehi-

mikud ega õlleteemalised

misi. „Degusteerimisringides maitstud kraam on läinud üha

kulub. „Tegelikult ma joon õlut väga vähe ja koduõlle punsu

tamas. Lapin Kulta ja Koffi õllede värvilised purgid mõjusid

anekdoodid. Kõikvõima-

eksootilisemaks ja vahel saab nalja pärast ka meie õlletehaste

mul ka nurgas ei mütsu, isegi pühade eel mitte – kes seda ära

ilmetu sotsialismiaegse „pardijalavee” pudelite kõrval ergasta-

lik kraam, mis käib õlle

toodangut sekka pistetud... Ja tuntakse ikka ära küll!” rõõmus-

jaksab juua!”

juurde.

tab Mati.

ägavere vallavanem Mati Ulm (49) avastas enda

valt nagu märjuke nende seeski. „Eks sealt need esimesed

Vestlusringis tuleb välja, et õlle näol on tegu väga vana ja

eksponaadid tulid,” nendib Mati.
Õlle maitsemise õhtute ettevalmistamine on lihtne: õllesõpra-

väärika joogiga. Kui teise aastatuhande algul pruuliti õlut igas

Hiljem muutus õlleteemaliste esemete kogumine juba tead-

dele saadetakse kiri, kus kirjeldatakse maitsmisele tulevate

kodus, talus, mõisas ja kõrtsis, siis keskajal oli eesõigus õlle-

likuks huvi ja hasarti pakkuvaks tegevuseks. Eelmise sajandi

õllede mark, päritolumaa, kangus ja tüüp. Kaheksa mehe

ga tegeleda hoopis kloostritel. Õlletootmine ja retseptid on

peale võetakse korraga ette 10–35 erinevat õllesorti ja pime-

läbi aegade saanud eri varjundeid. Tänapäeval võistlevad suur-

testis hinnatakse nende maitseomadusi. Paneb küll imestama,

tootjad populaarsuse edetabelites ja müüginumbrite suuruses.

et kuidas nii palju jaksatakse, kuid pärast selgitust, et osad

Eestis on õlletootmine olnud au sees juba sajandeid. Õllest

õlled on 0,33-liitristes purkides ja kaheksale mehele jääb sealt

kõike teada ei ole kindlasti võimalik, küll on võimalik seda jooki

T-särgid, vanad reklaamplakatid, albumites kirevad sildid ja

maitsmiseks täpselt üks lonks, ei tundugi see nii keeruline.

austada – olgu selle põhjuseks siis väärikas ajalugu või lihtsalt

klaasialused, peeglid, külmikud, mitmes mõõdus punsud. Ei

Huvitavaim degusteerimine oli Mati sõnul ühel kuumal suve-

humalavee eripärane maitse oma nüansirohkuses.

algupoolest

pärit

aidahoone

taluõues

on

kohandatud

kannude-purkide eksponeerimiseks. Eksponaatide muljetavaldavas hulgas märkab silm väga erinevaid asju, millel seos
õlle ja selle tootmisega: põnevad avajad, lahedad nokatsid ja

Rariteet
Moskva
olümpiamängude
ajast.
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Osalesime aktiivselt ka IPU rahanduse töögrupi tegevuses.
Üheks teemaks oli parlamendi roll riigile laenu võtmisel. Eestil
on siin märkimisväärseid kogemusi, kuidas eelarvet koostada
ja milleks võib laenu võtta ning milleks mitte. Oli mida teistega
(põhiliselt Aafrika, aga ka Lähis-Ida ja teiste riikide esindajatega) jagada. Töögrupi töö lõppes debatiga, kus Argentiina
parlamendiliige

väitles

rahvusvaheliste

finantsorga-

nisatsioonide vastu ja mina omakorda nende poolt. Argentiina
proua arvates esindavad Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja
Maailmapank (WB) suurriikide huve, nõuavad riikidelt raskete
tingimuste täitmist ja ei arvesta töörahva huvidega. Mina vastuoksa kiitsin IMF-i ja WB-d, et nad annavad häid soovitusi riigi
rahanduse kordasaamiseks, „tarka” raha ja teostavad ka
järelevalvet plaanide elluviimise üle. Läti on hiljutine edukas

Maailmast, Aafrikast ja Eestist
Tekst: Tõnis Kõiv, Eesti IPU delegatsiooni juht
Fotod: erakogu

Riigikogu delegatsioon osales maailma parlamentide kogunemisel Ugandas. Kohtumiste järel on hea meenutada, mis teemad arutusel olid ning mõni sõna ka riigi eluolust lisada.

R

ahvusvahelise Parlamentaarse Liidu (IPU) 126.
assamblee oli pühendatud teemale „Parlamendid
ja inimesed, vahet ületades”. Sel teemal toimus

assambleel peamine debatt, kus võtsid sõna mitmekümne eri
maa esindajad. Mina kõnelesin võimalusest lähendada parlamendiliikmeid ja teisi inimesi läbi ühise töö kogukonna hüvanguks. Eestis toimus 2008. aastal esimest korda talgupäev,
mille käigus koristati Eestimaa puhtaks ebaseaduslikult ladustatud prügist. Pärast seda on kampaania ingliskeelse „Let’s
do it” nime all levinud üle maailma ning 2012. aastal toimuvad
koristustalgud lausa 91 riigis. Sel aastal toimuvat maailmakoristust nimetatakse inglise keeles „World cleanup

tiku oma blogi. Viite oma maa tegijatele leiab aadressilt

www.letsdoitworld.org

ja tänapäeva võimalustele

vastav toetus koristuskampaania korraldajatele aitab muuhulgas vähendada ka lõhet parlamendi ja inimeste vahel.

näide rahvusvahelise abiga jälle jalule saanud riigist. Pärast
debati lõppu tulid mitmed veel rääkima, kogemusi vahetama.

Uganda plaanib rikkuda inimõigusi
Kaks seni mitte ühegi IPU geopoliitilise grupiga ühinenud riiki,
Ukraina ja Aserbaidžaan, olid esitanud avalduse liitumaks
Kaksteist Pluss grupiga. Kohapeal aga selgus, et Aserbaidžaan
ei ole valmis grupi koosolekule esinema tulema ja seetõttu me
nende avaldust ka ei arutanud. Ukrainlased esinesid – raada
ase-esimees rääkis ukraina keeles ja teine saadik püüdis
juttu inglise keelde tõlkida. Juba varem oli tekkinud debatt, kas

Eestil on kogemust, mida jagada
IPU-s on moodustatud kuus geopoliitilist gruppi – Aafrika,
Araabia, Aasia – Vaikne ookean, Euraasia, Ladina-Ameerika
ja Kaksteist Pluss –, Eesti kuulub neist viimasesse. Kaksteist
Pluss grupi koosolekul arutasime ja kiitsime heaks konkreetsed kärpe-ettepanekud parlamentide organisatsiooni 2013.
aasta eelarvet silmas pidades. Kärpeplaani eestvedajaks on

2012”. Kutsusin muuhulgas üles näitama oma positiivset

rootslasest parlamendisaadik, kes korraldab ka IPU esitamist

suhtumist ja poolehoidu läbi Twitteri, Facebooki ja polii-

Nobeli rahupreemiale.

demokraatia ja õigusriik on Ukrainas ikka piisavalt heal tasemel, et neid grupi Kaksteist Pluss liikmeks vastu võtta. Endise
peaministri vangimõistmine oli üks põhilistest etteheidetest.
Toetasin oma sõnavõtus Ukraina vastuvõtmist kui positiivse
hõlmamise viisi, kuid paari riigi jagu oli rohkem neid, kelle
arvates tuleb enne vastuvõtmist jälgida arenguid seoses
oktoobrikuiste parlamendivalimistega. Enamuse otsus oli, et
naaseme Ukraina taotluse juurde sügisel.
Toimus ka plaanitud soome-ugri ehk Ungari, Soome ja Eesti

delegatsioonide ühiskohtumine. Meie palvel oli kutsutud ka
Rootsi delegatsiooni liige Anti Avsan, kes on päritolult eestlane
ning räägib head eesti keelt. Ungarlased esitasid kohtumisel
kutse osaleda soome-ugri rahvaste maailmakongressil, mis
toimub selle aasta septembris ühes Ungari väikelinnas.
Kongressile on kutsutud lisaks Eesti, Soome ja Ungari
presidendile ka Venemaa president. Kas mõni neist jääb tulemata, eks seda ole sügisel näha.

Soome delegatsiooni juht oli Põhjamaade IPU delegatsioonide
nimel saatnud kirja Kaksteist Pluss grupi esimehele, et teadvustada fakti, et Uganda parlament arutab homoseksuaalsusevastast seadust. Eelnõu kohaselt tuleb samasoohuvilisi kriminaalkorras karistada, maksimaalne karistus on surmanuhtlus, ning samuti plaanitakse kriminaalkuriteoks muuta
see, kui tead mõnd homoseksuaali, kuid sellest ei teata.
Meedia on andnud eelnõule tabava hüüdnime „Kill the gays
bill”. Kaksteist Pluss grupp arutas Põhjamaade pöördumist
ning otsustas koostada ja saata Uganda parlamendis esindatud parteide juhtidele kirja, milles juhime tähelepanu inimõigustele, sealhulgas seksuaalse enesemääramise õigusele,
mida Uganda seadusandja plaanib väga tugevalt rikkuda.
Kutsusime neid Kaksteist Pluss gruppi kuuluva 46 riigi nimel
üles säärast õigusakti mitte vastu võtma.
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siis tuleb originaaldokumentide asemel esitada juhiloa ja auto
passi lihtkoopiad, sest vastasel juhul ei ole raha maksmisest
pääsu. Originaaldokumenti ei anta lihtsalt tagasi.
Igal õhtul mattub pealinn kirbesse suitsuvingu, sest inimesed
põletavad oma aedades päeva jooksul tekkinud prügi. Aga ilm
on seal ilus, enamjaolt paistab päike.
President Museveni kasutab opositsiooni mahasurumiseks
repressiivorganeid. Päev pärast opositsiooniga kohtumist
keelustati põhiline opositsiooniline kodanikuliikumine A4C
(Activists for Changes ehk Muutuste Aktivistid). Ka mitme
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President, kindral Yoweri Museveni, on
ametis püsinud üle veerand sajandi.

kohaliku arvates on keeld Uganda põhiseadusega vastuolus.
A4C sai populaarseks aktsiooniga „Jala tööle”, millega nad protestisid üha kasvava elukalliduse vastu. Bensiiniliiter maksab
neil 1,05 eurot, keskmine kuupalk on aga ainult 170 eurot. Kui

Ugandal pole võimu demokraatlikult
üleandmise kogemust
Veidi ka Ugandast, kus IPU kohtumine toimus. President, kindral Yoweri Museveni, on ametis püsinud üle veerand sajandi. Esimesed vabad valimised toimusid 2006. aastal. Need
võitis Museveni juhitud Rahvuslik Vastupanuliikumine. Põhiline opositsioonijõud, polkovnik Kizza Besigye juhitud Aafrika
Demokraatlik Liit, jäi alla. Sama kordus 2011. aasta valimistel.
Opositsiooni arvates sündis tulemus paljuski kuritarvituste,
võimuliialduste, valimispettuse jmt abil.

keskmine eestlane saab ühes kuus osta 570 liitrit bensiini, siis
ugandalane vaid 160 liitrit. Kohalike seas tekitas populaarse

Kohtumine Ugandas elava Eesti perega

liikumise ärakeelamine suurt rahulolematust. Vähem kui kuu
aega hiljem kasutas opositsioon meilegi varasemast ajast
tuttavat võimalust. Kui Nõukogude võim keelas ära ansambli
Turist, siis mõnda aega hiljem tegid samad inimesed sama
head muusikat edasi nime all Singer-Vinger. Ugandas kasutati
sama võtet – uue organisatsiooni nimi on 4GC (For God and My
Country ehk Jumala ja Mu Riigi Heaks). Võitlus demokraatlike
muutuste nimel jätkub.

nikest on alla 15-aastased. Araabia kevad näitas noorte jõudu
ning varem või hiljem jõuavad demokraatlikud muutused ka
Aafrikasse. Sel kontinendil on peidus märkimisväärne majanduslik potentsiaal ja varem või hiljem avaneb see täies ulatuses.
Kohtusime Ugandas muuseas ka Eesti perega, kes tegutseb

Kui opositsiooni esindaja läheb oma
valimispiirkonda inimestega kohtuma,
siis arreteerib politsei ta süüdistusega
inimeste häirimises.

sealses plahvatuslikult laienevas mobiilside äris. Rõõmustav

teks kurdeti, et kui opositsiooni esindaja läheb oma valimis-

Aafrikale tervikuna tasub maailmal aga tähelepanu pöörata

Aafrika eesootavast arenguhüppest osasaamiseks tasub seal

piirkonda inimestega kohtuma, siis arreteerib politsei ta

juba seetõttu, et sealne ühiskond on märkimisväärselt noor.

toimuvale rohkem tähelepanu pöörata.

süüdistusega inimeste häirimises. Kui politsei peatab auto,

Ugandas on maailma noorim elanikkond, kus 50 protsenti ela-

Kohtusin koos Islandi ja Soome delegatsiooni esindajatega Besigye ja tema partei liikmetega. Nad kurtsid politseivägivalla,
valimispettuste, korruptsiooni jmt üle, mis tekibki tavaliselt
siis, kui riiki juhib sisuliselt üks poliitiline jõud üksinda. Näi-

oli kuulda, et Järvamaal Koigis sündinud ja Türil koolis käinud
Kaidi ning tema abikaasa Sean-Paavo kavatsevad oma lapsed
Eestis kooli saata. Juba paari aasta pärast.

Vaata ka Uganda rahvatantsu, mis
esitati IPU kohtumisel aprillis 2012
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Eesti missioon Euraasias

Oleme paljude sidemete kaudu endiselt
osaks millestki, mis on Idas ja Lõunas, ja
samal ajal pole me lihtsalt Euroopa, vaid –
Euroopa eliit.
Kui vaadata seal kandis toimuvat, siis märkame üht sealsete
protsesside ühist omadust – demokraatia taastamine või

Liberalismi Akadeemia nõukogu liige Igor Gräzin räägib,
miks Eestil on moraalne kohustus selgitada endistele Nõukogude Liidu riikidele, mida kujutavad endast inimväärse
ühiskonna ja toimiva majanduse alusprintsiibid.

loomine on ütlemata valulik. Taga-Kaukaasia on üks verine
sasipundar, Kesk-Euroopa riigis Ukrainas vaevleb vangis Julia
Tõmošenko, Valgevenes represseeritakse kõike ja kõiki vähegi
vabalt mõtlevat, Kasahstani ootavad muutused kohe pärast

Tekst: Igor Gräzin

senise kultuslikuks muutunud kompartei liidri paratamatut
Foto: Toomas Huik / Postimees
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lahkumist pigem varem kui hiljem, Kesk-Aasias heideldakse mis

Foto: Sakis Mitrolidis

tahes identiteedi otsinguil islamismi erinevate arenguteede ja

K

üsimus on lihtne ja tähtis: kas Eesti riigi ja rahva
ülesanne on ainult see, mis on kirjas põhiseaduses
(„peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi
aegade”), või on meil ka mingisugune missioon väljaspool Eestit? Mingi ettemääratud ülesanne maailmas?
Tegelikult ongi see euroopaliku kultuuri ühe tähtsaima teksti,
Hamleti monoloogi („Olla või mitte olla”) keskne küsimus – kas
leppida hädaorus olemisega (kaasajal siis – alustades Kreeka
rahajamadest ja lõpetades globaliseerumisega) või püüda olukorda parandada ja läbi selle inimese ja rahvana edasi kesta.

Lähedus mitte-Euroopaga
Eesti on praegu vaieldamatult edulugu ja seda mitmes mõttes:
rahanduslikult, majanduslikult, poliitiliselt, sotsiaalselt ja ka

kultuuriliselt. Mispidi sa ka ei võta, riigina oleme Euroopa
tipus. Teisest küljest aga oleme ja jääme veel aastakümneteks
ka mingisuguse teise – tõsi küll, kummituseks muutunud, kuid
mitmeski mõttes endiselt säiliva koosluse –, Vene impeeriumi ja
NSV Liidu ääremaaks. Niisamuti Poola ja Soome, kus see asjaolu
psüühikas veel tänini valusalt tunda annab.
Seda mitte-Euroopa poole kuulumist tajuvad need, kes on veel
hiljuti sattunud mitte ainult Venemaale, vaid kaugemalegi –
Kesk-Aasiasse või Taga-Kaukaasiasse. Me tunneme sealsete
rahvastega mõistusega seletamatut lähedust, kui mitte arvata
seletuseks seda, et Arno Tali oli seal kusagil õpetajana elanud
ja Tartus olid omal ajal Armeenia ja Gruusia üliõpilaste seltsid.
Eestil pole Odessaga ajaloolist kokkupuudet vaat et üldse
olnud, aga hingeline, näe on! Mihkel Mutt ja Andrus Kivirähk on
justkui kuulsaima Odessa kirjamehe, Mihhail Zhvanetski armastusega kasvatatud pojad, kellede patriarh saabub juunikuus Tallinna suurfestivali „Odessa sõidab Tallinna” suurkülalisena. 39
eesti avaliku elu tegelase idee püstitada Tallinna mälestusmärk
Boriss Jeltsinile on samast kategooriast – millal enne on meie
ajaloos tahetud täiesti omast peast, oma isiklike rahade eest
ja ilma kellegi käsu või veenmiseta mälestada kedagi Venemaa
riigipeadest?

Demokraatia loomise valulikkus

strateegiliste suhete vahel – Kõrgõzstan ja Tadžikistan ei suuda
endiselt otsustada kumma sõjaväebaasid, kas NATO või Venemaa omad, peavad neisse alles jääma. Ja Venemaal endalgi
kujutavat endast praegu reaalset opositsiooni vaid kommunistid ja ekstsentrikud (Vladimir Žirinovski).
Seega on palja silmaga näha, et meil on teatav moraalne
kohustus esindada siit Ida ja Lõuna poole eurooplust. Seda
enam, et see mõju on niigi olemas. Eesti edulugu käibib legendina üle terve endise NSV Liidu niikuinii, aga sageli (meenuta-

aru saada ja neid ellu viia. Arvan, et nüüd on meie kohus teha

gem Mart Laari ja Allar Jõksi missioone Gruusiasse) ka otsese

sedasama.

järgimisväärse eeskujuna. Euroopa on endast väljapoole viinud
halba, näiteks süüfilist, alkoholismi, koloniaalorjust, kato-

Muide, paradoksaalsel kombel on see ka meie kauema edasi-

liku kiriku inkvisitsiooni ja tulirelvi, aga samuti on ta levitanud

kestmise tingimus. Endasse sulgudes oleme määratud

head: inimõigusi, kodaniku-ühiskonda, demokraatiat, paremat

lahkuma ajaloost lihtsalt oma väiksuse tõttu – meie keel on

elatustaset ja arenevat majandust.

täis anglitsisme, meie lauluvõistlustele eksib eesti laul haruharva, meie majandus ja kapital on internatsionaalsed... ja nii

Meie kauema edasikestmise tingimus

peabki globaliseeruvas maailmas minema. Kui me aga võtame
enda kanda kas või osakese Euroopa eliidi missioonist ja rollist,

Kui Euroopa on minevikus midagi õppinud, et olla tõeliselt

kestame me kauem, kui meie suurus ja seeläbi piiratud võima-

hea maailma-tsivilisatsioon, siis seda, et saame avaldada oma

lused lubaksid.

positiivset mõju läbi eeskuju ja omakasupüüdmatu valgustuse. Seda, kuidas areneda riikide ja rahvastena, otsustavad
inimesed ise, aga meil on moraalne kohustus selgitada, mida
kujutavad endast inimväärse ühiskonna ja toimiva majanduse

Foto: Victor Drachev

Kui Euroopa on minevikus midagi õppinud,
et olla tõeliselt hea maailmatsivilisatsioon,
siis seda, et saame avaldada oma positiivset
mõju läbi eeskuju ja omakasupüüdmatu
valgustuse.

Niisiis – oleme paljude sidemete kaudu endiselt osaks millestki,

alusprintsiibid: liberalism, õigusriik ja turumajandus. Praegu

mis on Idas ja Lõunas, ja samal ajal pole me lihtsalt Euroopa,

on need meile nii loomulikud, et me ei märkagi nende olemas-

vaid – Euroopa eliit. Seega, ilma liialdamata, on ajalugu meile

olu, kuid reageerime kohe, kui me neist kröömi võrra kõrvale

andnud võimaluse täita teatavat missiooni, või – inimlikult öel-

kaldume. Aga see polnud alati nii. Veel kümmekonna aasta

des – teha miskit head paljudele inimestele, kes elavad endistes

eest aitasid „vanemate” Euroopa riikide kodanikuühendused,

NSV Liidu vabariikides. Venemaa ja venelased kaasa arvatud.

missiooni-fondid ja erakondade vaimujuhid neist põhimõtetest

Euraasia – tingnimetus geograafilisele ja poliitilisele osale Euroopa ja Aasia kontinendist, mis
kattub endise Vene impeeriumi alaga; mõiste
kujundasid vene pagulasfilosoofid Pjotr Savitski,
Lev Karsavin ja Nikolai Trubetskoi 1920. aastatel.
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Tallinna juhtimine
elanikekeskseks

Tartu
Seenioride Klubi
plaanib valimiskampaanias
kaasa lüüa

Tekst: Õnne Pillak. Fotod: Tairo Luuter/Õhtuleht, Peeter Langovits/Postimees, Mihkel Maripuu/Postimees

Foto: erakogu

Tekst: Mihkel Lees, Reformierakonna Tartu arendusjuht
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Arvatavasti ei ole kellelegi uudiseks, et Tartu Noorte
Reformiklubi aktiivselt tegutseb. Palju vähem on aga räägitud Tartu seenioridest, kelle toimetamised ei jää noortele ei
mahult ega kvaliteedilt karvavõrdki alla.

R

eformierakonna Tartu Seenioride Klubisse kuulub
50 aktiivset prouat ja härrat. Liikmete vanus ulatub
50. eluaastast 77. eluaastani. Seenioride esimehe

Marvi Kibe sõnul on liikmed äärmiselt aktiivsed ning võtavad

aastal plaanime reisida kolm päeva Lätis, külastada teletorni
ja Kumu, vaadelda Lääne-Virumaa mõisade ilu ning teha palju
väiksemaid kokkusaamisi,” ütles Kibe.

Valimistel läheb hästi, kui kampaaniasse
on kaasatud nii noorte energia kui ka
veidi vanemate meeskonnaliikmete
elukogemus ning teadmised.

vahvalt osa kõigist üritustest, mida ühiselt planeeritakse ja
korraldatakse. „Oleme senini tegelenud paralleelselt kahe
valdkonnaga. Esiteks poliitiline pool, mille raames oleme kohtunud erinevate poliitikute ning ühiskonnategelastega. Sellel
aastal on meil külas käinud Rait Maruste, Margus Hanson,
Toomas Tein ja Urmas Paet. Teiseks veedame erinevatel reisidel
ja väljasõitudel lihtsalt koos toredalt aega,” rääkis Kibe.

Positiivne suhtumine ja soov tegutseda
Tartu seeniorid käivad koos saunas ning Aura veekeskuses
ujumas. Samuti on ette võetud mitmeid reise kodumaal, kuid
käidud ära ka kaugemal. Marvi Kibe arvates ei takista vanus
reisimist üldsegi, oluline on positiivselt suhtuda ning soov
tegutseda ja toimetada. „Oleme päris palju ringi käinud.
Eelmisel aastal külastasime Riigikogu, Välisministeeriumi,
presidendilossi ja Stenbocki maja ning käisime erinevates
teatrites. Lisaks võtsime ette pikema laevareisi Peterburi. Sel

Seenioride klubist on olnud asendamatut abi ka valimiste ajal
ning kindlasti plaanivad nad abiks olla ka 2013. aasta KOV
valimistel. „Oleme jõudnud järeldusele, et valimistel läheb
hästi, kui kampaaniasse on kaasatud nii noorte energia kui
ka veidi vanemate meeskonnaliikmete elukogemus ning teadmised. Kindlasti plaanime seenioridega valimiskampaanias
kaasa lüüa ning päris mitu klubi liiget on avaldanud soovi 2013.
aasta valimistel kandideerida,” selgitas Kibe.
Teistele Reformierakonna väärikatele soovib Marvi julget
pealehakkamist ning tegutsemislusti. „Seenioride klubi tööle
saada ei ole raske. Tuleb lihtsalt kokku saada ja toimetama
hakata. Küll siis tulevad head mõtted iseenesest,” ütles Kibe
lõpetuseks.

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak annab ülevaate sellest, milliseid valesid otsuseid on
viimastel aastatel teinud meie pealinna juhid.

K

õige paremini õnnestuvad armastusega tehtud asjad.
See kehtib ka linna juhtimise puhul. Paraku kipub see
meie pealinna juhtidel meelest minema. Praeguse
linnavalitsuse suurim probleem on vastuolu inimeste ootuste ja
linna tehtavate kulutuste vahel. On kurb, et Tallinnas hästi tehtu,
näiteks lõppenud kireva kultuuripealinna aasta või äsja avatud
Lennusadama angaarid, kaob linnavalitsuse ümber toimuvate
skandaalide varju. Põhjuseks, nagu ikka, raharaiskamised ning
linna päris probleemidest mööda vaatamine.

Milleks Tallinnal raha ei ole:
1)
Viia pealinna lasteaiad tasemele, kus keskkond oleks
kaasaegne ja ohutu ja kus lasteaiaõpetajad saaksid oma töö
eest motiveerivat tasu. Paraku on Tallinna lasteaiad sunnitud jätkuvalt säästurežiimile ning paljud õpetajad töötavad alandatud
töökoormusega. Üks samm eesmärgi saavutamiseks oleks lasteaedadele makstava pearaha tõstmine 22 protsendi võrra 160
eurole (lisaraha vajadus ca kaheksa miljonit eurot).
2)
Taastada Tallinna lasteaedade investeeringud, mis
kriisiaastate kärbetega peaaegu olematuks kuivasid.
3)
Muuta Tallinna sõidu- ja kõnniteed Euroopa pealinna
vääriliseks. Selleks, et kevadekuulutajatest teeaugud linnapildist likvideerida, on aastas vaja lisainvesteeringuid ca 3,3
miljonit eurot.
4)
Lõpetada pimesiku mängimine inimeste turvatundega.
Selleks, et pealinna tänavad oleksid korralikult valgustatud,
tuleb leida vaja minev 1,2 miljonit eurot ning hoida töös kõik
tänavalambid.
5)
Koduomanikele maamaksuvabastus ausate reeglite järgi. Käesoleva aasta maamaksu vabastuse sildi all varjati
hoopis maamaksu tõusu. 1500 ruutmeetrit kodualust maad
vabastati maksust, kuid ülejäänud maa maksumäära tõsteti 66
protsenti.
6)
Tõsta noortespordi pearaha 2009. aasta tasemele,
lisaraha vajadus 2,2 miljonit eurot.

7)
Taastada erahuvialakoolide tegevustoetus, mis 2009.
aastal eelarvekärbetega kaotati. Vajaminevad vahendid ca 600
000 eurot.

Milleks Tallinnal raha on:
1)
Pealinna meedia- ja reklaamikulud on aasta-aastalt
kasvanud. Iga aastaga on suurenenud munitsipaaltelevisiooni
Tallinna TV eelarve. Suurenenud on kulutused linna väljaantavatele lehtedele ning sisseostetavate tele- ja raadiosaadetele.
Alanud aastal läheb kõik maksma 3,7 miljonit eurot.
2)
Kuigi Tallinna lasteaiad ootavad juba aastaid neile
tehtavate investeeringute taastamist, siis eelistab linnavalitsus hoopis 8,5 miljoni euro eest munitsipaalsaunu rajada ja
korrastada.
3)
Käesoleva aasta seni üheks enim tähelepanu pälvinud JOKK-skeemiks oli 259 000 eurot maksma läinud „tasuta”
ühistranspordi kampaania korraldamine, mille teostajaks valiti
Keskerakonna suurim võlausaldaja OÜ Midfield.
4)
Küsitlustulemuste põhjal otsustas linnavalitsus muuta
Tallinna ühistranspordi järgmisest aastast pealinlastele tasuta
kättesaadavaks. Et bussid, trollid ja trammid linnas liiguks, on
süsteemi elushoidmiseks vaja ca 20 miljonit eurot (sinna ei
ole arvestatud infrastruktuuri ega sõidukipargi arendamise ja
uuendamise kulusid).
5)
Ilmekas näide raha kasutamise otstarbekusest on
Harjumäele 890 000-eurose purskkaevu rajamine.
6)
Ebamõistlikud eluasemekulud ehk munitsipaalmajade linna kulul ülevalhoidmine. Igal aastal maksab linn arendajale Lasnamäele ehitatud uute munitsipaalkorterite eest
miljoneid eurosid. Üle-eelmisel aastal oli see summa kuus
miljonit, eelmisel aastal kaheksa miljonit, sel aastal 10 miljonit.
Kas järgmisel aastal juba 12 miljonit eurot?
7)
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ülevalpidamiseks
kulub igal aastal ca kolm miljonit eurot.
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Jüri Jaanson:
minu aasta
poliitikas

märtsikuus kinnitas. Tahan kiita Sotsiaalministeeriumi hea töö

peab lähitulevikus saama rahuliku loodusliku keskkonna ja

eest eelnõu ettevalmistamisel.

hea kergliiklusteede võrgustikuga merelinn, kust on võimalik

Vähegi võimekad puudega lapsed peaksid
saama võimaluse õppida tavakoolis.

jooksul valmis strateegiline arengukava, mille järgi hakkab riik

Negatiivse kogemusena olen kohanud suhtumist, et kui oled

järk-järgult keskkonda ja infrastruktuuri puudega inimestele

Riigikogu liige, siis pead suutma ja jõudma kõike, samuti

iseseisvaks toimetulekuks sobivaks muutma. Palju tegevusi

olema võimeline kõikjale kohe ilmuma. Sellisteks näideteks

on selles suunas juba käimas, aga palju veel teha. Heameel

on kiirkutsed konverentsidele ja seminaridele, aga ka muudele

on tõdeda, et Sotsiaalministeerium on esimene ministeeriu-

üritustele, millest teatatakse tihti ette vaid paar päeva. Häirib

midest, kus ühte nõupidamisruumi luuakse vaegkuuljatele

ka, kui sellised üritused on korraldatud pealiskaudselt ja läbi-

võimalused kommunikatsiooniks.

mõtlemata ning ei suudeta ajakavast kinni pidada. Aga selline

Kodulinn Pärnu ukseks Euroopasse

Kahtlemata on see esimene suures poliitikas

veedetud aasta minu maailma oluliselt avardanud. Võrreldes

meelest mõistagi nii spordis kui ka poliitikas.

Pingutada ja endast maksimum anda tuleb
mõistagi nii spordis kui ka poliitikas.
Üks asjaolu, mis tööga kohanemist takistanud, on fakt, et olen
vaegkuulja ning pean seetõttu suhtlemisel abivahendeid kasutama. Eriti sellises keerulise akustikaga kohas nagu Toompea
loss. Mul on siinkohal heameel tunnustada erakonnakaaslasi
fraktsioonist, kes on harjunud justkui enesestmõistetavalt kasu-

vatesse piirkondadesse, et sealse eluga tutvuda, ja põhjalike-

see töö kord on.

sõnadeks on olnud sisseelamine ja kohanemine.

muutunud. Pingutada ja endast maksimum anda tuleb minu

fraktsiooni regulaarseks kujunenud väljasõitudel Eesti erine-

Sotsiaalministeerium on võtnud eesmärgiks saada 2013. aasta

inu Riigikogus veedetud esimese aasta märk-

varasemaga on nii tegutsemiskeskkond kui ka elustiil täielikult

Lisaks Riigikogu tööle pean tähtsaks ka erakonna elus,

matel aruteludel nii Tallinnas kui mujal osaleda.

Riigikogu liige Jüri Jaanson räägib Reformikirjale, milline on
olnud tema esimene aasta poliitiku ja Riigikogu liikmena.

M

Baltica või muud piirkondlikud sündmused ja arengud. Pärnust

kiiresti igale poole üle Euroopa reisida.

Tekst: Jüri Jaanson
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konventsiooni ratifitseerimine Riigikogus, mille Riigikogu

Foto: Peeter Kümmel / Sakala

Kuigi kandideerisin Riigikogusse Harju- ja Raplamaal, olen

Riigikogus püüdnud täita valijate mulle usaldatud missiooni –

säilitanud ka sideme Pärnuga, mis on mu kodulinn. Olen kur-

esindada neid nii, et Eesti olevik oleks ja tulevik tuleks parem.

sis sealsete teemadega, olgu selleks siis investeeringud, Rail
toimetuleku parandamine, aga samas olen püüdnud süveneda
ka majandusteemadesse kui valdkonda, mida õpin ka TÜ Pärnu
Kolledžis. Usun, et peame jätkuvalt tegutsema selle nimel,
et meie majandus muutuks ettevõtluskeskseks. Selleks on
oluline julgustada inimesi ettevõtjaina tegutsema.
Riigikogus tegutsen sotsiaalkomisjonis. Et seal hästi hakkama
saada, olen viinud end kurssi sotsiaalteemadega, samuti riigiteemadega üldiselt. Palju olen mõtisklenud haridusteemade
üle ja saanud sel teemal häid selgitusi Lauri Luigelt, kes on
erakonnas haridustöörühma üks liidreid. Praegusel hetkel on
tugevalt päevakorras puudega laste haridusteema – erikoolide

tama minu jaoks hädavajalikke abivahendeid – raadiosaatjat

likvideerimine. Teemaga olen tuttav isikliku kogemuse kaudu

ja mikrofoni –, mis on võimaldanud kommunikatsiooni-

ja sealt ka minu seisukoht: vähegi võimekad puudega lapsed

probleemid lahendada nõnda, et saan kõigist aruteludest

peaksid saama võimaluse õppida tavakoolis (tavaklassis

tulemuslikult osa võtta. Riigikogu Kantselei tehnilise toe tööta-

tavaõpilaste seas) – see on nende võimalus elu avardada. See

jatega sai selle aasta jooksul lahendatud mitmeid ülaltooduga

eeldab nii õpetajate kui ka lastevanemate paindlikku lähene-

seotud probleeme.

mist. Motivatsiooni kasvatamine elus edukalt toime tulla peaks
saama hariduse osaks. Erikoolid on vajalikud vaid neile, kel

Põhiteemaks puudega inimeste heaolu

puuduvad reaalsed võimalused tavakoolis hakkama saada.

Olen otsinud endale sobivat tööväljundit, millega saaksin kõige

Esimese aasta sisse jäi ka fraktsiooni poolt ühe eelnõu menet-

kasulikum olla. Põhiteemaks on puudega inimeste iseseisva

luse juhtimine. Selleks oli puudega inimeste rahvusvahelise

Kokkuvõtvalt saan öelda, et olen esimese aasta jooksul

Foto: Elmo Riig / Sakala
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Võitlus
liberalismi
eest

Elektrituru avanemisest
Tekst: Kalle Palling, Riigikogu liige

Viimastel aastatel on tahetud elektrituru avanemist kujutada kui üht ebameeldivat ja keerulist sündmust. Tegelikult
see nii ei ole.
Alates 1. jaanuarist 2013 ostame me kõik elektrienergiat avatud
turult. Elekter on üks viimaseid kaupu, mille hind on siiani riikFoto: Kiichiro Sato

Tekst: Priit Kallakas

Reformierakonna välissekretär Priit Kallakas kirjutab,
miks on erakonna jaoks oluline jagada oma põhimõtteid ja
väärtusi ka Eestist väljapoole.
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R

eformierakonnal on Euroopas ainulaadne positsioon.
Me oleme valitsuskoosseisu kuulunud rohkem kui
kolmteist aastat ning Eesti välispoliitikat suunanud
üle kümne aasta. Selle aja jooksul oleme saavutanud muljetavaldavalt palju. Euroopa Liitu ja NATO-sse kuulumine on õnneks
või kahjuks eestlastele juba iseenesestmõistetav ning meie vastuvõtmine maailma jõukamate riikide organisatsiooni, OECDsse, tähistas verstaposti, millega oleme oma suurimad välispoliitilised eesmärgid täitnud. Sellest hoolimata ei tohi tähelepanu välissuhtluselt taanduda, sest meie heaolu siin Läänemere
kaldal sõltub suuresti just sellest, kui aktiivsed, nähtavad ja
panustavad me rahvusvahelistes suhetes oleme.

Liberaalid Euroopas vähemuses
Reformierakonna võimulpüsimise stabiilsus on ainulaadne ning
eriti silmapaistev meie lähiajalugu arvestades. Euroopa kontekstis on sarnast võimulpüsimise ja rahva toetuse järjepidavust
näidanud veel vaid Luksemburgi peaminister Jean-Claude
Junker, kes on püsinud võimul alates 1995. aastast ning on selle
saavutusega demokraatlikult valitud valitsusjuhtidest hetkel
kõige kauem võimul püsinud peaminister maailmas.
Junker on seevastu pigem sotsiaaldemokraat ning liberaalidest
on Ansip rahva usaldust Euroopas nautinud kõige kauem. Kuid
nagu ei ole sportlastel võimalik täiel rinnal nautida konkurentsitut triumfi, ei ole ka meie edulugu põhjust tähistada teades,
et tõsiseltvõetavaid liberaalseid otsustajaid jääb Euroopa poliitmaastikul aina vähemaks.
Reformierakonna kõrval võib tugevaimaks tänapäeva liberaalseks erakonnaks pidada Venstret, mis oli praeguse NATO

peasekretäri Anders Fogh Rasmusseni ja Lars Løkke Rasmusseni vedamisel Taani juhtivaks valitsusparteiks ajavahemikul
2001–2011. Hetkel juhib Euroopa liberaalidest valitsust veel Mark
Rutte Hollandis ning koalitsioonivalitsustesse kuuluvad veel FDP
Saksamaal, Liberaalne Liikumine Leedus ning erakond Vabadus
ja Solidaarsus Slovakkias. Kuid eeltoodud lühikese nimistuga
võib Euroopa riikides arvestavat jõudu omavatele liberaalsetele
erakondadele joone alla tõmmata.

Meie heaolu sõltub suuresti just sellest,
kui aktiivsed, nähtavad ja panustavad me
rahvusvahelistes suhetes oleme.
Populismile vastu
Miks on liberaalid taandumas või miks on inim- ja majandusvabaduste eestkõnelejatel nii raske esile kerkida? Peamiseks
põhjuseks on kindlasti üha pikemaks veniv majanduskriis ja ebakindlus tuleviku suhtes, mis tekitab eurooplastes ihalust karmi
käe poliitika järele. Soome ja Kreeka viimased valimised tõid
parlamenti rahvuslased ja radikaalid. Majanduskriisi koorma all
kannatajad soovivad leida süüdlasi ning seda tajuvad ka poliitikud, kes otsivad valijatega ühiseid vaenlasi ja üritavad seeläbi
populistlikult rahva soovidega samastuda. Ilmekaks näiteks olid
Prantsusmaa presidendivalimised, kus esimeses voorus saatis suur edu paremäärmuslast Jean-Marie Le Peni. Vähemuste
süüdistamist riigi hädades võis kuulda ka nüüdseks juba endise
presidendi Nicolas Sarkozy valimislubadustes.
Võib eeldada, et äärmuslike parteide ja karmi korra pooldajaid
kerkib Euroopas senikaua, kuni kestab ebastabiilsus finantsturgudel ja ebakindlus inimeste kodudes. Sestap tuleb reformierakondlastel jätkata rääkimist nii sageli ja nii valjult kui võimalik
just sellest, mida me kõige paremini oskame – korras majanduse
vajalikkusest ning demokraatia ja inimõiguste ülimuslikkusest.

liku kontrolli all ja mille osas pole kliendil valikut. Reformierakond on alati pooldanud hindade kujunemist turumajanduslikes tingimustes, mistõttu võttis Eesti juba Euroopa Liiduga
liitudes suuna turupõhisele elektrienergia hinnale.

elektrienergia hinda riik. Avatud turul kujuneb elektrienergia
hind börsil, kus osalevad peamised Läänemere piirkonna

Avatud turg tähendab, et elektriklientidel on võimalus endale

elektritootjad ja -müüjad. Neid on pea 350.

meelepäraseim elektrimüüja valida. See on võimalus, mitte
kohustus, kuna avatud elektriturul saavad kodukliendid

Kui elektriturg avaneks näiteks 2011. aasta keskmise börsi-

elektrit tarbida ka üldteenusena ehk ühegi elektrimüüjaga

hinnaga, tõuseks elektrienergia maksumus ligi poole võrra.

lepingut sõlmimata. Lepingu või konkreetse elektrimüüja

See tähendaks, et majapidamisel, mille elektriarve on praegu

puudumise tõttu keegi elektrivarustusest ilma ei jää.

iga kuu ligi 15 eurot, kuluks elektriarvele avatud elektriturul

Turu avanemisega seoses on vaid neli lihtsat asja, mida meeles pidada:

kuus ligi 2,5 euro võrra rohkem. See sisaldab ka käibemaksu
summa muutust. Turu avanemine ei mõjuta elektriaktsiisi ega
taastuvenergiatasu suurust, sest neid arvestatakse tarbitud
elektri koguselt.

Et elektrienergia jõuaks kodudesse,
on vaja kaht teenusepakkujat. Neist esimene on

1.

takse, omanik. Teine on elektrimüüja, kes toodab ise või

Kui tarbija ei soovi elektrimüüjat
valida, saab 2013. aastast elektrienergiat
osta üldteenusena. Üldteenuse põhimõtted on välja

vahendab kellegi toodetud elektrienergiat.

töötanud riik. Üldteenuse valimiseks ei ole tarvis mitte midagi

võrguettevõtja ehk elektriliinide, mida mööda elektrit transpordi-

.

ette võtta – kui ühegi elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud,
Oluline on teada, et elektrituru avanemine puudutab elektri-

ühendab piirkonna võrguettevõtja tarbija kodu 2013. aastal

arvest vaid elektrienergia osa. Võtame näiteks Eesti Energia

automaatselt üldteenusega. Üldteenuse hind arvutatakse

koduklientide keskmise elektriarve, mis on ligi 26 eurot. Sell-

möödunud kuu elektribörsi keskmise hinna järgi, millele lisan-

est pea 11 eurot moodustab võrguteenus, seitse eurot maksab

dub seadusega lubatud müügimarginaal.

elekter ise ning kaheksa eurot läheb maksudeks ja tasudeks
Eesti riigile.

Elektrimüüjat valides tuleks võrrelda hinnapakkumisi, lepingu pikkust ja
lisavõimalusi, mida müüja pakub. Et eri müü-

2.

Avatud elektriturul on alati võimalik
elektrimüüjat valida, vahetada või eelistada üldteenust. Elektrimüüjale tuleb lepingu lõpetamis-

4.

est ette teatada 21 päeva ja soovi korral võib kas või iga kuu
esimesest kuupäevast elektrit osta uuelt partnerilt.

jatelt pakkumisi saada, peab ise aktiivne olema. Läbi tuleks
mõelda ka, kas eelistada elektri hinda pikemaks perioodiks fik-

Selleks, et igaühel oleks juba 2013. aasta 1. jaanuarist parim

seerida või sobib muutuv elektri hind. Kuna elektrienergia börsi-

elektrimüüja olemas, võiks pakkumisi hakata küsima juba

hind muutub iga tund, ei ole võimalik täpselt öelda, milliseks

sügisel.

kujuneb elektrienergia hind 2013. aastal. Avatud turul ei määra
elektrienergia hinda ükski elektrimüüja üksi. Samuti ei kinnita

65

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED

Igale lapsele tore suvi!
Tekst: Kaja Kallas
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das seda parimal võimalikul moel kasutada. Paljudel riskigrupi
lastel puudub teistsuguse elu kogemus, mistõttu valivad
nad täiskasvanuks saades oma vanematega sarnase tee, mis

Hetkel lapsehoolduspuhkusel olev Riigikogu liige Kaja Kallas peab oluliseks, et igast lapsest tuntaks rõõmu, ning kutsub üles
pakkuma vähekindlustatud lastele suveks rohkem tasuta ühistegevusi.

V

raha on alati vähe ja seega osutub määravaks küsimus, kui-

Kuidas tagada, et lapsele ettenähtud toetus tõepoolest lapse huvides kasutatud
saab, on keeruline küsimus, millele lihtsat
vastust ei ole.

pahatihti vaesuse nõiaringist välja ei murra. Seetõttu on oluline
võimaldada neil lastel näha, et elada saab ka teisiti. Lastekaitse

Lastekaitse Liit korraldab lastelaagreid just vähekindlustatud

Liit koostöös sotsiaaltöötajatega teeb siin tänuväärset tööd.

peredest pärit lastele. Kuivõrd tung sinna on suur, otsustab
nn sotsiaaltuusiku andmise kohaliku omavalitsuse sotsiaal-

Igale lapsele tore suvi!

astuseks küsimusele, mida teha, et lastel oleks

tihedas maailmas töötavad inimesed rohkem ja neil pole enam

Eestis hea elada, kuuleb sageli: „tuleb suurenda-

aega teineteise jaoks, ammugi lastega tegelemiseks, sest vaja

da toetusi”. Ometi on lapsed läbi aegade kasva-

on võidelda ellujäämise eest. Kuid samas näitavad eri uuringud,

Lastekaitsekuuga

pikk

sõidukulud laagrisse ja tagasi –, mis tihtilugu võib tähendada

nud kõikvõimalikes oludes ja seejuures õnnelikult. Seega ei

et aega on peidus televiisori vaatamises ja arvuti kasutamises.

suvi, mil lapsed jätavad laste-

seda, et lapsel jääb laagrisse minemata, sest vanemad otsus-

saa küsimus olla ainult rahas.

Näiteks TNS Emori teleauditooriumi uuringu kohaselt vaatasid

aiad ja koolid ning läksid teeni-

tavad vajamineva summa muuks otstarbeks kulutada. Kui-

eestlased 2012. aasta märtsis televiisorit päevas neli tundi ja

tud suvepuhkusele. Vedanud

das tagada, et lapsele ettenähtud toetus tõepoolest lapse

kümme minutit! Mida kõike selle ajaga teha saaks!

on neil, kes saavad maale

huvides kasutatud saab, on keeruline küsimus, millele liht-

vanaema-vanaisa juurde sõita.

sat vastust ei ole.

Mul oli õnnelik lapsepõlv hoolimata Nõukogude ajast, mil
poodides ei olnud midagi saada ja raha polnud kellelgi

väga väikse, aga siiski) kulust ise kandma – kas või näiteks
algas

jalaga segada. Vanemad lasid meil vennaga kaua lapsed olla,

Ameerika välisminister Hillary Clinton on öelnud, et ei ole

Paraku ei ole kõigil lastel nii

usaldasid meid ja kuulasid meie muresid. Nad äratasid meis

olemas sellist mõistet nagu „teiste inimeste lapsed”. Eriti

hästi läinud.

uudishimu maailma toimimise vastu meid muuseumidesse ja

just Eestis ei tohiks meie väikest rahvaarvu arvestades sellist

kultuuriüritustele viies ja asju koos tehes. Nad ei survestanud

mõistet eksisteerida. Iga laps on arvel ja väärtuslik.

Julgustan kõiki ühinema Lastekaitse Liidu üleskutsega „Igale
lapsele tore suvi!”. Lastekaitse Liit kutsub iga Eesti täiskasvanut üles aitama laste suve sisustada mis tahes
vabatahtlike lastesõbralike toimingutega,

meid koolikatsetega ega ebarealistlike nõudmistega. See ei
tähenda sugugi, et meil kohustusi poleks olnud. Loomulikult

töötaja. Paraku peavad isegi sel juhul lapsevanemad osa (küll

Tunneme igast lapsest rõõmu

töötama rõõmuga laste heaks
ja koos lastega ka väljaspool

oli. Kuulumine perekonda andis aga turvalise tunde ja igaühel
Mulle on väga sümpaatne kolleeg Urve Tiiduse seisukoht.

oma peret ning pakkuma neile

Küsimusele, kuidas Eesti iivet suurendada, vastas ta nimelt, et

suveks võimalikult rohkem tasuta

peaksime alustama sellest, et tunneme igast lapsest rõõmu.

ühis-tegevusi. Märkame ja aitame

Nüüd ise ema olles märkan, et meil on tõesti arenguruumi.

last, et alanud suvi oleks tema

Kui kõrvale jätta muuseumide ja kultuuriürituste külastamine,

Naeratagem lastele (ka teineteisele naeratamine ei ole liiast).

jaoks parim!

siis ei eeldanud need tegevused mingit rahalist panust. Kuigi

Ärgem pahandagem avalikes kohtades pisut valjemini rääki-

vanemad käisid tööl, leidsid nad siiski aega meid ära kuulata ja

vate teismelistega. Ärgem keelakem lastel teha asju, mis neil

meiega ka näiteks lauamänge mängida.

maailma avastada aitavad ja otseselt kellelegi kahjulikud ei ole.

oli seal vastavalt võimetele oma roll kanda.

Kuulame lapse ära

Ärgem tõrelegem lastega, kes maailma avastamise tuhinas
Ärakuulamine on peamine, millest lapsed ka tänapäeval puu-

konventsionaalsete käitumisreeglite vastu eksivad.

dust tunnevad. Näiteks viimases Lastekaitse Liidu ajakirjas
Märka Last soovivad lapsed, et vanemad huvituksid õhtul nende

Palju on räägitud lastest, kes elavad vaesuses või suures vaesus-

päevast ja tegemistest. Võib ju väita, et tänapäeva konkurentsi-

riskis. Nende laste aitamiseks on tõepoolest toetusi vaja. Ent

Foto:
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Setomaa on
suvepuhkuseks
parim
Tekst: Meelis Mälberg
Foto: erakogu

A

lles see oli, kui käre pakane paukus nii, et ninagi
soojast toast välja pista tundus selge eneseületusena.
Suvi on aga pakkunud juba võimalusi nautida päikest
ning esimesi grillimisi. Kui puhkuseplaanid veel lahtised, siis on
viimane aeg need paika panna.

Kelle rivi on pikim, sellest saabki Setomaa
kuningas Peko asemik maa peal ehk ülemsootska.

Ei pea suur tark olema, et kinnitada: just Eestimaa on suviseks
puhkuseks parim paik. Olen nüüd juba natukene üle aasta
elanud Värskas ja julgen soovitada suvist puhkust just Setomaal.
Ja parim aeg selleks on suve teine pool. Selleks on mitu põhjust.
Setomaa loodus on just selleks ajaks saavutanud oma täieliku
lopsakuse ja on eriti imposantne. Vesi Pihkva järves on selgelt üle
20 kraadi ja kes ütleks ära karastavast suplusest kuumal suvepäeval. Ja mis peamine, sellel ajal toimuvad kohalikku kultuuri
tutvustavad suurüritused.

Tegemist jätkub kindlasti terveks päevaks ja õhtukski ning igavust tunda ei tule. Kui nälg peaks näpistama hakkama, ei tule
rahvusroogade pakkujatest puudust. Kindlasti leiab midagi ka
toidu kõrvale janu kustutamiseks ja tuju tõstmiseks. Üle tee
asub juba mitu aastat järjest Eesti 50 parema restorani hulka
valitud Setu Tsäimaja. Soovitan tellida paksu putru koos suulliimiga (külmsupp), mida lusikaga süüa. Olen oma külalised
viimastel aastatel ikka kuningriigi päevale viinud ja siiani ei ole
keegi kahetsenud, vaid on järgmisel aastal uuesti tulnud.

Üks päev kuningriiki

Kui seal kandis juba olla, tasub kindlasti sõita läbi nn Saatse saapa. See on nüüd Vene territoorium, mis lõikab kitsa kiiluna üle
Värska-Saatse maantee sügavale Eestimaasse. Kahel pool teed
on piiritulbad, okastraat ja liivariba ning kui veab, näeb ka Vene
piirivalvureid.

Vanemuine kordab tänavugi 6.–15. juulil Värska laululaval mullu suvel väga edukaks osutunud suvelavastust „Peko”. See on
väga võimas lugu seto pisikesest rahvakillust ja tema ellujäämispüüdlustest. Pärast selle lavastuse vaatamist mõistab palju
paremini setode mõttemaailma.
4. augustil on jälle põhjust Värskasse tulla, sest setod kuulutavad üheks päevaks välja oma kuningriigi. Nagu ühele korralikule
demokraatlikule riigile kohane, valitaks sellel päeval endale järgmiseks aastaks valitseja. Ka kõik külalised saavad oma hääle
anda, astudes sobivaima kandidaadi ette ühtsesse rivvi. Kelle
rivi on pikim, sellest saabki Setomaa kuningas Peko asemik
maa peal ehk ülemsootska. Õhtul võtab uus sootska vastu
sõjaväeparaadi.

Ma ei tea Eestis peale Värska teist sellist väikest alevikku, kus
on nii palju erineva tasemega ööbimiskohti. Alustades väikestest
turismitaludest ja lõpetades veekeskuse ning Värska sanatooriumiga. Sanatooriumis asub ka kohalike hulgas väga populaarne
Sanaka baar. Julgen soojalt soovitada – korralik nostalgialaks on
garanteeritud.
Nõudlik klient leiab sobiva majutuse 25 kilomeetri kaugusel Räpina hotellis. See on 1930. aastal ehitatud ja ajastu-

Riigikogu liige Meelis Mälberg soovitab suvel külastada
oma kodukanti Setomaad, mille võlusid üha rohkem eestlasi igal aastal avastab.
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tel. Eelmisel aastal avati Piusal uhke külastuskeskus, mis annab
hea ülevaate kaevanduse ajaloost ja koos giidiga saab kiigata ka
koobastiku sisemusse.

truult renoveeritud väike hubane ja suurepärase köögiga väike
hotellike. Järjest rohkem inimesi avastab enda jaoks Setomaa võlusid ja suvel ei ole sugugi kerge ööbimiskohta leida.
Seepärast tasub oma puhkuseplaane teha võimalikult varakult.
Ja muidugi kutsun teid endale külla. Minu väikeses, 30-ndatel
ratsarügemendi ülemale ehitatud ja paar aastat tagasi uuendatud kodus on toredad inimesed (reformikad seda kindlasti
on) ikka oodatud. Kui vähegi aega, teen väikese ekskursiooni
ümbruskonnas ja soovitan järgmist paika, kuhu minna. Tee minu
juurde leiab lihtsalt, piisab vaid Värskas esimese kohaliku käest
küsida.

Majutust igale maitsele
Üks õige orav peaks kindlasti ära käima ka naabervallas Oraval, mis on viimasel ajal tuntust kogunud eelkõige Eesti kuulsaima elektriautoga. Aga lisaks sellele ringi vuravale vaatamisväärsusele asuvad Orava vallas ka Piusa liivakoopad. Eelmisel
sajandil kaevandati seal klaasiliiva ja kaevandamise tulemusel on tekkinud mitme ruutkilomeetrine maa-alune koobastik.
Turvakaalutlustel enam koobastesse vabalt uitama ei pääse.
Sellest on kindlasti heameel koobastes kodu leidnud nahkhiir-

Riigikogu liikmed Kalle Palling ja
Meelis Mälberg Seto kuningriigi
päevadel mõni aasta tagasi.

NOORED
HUVITAV

NOORED

Noorte
Akadeemias
tarkust taga
ajades
Tekst: Annika Arras
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Kiitust väärivad kõik need noored, kes on otsustanud, et lisaks koolile, ülikoolile ja elukoolile on vaja tarkust omandada ka
Noorte Akadeemias.

A

prillis toimus Reformierakonna, Liberalismi Aka-

Noorte Akadeemia liikmete vahel toimus esimesel kogune-

deemia ja Noortekogu eestvedamisel konkurss, mis

misel konkurss, mille kolm esimest pääsesid Euroopa Libe-

tõi koolitusprogrammi Noorte Akadeemia kokku

raalse Foorumi ja Liberalismi Akadeemia korraldatavasse noor-

33 poliitikahuvilist noort, kes ei pea paljuks mõni nädalavahetus uute teadmiste omandamisele kulutada. Poolteist
aastat kestva koolitusprogrammi eesmärgiks on anda
noortele, tulevastele ühiskonnategelastele, uusi
teadmisi ühiskonnast, riigijuhtimisest ja
poliitikast.
Esimesel, aprillis toimunud kogunemisel
kõnelesid noortele Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas, Liberalismi
Akadeemia tegevjuht Rain Rosimannus,
justiitsminister Kristen Michal ja Reformierakonna kunagine peasekretär Eero
Tohver. Räägiti Reformierakonna ajaloost, õpiti analüüsima avaliku arvamuse uuringuid ja kuulati tänaste
poliitikute kogemusi teest tippu. Seminari teise päeva tee-

poliitikute koolitusprojekti, mis toimub Tallinnas, Moldova

Järgmisel kogunemisel olid teemaks Eesti maksusüsteem, mida

linnas Chişinăus ja Brüsselis aastatel 2012–2013. Konkursi-

tutvustas Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees

tööna tuli kirjutada essee teemal „Eesti prioriteedid Afganis-

Taavi Rõivas, ning Eesti rahanduse hetkeseis ja tuleviku-

tanis pärast 2014. aastat”.

perspektiivid, millest kõneles Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Sven Kirsipuu.

Väljavõte Rain Rosimannuse tagasisidest
noorte grupitöödele, kus tuli avaliku arvamuse uuringute põhjal koostada erinevate
erakondade profiil:

Idapartnerite noorte liidrite koolitussari
alustas Tallinnas

„Üldisemast kõigepealt. Küsitluste lugemine, nagu kõik muudki tööd, ei ole niisama lihtne, vaid vajab harjutamist. Algaja
analüüsija ja kogenud analüüsija peamine vahe on selles, et
algaja loetleb riburada pidi protsente, nii et lõppjäreldust on
üsna raske välja lugeda. Nii nagu tšuktši puhul – suu laulab,
mida silm parajasti näeb –, läheb joon kord
(põder mäest) üles, kord alla. Kogenud
vaatleja oskab teha üldistusi ja lihtsalt arusaadavaid kokkuvõtteid. Lihtsustusi.
Igasuguse otsustuse aluseks on
lõpuks lihtsustus, miski saab
nurgakiviks ja miski tähtsamaks kui kõik muu. Ka poliitikas, mis on ju lihtsalt juhtimise eriliselt seksikas (ja
vastutusrikas) haru.”

3.–6. juunil toimus Tallinnas Liberalismi Akadeemia idapartnerluse edendamise projekt „Eelarve- ja rahapoliitika
Eestis ja Euroopa Liidus: väljakutsed ja tulevikustsenaariumid”. Projektis osalesid silmapaistvad noored liberaalid
koguni viiest eri riigist: Gruusiast, Moldovast, Ukrainast,
Valgevenest ja Eestist.
Projekti eesmärk oli anda osalejatele vajalikud teadmised
selleks, et võtta aktiivsem roll kohalikus poliitikas ning seda
eriti Euroopa küsimustes. Teisel päeval toimunud seminar
keskendus eelarve- ja rahapoliitikale. Tegu on vägagi aktuaalse teemaga ajal, mil eurotsoon seisab silmitsi raskete katsumustega. Oma teadmisi ja nägemust ses küsimuses jagasid kõrgetasemelised esinejad: Jürgen Ligi, Peeter Koppel,
Martin Andreasson (Rootsi) ja Ivars Godmanis (Läti). Seminari
juhatas Meelis Atonen.
Projekti
raames
külastati
Lennusadamat, peaministri bürood, Riigikogu ja IKT
Demokeskust, kus tutvuti Eesti edusammudega e-riigi arendamisel. Tegu oli
ühtlasi projekti esimese osaga. Liberalismi Akadeemia eestvedamisel toimuvad jätkuseminarid augustis Moldovas ja oktoobris Brüsselis.
Seminaride sari viiakse ellu
koostöös Liberalismi Akadeemia
ja Friedrich Naumanni Fondiga,
projekti toetab Euroopa Libe-

raalne Foorum.

maks oli välispoliitika, noortele
käis diplomaadi tööst rääkimas
Tanel Sepp Välisministeeriumist, kes töötas aastatel 2009–
2011 Eesti esindajana Afganistanis.

ras
Foto: Annika Ar
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Soovitusi koolilõpetajale
Tekst: Arto Aas, Riigikogu majanduskomisjoni esimees
Õppinud TTÜ-s, Tartu Ülikoolis ja Turu Ülikoolis

Kuna gümnaasiumi lõpetamine on noore inimese elus üks pingelisemaid ja olulisemaid aegu, siis on vanema inimesena hea
mõningaid õpetussõnu jagada, mis võiks edasiste õpingute osas pingeid leevendada ja valikuid lihtsamaks muuta.

Ära end hulluks mõtle.
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Ülikooli valik ei ole pöördumatu otsus,
mida ei saa hiljem muuta. Tänapäeval
võid ülikooli minna ja eriala vahetada
terve elu. Kui sel suvel valik ei õnnestu,
siis saad juba aasta pärast uue võimaluse. Eksimatuid inimesi pole olemas,
tähtis on igast kogemusest midagi tarka
kõrva taha panna. Parem juba nooruses
riskida ja ringi vaadata, kui pensionieas
kibestunult tõdeda, et eluaeg sai valel
erialal tegutsetud.

Vali eriala oma
südame, mitte moevoolu
järgi.
Ära lase end oma tulevase eriala valikul
liigselt hetke trendidest mõjutada. Õpi
seda, mis on sinu jaoks kõige põnevam ja milles sul on teatud eeldused.
Inimene, kes armastab oma tööd,
jõuab tippu ja on õnnelik igal erialal.
Tööturg ei vaja tuhandet

keskpärast juristi või suhtekorraldajat,
tööturg vajab tipptasemel spetsialiste,
kes suudavad eristuda ja luua teistest
suuremat lisandväärtust.

Välismaale minek ei
ole paradiisi sattumine.
Välismaale õppima või töötama minek
on kindlasti huvitav ja kasulik väljakutse, aga ei tasu mõelda, et ainult
Eestist eemal saab karjääri teha ja hästi
elada. Eesti on küll väike riik, aga seda
paremad on siin võimalused tippu tõusta
ja kogu riigi arengule mõju avaldada.

Edu tuleb raske tööga.
Sinu pingutuste rada ei lõpe ülikooli
saamisega. Samamoodi ei lõpe sinu
hariduselu ülikooli diplomi saamisega.
Edukad on
need, kes õpivad
läbi
elu, kes

pingutavad teistest rohkem, kes on
valmis kõrgemate eesmärkide nimel oma
mugavust ohverdama.

Ole ambitsioonikas ja
optimistlik.
Sea endale kõrgeid sihte ja tööta nende
nimel. Võta ebaõnnestumist kui parimat
õppetundi. Noorus on muide parim aeg,
et erinevaid asju proovida, mis annavad sulle globaalses olelusvõitluses
suurepärase võimaluse leida üles enda
trumbid. Ja mis väga tähtis – ole sõbralik
ja rõõmsameelne, sest sellised inimesed
on igas seltskonnas hinnatud ja maailmas edukad.
Maailmas on küll palju edukaid inimesi,
kes on jõudnud tippu head haridust
omamata, aga veel rohkem on maailmas
inimesi, kes on jõudnud tippu tänu heale
haridusele. Vahet pole, mida või kus sa
õpid, haritud inimesel on alati rohkem
uksi valla kui harimatul.

Reformierakondlased
oma erialavalikust
Urve Kalle Silver
Tiidus Palling Pukk
Riigikogu liige

Joonas
Vänto

Riigikogu liige

Reformierakonna
avalike suhete juht

Ülikoolis

„Õpin Tartu Ülikooli Euroopa

„Olen lõpetanud riigiteaduste

„Õpin

seitsmekümnendatel inglise

Kolledžis Euroopa õpingute

eriala Tartu Ülikoolis. Valisin

Schoolis ettevõtlust ja äri-

magistriprogrammis.

Minu

selle eriala lähtuvalt soovist

juhtimist. Ettevõtlus pakkus

Riigikogu

õppida sügavamalt mõistma

mulle huvi juba varakult, sa-

Euroopa asjade komisjonis

ühiskonna toimimise iseära-

muti plaanin tulevikus ette-

teadmisi ja suhelda tohutult

on praktika teooriale, mida

susi. Lisaks on poliitika kui

võtlusega jätkata. Selle eriala

suuremas

kui

ma koolis omandan. Seega

nähtus omaette mind alati

valik oli lihtsalt loogiline jätk

oleks

on minu õpingutel ja tööl

köitnud. See kõik aitab mind

minu elus. See eriala on väga

võimaldanud. Sügavam mõju

väga otsene seos. Tihti on

tublisti ka minu praeguses

laia ainekavaga ja kindlasti

päris huvitav võrrelda, kuidas

töös.”

abiks ükskõik millises elu-

„Õppisin

Tartu

filoloogiks. See oli tollal väga
kõrge

konkursiga

eriala.

Eriala ja võõrkeelte oskus on
taganud selle, et olen saanud

üksnes

inforuumis
emakeel

oli inglise ja ameerika kirjanduse õppimisel, mis avardas
olemuslikult minu maailmapilti ja kujundas mind isiksusena.

Kui

tagantjärele

mõtlen, siis on lõputu uudis-

igapäevatöö

Reformierakonna Noortekogu peasekretär
Estonian

Business

on asjad teoorias ja kuidas

valdkonnas. Noortekogu töös

tegelikult.”

on juhtimine üks olulisemaid
tööülesandeid ja koolis õpitut
saan kohe ka kasutada.”

himu saanud suuresti toitu
tänu keelteoskusele. MuiduFoto: Raivo Tasso / Maaleht

gi on keel üksnes vahend,
ka mina hakkasin üsna pea
pärast ülikooli uusi oskusi
juurde õppima, nii tehnilisi
kui ka loomingulisi. Esialgu
Eesti Televisioonis ja sealt
edasi terve elu. No ja peale
selle, keelte õppimise pisik
kandus

mu

nooremale

lapsele edasi, eks seegi ole
mõju.”

Foto: Mati Hiis / Õhtuleht
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Rahvusmuuseum või
jäälõhkuja

siidiklaster, mille mahuks on kümnendik meie SKP-st. Meil
on merekaubanduseks tõsiseltvõetavad tugevused, soodne
geograafiline asukoht, looduslikud tingimused, seotus Euraasia kaubavõrguga ja ajaloolised oskused.

väikeseid huvi- ja hobilaevu, teine jälle suuremaid eriotstarbelisi laevu. Suurimad on nii käibe kui ka tööhõive poolest
BLRT Gruppi kuuluvad ettevõtted, mis tegelevad mitmesuguse
suuruse ja otstarbega laevade ehituse ja remondiga.

Tallinna sadam hoiab kaubamahult Läänemere regioonis
kolmandat–neljandat kohta. Oluline on suurendada just
konteinerkaupade osakaalu. Konteinerite mahu poolest jääme
konkurentidest praegu oluliselt maha, olles alles üheksandal
kohal. Uus olukord tekib pärast uue konteinerterminali valmimist veel sel aastal. Merenduspoliitikas välja toodud soov, et
konteinerveod kasvaks aastatel 2011–2015 keskmiselt 20 protsenti aastas, on määratud täituma.

Väikelaevaehitus on suures ulatuses koondunud Saaremaale. Toodetakse jahtlaevu, väikeseid töölaevu, kalapaate
ja puupaate ka kodumaiseks tarbeks, kuid valdavalt siiski
ekspordiks. Väikelaevaehitus annab ligi neljandiku Saaremaa
tööstuse kogukäibest. Merenduspoliitika näeb ette laevaehitustraditsiooni püsimise ja arengu.

Jäämurdja on vajalik

Kihnu Jõnni aeg, mil kurss pandi paika püksirihmaga, on ammu
möödas. Kvaliteetne mereharidus nõuab aastaid õppimist ja
õpetamist ning peab olema tagatud muu haridussüsteemi
osana ja tasemel. Peaasjalikult räägitakse Mereakadeemiast
ja selles pakutava kvaliteetse kõrghariduse andmise jätkamise
vajadusest. Jah, kõrghariduse mahust ja kvaliteedist sõltub
otseselt merendussektori konkurentsivõime. Teisalt on ülioluline alustada juba huviharidusest, et mere vastu üldisemalt
huvi tekitada. See puudutab nii merendusklasse kui ka noorte
kaasamist jahtklubidesse. Mõistlik on teha koostööd kutseõppeasutustega. Koolitama peame mitte ainult kapteneid ja
tüürimehi, vaid ka kalakasvatajaid ja laevaehitajaid.

Tekst: Kalev Lillo

Riigikogu liige Kalev Lillo annab ülevaate sellest, milliseid
kõiki inimesi puudutavaid aspekte sisaldab peatselt Vabariigi Valitsuse heakskiidu saav uus merenduspoliitika.
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E

estil on oma väikese pindala kohta erakordselt pikk
merepiir – ligi 3800 kilomeetrit. Mandriosa rannajoone
pikkus Narva-Jõesuust Iklani on ligikaudu 1240 kilomeetrit, ülejäänud kaks kolmandikku langeb saarte arvele. Kui
tihti me sellele mõtleme ja milliseid võimalusi see fakt loob?
Soovime rahvusmuuseumi, et koguda minevikupärand vaatamiseks ühte kohta kokku, aga samal ajal tuleb ka tulevikuplaane teha. Kui soovime kvaliteeti, pole plaanide elluviimine
odav. Rahvusmuuseumist kallim on kaasaegne jäälõhkuja, mis
on hädavajalik selleks, et meie meretraditsioonid areneksid.
Uue jäälõhkuja vajadus, aga veel palju muudki olulist on kirja
saanud esimest korda Eesti ajaloos kokku pandud põhjalikku
dokumenti „Eesti merenduspoliitika”, mida Riigikogu märtsis
arutas. Merenduspoliitika käsitleb kompleksselt kõiki merega
seotud teemasid – alates keskkonnahoiust ja lõpetades ettevõtlusega. Merendusringkonnad on selle tegevuskava koostamise kallal aastaid vaeva näinud ja tulemus on nauditav. Kui
seni oli iga merenduse valdkonna jaoks oma arenguplaan,
mõte, kuidas sellega toimetada, ja eri minister vastutamas, siis
nüüd vaadeldakse kõiki merega seotud teemasid koosmõjus.
Mida huvitavat iga Eesti inimene varsti Vabariigi Valitsuse lõpliku heakskiidu saavast merenduspoliitikast leiab?

Väikesadamate arendamine
Rannaäärses ettevõtluses on kesksel kohal turism ja kalandus, mis on omavahel seotud nii infrastruktuuri (sadamad) kui
ka tegevuste kaudu (harrastuskalapüük). Seetõttu tuleb neid
koos vaadelda ja arendustes sünergia leida. Hetkel on turismiteenused ja pakutavad turismipaketid kalapüügi ja kalatöötlemisega veel vähe seotud, mis võib olla tingitud ette-

Merenduspoliitika näeb ette uue ja
kaasaegsema jäälõhkuja soetamise.
Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

võtjate vähesest omavahelisest koostööst. Kalurite tagasihoidlikku valmisolekut uusi asju ette võtta võib mõjutada
vähene teadlikkus ettevõtlusalastest toetustest, nõrk ettevõtlusoskuste tase ning väike omafinantseerimisvõimekus.
Mereturismi potentsiaali kasutatakse veel vähe, mida mõjutab
taristu ebapiisavus ja kohati halb seisukord.
Suvisel perioodil seilab aga Läänemerel üle 200 000 jahi ja
raha, mis selles sektoris liigub, loetakse miljonites eurodes.
Peame Eesti sadamatesse rohkem purjeturiste püüdma. Vaja
on üksteisest umbes 30 meremiili kaugusel paiknevate sadamate võrgustikku, mis pakuksid eri teenuseid, oleksid turistidele atraktiivsed ning ka eestlastele endile mereväravaks.
Selleks näeb merenduspoliitika ette väikesadamate riigi toel
väljaarendamise.

Meil on merekaubanduseks tõsiseltvõetavad tugevused, soodne geograafiline
asukoht, looduslikud tingimused, seotus
Euraasia kaubavõrguga ja ajaloolised
oskused.

Loomulikult peab mereteede aastaringne laevatatavus tagatud
olema. Meie veteranjäälõhkuja Tarmo saab järgmisel aastal 50-aastaseks ja praegu teenib ta merd vaid imekombel
ning meeskonna tahtejõu varal. Merenduspoliitika näeb ette
uue kaasaegse jäälõhkuja soetamise, sest juhul kui kaubavahetus talveperioodil näiteks kuuks ajaks katkeks, siis
loobuksid paljud kaubaomanikud kohe ja pikaks ajaks meie
sadamaid kasutamast.
Peame tundma uhkust Läänemere suurima reisijateveofirma
üle, mis kuulub Eesti kapitalile. Laevaturistide arv tõuseb
aasta-aastalt, 2011. aastal läbis Tallinna sadama 8,48 miljonit
inimest. Kasvab Tallinna külastavate kruiisilaevade hulk. Kui
2007. aastal (enne majanduslangust) võtsime vastu 271 kruiisilaeva ja teenindasime 295 000 turisti, siis 2011. aastal külastas
meid kokku 301 kruiisilaeva 443 000 reisijaga, 2012. aastal on
oodata vähemalt 298 laeva.

Laevaehitustraditsioonid püsivad ja
arenevad
Laevaehitus on suur ja oluline merega seotud majanduse
osa. Eesti laevaehitajad saab jagada kaheks: osa neist ehitab

Mereharidus vajab selget arenguraamistikku

Eesti merenduspoliitikast rääkides ei saa mööda kalandusest, toiduainetetööstusest, keskkonnakaitsest, riigikaitsest,
päästevõimekusest ega energeetikast. Ammendav loetelu
läheks pikale. Ühe olulise plaanina soovitavad merenduspoliitika dokumendi koostajad ministeeriumideülest valitsuskomisjoni, et kõik need teemad kokku võtta.
Mis sobiks selle jutu kokkuvõtteks paremini, kui
meenutada laulurida: „Meri
on, meri jääb, meri olema
peab.” Nii ongi.

Hansaajad on tagasi
Meri annab Eestis praegu otseselt tööd rohkem kui 21 000
inimesele. Merenduse valdkonnaga on seotud rohkem kui
viis protsenti kogu Eesti majandusest, sealhulgas kogu tran-

Foto: Arvet Mägi / Virumaa Teataja
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Toetussüsteemi asemel investeeringute
toetus

Eesti Energia võib soovi korral loomulikult ka edaspidi elektri
tootmiseks biomassi kasutada, kuid kas selleks tuleb firmale
jätkuvalt ka taastuvenergia toetusi maksta, on iseküsimus.

Kuid juba praegu oleks võimalik energiakasutus tarbija rahakotile sõbralikumaks muuta. Reformierakond tegi juba ammu
majandusministrile ettepaneku lõpetada täielikult praeguste
püsitoetuse maksmine uutele taastuvenergia võimsustele. See
vähendaks projektide lõppedes järjest tasu, mida tarbija taastuvenergiast toodetud elektri eest maksab. Keskkonnaminister
Keit Pentus tegi veebruaris sellise ettepaneku ka kirjalikult. Peaminister kordas ettepanekut lõpetada täielikult kõigile uutele
projektidele püsitoetuse maksmine koalitsiooni eestseisuses

Biomassi Eesti Energia kateldes põletamise kasutegur on
üsna madal ja vajalikud investeeringud puidu põletamiseks on
praeguseks tänu toetustele juba kinni makstud.
Taastuvenergeetikat võiks alati veelgi rohkem olla, aga ka „roheliste” eesmärkide elluviimine peab olema hästi läbi mõeldud,
otstarbekas ning sõbralik nii energiatootjale kui ka tarbija rahakotile. Ainult sel viisil suudame panna inimesi uskuma „roheliste lahenduste” edusse tulevikus.

ja IRL nõustus sellega. Meie ettepanek on asendada praegune
toetusskeem uutele tulijatele investeeringute toetusega, mida
oleks võimalik katta ka EL-i tõukefondide vahenditest. Et seda
põhimõtet ellu viia, tuleks elektrituru seadusesse teha vajaPärnu Postimees
Foto: Ants Liigus /

Jaanus Tamkivi: taastuvenergia toetamine on
andnud tulemusi
Tekst: Jaanus Tamkivi

likud muudatused.

Taastuvenergia osakaal on Eesti energiaportfellis jõudsalt kasvanud ja see võimaldab nüüd uute projektide puhul tarbijatelt
toetuste maksmise koormuse maha võtta.
Juba võetud kohustuste täitmisest riik ühepoolselt loomulikult taganeda ei saa, küll aga on võimalik turuosalistega läbi
rääkida toetuste vähendamise osas. Majandusminister sai
turuosalistega läbi rääkimise ülesande juba valitsuslepingut
sõlmides ning mõned nädalad tagasi toimunud valitsuskabinet
meenutas seda majandusministrile veel kord.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Riigikogus, varem keskkonnaministri ametit pidanud Jaanus Tamkivi kinnitab, et
2007. aasta veebruarikuus Riigikogus vastu võetud elektrituru seaduse muudatused, millega toetati tugevalt taastuvenergeetikaalaseid investeeringuid, on tulemust andnud ja see energeetikaharu on vahepealsete aastatega Eestis väga
jõudsalt arenenud. Peagi tuleb riigil aga otsustada, kuidas toetamisega jätkata.

O

leme põhimõtte, et taastuvenergiale riigi raha-

tegevuskavaga aastani 2020, on Eesti seadnud endale

kotist makstavad toetused vähenevad, kokku

eesmärgiks tõsta aastaks 2020 taastuvenergia osakaalu

leppinud juba 2011. aasta kevadel koalitsioonilepet

summaarses tarbimises 25 protsendini. Tuletame meelde, et

sõlmides. Taastuvenergia osakaal on Eesti energiaportfellis

veel aastal 2005 oli meil vastav näitaja vaid 18 protsenti. Tarbi-

jõudsalt kasvanud ja see võimaldab nüüd uute projektide puhul

jate tugeval toel on see arv tänaseks jõudnud 23,8 protsendini

tarbijatelt toetuste maksmise koormuse maha võtta. Vastavalt

ehk me juba liigume 2020. aasta graafikus. Keskkonna pärast

Euroopa Liidu direktiivile ja kooskõlas Eesti taastuvenergia

muret tundvatel inimestel teeb see edu südame soojaks!

Elektriarve väheneks
Tarbijad

võidaksid

Reformierakonna

ettepanekust

päris

otseselt ja rahaliselt. Taastuvenergeetika toetuste muutumine,
ükskõik kas siis meie pakutud või mõne teise skeemiga, vähendaks inimeste elektriarvet kindlasti mõne protsendi võrra.
Kõige suuremalt ja kiiremini saaks elektriarvet vähendada, kui
lõpetada toetuse maksmine kõige suuremale taastuvenergia
toetuse saajale – Eesti Energiale. Juriidilises mõttes piisaks
selleks täiesti majandusministri vastava määruse muutmisest.

Eesti on seadnud endale
eesmärgiks tõsta aastaks 2020
taastuvenergia osakaalu
summaarses tarbimises
25 protsendini.
Foto: Teet Malsroos /
Õhtuleht
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Hea grill-liha
saladus on
õige ahi
78

Köögivestlust juhtis: Kadri Tamme
Fotod: erakogu

Kööki kutsusime sel korral väikeettevõtja Janno Lehemetsa,
kes jagab suveks näpunäiteid, kuidas küpsetada eriti
mahlast barbecue-liha.

Janno, räägi alustuseks endast.
Olen 31-aastane väikeettevõtja, pärit Paidest. Olen õppinud Tartu
Ülikoolis majandust ja Reformierakonna liige olnud juba kümme
aastat. Hetkel olen Paide piirkonna esimees ja Paide Linnavolikogu liige. Meil on elukaaslase Kätliniga kaks last – üheaastane
Hanno ja viieaastane Meribel.
Oma töökarjääri alustasin gümnaasiumi ajal Kuma raadios saatejuhina. Raadio ajal sai alguse ka minu ettevõtjatee, mil hakkasin
korraldama meelelahutusüritusi ja valmistama raadio- ja telereklaame. Viimased kuus aastat olen pidanud Järvamaal erinevaid toitlustusettevõtteid, nagu Imavere Kõrts ja Paide Restoran.
Kahjuks jääb väikeste laste ja mahuka töö kõrvalt vaba aega
hobidega tegeleda vähe üle, aga kui võimalus tekib, siis meeldib
mulle rulluisutada ja majandusalaseid raamatuid lugeda.

Meenuta natuke oma lapsepõlve. Milline
oli sinu lemmiktoit ja mida sa lapsena
kohe kindlasti süüa ei tahtnud?
Lapsepõlve eredamad mälestused on seotud suvevaheaegadega, mis sai veedetud maal vanaema ja vanaisa juures. Käisime
koplist lehmi koju toomas, lakas heina tallamas ja sigadele kartuleid purustamas. Need on mälestused lapsepõlvest, mida täna-

päeval isegi maal elavad lapsed ei koge, sest lehma pidamine ei
ole väikestes taludes enam väga levinud.
Lemmiktoitudest meenub esimesena maal vanaema juures korjatud mustikad ja maasikad, mis tambiti suhkruga katki ja kallati
siis värske külma piimaga üle. Toit, mis kohe üldse ei meeldinud,
oli piimasupp, seda selle peale tekkiva kile pärast.

Igal perel on omad toidutraditsioonid.
Kirjelda mõnd enda pere oma.
Meie pere traditsioon on pakkuda külalistele kartulisalatit peediga. Tegemist on tavalise kartulisalatiga, millele on lisatud peeti.
Väljanägemiselt on see nagu rosolje, aga salatis pole tegelikult
heeringat. Sellepärast maitseb see ka inimestele, kes tavaliselt
rosoljet kala pärast ei söö. Kui paneme lauale kaks erinevat
salatit, siis saab tavaliselt esimesena otsa peediga salat. Tehke
ka proovi!

Milline on kõige eksootilisem roog, mida
söönud oled?
Kõige eksootilisem roog on olnud hobuseliha. See maitses
veidralt, kuid tõenäoliselt aitas sellele kaasa teadmine, et liha on
tükike hobusest. Tulevikus oleks vast õigem selliseid degusteerimisi teha nii, et enne ei reedeta liha päritolu.

Kas magus või soolane?
Toiduvalikust eelistan soolast. Ennekõike hindan roogi, millel on
nii magusust kui ka hapukust. Olen lapsepõlvest saati armastanud magushaput leiba.

Kuidas tutvusid barbecue’ga? Mis sind
sellega seob?
Barbecue’ga tutvusin kaks aastat tagasi, mil tekkis tõsine huvi
teada saada, kuidas küpsetatakse maitsvat ja mahlast liha.
Barbecue-liha grillimise kiirkoolituse tegid JCI Paide Kojale nii
vabariiklikult kui ka ülemaailmselt tunnustatud grill-lihameistrid – Türi Pritsumehed. Kuna koolitusel valminud liha oli nii
maitsev, siis soovisin kohe seda ka ise tegema hakata. Sellega
seoses õppisin ära ka keevitamistöö ja valmistasin gaasibal-

loonist ja õlivaadist barbecue-ahju. Veidra ja naljaka kujuga
grillahi, mida mõned sõbrad välimuse tõttu ka raketiks kutsuvad,
teeb väga head grill-liha. Enne ahju valmimist tuli siiski pikalt nii
gaasiballooni kui õlivaati põletada, et mürgised aurud hävitada.
Kui kellelgi teema vastu huvi, siis võin sellest mõnel erakonna
kogunemisel pikemalt rääkida.

Milliseid roogi see põnev ahi valmistada
lubab?
Olen ahjus küpsetanud nii kana, kala kui ka sealiha. Barbecueahjus valminud šašlõkk on palju mahlakam ja mõnusalt suitsune. Valmimine võtab küll mõnevõrra kauem aega kui tavalise
söegrilliga, kuid ärakõrvetamise oht on pea olematu.
Tütrele meeldib näiteks väga barbecue-ahjus grillitud mais. Selle
ahjuga olen grillinud liha nii jaanipäevaks kui jõuluks, seega
praktiline abimees aasta ringi.

Palun jaga reformierakondlastele
mahlaka liha valmimise saladusi.
Mahlaka barbecue-liha saab seakaelakarbonaadist. Kilone
lihatükk tuleb maitsestada pealt jämeda soola ja pipra
seguga. Liha tuleb panna barbecue-ahju, kus ta peab
püsivalt 90–100-kraadise suitsu sees küpsema kolm
tundi. Mõnusa suitsu saamiseks tuleb ahju lisada märgi lepapuid. Suuremate tükkide valmistamiseks tuleb
lihasse spetsiaalse süstlaga soolaveelahust süstida,
siis on küpsemisprotsess pikem. Küpsemise käigus
eraldub liigne rasv, mistõttu jääb ühest kilost toorlihast küpsemise lõpuks alles umbes 800-grammine suitsuliha. Õigesti küpsenud suitsulihal on
lahti lõigatuna näha punane suitsuring.

RETSEPT: Magushapu lihakaste
0,5 l kivideta kirsikompotti
300 ml vett
40 g võid
mett
sidrunhapet
kastmepaksendajat
Purusta kirsikompott saumiksriga. Lisa keevale
veele kõik retseptis olevad komponendid. Kastmepaksendajat lisa nii kaua, kuni kaste on sobivalt
paks. Tulemuseks on magushapu kaste, mida sobib
suurepäraselt serveerida barbecue-liha, ahjukartuli,
toorsalati ja marineeritud sibularõngastega.

HEA TEADA

HEA TEADA

hea meeskond, et info liiguks ning piirkonnad areneks. Töö
nõuab palju suhtlemist ning algul ei olnud see üldse kerge, sest
inimesed olid võõrad ning nende tundma õppimine võtab aega.
Erakond on pannud mind suurelt mõtlema ja kõrgeid eesmärke
seadma.
Arendusjuhi töö kõrvalt käin veel ülikoolis. Õpin TTÜ-s ärindust
spetsialiseerumisega ärirahandusele. Olen üks ettevõtlusklubi
Ärikatel asutajatest, kus anname majandustudengitele ja ka
teiste erialade esindajatele võimaluse end läbi meie ürituste ettevõtlusalaste teadmistega täiendada ning investeerimismaailma
avastada.

enesekindlamaks ning julgemaks. Erakond on andnud mulle võimaluse olla informeeritud, osaleda paljudel koolitustel ja huvitavatel üritustel. Samas saan korraldada ise erinevaid üritusi ning
suhelda paljude erinevate inimestega.
Igapäevaselt töötan ka koostööpartnerina Järvamaal, Kuma
raadios ja kirjastuses, müün raadioreklaami ja trükiseid ning teen
lisaks raadios ka programmitööd. Olen suur aiandushuviline,
loen ja olen avastanud uuesti enda jaoks käsitöö. Ka liikumine
on minu jaoks oluline, nii et juba varakevadest sõidan jalgrattaga
ja rullitan.

Läänemaa arendusjuht
Ida-Virumaa arendusjuht

Maris Toomel, 32
Mina olen arendusjuhi tööd teinud üsna lühikest aega. Olen
kohanud palju positiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes armastavad seda, mida teevad. See on kõige olulisem!

Vasakult: Tõnu Parbus, Elleri-Kristel Kelp, Aksel Kirikal, Rene Ilves, Terje Eimre, Harry Mägi,
Mihkel Lees, Erki Melts, Ott Kukk, Reimo Nebokat, Maris Toomel, Hele Pärn, Karl Tamme,
Taimi Samblik, Martti Rõigas ja Martin Bek.

Foto: Mardo Männimägi

Enne lapsega koju jäämist töötasin kolm aastat Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidus haridusspetsialistina. Lisaks olen töötanud
viis aastat eesti keele õpetajana. Nii õppisin töötama suures
kollektiivis ja väga erinevate inimestega.

Ühtne meeskond on
edu alus

Elus pean oma suurimateks saavutusteks ülikooli lõpetamist ja
oma perekonda – mul on kaks tütart. Eesmärk on elus hakkama
saada ning oma lastele suureks eeskujuks olla.

Viimase aasta jooksul on meie maakondlike käepikenduste, Reformierakonna arendusjuhtide hulgas olnud päris mitu
muutust. Seetõttu on paras aeg neid kõiki lühidalt tutvustada. Iga arendusjuht pani kirja oma mõtted erakonnatöö ja muude
tegemiste kohta.

Noorele inimesele pakub arendusjuhi töö vaieldamatult intensiivset suhtlemiskursust ja seda tihti igapäevasest mugavustsoonist väljaspool. Kuna olen tööpostil olnud vähe aega, siis ootan
põnevusega, kuidas praegusele minale tulevikus tagasi võin
vaadata. Usun, et töö koordineerimine meeskonnas, kus esineb
nii palju arvamusi ja ambitsioone, on väärt kogemus, mis tuleb
kasuks ükskõik millises valdkonnas. Pean tõdema, et erakonna
teotahtelised ja positiivsed inimesed, kes mind ümbritsevad,
aitavad ka endal optimistlikku ellusuhtumist säilitada ning väsimust trotsida.

Mõtted kogus: Reimo Nebokat

Tallinna arendusjuht

Rene Ilves, 31
Reformierakonna meeskond on mulle alati tundunud tugev ja
kompetentne. See arvamus on arendusjuhina töötatud ajal kinnistunud. Arendusjuhi töökoht on andnud mulle võimaluse olla riigi
asjades hästi informeeritud. Minu jaoks on see äärmiselt huvitav.
Töö kõrvalt on hobiks ja huvialaks investeerimine ja börsid,
olen sellega tegelenud 12 aastat. Lõõgastun tervisesporti
tehes. Eesmärk on SEB Sügisjooksu kümne kilomeetri distantsil
tuhande sekka joosta.

Tartu linna arendusjuht

Mihkel Lees, 25
Usun, et erakond on mulle kuhjaga andnud. Tunnen, et väga palju
on arenenud minu juhtimisvõime, samuti oskus väga erinevate

inimestega ühine keel leida. Lisaks on arendusjuhi töö tekitanud oskuse näha poliitilist tervikpilti ning suurendanud võimet
analüüsida poliitilisel maastikul arenevaid protsesse ilma liigsete
hirmude ja paanikata.
Lisaks arendusjuhi tööle juhin Reformierakonna Noortekogu ning
kuulun Tartu PKO juhatusse. Koolitan vabaühendusi ning müün
ja arendan oma ettevõttega infokioskeid ning uuenduslikke
projektsioonlahendusi. Usun, et iga inimene peab mõtlema, kas
tema elus on eri tegemised tasakaalus. Arvan, et viljakat ajutööd
ei saa lõpmatuseni teha lodevas kehas ja suurele pingutusele
peab järgnema väike puhkus. Mulle sobib enim aktiivne puhkus.

Harjumaa arendusjuht

Aksel Kirikal, 22
Reformierakonna meeskond on mulle alati tundunud väga tegusa
ja toredana. Nüüd näen, kui oluline on arendusjuhi tegevuses

Jõgeva- ja Tartumaa arendusjuht

Martin Bek, 22
Olen aru saanud, et hea tulemusega organisatsiooni juhtimine
peab olema laiapõhjaline, st kõigil tasanditel on oma roll. Tubli keskkontori töö on seejuures motiveerida kõiki oma panust andma.

Erakonna tegemiste kõrvalt on veel omandamisel kõrgharidus
tsiviilehituse erialal. Peale selle toimetan oma ettevõttega, mis
tegeleb maastikuarhitektuuri ja planeerimisega.

Järvamaa arendusjuht

Hele Pärn, 44
Enne arendusjuhiks saamist teadsin Reformierakonnast vaid
uudiste põhjal. Teadsin ka seda, et minu maailmavaade ja arusaamad ühtivad just meie erakonna mõtetega ja käisin alati
valimas. Olen arendusjuhina töötamise jooksul muutunud palju

Tõnu Parbus, 27
Astusin Reformierakonda, kuna tundsin, et ainult minu hääl
jääb kohalikus elus kaasarääkimisel väikeseks ning tarvis on ka
seljatagust – inimesi, kellelt vajadusel nõu küsida ning kellega asju
arutada. Samuti andis erakonda astumine selge sõnumi, et olen
kohalikus elus valmis aktiivselt kaasa lööma. Tundsin, et just Reformi liberaalne maailmavaade oli minu jaoks. Samuti oli mul mitu
head tuttavat erakonnas juba ees.
Oma senises töös Reformierakonna arendusjuhina olen saanud end korduvalt põhjalikult proovile panna ning leidnud väga
palju uusi sõpru ja tuttavaid. Suurimaks proovikiviks pean 2009.
aasta kohalike omavalitsuste valimiste koordineerimist ning valimiste võitu Läänemaal. Palju suhtlemist, planeerimist ning nüüd
meenutades on alles ainult head mälestused. Meie meeskonnad
on alati olnud suurepärased! Järgmistele valimistele läheme muidugi ka võitma!

Lääne-Virumaa arendusjuht

Taimi Samblik, 31
Kunagi oli kogu poliitiline kultuur minu jaoks üks tervik. Kuna
töötasin varem kohalikus omavalitsuses ametnikuna, siis polnud
minu jaoks maailmavaate määratlemine päevakorras. Reformierakonnaga liitudes avastasin tervikliku organismi, mis hingas ühes
rütmis. Tulihingelise vabaduse pooldajana polekski minu jaoks
poliitilises plaanis teistsuguseid väljavaateid olnud. Pole ka praegu. Meeskonnavaim ja vabadus on sõnad, mis inspireerivad siiani.
Töö kõrvalt pean kõige rahuldustpakkuvamaks huvialaks oma
kunstiharrastust. Molberti taga on tunne, nagu elaks läbi pildi
kuskil teises hetkes. Väga hea meelega tegelen ka kirjutamisega – alates europrojektidest, lõpetades toredate lugudega
inimestest meie ümber.

Põlvamaa arendusjuht

Martti Rõigas, 28
Arendusjuhiks olemine on andnud hoopis teistsuguse vaatenurga erakonnast kui organisatsioonist ja poliitikast tervikuna.
Näen selgemalt, kuidas toimub erakonna juhtimine ja poliitika
elluviimine nii maakonna kui ka riiklikul tasandil ning kuidas need
omavahel põimuvad.
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HEA TEADA

Arendusjuhi töö koosneb suuresti suhtlemisest ja seetõttu olen
saanud väga palju uusi, põnevaid ja arendavaid tutvusi. Puutudes pidevalt kokku uute teemade ja olukordadega, võib öelda,
et pidevalt tuleb midagi juurde õppida ja enesearengusse panustada.
Toimetan ka juba kuuendat aastat ühe pisikese eraettevõttega
ja tegevusalaks on disainmööbli, metallmööbli ning metallkonstruktsioonide tootmine. Lisaks sellele olen Põlva Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees ning majanduskomisjoni liige.

Pärnumaa arendusjuht

Erki Melts, 39
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Arendusjuhi töö poliitikas on hoopis teistsugune kui äris ja see
nõuab palju energiat ja positiivset mõtlemist. Poliitika on väga
keeruline ja seda õigesti juhtida on omaette oskus, üksi ei suuda
seda keegi. Vaid tänu meeskonnale saavutame häid tulemusi.
Reformierakonnal on väga hea kaasaegne meeskond, kus ollakse
alati teistest kaks sammu ees. Tänapäeval peabki poliitikat tegema nii, et oled liikumise suunaja, mitte sabas sörkija.
Peale arendusjuhi töö tegelen tantsuvaldkonna arenguga Pärnumaal, vean Pärnumaa tantsuümarlauda ning korraldan erinevaid
tantsuüritusi. Huvialadest võiks nimetada purjetamist – kui ilmad
lähevad ilusaks ja vesi lahti, siis ikka kisub merele. Selle hobiga
olen tegelenud kuueaastasest peale, nüüdseks olen mitmekordne Eesti meister nii avamere kui svertpaadi peal, Läti meister
ja paljude regattide võitja.

Raplamaa arendusjuht

Karl Tamme, 24
Erakonna meeskond tundus mulle väga ühtehoidev ja tegus
ning erakonda tööle asudes sai minu esmamulje kinnitust. Kõik
meeskonnaliikmed teadsid erakonna põhieesmärke ning oma
ülesandeid, mis olid eesmärkide saavutamiseks vajalikud.
Lisaks arendusjuhi tööle olen Kehtna Vallavolikogu esimees ning
Raplamaa Omavalitsusliidu juhatuse liige. Mul on ka pisikene
helistuudio ja bändiruum Raplamaal ning olen aktiivne projektide
kirjutaja, et muuta elu oma kodukülas mitmekülgsemaks. Vabal
ajal on minu suurteks hobideks sport ja muusika. Juba peaaegu
17 aastat olen erinevatel tasemetel mänginud jalgpalli. Palju
tegelen veel laulmise ning kitarrimänguga.

Saaremaa arendusjuht

Terje Eimre, 44
Töötades arendusjuhina olen kokku puutunud väga paljude
huvitavate ja karismaatiliste persoonidega ning näinud, kuidas
toimib erakond ja inimestevahelised suhted. See kõik on toonud
minu ellu palju uusi kogemusi, arusaamist ja tolerantsust ning
vahel ka leppimist paratamatusega. Mulle on see töö andnud

palju väljakutseid, proovile panemist ja arendanud pingetaluvust.
Töö on olnud väga põnev.

In memoriam

Arendusjuhi töö kõrvalt tegelen hobidega, mis on seotud
inimestega. Löön kaasa meelelahutusürituste organiseerimisel
ja tegelen väikest viisi turismindusega. Naudingu ja lõõgastuse
annavad erinevaid kultuuriüritused.

Väga paljud praegused keskealised on kasvanud
Raivo „Kõige suurema sõbra”, nooremad „Onu Raivo
jutupliiatsi” saatel. Paljudel on kodus tema joonistatud-kirjutatud raamatuid. Tema ajaloorännakute

Valgamaa arendusjuht

saateid Kuku raadios oli huvitav kuulata ka siis, kui

Harry Mägi, 61

nende faktilist sisu juhtusid varemgi teadma. See, mis

Igast kokkusaamisest ja koolitusest on õppida midagi, mida
saab oma töös ära kasutada. Tänu arendusjuhi tööle tean erakonna poliitikast tunduvalt rohkem kui varem, jälgin ka teiste erakondade tegemisi. Tunnen enamikku meie tipp-poliitikutest, kelle
käest saab vajadusel küsimustele otse vastuse.
Olen loomult küllaltki aktiivne. Oma aja võtab maakodu eest
hoolitsemine. Vaba aega sisustan spordiga, põhiliselt kergejõustiku treeningutega. Käin võistlustel ja omaealiste grupis on
õnnestunud ka midagi saavutada. Igal kevadel olen osalenud
traditsioonilisel Viljandi järvejooksul, millest olen osa võtnud
viimased 38 aastat.

Viljandimaa arendusjuht

Ott Kukk, 28
Enne arendusjuhiks saamist puutusin erakonna meeskonnaga
kokku koolitustel ja volikogudel, kus too tundus väga aktiivne ja
tõsine. Arendusjuhina pole arusaam erakonna meeskonnast väga
muutunud, kuna olen kinnitust saanud sellele, et meie meeskond
on väga nooruslik ja tegus ning koostöö toimib.
Arendusjuhi töö kõrvalt õpetan Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis arvutieriala õpilasi ning samuti viin läbi kursusi täiskasvanutele arvutiga joonestamise alal.

Võrumaa arendusjuht

huvitavuse tagas, oli jutustaja isikupärane vaatenurk
ja eriomane toon.
Seesama käib ka Raivo kui parlamendiliikme kohta.
Tema sõna- ja seisukohavõtte kandis ühekorraga nii
ilmavaateline järjekindlus kui kunstniku tähelepanelikkus värvikate detailide vastu, nii põhimõttelisus
põhilistes asjades kui vaba vaimu tolerantsus.

Raivo Järvi

Raivo on nimetanud end suureks pedandiks, kelle

23. XII 1954 – 17. VI 2012

kodu peab alati korras olema – ja nii ka mõtlemine.
Temas oli üheaegselt niihästi konservatiivset stiili kui
ka avatud valmisolekut arendada endas üha edasi
laiemat ühiskondlikku vaadet.
Ja mis eriti oluline – Raivos oli järjekindlat idealismi
olukordades, mis ei jäta selleks just palju ruumi.
Kuulsas Eesti-Vene suhete telesillas 2007. aastal jäi
ta lõpuks, kui kaasvõitlejad farsiks pööratud saatest
protestiks lahkusid, peaaegu üksi väitlema lähiajaloo
üle vastasleeri esindajaiks kutsutud dogmaatikute
ja aferistidega. Ta ei kaotanud närvi ega võtnud üle
vastaste madalat stiili.

Elleri-Kristel Kelp, 42

Kuulsin hiljem mõnelt noorelt eestivenelaselt, et just

Reformierakonna meeskond on väga heatahtlik, abivalmis
ja rõõmsameelne. Mina ise olen arendusjuhina muutunud
palju julgemaks ja enesekindlamaks, suuresti tänu meie
suurepärastele koolitustele.

see väärikus avaldas neile muljet ja pani teema üle

Lisaks on minuga juhtunud nii, et pisikesest heateost on alguse
saanud hingeline seotus lastekaitse valdkonnaga. Tänaseks olen
MTÜ Võrumaa Lastekaitse Ühingu juhatuse liige ning osalen
aktiivselt koos teiste liikmetega heategevuslikes projektides.
Hobiks on veel leivaküpsetamine. Praeguseks on lihtsast
laupäevasest leivaküpsetamisest perele kujunenud välja pagaritoode „Kristeli koduleib”. Kuna naudin protsessi rohkem kui oma
pere tarvitada jaksab, olen leiba lahkesti jaganud ka väljapoole
kodu.

tõsisemalt järele mõtlema. See on suur asi.
Raivo koht fraktsioonis ega Riigikogu suures saalis ei
jää tühjaks, selle vältimiseks on omad reeglid. Ja ometi
jääme teda mäletama kordumatu ja asendamatuna.
Puhka rahus, sõber ja kaaslane.
Reformierakonna nimel Paul-Eerik Rummo

Reformierakonna

Nelijärve
puhkekeskuses

OSALUSTASUD

Kuni 31.07.2012

Lapsed alla 3 aasta
Lapsed vanuses 3–14 aastat
Alates 14. eluaastast
Perepilet (2 täiskasvanut +2 last)

Alates 01.08.2012

Tasuta
7€
12 €
31 €

Tasuta
9€
14 €
37 €

Tasuta

Tasuta

50 €
70 €

50 €
70 €

PALKMAJAD
Palkmaja terrassiga, kuni 5 kohta

110 €

110 €

PÄÄSU VILLA
2-kohaline tuba (4 tk)
2-kohaline tuba (3 tk)

90 €
120 €

90 €
120 €

* Sisaldab toitlustust ja kogu suvepäevade programmi

MAJUTUS
TELKIMINE
HOSTEL
2-kohaline tuba
3-kohaline tuba

*Sisaldab majutust kahel ööl

Registreerimise
kinnitab osalustasu ja
majutuse ülekanne Eesti
Reformierakonna pangakontole 221002169472.
Selgitusse märkida osalejate
nimed ja majutus.
Registreeri suvepäevadele
mugavalt Oravavõrgus
www.reform.ee/intra

