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T alvelõpu Reformikirja kaant kaunistavad kenad 

noored inimesed. Nagu igale tervele ja arenevale 

organisatsioonile kohane ja vajalik – uus põlvkond 

kasvab peale. Ja kindlasti pole vaja karta, et „vanadelgi“  

energia ja tegutsemistahe otsa hakkaks saama. 

Reformierakonna liikmeskond on viimase paari aastaga olu-

liselt kasvanud, 2013. aastaks tahame olla suurim erakond 

Eestis. On loogiline, et nende sadade hulgas, kes viimastel 

aastatel on meiega liitunud, on järgmised Ansipid, Ligid ja 

Pentused. Võib-olla leiab mõne neist ka juba käesoleva  

ajakirjanumbri kaanelt!

Tublisid ja arukaid inimesi meie erakonnas jätkub. Kõiki 

neist ei leia me ajalehtede esikülgedelt või kaamerate ees 

kommentaare andmas. See aga ei vähenda nende töö ja 

panuse tähtsust. Selles Reformikirja numbris toome mõned 

neist nii-öelda eesriide tagant lavale. Tutvustame Reformi- 

kirja lugejatele asendamatuid abilisi, ministrite nõunikke, 

kes igapäevaselt pingutavad selle nimel, et valitsuse liikmete 

töö sujuks. Meie seitsme ministri nõunikud moodustavad 

ühtse meeskonna, kes töötavad ikka selle kõige olulisema 

eesmärgi nimel – parem Eesti kõigile. 

Nemad ja kõik me ülejäänud oleme need, kes saavad  

suunata, milline võiks Eesti olla kümne ja kahekümne aasta 

pärast. Reformierakondlased on ikka olnud need, kes räägi- 

vad kaasa ja löövad käed külge, mitte ei jookse sabas või 

vaata lihtsalt kõrvalt. Oleme sihikindlalt liikunud selle 

eesmärgi poole, et Eesti oleks parem paik kõigile – lastele 

ja nende vanematele, eakatele, töötajatele ja tööandjatele. 

Sealjuures ei kaldu me kõrvale põhimõttest, et Eesti riigi  

rahandus peab olema korras. Parema elatustasemeni 

jõuame majanduskasvu, mitte uute või kõrgemate maksude 

ja laenudega, mis pakuvad ehk rahva silmis populaarseid  

lahendusi, kuid ei ole kindlasti mitte jätkusuutlik ja vastutus-

tundlik poliitika.

See, et käesolev aasta möödub ilma valimisteta, tähendab 

võimalust teha süvitsi tööd iseenda ja organisatsiooni  

arendamisega. Kõik selle nimel, et valmistuda juba järgmi- 

seks suuremaks eesmärgiks erakonna jaoks, mis on  

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimised. 

Oleme pingutanud selle nimel, et Eesti oleks seal, kus ta 

praeguseks jõudnud on, kuid palju on veel teha.
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PEASEKRETÄRI KOLUMN PEASEKRETÄRI KOLUMN

Eesti suurim erakond – erakond tervele 
perele

1994. aastal asutatud erakonnast, mida võis tollel ajal kirjel- 

dada ühise vaatega sõpruskonnana, on tänaseks välja kasva-

nud professionaalne Eesti mõjukaim organisatsioon, kuhu kuu-

lub nii noori kui vanu. Meie erakond on mõeldud tervele perele 

– kõigil on võimalus kaasa lüüa ning ennast teostada. 

Erakonna liikmete arv on jõudnud 11 000-ni. On ainult aja küsi-

mus, mil Reformierakonnast saab Eesti suurim erakond. Ideede 

kaalukuselt oleme seda juba ammu. Kuna liikmeskond on lüh-

ikese aja jooksul kahekordistunud, pean peasekretärina täht-

saimaks, et kõik need, kes on otsustanud Reformierakonna liik-

meks saada, tunneksid teiste erakonnaliikmete toetust. 

See annab uutele tulijatele julgust ennast teostada. Tahan kõig-

ile erakonna vanematele olijatele südamele panna, et aitaksite 

uutel kohaneda, ja uutel liikmetel soovitan häbenemata nõu 

küsida. 

Poliitika tegemine vajab selgeid hoiakuid ja 
ärakuulamist

Aasta esimestel kuudel on uudised poliitikute tegemisi täis. 

Iga päev tehakse otsuseid, mis mõjutavad Eesti inimeste elu 

aastate ja aastakümnete jooksul. Kindlasti on äärmiselt oluline 

kaasata protsessi kõik huvitatud.

Üheks näiteks on kõrgharidusreform, millele Riigikogus vahe-

kokkuvõtteks joon alla tõmmati ning mille arutellu kaasati  

üliõpilasi, rektoreid ja teisi asjassepuutuvaid. Tegelik töö alles 

algab, aga reformi eesmärk on lihtne – kvaliteetsem haridus, 

et tagada parem palk ja parem elu tulevikus. See väljendub ka 

kogu riigi arengus.

Reformierakond on paistnud silma selgete seisukohtade, otsuse- 

kindluse ja tegutsemistahte poolest. Selle eest on meid läbi  

aegade tunnustanud ka konkurendid. Kadedalt, sest teist sellist 

erakonda, mis kindla tervikuna püsinud ning laienenud, Eestis 

pole. Kinnitan, et nii jääb see ka tulevikus. Meenutan korraks 

jutu alguses nimetatud maratonirada: just siis, kui konku- 

rendid otsivad meie poole piiludes märke väsimusest, oleme 

alati suutnud teha järjekordse kiirenduse.

Kõige suurem väärtus – meie inimesed

Pange Reformikiri korraks käest ja astuge peegli ette. Näete 

seal inimest, kes teab, et tulevikku saab luua vaid ise ja tööga, 

mitte streikides ega hädaldavaid internetikommentaare kirju-

tades. Hakkajaid inimesi on Eestis tegelikult sadu tuhandeid. 

Heaks näiteks oli rahvaloendus – 815 000 inimest ei jäänud 

ootama rahvaloendaja koputust uksele, vaid olid aktiivsed ja 

täitsid ankeedi ise. Selline ongi reformierakondlik mõttelaad – 

olla aktiivne ja tegutseda, mitte olla äraootav. 

Just tänu sel-lisele suhtumisele on Eesti nii kaugele jõudnud, 

kus me praegu oleme. Meie ülesanne on seista selle eest, et 

reformierakondlik mõtteviis leviks ühiskonnas veel laiemalt.

On, mille üle uhkust tunda

Reformierakond on ikka ja alati olnud teerajaja. Kui on jõutud 

uue sihini, on alati asutud järgmiseid sihte seadma. Tulumaks 

on viis protsenti madalam ja tööinimestel jääb kätte hulk lisa-

eurosid aastas. Vanemahüvitis tõi tuhandeid lisasünde. Eesti 

rahandus on korras ning saime euro. Kõige tehtu ja tulevikus 

tehtava juures on oluline pidada dialoogi ka nendega, kes 

näevad elu vaid tumedates toonides. 

Meil on, mille üle uhke olla. Meil on ka, mille poole püüelda. 

Peagi saabub kevad ning, nagu üks mu kolleeg ütleb, siis on 

täiesti uued maa- ja merepildid.

On ainult aja küsimus, mil Reformi- 

erakonnast saab Eesti suurim erakond.

Reformierakond –
ikka ja alati 
teerajaja
Tekst: Martin Kukk

Foto: Rain Hansen

Ajaks, mil Reformikiri lugejani jõuab, on Tartu Maraton sel-

leks aastaks jälle seljataha jäänud. Samamoodi kui varase-

matel aastatel oli reformierakondlasi stardis hulganisti. 

Nagu meie erakonnas kombeks, tehakse kõvasti trenni ja 

tööd, et siis, kui on otsustavad hetked, jätkuks energiat ja 

julgust viia ellu oma plaani parema Eesti, mitte homsete 

uudiste nimel.

4

Martin Kukk peab peasekretärina tähtsaimaks, 
et kõik need inimesed, kes on hiljuti otsustanud 
Reformierakonna liikmeks saada, tunneksid 
teiste erakonnaliikmete toetust.

Just siis, kui konkurendid otsivad meie 

poole piiludes märke väsimusest, oleme 

alati suutnud teha järjekordse kiirenduse.

Foto: Mardo Männimägi
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Uus põlvkond 
tuleb peale

Reformikirja käesoleva numbri persooniks pole üks särav 
isiksus, vaid terve uus põlvkond. Ajakirja esimesest numb-
rist alates on esikaanele jõudnud Paul-Eerik Rummo, Keit 
Pentus, Urmas Kruuse, Lauri Luik, Rein Lang, Laine Randjärv, 
Toomas Kruusimägi, Kaja Kallas ja Kristen Michal.

Praegused noored on loodetavasti need, kes järgmise  
kümnendi Reformikirja külgi täitma hakkavad. Saame  
tuttavaks Reformierakonna Noortekogu juhtidega!

Raul Kallaste (20) Tartust, Noortekogu juhatuse liige.

Õpib Tallinna Ülikoolis riigiteadusi.

Laulnud väikesest peale, praegu bass TLÜ meeskooris.

Liberalism? „Kuulsin umbes pool aastat tagasi tsitaati „Inimese vabadus lõpeb 

seal, kus tuleb ette teise inimese vabadus” ja see on kõige geniaalsem lause, 

mille üks inimene on kirja pannud.”

Marko Mei (21) Kilingi-Nõmmest, Noortekogu juhatuse liige.

Õpib Tallinna Ülikoolis riigiteadusi.

Saarde Vallavolikogu liige, Reformierakonna Saarde piirkondliku  

orga-nisatsiooni esimees.

Põhimõte? „Tark vaatab kaugemale, ei tasu kohe vaadata seda 

esimest palganumbrit!”

Martin Bek  (22) Tartust, Noortekogu eestseisuse esimees.

Õpib Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis tööstus- ja tsiviilehitust.

Reformierakonna Tartu- ja Jõgevamaa arendusjuht, teguteb ka ettevõtjana.

Põhimõte? „Mulle meeldib olla n-ö self made man. Piirangud, mis takistavad mul 

end teostamast, ei ole aktsepteeritavad. Vabadused lähevad minu eluga kokku.”

Mihkel Lees  (25) Viljandist, Noortekogu esimees.

Õppinud Tartu Ülikoolis filosoofiat ja psühholoogiat.

Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuht.

Poliitikast? „Poliitilises karjääris ei tohiks kunagi seada eesmärke positsioonist 

lähtudes. Et ma tahan saada mingile positsioonile, sest ma tahan saada 

positsioonile. Vaid et ma tahan saada sinna, sest mul on midagi anda.”

Joonas Vänto (24) Tallinnast, Noortekogu peasekretär.

Õpib Estonian Business Schoolis ärindust ja ettevõtlust.

Ettevõtja, Tallinna Noortevolikogu liige.

Poliitikast? „Kui sa oled südamega asja juures, siis sa ei pea mõtlema sellele, 

kas sind valitakse tagasi või mitte, sest kui sa oled südamega asja juures, siis 

inimesed näevad seda.”

Mihkel Raag  (23) Kiviõlist, Noortekogu juhatuse liige.

Sündinud ja lapsepõlves elanud Ukrainas Kiievis.

Õpib Tartu Ülikoolis inglise keelt ja psühholoogiat.

Kahekordne Eesti meister karates.

Eeskuju? „Peaministri nõunik Anne Sulling – ta sai Postimehelt ka aasta ini-

mese tiitli. Olen tema tegevusi seoses kvoodimüügiga jälginud ning tema on 

küll selline inimene, kelle moodi tahaks olla – väga edukas ja tegus.”

Marko Vaik  (22) Tallinnast, Noortekogu juhatuse liige.

Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse tudeng.

Poliitika? „Poliitika on valdkond, kus on võimalik reaalselt Eesti arengule kaasa 

aidata ja muuta meie kõigi elukeskkond veelgi nauditavamaks.”

pikem mõttevahetus noortega lk 8-10 > 

Evert Rööpson (21) Tartust, Noortekogu juhatuse liige.

Õpib Tartu Ülikoolis riigiteadusi, töötab Tartu Linnavolikogus nõunikuna.

Üheksakordne Eesti meister judos, korra võitnud ka meistritiitli sumos.

Eesmärk? „Ma tahan Riigikokku, aga mitte nii noore mehena, 

samm-sammu haaval ikka.”

Ksenja Ruzevitš (19) Kundast, Noortekogu juhatuse liige.

Tulevane insener, õpib paralleelselt Tallinna Tehnikaülikoolis tsiviilehitust ning 

Tallinna Tantsuakadeemias tantsimist.

Eeskuju? „Minu kõige suurem eeskuju on minu ema, isiksusena.”

Rasmus Sillamaa  (20) Viljandist, Noortekogu juhatuse liige.

Tartu Ülikooli filosoofiatudeng.

Osaleb Viljandi linna Sotsiaalkomisjoni töös.

Põhimõte? „Need asjad, mis on õiged teha, ei ole alati populaarsed. 

Sellega tuleb arvestada.”

Tekst: Annika Arras
Fotod: Mardo Männimägi

Erkki Keldo (21) Põltsamaalt, Noortekogu juhatuse liige.

Tallinna Ülikooli riigiteaduste tudeng.

Liberalism? „Maailmas ei ole kunagi olnud liberaalset maailma-

vallutusmõtet, alati on olnud vasakpoolsemad või parempoolsed 

radikaalid ja see näitab liberaalsuse plussi – me anname inimestele 

ise võimaluse otsustada, me ei sunni neile midagi peale.”



Läbilõige Eesti üliõpilaskonnast

K ohtume Neikidi-nimelises restoranis, poolel teel 
Reformierakonna kontorist Riigikokku. Esmamulje 
on üllatav, ootasin kohtumist noortega sõna otseses 

mõttes – mõni ikka kottpükstes, teine ehk kulunud ketsides,  
kolmandal kootud õlakott risti üle rinna, aga ei midagi. Huvitav, 
kas soliidse kesta all peitub ka sisu, mõtlen.

Unustan oma mõttelennu enne, kui sesse süveneda jõuan, sest 
intensiivse arutelu käigus selgub, et tegemist on haritud ja aru-
kate inimestega. Ja mitte ainult. Kohtumise lõpuks suudavad nad 
mulle tõestada, et tegelikult on nad ikka heas mõttes mässajad 
kah, et kui just Reformierakonna ajakirja intervjuud andma või 
koolis loengus olema ei pea, siis võetakse vabalt ja rivitult ning 
naerdakse terava huumori üle kõhulihased valusaks.

Noortekogu juhatuse näol on tegemist väikese läbilõikega Eesti 
üliõpilaskonnast – esindatud on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, 
Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School; koos on filo-
soofia, avaliku halduse, psühholoogia, filoloogia, riigi-teaduste ja 
ärinduse tudengid ning ka kaks tulevast inseneri. Oodatult (libe- 
raalid ikkagi!) puudub neil mõistmine hiljuti kõrgharidusreformi 
vastu avalikult protestinud kaastudengite suhtes. Seda teemat 
me pikalt lahkama ei asu, aga lühidalt võtab positsiooni kokku 
Noortekogu esimees Mihkel Lees sõnadega: „Mina tegin kaks 
bakalaureusekraadi nelja aastaga täiskoormusega õppes ja käi-
sin selle kõrvalt ka tööl, tegin sporti ja eks sai ka pidudel käidud 
... Oleks vähem seltsielu elanud, oleks võinud kolmanda ka teha. 
Eks arstitudengitel ja inseneridel ole törtsu raskem (kaht korraga 
ei tee ja pole vaja ka), aga pehme teaduse õppuritel pole küll 
mingit põhjust virisemiseks. Räägime ikka hariduse kvaliteedist, 
mitte sellest, et tudengitelt justkui nõutakse liiga palju.”

Miks liberalism? Miks reforminoored? 
Miks poliitika? 

Hoolimata sellest, et igaühe tee kokkusaamise hetkeni on olnud 
erinev, on tunda alles novembris juhatusse valitute vahel head 
meeskonnavaimu. Üksteise mõtteid jätkatakse poolelt sõnalt, 
mõttevahetus on sundimatu ja ladus. 

Rasmus: „Üks põhjus, miks ma astusin esimest korda 
Reformierakonna kontorisse ja läksin noorte koosolekule, 
oli see, et ümberringi kõik vingusid, noored eelkõige. See oli  
paljuski vanematelt edasi kantud, mis noorte sekka jõudes teki-
tas kibestunud pildi ühiskonnast, maailmast, valitsusest, riigist ...
see oli selline momentaanne tunne, et ma ei jää vinguma! Ma 
pigem teen midagi selle nimel ja saan vähemalt öelda, et ma olen 
proovinud midagi teha.”

Marko V: „Liberalismipisiku sain kodust. Olen alati soovi-
nud ise saavutada ja luua, kuid leian, et inimestel peab säilima 
vabadus mitte saavutada ja eksida. Liberalism annab suurimad 
võimalused saavutamiseks, jättes sisse riski ka kaotada. See on 
vabadus millel Eesti edu põhineb ja kindlasti tuleb sama suunda 
jätkata. Senini olen oma valikuga rahul ja pole pidanud oma 
seisukohtades pettuma. Üks kuldses eas tuttav ütles mulle, et kui 
sa saad sama vanaks kui mina ja ei leia, et sotsiaaldemokraatia 
on just see kõige õigem, siis oled sa opakas. Võtsin väljakutse 
vastu ja eks siis näeme, kas olen täie mõistuse juures või mitte.”

Raul: „Ma teadsin juba ammu, et ühiskondlikud protsessid 
mind huvitavad. Sattusin Reforminoortesse täpselt nii, nagu  
satub igal aastal kolmsada inimest – Teeviidalt, ja varsti saab 
neli aastat täis. Minu jaoks on tähtis just see idee, et sinust saab 
hea poliitik siis, kui sa saad otsuseid vastu võtta nii, et sa ei pea 
surmkindlalt mõtlema sellele, kas sind valitakse tagasi; et sa 
saad ära elada ka siis, kui sind ei valita tagasi. Kui sa teed seda, 
mis võib-olla ei ole populaarne, aga on sinu maailmavaatest, 
sinu õiglustundest lähtudes kõige õigem.”

Erkki: „Reforminoortesse sattusin läbi Rauli, õpime koos 
riigiteadusi. Sügisel tulime koos koolist, sattusime rääkima 
Noortekogust ja nii see läks. Mõne kuuga sain Tallinna klubi 
juhatusse ja nüüd siis olen ka Noortekogu juhatuses, inimesed 
on mind usaldanud ja ma arvan, et nad ei pea pettuma. Mulle 
meeldib liberaalsuse tasakaal – inimene peab ise hakkama  
saama, ei pea süüdistama kedagi teist, aga tahes-tahtmata on 
ühiskonnas tugevamad ja vähe nõrgemad, natuke andekamad 

ja vähem andekad, aga Reformierakond on leidnud selle paraja 
tasakaalu – aitame Eesti ühiskonda arendada, aga mitte nii, et 
me sellega teisi inimesi piirama peaksime.”

Ksenja: „Reforminoor olen olnud juba seitse aastat, tulin 
kohe, kui Kunda klubi loodi, olin alguses juhatuses, hiljem sai 
minust klubijuht, Tallinnasse ülikooli tulles andsin teatepulga 
edasi ja nüüd olen juhatuses. Ma tahan ise midagi ära teha ja ma 
tahan oma perele näidata, et Reformierakonnaga saabki oma elu 
heaks midagi ära teha, et me lihtsalt ei räägi, vaid me ka teeme. 
Olen vene perest pärit, vanaema valis vanasti Keskerakonda, 
enam mitte.

Ma sean eesmärke ja viin need tavaliselt ka ellu. Ma ei tea 
täpselt, kas ma endale ka poliitikas eesmärke sean, elu on täis 
üllatusi, eks ole näha.”

Marko M: „Meil hakkas juba koolis majandusõpetaja 
õpetama, et inimesed peavad ise oma valikud tegema ja mida 
vähem keegi teine inimese eest valikuid teeb, seda tugevam ja 
parem inimene kasvab. Kuna Reformierakond on Eestis tugev 
erakond ja mul oli kindel soov hakata ise poliitikat tegema ning 
maailmavaade ka sobis, aga reformil piirkonda meie kandis  
polnud, siis lõingi ise Saarde PKO, mille juht ma jätkuvalt olen. 

KOV valimistel sain erakonna nimekirjas valituks volikokku.”

Joonas: „Liberaalne maailmavaade on tegelikult enese tead-
mata kogu aeg minu elus olnud, sest kõik selles tundub mulle 
väga loogiline. Sealt ka loomulik jätk liituda Reformierakonnaga, 
kus algust tegin JAH-lainemiskampaanias. Tuli vist edukalt välja, 
sest pärast seda tehti mulle ettepanek kandideerida Noortekogu 
peasekretäriks. Olen tegutsenud natuke üle aasta ja endale  
tundub, et olen hästi hakkama saanud. Loodan, et teised  

arvavad ka nii. Mis edasi saab? Eks näis, aga lapsepõlves rääkis 
üks ema kolleeg minust kogu aeg kui tulevasest Riigikogu  
liikmest.”

Mihkel L: „Mina alustasin Reforminoortes seitse aastat taga-
si, aga samal ajal olen tegutsenud ka õpilasesindustes, juhtisin 
Tartu Noortevolikogu, proovinud kätt ettevõtluses, see kõik on 
andnud natuke teistsuguse maailmapildi ja ka kogemuse, kokku 
lausa seitsme erineva noorteühenduse juhtimiskogemuse. Minu 
filosoofia on, et noor inimene peab võtma asju step by step. 
Raske on ehitada majale katust, kui vundament ja vaheseinad 
on nõrgad ja mingis kontekstis läbimõtlemata.

Tuleks võtta rahulikult, tuleks endale asjad selgeks teha – kuidas 
asjad toimivad kohalikus omavalitsuses, kuidas toimub seadus-
loome, saada isiklikke kogemusi, rahulikult kandideerida, järjest 
ülespoole, saada järjest paremaid kohti, aga kogu aeg säilitada 
vundamenti, pigem väiksemate, aga tugevamate eeldustega 
sammude kaupa.”

Evert: „Juba väikesest peale teadsin, et tahan poliitikaga 
tegeleda ja mind huvitab kogu see asi ikka väga. Nii et ma 
eelmisel aastal astusin lihtsalt erakonna Tartu kontori uksest 
sisse, pistsin käe Mihklile (Mihkel Lees – toim.) pihku, ütlesin, 
kes ma olen ja mis ma teha tahan, ja siin ma nüüd olen. On päris 
kiiresti ja huvitavalt läinud see aeg. Ma tahan Riigikokku, aga 
mitte nii noore mehena, samm sammu haaval. Sest kui sa lähed 
pulti rääkima, siis sa pead teadma, mida sa teed, ei värista kätt, 
vaid sul on eesmärk ja sa tead, mis on sinu vastutus. See tuleb 
inimestel erineva kiiruse, aga eelkõige kogemusega.”

Martin: : „Minugi tulek on seotud Mihkliga. Olin kuni 12. klassi-
ni ühiskondlikult päris mitteaktiive. Siis tutvustati koolis Tartu 
Noortevolikogu ja mõtlesin, et lahe, ja otsustasin kätt proovida 
ning avastasin kuivõrd paeluv mulle see ühiskonna teema on. 
Sai kiiresti linnavalitsuse tegemistega end kurssi viidud, siis sain 
Noortevolikogu aseesimeheks, sai organisatsiooni üles ehitatud.
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Päeva juhtis oma kabinetist karismaatiline 
Tõnis Milling, keda abistasid finantsjuht Rene 

(pildil vasakul), sekretär Marika ning 
baaridaam Olesja.

Esinejad said aega veeta 
kollases ruumis, kus enne 
publiku ette astumist tehti 

neile ka lavagrimm. 
Parajasti saab puudrikihi 

Aivar Pohlaku nina.

Seekord ei rääkinud 
peaminister konservatiivsest 
riigieelarvest ega stabiilsest 
majanduskasvust, vaid jagas 

oma põhimõtteid ja 
kogemusi juhina.

Hiiumaa MKO juht Artur Valk ja Riigikogu liige 
Urve Tiidus tegid innustava ettekande Carmine 

Gallo raamatu  „Innovatsioon.  Steve Jobsi 
seitse saladust” põhjal, mis anti neile varem 

koolituselt koduseks ülesandeks.  

„Kas alkoholimüügi keeld pärast kl 10 õhtult tuleks 
kaotada?” Gerli Nurms (esiplaanil), Mihkel Lees ja Rein 

Lang EI-poolel ning Keit Pentus, Martin Kukk ja Remo 
Holsmer JAH-poolel pidasid maha põneva väitluse.

Suur 
koolitus ehk kuidas juhtida nii, et on juhitud

Sealt edasi Reforminoortesse Tartu piirkonna juhiks ja nii ta  
hakkas kerima – siis kandideerisin suurde juhatusse, kuhu ma ka 
sain, ja nüüd olen just teist hooaega valitud eestseisust juhtima.” 

Mihkel R: „Mind on alati globaalsed küsimused huvitanud, 
tänu multikultuursele taustale (Mihkel on sündinud Kiievis,  
kasvanud Kiviõlis – toim.) sain jälgida palju uudiseid nii Vene-
maalt, Inglismaalt kui Eestist. Kui ma Tartu Ülikooli läksin, siis 
tutvusin Evertiga, mingi hetk ka Mihkliga ja nii ma jõudsingi 
arusaamisele, et Reforminoored ja Reformierakond oleks hea  
väljund, kus saaks oma huvidele vastavalt tegutseda.”

Aga noortekogust ja ülikoolist vabal ajal?

Evert: „Olen 15 aastat tegelenud judoga, üheksakordne Eesti 
meister, endalegi üllatuseks tuli korra isegi sumos Eesti meistri-
tiitel. Kui sõbrad käisid pidutsemas, siis mina olin tubli trenni-
poiss. Ühel hetkel tuli aga teha valik, kas jätkata tipp-sportlasena 
ja minna Audentese spordikooli või Treffnerisse haridussaavutusi
taga ajama. Valisin viimase ja pole seda kahetsenud. Spordiga 
tegelen ikka, annan isegi lasteaiapoistele võimlemist ja akrobaa-
tikat.”

Marko M: „Meie arendame sõpradega kohalikku Saarde 
elu – 2011. aastal sai valmis Pärnumaa esimene siserulapark, 
PRIA-st küsisime raha. Ma teen ikka käega katsutavaid asju! 
Kohe saab valmis lumelauamägi, tegime sinna uue valgustuse, 
ja nüüd ma tegelen lastepargi rajamisega Kilingi-Nõmme.”

Raul: „Kui sa õpid riigiteadusi, oled reforminoor, Noortekogu 
juhatuse liige ning siis veel mõne klubi juhatuse liige ja sul on 
iga päev poliitika, poliitika analüüsid, välispoliitika ja poliitika-
filosoofia ja siis sa saad minna istuda koos 35 mehega maha ja 
laulda (Raul on Tallinna Ülikooli meeskooris bass – toim.), siis 
võib-olla mõnikord sauna (ja meil on suursponsor A. le Coq!), 

siis on mõnus. Ma ei kujutaks ette olla laulupeol publiku seas, 
sest kui sa oled ühendkooridega laval, siis loo kulminatsiooni  
saabudes tunned, kuidas betoonkonstruktsioon väriseb ja  
inimeste hingeõhk vibreerib su ümber, siis publiku seas sa sellist 
asja lihtsalt ei saa kogeda. See on võimas!”

Mihkel R: „Üle-eelmisel aastal osalesin sellises huvitavas 
projektis nagu „Help life without tobacco” ja mulle ja veel neljale 
inimesele üle Euroopa anti stipendium aastaks Euroopas ringi 
sõitmiseks ja konverentsidel osalemiseks. 2010. aastal läks üli-
kool selle nahka, et olin enamiku ajast lennukis, aga see koge-
mus oli seda väärt.”

Sõnum teistele?

Mihkel L: „Liber tähendab vabadust. Minu jaoks on üldse 
kummastav, et üks noor inimene suudab olla mõnes mõttes 
midagi muud kui liberaal. Ta kätkeb endas sõnavabadust,  
majandusvabadust, vabadust enda elu üle ise otsustada, eri-
nevaid võimalusi, ta kätkeb minu arust kõike seda, mis teeb ühe 
kodaniku elu ühes riigis elamisväärseks. Vaba, õnnelik, oma elu 
üle ise otsustav kodanik!”

Rasmus: „Ma ei ole vastasjõud seltskonnale, kes väisab 
päevad läbi virisedes Delfi ja Postimehe kommentaariumi. Aga 
ma tahaks kümne aasta pärast öelda inimesele, kes ütleb, et riigi 
tõttu ta ei teeni hästi ja tal on halb elujärg, et mina elan samas 
riigis ja mul läheb hästi.”

Joonas: „Kui sa last maast madalast igal sammul keelad või 
kogu aeg ütled, mida tuleb teha, siis see laps ei hakka kunagi 
enda peaga mõtlema. Sa pead laskma lapsel enda vead ära 
teha, ta peab saama enda kogemused, ta peab iseenda tegudest  
õppima. Vähem piiranguid ja rohkem usaldust!”
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SÜNDMUS

Veebruari esimesel nädalavahetusel kogunes ligi 200 reformierakondlast Pärnusse, et saada oma valdkonna tippudelt mõtteid, kuidas 

olla edukas juht. Pika päeva jooksul tegid ettekande Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe, Eesti Jalgpalli Liidu president  

Aivar Pohlak, Eesti Kaitseväe luurepataljoni ülem major Sten Reimann, Uptime grupi tegevjuht Eero Tohver, peaminister Andrus Ansip ja 

tippfotograaf Kaupo Kikkas. Fotod: Rain Hansen.



MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

1312 Kust sa pärit oled?
Ma olen mitmendat põlve puhas saarlane. Ka minu abikaasa on 
Saaremaalt. Olen elanud kogu oma elu Kuressaares. Õppisin 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis, mille on lõpetanud ka minu vane-
mad. Ja pärast keskkooli lõppu tulin Tallinna Tehnikaülikooli ava-

likku haldust õppima. 

Miks just seda?
Tõtt-öelda oli see juhuste kokkulangevus, sest ma ei arvanud, et 
tulen edasi õppima humanitaarvaldkonda, kuna matemaatika oli 
koolis mul lemmikaineks. Aga huvi oli olemas ja nagu näha, olen 

ma selle juurde täiesti jäänud.

Tihti sa nüüd saarel käid?
Viimased aastad on natuke harvemaks jäänud, kunagi sai ikka 
iga kuu käidud. Nüüd sõltuvalt sündmustest, paari kuu tagant. 
Selles mõttes on meil alati hea, et kui on pikemad pühad nagu 
jõulud, siis ei ole meil probleemi küsimusega, et kuhu Eestimaa 
otsa me sõidame – me lähme alati Saaremaale. Küsimus on ai- 

nult, et kelle juures lõunat ja kelle juures õhtust süüa. 

Kohustuslik küsimus saarlasele – kas oled 
püsiühenduse pooldaja?
Jah, kindlalt. Sellepärast, et minule, kes ma käin sealt ikka  
perioodiliselt Tallinna suunal, teeks püsiühendus kogu selle pla-
neerimise ja sõitmise oluliselt rahulikumaks. Ja samuti neile, kes 
väga palju tööasjus peavad Saaremaalt mandril käima. Kultuuri-
huvilised saarlased, kes tahaksid mandril näiteks teatris käia, ei 

peaks enam tingimata mandrile öömajale jääma.

Räägime perest. Sul on tütar?
Mul on tütar. Luisa on kolme ja poole aastane. Käib lasteaias, ta 

on hästi aktiivne ja talle meeldib väga laulda. Ta käib teist aastat 
Kullo laulu- ja tantsuringis. Ta on hästi sotsiaalne laps ja laste-
aias talle ka väga meeldib. 

Millega su abikaasa tegeleb?
Abikaasa nimi on Priit. Ta töötab kinnisvarasektoris juba ei tea 
mitmendat aastat, kuigi hariduselt on jurist ja majanduse magis-

ter. 

Mis seos on juristiharidusega 

kinnisvaraärimehel „Eesti lauluga”?
/naerab/ Priidu pikaaegne hobi on olnud muusika. Kooliajal 
Kuressaares on ta ka plaadi välja andnud. Nüüd tegi pakkumise 
Teele Viirale ja siis nad nokitsesid selle loo kallal ning saatsid 

„Eesti laulule”. Läks hästi ja said finaali.

Kui kaua sa oled erakonna liige olnud?
Juba päris mitu aastat. Ma olin juba pikemat aega veendunud 
oma maailmavaates ja nähes, kuidas see kõik töötab südamega 
asja kallal olles, sain aru, et need on küll need inimesed, kellega 
koos ma tahaks seda maailmavaadet arendada. Minu jaoks tuli 
see kõik väga loomulikku rada pidi. Olen alati käinud valimas ja 

Peaministri 
bürood juhib 
ambitsioonikas 
saarlane
Küsis: Henri Arras

Igale valitsusjuhile on vaja tugevat meeskonda, et oma töös 

edukas olla. Peaminister Andrus Ansipi büroo juhtimise 

eest vastutab  Saaremaalt pärit Kairi Uustulnd, kellele võib 

sarnaselt tema ülemusele ennustada silmapaistvat karjääri 

poliitikas.

kui vaatasin tagasi, et miks ja keda olin valinud, siis oli see alati 
Reformierakond. 

Inimese juures on maailmavaade tähtis?
Mina arvan küll, et see on tähtis. Kui sul see on olemas, siis kõik 
muu läheb loomulikku rada pidi omale kohale. Maailmavaade on 
tervik ja vähemalt riigi tasandil on nii lihtsam toimetada. Vastu-
taval kohal olles on hüplikkus või ettearvamatus kõige hullem asi. 

Millisena näed iseennast 10 aasta pärast – 
ikka poliitikas tegev?
Ma pole seadnud endale kümmeaastaku plaani. Ma tean, et tu-
leb tegeleda nende asjadega, mis pakuvad huvi ja mida tehes 
silmad säravad. Et tekiks see surin, et sa tahad hommikul tööle 
minna. See on ju tegelikult õnneliku inimese tunnus, et lähed 
hommikul hea meelega tööle ja tuled hea meelega koju. Aga 
poliitika, see on kindlasti praegu suur osa minu elust ja kindlasti 
on seda ka tulevikus. Mil määral täpselt … eks näis.

Sa oled Kristiine linnaosa piirkonna-
organisatsiooni juhatuses. Kuidas see otsus 
tekkis?

Olen poliitikas ja Reformierakonnas olnud päris pikka aega n-ö 

taustajõud. Teiste otsustajate selja taga ja mitte kunagi esi-

plaanil. Nüüd tekkis see äratundmine või soov, et on aeg ise ka 

rohkem otsustama hakata. 

Kas Reformierakond tuleb Tallinnas võimule 
2013. aastal?

Olles Tallinna elanik ja vaadates, mis siin kõik toimub, ütlen, et 

see on suisa vajalik. 

Oled töötanud vahetult koos Jürgen Ligi, 

Rein Langi ja Andrus Ansipiga. 
Mul on väga vedanud – nad kõik on väga huvitavad inimesed.  
Nende vastustest ja põhjendustest mingitele küsimustele või 
probleemidele sa tunnetad seda maailmavaadet. Selles mõttes 
on väga huvitav. Nad teevad väga palju tööd. Seda kunagi ei pais-
ta välja nii palju. Neid kõiki iseloomustab ülimalt tihe töögraafik, 
kuigi ma arvan, et see iseloomustab kõiki ministreid.

Räägime veel Stenbocki maja tööst. Oled 
varsti aasta ametis olnud.  
See minu tulek siia oli ühtepidi väga loomulik ja väga sujuv ja 
minu jaoks selles mõttes lihtne, et oli juba sissetöötatud süs-
teem. Ma tundsin enamikke inimesi, kellega ma koos töötan. Oli 
ju kogu valdkond ka minule tuttav mu tausta tõttu. Tunne on hea 
ja hommikul tahan tööle tulla. Igav seda tööd tehes ei hakka,  
rutiini siin naljalt ei teki. Iga päev on nii eripalgeline. Eks siin on 

omad nüansid nagu igas töös. 

Milline on peaministri büroo?
Meil on nõunike profiilid ikka väga erinevad. Büroo koosseisus 
on kolm doktorikraadiga inimest, endine minister, suursaadik ja 
nüüd veel nelja tärni kindral. Nad ongi oma ala eksperdid. See 
on kõik segu teadmistest, sisemisest tunnetusest ja pidevast 
tööst – lugemisest, enese kursis hoidmisest, vaidlustest ja argu-

mentidest. 

Millised on Andrus Ansipi tööharjumused?

Ta loeb meeletult palju. Nii kõiksugu analüüse, uuringuid, välis-

memosid kui ka Eesti ja välismeediat. Lisaks mitmeid raamatuid, 

mis parasjagu huvi pakuvad. Suur lugemus on see, kust tulevad 

näited, kust tuleb kogemus ja tegelikult ka kindlus, miks üht või 

teist asja teha hetkel nii, nagu seda tehakse. 

Mida sa oled temalt kui poliitikult õppinud?
Mulle on väga sümpaatne Ansipi lähenemine, et kui sa oled saa-
nud valijate toetuse, siis see ei ole ainult toetus, vaid ka kohus-
tus võtta vastutus ja oma valijate eest seista.  Ta tunneb, et see 
pole lihtsalt tema viitsimise asi. Kui kunagi peaks mind valitama 
mõnele positsioonile, näiteks Tallinna linnavolikokku, siis on mul 

kindlasti kohustus oma valijate usaldust õigustada. 

Sa kandideerid, võiks sellest järeldada.

Jaa, Tallinna elanikuna läheb mulle Tallinna linna 

areng vägagi korda. Tõenäoliselt kandideerin. 

Ja 2015?
Eks näe … 

Foto: Raul Vinni / Saarte Hääl

Andrus Ansip peab Kairit teraseks nooreks ini-
meseks, kes saab kõigega hakkama, mis ta endale 
eesmärgiks võtab. Kairit iseloomustavad pea-
ministri meelest enim sihikindlus ja põhjalikkus 
oma töös. Foto: Raul Vinni / Saarte Hääl
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Sel aastal võiks Eesti teha suure sammu edasi 
regionaalse koostöö, piirkondliku poliitika ja 
identiteedi küsimuste ühiskonnas selgemaks 
rääkimisel, arvab välisminister Urmas Paet.

Urmas Paet: 
Eesti soovib 
tihedat seotust 
Põhjamaadega
Tekst: Urmas Paet

Ü leskutsel olla lisaks eestlastele ka eurooplased on 

meie kultuuri- ja poliitikaloos üpris pikk ja huvitav 

ajalugu. Palju napim ja hüplikum on meie ühiskon-

nas aga mõttevahetus selle üle, mis on eestluse ja euroopluse 

vahepeal. Mõnikord jääb mulje, et meie identiteediotsingud 

piirduvadki valdavalt nende kahe tasandiga. Aga ometi on 

ju Balti keti aegadel olnud solidaarsustunne Läti ja Leeduga, 

tehtud ettepanekuid luua 

liitriik Soomega, vaiel- 

dud üleskutse üle saada 

igavaks põhjamaaks ja 

nii edasi. On ka kõlanud 

minu arvates ebaõigeid arvamusi, et Eesti ei panusta 

suhetele oma lähinaabritega ning et see on lausa julge-

olekurisk.

 

Midagi on avalikkusega lahti. Informatsiooni oleks nagu külla- 

ga – kõikvõimalikku koostööd ja üritusi on rohkesti ja info 

nende kohta lahkesti saadaval. Arvan, et eelseisval aastal 

võiksime teha suure sammu edasi Eesti regionaalse koostöö, 

samuti piirkondliku poliitika ja identiteedi küsimuste laiemas 

plaanis ühiskonnas selgemaks rääkimisel. Aastal 2014 on Eesti 

kolme Balti riigi koostöö, kaheksa Põhja-Balti riigi koostöö 

ja aasta teisest poo-

lest ka Läänemere-

maade Nõukogu ees- 

istuja. See annab 

meile suured võima- 

lused, kuid nõuab ka suurt ettevalmistustööd, pidades eriti  

silmas Euroopa Liidu Läänemere strateegia kiirenevat arengut 

ja mõju muudele koostöövormidele. 

Julgeoleku tagamisel on esmatähtis koostöö 
NATO-ga

Regionaalsel tasandil on kindlasti oma osa meie riigi julgeoleku- 

poliitikal ja näiteks kolme Balti riigi koostöös on see valdkond 

üks edukamaid ja olulisemaid. Julgeolekuasjades tehakse 

koostööd ka Põhja-Balti raamistikus. Samas on siiski selge, et 

meie julgeoleku tagamisel on esmatähtis koostöö NATO-ga. 

Laiemas raamistikus kasvab ka Euroopa Liidu tähendus. 

Piirkondlik koostöö ei saa neid rolle asendada, aga loomu-

likult on tihedam koostöö ja stabiilsus regioonis väga oluline. 

Mõnikord püütakse luua muljet, et me saame valida, kas tagame 

julgeoleku transatlantiliste ja EL sidemete või hoopis regionaalse 

koostöö kaudu, kuid sellist valikut meie geograafilises asu- 

kohas ei ole. 

Suurimad väliskaubanduspartnerid on meie 
lähedal

Majandusliku ning muu koostööga oma piirkonnas on Eesti 

paljude näitajate järgi üsna sügavalt hõlmatud. Eesti ekspordist 

läks 2011. aasta esimese 11 kuuga Balti riikidesse 12 protsenti, 

Põhjamaadesse 37 protsenti ja Läänemere piirkonda kokku, 

sh Venemaale, Norrasse ja Islandile 66 protsenti. See on väga 

kõrge integreerituse aste, võttes arvesse, et Eesti ekspordi 

suhe rahvuslikku koguprodukti on üpris kõrge. Impordis on piir- 

kondlik seos veelgi tugevam ja ulatus samal perioodil lausa ligi 

71 protsendini Läänemere piirkonna peale kokku. Meie suurimad 

väliskaubanduspartnerid ongi meie lähedal. Eesti eripära on 

seejuures just Põhjamaade kõrge osakaal väliskaubanduspart-

nerite seas. 

Analoogiliselt võime analüüsida välisinvesteeringute liikumist. 

Eestisse tehtud välisinvesteeringutest oli mullu suvise seisuga 

kolm protsenti Balti riikidest, 64 protsenti Põhjamaadest ning 

kokku Läänemere piirkonna riikidest ligemale 73 protsenti. 

Seejuures iseloomustab Eestit üks piirkonna kõrgemaid välisin-

vesteeringute tasemeid rahvusliku koguprodukti suhtes. Mahu-

lised arvud on muljetavaldavad – meile on mahutatud 13 miljar-

dit eurot väliskapitali ja sellest 4,3 miljardi ulatuses Rootsist ning 

3,1 miljardi eest Soomest. Edukusest välisinvesteeringute saa-

misel sõltub paljuski meie majanduse üldine käekäik. Ka Eesti 

ise investeerib ning taas valdavalt naabrite juures – mullu suvise 

seisuga läks 4,7 miljardist eurost välismaale tehtud kapitalima-

hutustest 1,5 miljardit Leetu ja 1,2 miljardit Lätti. Hoolimata mul-

jet avaldavatest arvudest ei ole olukord aga kaugeltki nii hea, kui 

tahaks – kaubavahetuses avaldab suurt mõju suhteliselt madala 

tehnoloogilise tasemega alltöövõtt, samuti investeeringutes.

Riikidel erinevad rõhuasetused

Kui majanduses või välispoliitilisi kohtumisi loetledes on arvu-

dega lihtne pilti luua, siis sellistes valdkondades, nagu kultuur, 

teadus ja sotsiaalteemad pole see lihtne. Aga üldine pilt on 

sarnane – meil on üsna palju kontakte, külaskäike ja mõtte-

vahetusi. 

Eesti osaleb terves reas piirkondliku koostöö tegevustes: Balti 

kolme riigi koostöös, Põhja-Balti 8 koostöös, Läänemeremaade 

Nõukogus, EL Põhjamõõtmes ja viimasena uusimas, kuid  

suure potentsiaaliga EL Läänemere strateegias. Läänemere 

ääres paiknemine ei tähenda veel, et siinsed riigid näeksid end 

üheselt. Saksamaa ja Poola räägivad näiteks enda Kesk-Euroopa 

identiteedist ja pole pidanud Läänemere suunda esmaseks. 

Põhjamaad panustavad ka Arktika Nõukogus ning Barentsi 

koostöös. Eri riikidel on erinevad poliitilised rõhuasetused – 

on ju üldteada Soome aktiivne roll EL Põhjamõõtme juures ja 

Poola huvi Weimari koostöös Saksamaa ja Prantsusmaaga.

Tülikaid regulatsioone tuleks vähendada
Riike ja töösuundi on üsna palju ja seetõttu oleks ilmselt liiga 

raske, kui mitte võimatu saavutada püsivat, ranget ja ülimalt 

tõhusat süsteemi. Pigem peakski lähtuma praegusest for-

maatide paljususest ja nende arengust vastavalt osaliste pan-

ustamisele. Peaksime panustama kõigi võimaluste ärakasuta-

misele.

Siiski on asju, mida saab teha paremini. Me pole ju en-

diselt rahul, et äriringkondade tegevust naabrite juures 

takistavad rohked tülikad regulatsioonid. Piirkonna 

riikides on kohati raske uut ettevõtet registreerida. 

Väga palju on probleeme ehituslubade saamisega – see 

protsess on keeruline ning võtab palju aega. Isegi elektritarbi-

jaks saamine võtab palju aega. 

Maailmapanga (IBRD) ja Rahvusvahelise Rahanduskorpo-

ratsiooni (IFC) Doing Business indeksi kohaselt võtab ehitusloa 

saamine strateegia riikide tähtsaimates majanduskeskustes 

aega 66 kuni 301 päeva, elektri saamine ettevõttele 17 kuni 

148 päeva. Näiteks ehituslubade osas võiksime teistelt ilmselt 

õppida, kuna Eestis on need perioodid raporti kohaselt üsna 

pikad.  

Niisiis on meie huvides võimalikult tihe koostöö Põhjamaadega 

ning loodetavasti kaovad viimased tõkked selle koostöö suju-

valt kulgemisel lähiajal.

Edukusest välisinvesteeringute saamisel sõltub 

paljuski meie majanduse üldine käekäik. 

Läänemere ääres paiknemine ei tähenda 

veel, et siinsed riigid näeksid end üheselt.

Foto: Välisministeerium
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V 
õrreldes teiste ministrite nõunikega on Priidu töö 

natuke erinev. Kuivõrd välisminister on pooltel 

päevadel aastast välislähetusel, jääb nõuniku üles- 

andeks osaleda kodumaal kõigil neil nõupidamistel, kus oleks 

vaja poliitilist sisendit, kuid minister ise osaleda ei saa. See 

on kahtlemata vastutusrikas töö ja Priit teeb seda naudin-

guga. „Juba kooliajast on mind huvitanud ajalugu, geograafia 

ja rahvusvahelised suhted. Praeguses töös ongi mul võimalik 

süveneda lemmikteemadesse põhjalikumalt ja selles ka ise 

osaline olla.”

Tunnustust vääriv magistritöö

Ja tõesti, Priidu hariduslik taust räägib tema tõsisest huvist polii-

tika vastu. Tartu Ülikoolis 2010. aastal kaitstud magistritöös 

„Erakondade liikmeskondade areng Eestis 1995–2009” kes-

kendub Priit Eesti parlamendierakondade liikmeskonna muutus- 

tele. Tema töö keskendub asjaolule, et erakondade liikmes- 

kond on Eestis viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, 

samas kui Lääne-Euroopas see jõudsalt väheneb. Tasub märki-

da, et selle töö eest pälvis Priit August Rei nimelise parlamendi-

uuringu stipendiumi.

„Võrreldes teiste Ida-Euroopa riikidega on Eesti ikka kiiremini 

arenenud ja inimeste elujärg märgatavalt parem, samas näen, 

et paljud asjad peaksid ka Eestis praegusest veel palju pare-

maks minema, mistõttu oleks poliitikas veel ikka väga palju 

teha. Mida rohkem on inimesi, kes on valmis poliitikas kaasa 

rääkima, seda tugevamad on erakonnad ja parem Eesti tulevik.”

Tartu Noortevolikogu ja Reforminoorte 
välispoliitika klubi looja

Kui Eesti välispoliitika kujundamises sai Priit igapäevaseks 

osalejaks neli kuud tagasi, siis erakonda kuulub ta tegelikult 

juba 2005. aastast.

„Erakonda astumise lugu on küllaltki pikk. Mõte erakonda 

astuda oli peas juba 2003. aastal, mil olin abituriendina tegev 

Pärnu volikogu noorte töörühmas 

ning astumas oma esimesi samme 

noorteühenduste valdkonnas. Tol 

ajal oli mul valikuid kaks – Res 

Publica või Reformierakond, kuna 

mõlemad olid parempoolsed ja 

edumeelsed erakonnad. Mäletan, et Res Publica Pärnu kontoris 

toimus isegi noortetöörühma aktivistide kohtumine erakonna 

liidrite Tõnis Paltsi ja Indrek Raudsega, kes kutsusid noori era-

konnaga liituma, kuid järelikult ei tekkinud nendega väga head 

kontakti ning Res Publica variant kadus varsti peast.”

2005. aastal, kui Priit oli Tartu Ülikoolis esimesel kursusel,  

otsustas ta luua Tartusse Noortevolikogu ja astuda pikalt 

kaalutud samm ehk liituda erakonna Noortekogu ja Reformi- 

erakonnaga. Noortekogus käivitati taaskord Priidu kui 

välissekretäri algatusel välispoliitika klubi. Aastatel 2007–2010 

oli Priit erakonna Tartu arendusjuht. Mõlemad Priidu algatused – 

nii Tartu Noortevolikogu kui erakonna Noortekogu välispoliitika 

klubi – tegutsevad siiani väga hästi.

Laia silmaringiga minister

Oma ülemuse, välisminister Urmas Paeti kohta ütleb Priit järg-

mist: „Kui sageli on inimestel rohkem arenenud kas loomingu-

line või analüütiline pool, siis tema puhul on mõlemad oma-

dused võrdselt väga tugevad. Lisaks on Urmas politoloogile 

omaselt väga laia silmaringiga – mõni nädal tagasi mõtlesin, 

et kontrollin ta teadmisi ning küsisin Burkina Faso pealinna. 

Väikese mõtlemise peale vastaski ta – Ouagadougou. Rohkem 

viktoriiniküsimusi ei hakanud ma esitama.”

Kui Priidult küsida, mis on alanud aasta peamine märgusõna 

välispoliitikas, siis ütleb ta kõhklemata: julgeoleku polii-

tika. „Ameerika uus kaitsestrateegia, mis vähendab sõjalist  

kohalolu Euroopas ning suunab tähelepanu Aasiale, tähendab 

kindlasti senise välis- 

poliitilise suuna muu- 

tust. Pingete kasvamine 

Lähis-Idas, eeskätt Iraani 

tuumaambitsioone arves-

tades, nõuab maailma  

poliitilise üldsuse kiiret reageerimisvõimet ja valmisolekut uute 

konfliktide lahendamiseks. Samas on meile ehk olulisemgi 

sündmus juba 4. märtsil Venemaal. Ehkki Putini järjekordses 

valimisvõidus on raske kahtlejaid leida, on oluline jälgida, 

kuidas reageerib valimistulemustele Venemaa keskklass ehk 

kas inimesed lepivad valimistulemustega või on taas oodata  

massiivseid meeleavaldusi Moskva südames.”

Tulevane diplomaat või ettevõtja

Lisaks poliitikale on Priidu kireks ka reisimine. Viimati võttis 

ta selle üsna põhjalikult ette, veetes aasta Austraalias, kust ta  

naasis vahetult enne välisministri nõunikuks saamist. Kodu-

maal meeldib talle tegeleda mälumängude ja spordiga. „Ootan 

juba kevadet, mil saaks taas välja jooksma minna.”

Tulevikust rääkides ei salga Priit, et tahaks end veel proovile 

panna erasektoris ning ka diplomaadi karjäär tundub vägagi 

väljakutsuv. „Seega eks näha ole, mida elu ette toob. Peaasi, 

et iga tegevus arendaks mind pidevalt edasi ning teeks  

lõppkokkuvõttes õnnelikumaks.”

Välisminister Urmas Paeti nõuniku, Priit Kallakase 

jaoks ei ole poliitika eesmärk omaette, vaid soov Eesti elu 

edendamisel kaasa rääkida. Hariduselt võrdleva poliitika 

magister, on Priit ihu ja hingega poliitikahuviline, kes peab 

oma töös kõige olulisemateks isikuomadusteks head  

suhtlemisoskust ja kannatlikkust.

Priit Kallakas – 
välisministri 
asemik 
kodumaal

Foto: Kaupo Kikkas

Tekst: Silver Pukk

Mida rohkem on inimesi, kes on valmis 

poliitikas kaasa rääkima, seda tugevamad 

on erakonnad ja parem Eesti tulevik.

1716

Hindan, et tal on tõsine huvi nii välispoliitika kui ka ühis-
konnas toimuvate protsesside vastu. Seda toetab ka ta tege-
vus ülikoolis selles valdkonnas. Lisaks suudab ta kiiresti 

reageerida ja erinevaid ettetulevaid ülesandeid mõtestatult 
käsitleda. Inimesena hindan ta tasakaalukust ja rahulikkust 
ning laiema pildi nägemist.

Urmas Paet: 

Priit Kallakas saab praeguses töös süveneda oma 
lemmikteemadesse – rahvusvahelised suhted, 
ajalugu, geograafia. Foto: Helen Kattai
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A eg-ajalt kohtab ikka küsimist, et mis see valijatega 

kohtumine ikka täpselt on ja kus seda näha saab. Eks 

neid kohtumisi tehakse erinevalt, sõltuvalt maailma-

vaatest ja arusaamisest oma tööst parlamendiliikmena.

Mina pean valimis- 

ringkonnas inimestega 

kohtumist vägagi prakti- 

liseks ja kasulikuks  

võimaluseks Riigikogus

vastu võetud otsuseid ehk tehtud poliitilisi valikuid selgitada 

ning inimeste igapäeva-elu probleemid ära kuulata ja nõu anda. 

Kuulajate vastukaja on üldjuhul aus ja otsekohene, kriitikat tagasi 

ei hoita, ning ongi hea. Probleemidest vaikimine ei muuda kuidagi 

elu paremaks, rääkimine loob selleks aga esimese eelduse.

Aasta algus on hea aeg kohtumisteks, sest Reformierakon-

nal on juba mitmendat aastat väga nauditavad seinakalendrid 

(kunstnik Ave Nahkuri looming) ja neid on meeldiv kohaletul-

nutele kinkida. Nii ongi mul saanud heaks tavaks aasta alguses  

kohtuda võimalikult paljude Järvamaa ini-mestega, et soovida 

neile head uut aastat, 

kinkida kalender ja 

rääkida erinevatest 

teemadest poliitikas 

ja Eesti elus laiemalt-

ki. Inimesed aga räägivad, mis neil südamel, ning saavad oma 

küsimustele vastused.

Fotod 1 ja 2.  Algust tegin Järva-Jaanis. Kuna põhiliselt olid 

kohal eakad, siis rääkisime muuhulgas ka inflatsioonist ja 

eesootavast pensionitõusust, vajadusest investeerida kütte-

kulutusi vähendavasse majade soojustamisse, gümnaasiumi-

hariduse tulevikust ja paljudel teistel teemadel.

Näiteks küsiti, miks reformierakondlased Riigikogu infotunnis 

midagi ei küsi. Selgitasin, et parlamendi tava kohaselt on info-

tund eelkõige opositsiooni jaoks mõeldud info hankimise aeg. 

Eelmine Riigikogu koosseis muutis seadust ja kohustas pea-

ministrit igal kolmapäeval infotunnis viibima. Ikka seepärast, 

et opositsioonil oleks rohkem võimalusi. Reformierakondlased 

saavad oma küsimusi esitada fraktsiooni koosolekul, kus igal 

esmaspäeval on kohal nii peaminister kui ka teised erakonna-

kaaslastest ministrid. Koalitsiooni saadikutest oleks inetu 

võtta opositsioonilt ära võimalus küsida, tähelepanu juhtida ja 

oma valijate huvide eest seista.

Foto 3. Vastusena vallavanema küsimusele rääkisin võimalus-

test, kuidas ettevõtluse arendamiseks vajaliku taristu rajamiseks 

toetust taotleda. Vallavanem Arto Saar (paremal) ettevõtja Ago 

Luntsi kõrval.

Foto 4. Selja taga kuumav ahi koos elava diskussiooniga sundis 

pintsaku seljast heitma.

Foto 5.  Vao on eriti südamelähedane koht, sest sealses alg-

koolis alustasin ma 1978. aastal oma kooliteed. Kohtumisele 

olid tulnud kõik tolleaegsed algkooli õpetajad (neid ainult kaks  

muidugi oligi) ning praktiliselt kõiki teisigi inimesi tundsin isikli-

kult. Seega oli kodune arutelu ikka pensioni, kommunaalkulude 

jmt teemadel. Tuli vastata ka 78-aastase vanaproua küsimusele, 

miks töötud ja toimetulekutoetust saavad noored inimesed  

isegi külakeskuse korrashoiuks vabatahtlikku tööd teha ei taha. 

Küsija jaoks on koduümbruse korras hoidmine elementaarne 

töö, mida tema ei saa tegemata jätta. Vanaproua elufilosoofia 

on kiiduväärt. Minu arvates on samuti väga oluline säilitada töö-

harjumus ka ajutiselt tööta olevatel inimestel. Vabatahtlik töö 

kogukonna huvides oleks kõigi huvides ja ideaalne oleks, kui 

inimene ise, ilma sundimata, seda mõistaks.

Foto 6. Paides on üks maitsva toiduga lõunatamise kohti Maksi-

marketi kohvik. Seal süües saab alati ka paar sõna juttu vesta. 

Reformierakonna kalender (eriti selle aasta oma) on väga ooda-

tud kingitus ning minu varem antud kalendrile paluti paari veel  

lisaks. Et rõõmu ja elevust jaguks mitte ainult teenindaja  

Ingridile (pildil), vaid ka köögipoolele.

Foto 7. Iga töönädala reedel tuleb Kuma raadio otsesaates selgi-

tada riigi poliitikaelus toimuvat, kusjuures küsimusi ette ei tea. 

Peab olema kiire reaktsioon ja hea ülevaade poliitikas toimu-

vast. Tavaliselt tuleb lahti rääkida nädala jooksul avalikkuse 

meeli erutanud küsimused. Mõnikord juhtub sekka ka imelikke 

küsimusi, näiteks pidin selle aasta jaanuaris vastama, kuidas 

ikka Kaja Kallas Riigikokku sai. Selgitasin, et Kaja on võimekas 

advokaat, kelle arvamusi konkurentsiõiguses hindasid paljud. 

Väga paljude inimestega kampaania käigus kohtumine tõigi  

kokkuvõttes tulemuseks üle seitsme tuhande valija toetuse.

Foto 8. Türil eakate inimestega kohtudes alustasime loomulikult 

Türi valla teemadel. Värskelt muutunud võimukoalitsioon tekitab 

loomisel ikka pingeid ning reformierakondlaste eesmärke ja 

põhjuseid muutuste ellukutsumiseks tuleb rahulikult lahti sele-

tada. Kokkusaamise lõpuks oli meil ühine arvamus, et elu läheb 

paremaks, kui inimestega rohkem räägitakse, muuhulgas regu-

laarselt eakate ümarlaudu korraldatakse.

Reklaamlausena tuntuks saanud „Räägi inimesega” on tege-

likult aegumatu soovitus, eriti poliitikule.

Kuidas poliitik 
valijatega kohtub
Tekst: Tõnis Kõiv
Fotod: Hele Pärn

Milline näeb välja poliitikast eemal seisvatele inimestele 

aeg-ajalt arusaamatuks jääv „kohtumine valijatega”, sel-

lest annab Reformikirjale aimu Riigikogu liige Tõnis Kõiv, 

kes dokumenteeris oma kohtumist valijatega Järvamaal.

Kuulajate vastukaja on üldjuhul aus ja otsekohene, 

kriitikat tagasi ei hoita, ning ongi hea.

Järgnev on fotomeenutus ühest reedesest 

päevast Järvamaa erinevates paikades.
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B oolingut on mänginud peagu igaüks, kuid vähesed 

visanud mängus maksimaalsed 300 punkti. Madisel 

on see õnnestunud neli-viis korda. „See ei ole nii 

raske, kui arvatakse. Eks seal on õnnel ka oma väikene osakaal. 

Sa võid visata väga häid viskeid, aga paratamatult rada muutub 

mängu käigus ja kui ühel viskel pall eksib paar sentimeetrit, jääb 

kohe üks kurikas püsti. Õnn muidugi soosib tugevaid.”

Samas ütleb ta, et viimasel ajal on tal liiga vähe aega oma 

lemmikspordialaga tegeleda, korra nädalas vaid. „Seda on 

häbiväärselt vähe. Kui tahad ikka kas või siin Eesti tasemelgi 

võistelda, siis alla 3-4 korra nädalas harjutamist tähendab, et sa 

pole konkurentsis. Varem olen rohkem trenni teinud ja võistel-

nud ka. Praegu võistlen väga harva – peamiselt ainult, kui on  

Viljandi lahtised meistrivõistlused. Olen olnud Viljandi maa-

konna meister paar korda. Eestikatel olen kümne hulgas olnud 

mõned korrad.”

Üliõpilaselu nostalgia

Madis on sündinud ja üles kasvanud Viljandis, mida ta praegugi 

oma kodulinnaks peab. Pärast Viljandis keskkooli lõpetamist 

läks ta Tartu Ülikooli õppima lausa kaht eriala korraga – ajalugu 

ja juurat. Topeltkoormus nõudis küll palju, aga tuli hakkama 

saada. Tema sõnul oli paar rasket perioodi ülikoolis küll, kus oli 

vaja teha näiteks üheksa eksamit 12 päevaga. Aga tuli toime ja 

veel nii, et ei pidanud üliõpilaselust loobuma. „Kuigi tundub, et 

kogu aeg oli hästi palju õppida, siis ülikooli ilma üliõpilaseluta ei 

kujutaks ette. Kui ma ülikooli läksin, oli mul kindel soov ühikasse 

elama minna, kuigi rahalises mõttes oleks võinud ka vanemate 

toel korteri üürida. Aga tahtsin minna ühikasse ja ei kahetse 

mitte üks põrm. Olime neljakesi toas, kõik üle Eesti erinevatest 

kohtadest kokku tulnud. Me saame siiamaani väga hästi läbi. 

Nüüdseks oleme kõik Tallinnas ja iga paari kuu tagant saame 

kokku ja räägime juttu. Üldiselt ei kahetse ma sekunditki üli-

koolis veedetud ajast.”

Eelkõige viljandlane
Kuigi nädala sees on Madis peaminister Andrus Ansipi maja-

naaber Tallinnas, peab ta ennast ikkagi eelkõige viljandlaseks. 

„Olen Viljandi volikogus ja igal reedel lähen samuti nädala- 

vahetuseks Viljandisse. Tallinn on põnev töökoht,” ütleb ta.  

Linnavolikogus on Madis õiguskomisjoni liige. 

Ka viimastel kohalike omavalitsuste valimistel valiti Madis  

Viljandi volikokku. Eestis peab ta probleemiks seda, et targad  

inimesed, kes võiksid anda oma panuse, ei viitsi poliitikaga 

tegeleda. „Olen ise kutsunud paari head tuttavat, kes minu  

arvates võiksid panustada kohalikult tasemel – nad ütlevad: 

„Ega seal keegi sind ju ei kiida, investeerid oma aega, aga sõi-

mata saad ikka. Parem käin ujumas või teen oma magistritööd.””

Kui mitmel pool on volikogu liikmetele ette nähtud töötasu, siis 

Viljandis volikogu liikmetele raha ei maksta. Madise arvates on 

nii ka õigem, sest antakse ju panus oma kogukonna arengusse 

ja ega raha ei olegi see, mis 

vajalikke inimesi sinna mee-

litab.

Avalöök poliitikas 
linnasekretärina
Varbaga poliitikat katsus Madis esimest korda Viljandi linna-

sekretärina. „Lõpetasin 2001. aasta suvel ülikooli ja samal  

sügisel läks Viljandi linnasekretär lapsehoolduspuhkusele. 

Minu teada ei olnud siis ühtegi inimest, kes oleks tahtnud teda  

aastakese asendada. Pealegi olid tulemas 2002. aasta KOV vali-

mised, mis oli vaja linnas läbi viia. Olin noor inimene, ülikoolist 

tulnud, ja mõtlesin, et linnasekretäri kogemus ei jookse mööda 

külgi maha. Ja ega ma ei kahetse.”

Madise võttis linnasekretärina tööle Peep Aru, kes oli sel ajal 

linnapea. Aru kutsus teda hiljem ka välisminister Kristiina Oju-

landi nõunikuks. „See oli aastal 2004. Olin tulnud ära Viljandi 

linnasekretäri kohalt ja tegutsesin eraettevõtluses. Siis aga 

tundsin, et midagi peaks muutma. Võtsin aja maha ja sõitsin 

Ühendriikidesse. Mõtlesin, et võtan väikese pausi ja mõtlen elu 

üle järele, kas minna juura peale, ärisse või teha midagi hoopis 

muud. USA-s olles sain meili Peep Arult, kes ütles, et selline 

lugu on, et Kristiina Ojulandil oleks vaja Välisministeeriumisse 

nõunikku. Küsis, mis ma arvan. Mõtlesin natuke aega. Poliitika 

on mind alati huvitanud ja ütlesin okei, teeme ära.”

2005. aastal naasis Madis uuesti Viljandisse ning kandideeris ka 

KOV valimistel ja pääses otse volikokku. Linnapeaks sai uuesti 

Peep Aru ja linnasekretär oli taas lapsepuhkusele läinud. Aru tegi 

Madisele veelkord ettepaneku linnasekretäriks hakata.

Kaks väga erinevat justiitsministrit
Kui 2007. aastal Rein Lang justiitsministriks sai, helistas ta  

Madisele, kellega nad olid koos töötanud Välisministeeriumis, 

ja kurtis, et tal läksid mõlemad nõunikud (Hanno Pevkur ja Erik 

Salumäe) parlamenti ja oleks vaja inimest, kes teab juurast ja kel 

oleks ka mingit kogemust. „Küsisin, palju mul aega mõelda on, 

ta vastas, et 20 minutit. Ütlesin jah ja siin ma nüüd olen. Viies 

aasta saab varsti täis. Ei kahetse, tegin hea valiku. Juura mulle 

tegelikult ju meeldib.”

Kui küsida Rein Langi ja praeguse justiitsministri Kristen Michali 

kiiksude kohta,  

ütleb Madis 

naerdes: „Nõuni-

kud ei tohi kõiki 

asju välja rääkida. 

Nad on väga eri-

nevad inimesed, üks ei ole parem ega halvem. Minu jaoks on 

see väga huvitav. Mõlema käest on väga palju õppida. Reinult  

õppisin, et ka kõige väiksemateks koosolekuteks tuleb hästi ette 

valmistuda. Isegi kui muidu aega ei ole, tuleb kas või tervet ööd 

selleks kasutada. Reinuga polnud haruldane, et vahetasime kirju 

kella kaheni öösel. Kristeni käest olen lühikese ajaga õppinud, 

kuidas oma mõtteid proovida laiemale avalikkusele tutvustada. 

Kindel on see, et kui sul on väga hea mõte, kuid keegi sellest 

aru ei saa, siis pole sellest mingit kasu. Ja juurat lihtsas keeles  

seletada ei ole alati kõige kergem. Aga me anname endast 

parima. Loodetavasti õnnestub meil nüüd Kristeniga teha ära 

kümme aastat menetletud avaliku teenistuse seadus. See oleks 

tegelikult väga kõva sõna. Ja eks meil ole muid plaane ka, aga 

eks nendest kuuleb edaspidi.”

Hindab meeskonda
Madis on juba otsustanud, et ta kandideerib 2013. aasta  

kohalikel valimistel ja teeb seda Viljandis. Kui küsida, kas  

kunagi ka Riigikokku, ei vasta ta otse. „Ma ei ole niimoodi oma  

karjäärist mõelnud, et täna nõunik, homme parlamendis,  

ülehomme minister, siis president ja seejärel kosmonaut. Mulle 

on oluline, et see töö, mis ma teen, on huvitav ja põnev. Praegu 

on põnev. Kindlasti on ka linnapea või parlamendi liikme töö 

põnev, eks vastust tuleb sealt otsida.”

Reformierakonna suurimaks tugevuseks peab Madis inimesi. 

„See meeskond, mis meil siin on – ausalt –, on väga hea. Ja 

seda olen ma küll oma elus ära õppinud, et ilma meeskonnata ei  

saavuta väga suuri sihte. Keerulistele küsimustele lihtsaid  

lahendusi ei ole ja alati on hea, kui on kellegi käest nõu küsida. 

Selles olen ma kindel.”

Justiitsministril on kaks poliitilist nõunikku. Kätlin Otsa  
tutvustame lähemalt tulevikus. Seekordne lugu räägib 

nõunik Madis Timpsonist, kes on osav kurikate  maha  viska-
mises,  pühendunud  Viljandi linna  patrioot,  töötanud  
kolmele  erinevale  ministrile  ja kindel hea meeskonnatöö 
olulisuses.

Madis Timpson 
teeb tööd, mis 
pakub pinget
Tekst: Henri Arras

Kui sul on väga hea mõte, kuid keegi sellest aru ei saa, 

siis pole sellest mingit kasu. Ja juurat lihtsas keeles 

seletada ei ole alati kõige kergem. 
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Madis on selline inimene, kellele meeldib enne mõelda ja siis 
öelda, aga eks see ole juristidele omane. Nagu ma aru olen 
saanud, siis Madisele ei meeldi rumalad ja pinnapealsed ini-
mesed, kes teevad asju miinimumi peale. Samuti ei meeldi 
Madisele ebaausad inimesed.

Tööl on ta hinnatud kolleeg, kelle nõu on asjakohane ja  
väärtuslik ning kes oskab oma peaga lahendusi leida. Eelmisel 
aastal märgiti Madis ära ka Justiitsministeeriumi aasta  
kolleegi konkursil, eks seegi näitab midagi.

Kristen Michal:

Foto: Helen Kattai
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E uroala võlakriisi lahendamisel on suureks teemaks 

saanud ühiste stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtt. 

Selleks on Euroopa Komisjon välja andnud ka nn 

rohelise raamatu, mis käsitleb nende kasutuselevõtu teos-

tatavust. Stabiilsusvõlakirjade põhimõte seisneb nende ühi-

ses emiteerimises euroalasse kuuluvate liikmesriikide poolt. 

Ühine emiteerimine tähendab riigivõlakirjade emissioonide  

koondumist ning sellega seotud tuluvoogude ja võlahaldus-

kulude jagamist liikmesriikide vahel.

Eelarvedistsipliini stiimulite nõrgenemise
oht 

Ühiselt väljaantavates ja garanteeritavates instrumentides 

näevad suurimad optimistid jõulist vahendit riikide likviidsus-

probleemide lahendamisel. Kindlasti oleks stabiilsusvõla- 

kirjade puhul emissioonimahud hoopis suuremast suurus-

järgust ja sellest tulenevalt võiksid alaneda ka intressid  

keskmisele ehk praeguses olukorras näiteks Prantsusmaa  

intresside tasemele. Põhiline efekt tulekski sellest, et kõrget 

intressi maksvad liikmesriigid hakkaksid kasu saama madalat 

intressi maksvate liikmesriikide krediidivõimekusest. Euroala 

peaks muutuma finantssüsteemi tulevastele mõjudele vastu-

panuvõimelisemaks ja seega tugevneks finantsstabiilsus ja 

väheneksid avaliku sektori rahastamiskulud.

Põhilise ohuna nähakse moraalset ohtu, mis tuleneb sellest, et 

üksikute liikmesriikide eelarvedistsipliini puudumisest tingitud 

krediidiriski peavad jagama kõik osalised. Eelarvedistsipliini  

stiimulite nõrgenemise oht on reaalne, mistõttu oleks stabiilsus- 

võlakirjade rakendamisel vaja seada arvukalt eeltingimusi ja 

tugevdada majandusjuhtimise raamistikku.

Mitu võimalikku lahendust

Stabiilsusvõlakirjade rakendamisel on välja pakutud erinevaid 

variante, alates osalisest emissioonist koos lahusgarantiiga 

kuni täieliku emissioonini koos ühisgarantiiga. Kõrge reitinguga 

riikide huvitatuse tõstmiseks on välja pakutud rahastamis- 

kasu ümberjagamine madalama reitinguga liikmesriikidelt 

kõrgema reitinguga liikmesriikidele.

Pakutud on ka lahendust, et ühiselt emiteeritavatele võla-

kirjadele kehtestada piirmäär 60 protsenti, ehk luua kvaliteet-

võlakirjade, mis on eriti likviidsed ja turvalised, ning madalama 

kvaliteediga võlakirjade turg. See lahendus meenutab aga, et 

alla 60-protsendise võlakoormaga riike on vähe ja nad saavad 

finantsturgudelt ka iseseisvalt soodsalt laenu.

Pakutakse ka lahendust, kus liikmesriigi võlad, mis ületavad 

piirmäära 60 protsenti SKP suhtes, koondatakse eraldi fondi, 

ja liikmesriigid, mis osalevad kindlaksmääratud kava alusel, 

lunastavad need võlad kokkulepitud aja jooksul. Siin jäävad 

lahtiseks fondi riskide ja tagatistega seotud küsimused.

Riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjon oli õigustatult kriiti-

line eurovõlakirjade loomise suhtes. Ühise võla tagamine ei ole 

mõeldav nii, et kõik annavad laenu ja vaid osa kulutavad.

Finantsturud sundisid riike tegutsema

Tegelikult on ka seni loodud Euroala stabiilsusmehhanismi 

puhul sisuliselt tegemist ühiste võlakohustustega. EFSF laenab 

raha oma võlakirjaemissioonidega finantsturgudelt ja annab 

need vahendid edasi abivajavatele liikmesriikidele. Aga see 

tegevus toimub kokkulepitud programmide raames, millega 

abisaavatele riikidele seatakse 

ranged tingimused ja nende 

täitmise tähtajad. Ka on EFSF-i 

garantiide üldsumma fikseeri-

tud ja liikmesriikide parla- 

mendid peavad need tingi-

mused kinnitama.

Põhiküsimus ühiste stabiilsusvõlakirjade käsitlemisel on para-

ku see, et just eurotsooniga liitumine andis pikka aega liikmes- 

riikidele võimaluse saada finantsturgudel soodsalt laenu. 

Enne ülemaailmse finantskriisi puhkemist käsitlesid finants-

turud euroala ühe tervikuna ja ei tähtsustanud liikmesriikide  

eelarvete ja riigi rahanduse seisu. Kriis aga äratas investorid 

sellest olekust ja turud hakkasid väga täpselt hindama riikide 

olukorda eraldi, tegelikult enamasti üle reageerides. Mitmele 

suure võlakoorma ja defitsiidi ning madala konkurentsi- 

võimega euroala riigile tõusid võlakirjaintressid talumatult ja 

pikemaajaliselt jätkusuutmatult kõrgele tasemele. Kohati muu-

tus üldse võimatuks iseseisvalt finantsturgudelt laenu saada.

Ja siit peamine – just finantsturud sundisid liikmesriike ja kogu 

euroala tegutsema – tegema eelarvekärpeid ja struktuuri- 

muudatusi majanduses 

ning avama siseturgu 

konkurentsile. Suuresti just  

finantsturgude survel vahe-

tusid valitsused Portugalis ja  

Itaalias. Vaevalt et ilma  

turgude surveta oleks tehtud 

kiireid otsuseid riigi rahanduse seisu ja majanduse konkurentsi- 

võime parandamiseks.

Ühiste stabiilsusvõlakirjade rakendamisel aga need moti- 
vaatorid taanduvad ja laenu hakkavad ikkagi saama ka need, 

kellel muidu laenuturule asja ei ole.

Riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjoni mure selle küsi-

muse arutamisel oli igati põhjendatud. Stabiilsusvõlakirjade  

negatiivsete mõjude piiramiseks tuleb täita arvukalt majandus-

likke, õiguslikke ja tehnilisi eeltingimusi. Selle osas on aga  

euroalal ja Euroopa Liidul tervikuna veel pikk tee käia.

Riigikogu liige Aivar Sõerd kirjutab ühest võimalusest 

Euroopa rahandusmured lahendada – Euroopa riikide  

ühistest võlakirjadest.

Mida arvata 
stabiilsusvõlakirjadest?

Ühise võla tagamine ei ole mõeldav nii, et 

kõik annavad laenu ja vaid osa kulutavad.

Foto: John Schults

Tekst: Aivar Sõerd
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Stabiilsusvõlakirjade negatiivsete mõjude 

piiramiseks tuleb täita arvukalt majandus-

likke, õiguslikke ja tehnilisi eeltingimusi. 



R eformierakonna ministrite nõunikest on Kätlin kõige 

kauaaegsem tegija. Ta alustas 1993. aastal Reformi-

erakonna eelkäija, Liberaaldemokraatliku erakonna 

sekretärina. Kätlin meenutab seda aega järgnevalt: „1993. aasta 

kevadel lõpetasin keskkooli, oma naiivsuses ja nooruselolluses 

otsustasin, et kohe edasi õppima ei lähe. Sügisel olin fakti ees, 

et täiskasvanumaailmas ei ole kohta logelemisel. Kui ei õpi, 

tuleb teha tööd. Töökogemust polnud, oskused olid napid ja 

enesekindlust veelgi vähem. Otsustasin kandideerida TPI baari 

ettekandjaks. Intervjuul selgus, et alkoholiga tegelemiseks olin 

liiga noor. Baari omanik teatas, et ta sõber vajab sekretäri, ja 

küsis, kas olen nõus. Olin tohutult õnnelik ja ähmi täis. Inimese 

nime, kellele pidin helistama, unustasin. Kodus mõtlesin ja  

tuletasin, et nimi oli soome kõlaga ning välja mõtlesin nime 

Eeki Satonen. Helistasin kohe, kuid isik, kellega ühendust pidin 

võtma, ei olnud üldse mitte soomlane, vaid Liberaaldemokraat-

liku erakonna poliitiline sekretär Meelis Atonen.”

Kasvamine koos erakonnaga

Vaatamata nimeeksitusele võeti Kätlin siiski tööle ning ta alus-

tas liberaalide erakonna sekretärina. Umbes 20 ruutmeetri suu-

rune kontor asus siis Toompeal, Rahukohtu 1 katusekambris. 

Liberaalid olid siis veel Riigikogus Isamaaliidu fraktsiooni koos-

seisus, aga mitte kauaks. Erakonna juures töötades muutusid 

Kätlini jaoks varem igavad poliitikud tuttavateks ja nii mõnigi 

sai talle eeskujuks, näiteks Paul-Eerik Rummo ja Siim Kallas.

1994. aastal toimus murrang – moodustati Reformierakond. 

Tulid valimised koos kollaste plakatite ja lauluga „Meil on  

Kallas, meil on Kirsipuu, Reformierakond, Reformierakond”.  

„Sain esimese kampaaniakogemuse – plakatite kleepimised,  

õhupallide jagamised ja aktiivne suhtlus tänavatel. Elu oli tohutult

põnev ja inimesed, kellega koos töötasin, olid mulle nii  

headeks kolleegideks kui ka sõpradeks ning on seda tänagi. 

Riigikogu liberaalide seitsmeliikmeline fraktsioon kasvas 

19-liikmeliseks Reformierakonna fraktsiooniks ja minust 

sai fraktsiooni konsultant,” räägib Kätlin erakonnaga koos  

kasvamisest ja arenemisest.

Peamine tööülesanne: Eesti asja ajamine

2003. aastal läks Kätlin riigi tasemelt kohaliku oma- 

valitsuse tasemele, asudes Tallinna linnavolikogu Reformi- 

erakonna fraktsiooni nõunikuks. Sealt edasi liikus ta koos Maret  

Maripuuga Sotsiaalministeeriumisse ja eelmisel kevadel  

Rahandusministeeriumisse. „Rahandusministeeriumisse  

tulin, sest Jürgen Ligi on suure pildiga riigimees ja Eesti eest 

väljas. Ta on parim rahandusminister. Tal on huvitav huumori-

meel, tihtipeale saab südamest naerda. Väljaütlemistes on ta 

väga konkreetne, pean tunnistama, et endalgi on tulnud pisar  

silma. Huvitav on see, et ma olen olnud kahe ministri nõunik ja 

mõlema sünnipäev on 16. juulil.”

Kätlini sõnul on ministri nõuniku peamine tööülesanne väga  

lihtsalt öeldes Eesti asja ajamine. „Vaatame, mis toimub Eestis 

ja maailmas. Anname nõu sõnumivalikutel, et minister saaks 

kirjutada kõnesid ja artikleid. Minu täiesti tavalise päeva  

hommik algab hiljemalt kell kaheksa Suur-Ameerika büroo-

hoones. Esimese asjana vaatan üle kõik ajalehed. Kui mul tekib 

mõne ajaleheartikli peale mõte, kuidas Eesti elu Rahandus- 

ministeeriumi kaasabil paremaks muuta, saadan oma mõtted 

koos põhjendusega ametnikule. Samuti on minu töö 

kooskõlastada eri dokumente, mis lähevad ministrile all- 

kirjastamiseks. See on väga ajamahukas töö. Kord nädalas tu-

leb ministril Riigikogule tutvustada Rahandusministeeriumis 

koostatud eelnõusid. Selleks kirjutab minister kõne. Kõne  

jaoks oluliste sõnumivalikute koostamine ja koondamine võtab 

oma osa ajast,” tutvustab Kätlin oma töö sisu.

Hobid seotud nelja lapsega
Töö vähesuse üle Kätlin ei kurda ja tavaliselt sunnib ta ennast 

koju minema kell 18. Lisaks sellele, et teda vajab minister, vaja-

vad teda tema neli last. Kätlin ütleb, et tema hobid ongi seotud 

põhiliselt lastega. „Mulle meeldib süüa teha, kuid kokaraama-

tus täpselt järge ajada mulle ka ei meeldi, seepärast suhtun 

söögitegemisse kui loomingulisse tegevusse.”

Kätlin tunnistab, et suur spordiarmastaja ta olnud ei ole, kuid 

trenni on pidanud tegema, et lapsi nende sporditeel toetada. 

„Mitu korda on joostud ümber Viljandi järve, suusatamas olen 

käinud nii Eesti kui ka Soome murdmaaradadel. Üldiselt leian, 

et ema peab kõigega hakkama saama. Lõpuks saan ka. Kange 

ma olen ning alla ei anna.”

„Üks kõige koomilisem lugu oli see, kuidas ma esimest korda 

mäesuusatamist harrastasin. Minu vanim laps oli seitsme- 

aastane ning me olime suusalaagris Lapimaal. Laps tahtis minna 

suusamäele. Ei mina ega tema polnud kunagi varem mäel käi-

nud. Kõigepealt vaatasime mäejalamil tehnikat, kuidas suusa- 

tajad alla tulevad. Pärast sellist tehnikaõppimist laenutasime 

suusavarustuse, saabastest kiivrini, ja suundusime lastemäele, 

mis oli väga lauge ja õiget hoogu ei tekkinud. Otsustasime  

minna suurele mäele. Alla tulema hakates ütlesin pojale, et 

mine sina eespool, siis näen, kui sinuga miskit juhtub. Laps sõi-

tis väga sujuvalt, hoogu suureks ei lasknud. Mina olin tõsiselt 

hädas, rohkem pikali maas, suusad ja suusakepid mööda nõlva 

laiali. Laps aitas suusakeppe ja suuski kokku korjata ja toetas 

mind moraalselt tohutult. Õnneks saime elusalt ja tervelt alla. 

Uuesti üles minnes ütles laps mulle, et mine sina ees, siis ma 

näen, kui sinuga miskit juhtub. Ja nii me tegime. Teise lapse 

õpetamisel suutsin ma juba talle toeks olla, mitte vastupidi.”

Samasugust kangust ja kangekaelsust rakendab Kätlin ka oma 

töös. Võitleb õige asja eest ja niisama lihtsalt alla ei anna.Euroopa  parimal  rahandusministril  Jürgen  Ligil on kaks 
ilusat ja nutikat  nõunikku. Eva-Liisa Õngiga vestleme 
mõnes järgmises ajakirjas. Seekordse loo kangelanna on

Kätlin Atonen, kellel on oma ministriga mitmeid ühiseid 
jooni – õige asja eest võideldes ei anna ta niisama lihtsalt 
alla ja ilmutab eesmärkide saavutamisel erakordset kan-
gust. Seda nii oma töös kui nelja lapse kasvatamisel.

Kätlin Atonen 
võitleb õige 
asja eest
Tekst: SIlver Pukk

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Jürgen Ligi on suure pildiga riigimees ja 

Eesti eest väljas. Ta on parim rahandus-

minister. 
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Minule saadab saatus nõunikeks alati kõige ilusamad 
plikad ja nii ongi õiglane. Kui mind ümbritseksid  
ainult kivinäod, ei võetaks meie ausat rahandust omaks.  
Tüdrukud ei ole mind ka alt vedanud. Vastupidi, neil on 
varuks hädavajalik naeratus ning sees teadmine, et nad 
on osalised suures asjas. See näib olevat neile inspireeriv 
ja motiveeriv –  Kätule isegi nelja lapse kõrval. Tüdrukud 
on kenasti hakkama saanud ja ma ei pea neid iga päev  
suunama. See ongi hea nõuniku tunnus. 

Jürgen Ligi: 

Kätlin Atonen on Reformierakonna nõunikest 
kõige kauaaegsem tegija. 
Foto: Helen Kattai
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“T eeme Soomest toreda maa!” – nii lubas suurepäraste 
eelvalimistulemuste peale muhelev Sauli Niinistö  
intervjuus Yleisradiole 5. veebruari õhtul. Valimiste  

lõplikud tulemused andsid Niinistöle 1 802 400 häält ehk 63 
protsenti kõigi teises voorus valimas käinute häältest. See skoor lõi 
üle senise rekordi, mis kuulus president Ahtisaarile 1994. aastast 
(1 723 485 häält). Võib-olla oleks kaks miljonit häält ära tulnud, kui 
valimispäeval poleks pakane nii väga kimbutanud, kommenteeriti 
Soome valimisstuudios.

Niinistö on järjekorras 12. president. Tähendusrikas on tema  
valimine ka selle poolest, et viimati 
oli Koonderakonna president Juho 
Paasikivi ametis üle poole sajandi 
tagasi. Kuus aastat tagasi jäi Niinistö 
presidendivalimistel paari protsendi- 
punktiga alla sotsiaaldemokraat 
Tarja Halosele. Nüüd lõpetas Niinistö võit kolmkümmend aastat  
kestnud sotsiaaldemokraatide võimu riigitüüri juures.

Soome endiselt ühes paadis Euroopa Liidu ja 
eurotsooniga

Soome rahvas on kõnelnud. Suur edumaa teiste presidendi- 
kandidaatide ees toob järgmiseks kuueks aastaks presidenditoolile 
hetkel valitseva partei liikme, mõõdukalt konservatiivse koondera-
kondlase Sauli Niinistö. Niinistö võit kandis pärast euroskeptikutest 
põlissoomlaste suurt edu mullustel parlamendivalimistel ka selget 
sõnumit, et Soome on endiselt ühes paadis Euroopa Liidu ja ka  
eurotsooniga. Muuseas, Niinistö oli rahandusminister, kui Soome 
sai euro. Valimiste teises voorus konkureerinud roheliste kandidaat  
Pekka Haavisto ja Niinistö rõhutasid mõlemad, et president  
tahetakse olla kogu rahvale. „Soome president peab mõistma, et 
on palju mõtteid ja arvamusi, millega peab arvestama, et olla kogu 
rahva president,” ütles Niinistö oma võidukõnes.

Tasakaalukast ja rahulikust olekust hoolimata võib kindel olla, et 
tasast presidenti Niinistöst ei tule. Väga populaarse poliitiku puhul 
jagunebki rahva arvamus laias laastus kaheks. On need, kes on üli-
malt positiivsed ja panevad Niinistöle suuri lootusi muutuste suhtes. 
Vastaspoolel on skeptikud, kelle arvates ei võimalda praegused 
võimupiirid tal mägesid eriti paigast nihutada.

T õ e p o o l e s t , 
2000. aastal 
vastu võetud 
uus Põhiseadus 
v ä h e n d a s 

presidendi rolli. Hiljem on presidendi ametikoha tiibu veelgi  
kärbitud. Näiteks tuleb Soome presidendil kõik välispoliitilised 
otsused langetada koos valitsusega. Samas leiab nii mõnigi  
poliitikatoimetaja, et valitsusel on siseriiklike majandusprobleemide 
ja Euroopa Liidu finantskriisiga küllalt tööd ja suhted USA, Venemaa 
ja Hiinaga ning kohustus edendada eksporti Euroopast väljapoole 
jääb Niinistö korraldada.

Tugev nii välis- kui majanduspoliitikas

Euroopa asjade ja väliskaubandusminister Alexander Stubb hindas 
võimaliku tulevase presidendina kõrgelt nii oma erakonnakaaslast 
Niinistöt kui ka tema konkurenti Pekka Haavistot: „Mõlemad on 
avatud, sallivad ja Euroopa Liidu liikmelisuse toetajad.” Niinistöst 
saab Stubbi arvates aga väärtuste kandja, kes on väga  tugev nii 
välis- kui ka majanduspoliitikas. „Soovin, et Niinistöst saaks hea 
ekspordi edendaja,” vastas Stubb ajakirjanike pärimistele valimis-
kampaania kulmineerudes.

Isegi nii edukas eksportija kui Soome ei saa kunagi teha liiga 
palju ekspordi edendamiseks. Ja kuna Koonderakond on võimul ka 

valitsuses, ei tohiks ülesannete jagamisel rivaalitsemine segama 
hakata. Ka New York Times näeb Soome riigipea rolli just arvamus- 
kujundajana, väljaspool Euroopa Liitu tehtava välispoliitika liidrina, 
kellel on ühtlasi oluline roll turustada ülemeremaades suur- 
saadikuna Soome kaubamärki.

Niinistöt on kaasmaalased iseloomustanud sõnadega: iseseisev,  
sõltumatu, väärtuste hoidja ja pragmaatik. „Presidendiks saab 
auahne poliitik,” oli üks valimisstuudios usutletud kaasmaalane 
veendunud. Pikaajaline rahva soosing ei ole Niinistöle kunagi  
tulnud avansina, vaid konkreetse jutu, karmi tõe ütlemise, tegude ja  
suhtumise eest Soomesse. Soomes peetakse lugu meestest, kes 
rasketel aegadel ütlevad otse välja, et nüüd tuleb püksirihm koomale 
tõmmata. Just nii tegi uus president 90-ndatel rahandusministrina.

63-aastane Sauli Niinistö on löönud ka Etuskunta (Soome parla-
ment) häälterekordi. Niinistö on teeninud Soome riiki kohaliku oma-
valitsuse juhina Salos, välisministrina, rahandusministrina, parla-
mendi esimehena ja olnud Euroopa Investeerimispanga asejuht.

President vaadaku kaugemale rahva tulevikku

Kui ühes Soome raadiosaates arutleti, mis oli valimis- 
kampaanias seekord teisiti kui kuus aastat tagasi, siis meenu-
tati, et tollal saadeti kandidaatide kohta kompromiteerivat infot 
ja kurje kirju teletoimetusse, kuid nüüd kritiseeriti kandidaate  
sotsiaalvõrgustikes. MTV3 poliitikatoimetaja Eeva Lehtimäki möö-
nis, et selliseid materjale oli siiski suhteliselt vähe siis ja ka nüüd. 
Mõlemad, nii roheliste miljoni hääle mees Pekka Haavisto kui ka 
Sauli Niinistö, olid nagu nende poolehoidjadki Facebookis väga  
aktiivsed. Ja ega siis fännid oma poolehoidu ja õpetusi vaka all hoia.  
Valimistepäeva järelgi kirjutas keegi Sauli Niinistö kontole: „On  
viimane aeg õppida härrasmehe kombeid: käed taskust välja! Ei jäta 
eriti tarka muljet. Mäntyniemes oli ka vasak käsi taskus.”

Niinistö arvab, et presidendi poliitiline roll on vaadata kaugemale rahva  
tulevikku. See tähendab, et ta peab 
oma ülesandeks Soome välispoliitilise 
positsiooniga töötamist muutuvas 
maailmas ja tegelemist riigis toimu-
vate oluliste muutustega ühiskonna 
väärtuste ja seisukohtade osas. Päe-
va-poliitikaga tegelevad muud insti-
tutsioonid.

Just tulevikuga on seotud ka Niinistö soov  
ennetada Soomes laste ja noorte kõrvale- 
tõrjumist   õpi- ja tööelust. Aga ka tahe teha Soome 
oskusteadmistest inimõiguste alal eksport-
toode. Nende valimiste ajal oli varasemast enam  
päevakorras tolerantsuse ja leplikkuse teema.
Küsimusele, kas Soomes on madal toler antsus 
probleemiks, vastas Niinistö, et kellegi inim-

väärikust ei tohi riivata. „Paraku on vestlustes ja teiste inimeste 
kohtlemisel solvamine muutunud igapäevaseks. See on vale suund. 
Kuid Soomes on ka palju leplikkust, mida tuleb hoida.”

Suhted venemaaga

Eesti on alati jälginud Soome suhteid Venemaaga ja ootab huviga, 
millist väärtust on uus president valmis selles suunas looma.

Nagu ütleb suur Saaremaa sõber, professor Jarmo Virmavirta, ede-
nevad praktilised asjad hästi. Eksport Venemaale kasvab, Soome 
saab tööd infrastruktuuri rajamisel, näiteks Peterburi veepuhasti. 
Soome on valmis igati kaasa aitama kodanikuühiskonna arengule 
Venemaal ja oma asjatundlikkust eksportima. Arvatakse ka, et  
Niinistö ei jää lootma Venemaa-suunaliste suhete edendamisel 
Euroopa Liidule ja Brüsselile, vaid hoolitseb selle eest, et Soomest 
oleks konkreetset abi nii Venemaa, Euroopa kui ka Ameerika  
aruteludel ja suhetes.

Kui uus mees tuleb ametisse, vaadatakse ikka, mis teistmoodi 
saab olema. Ütleme nii, et kuigi Halose pehmemad teemad (kliima 
sooje-nemine, naiste positsioon ühiskonnas ja haridusküsimused)  
asenduvad kõvemate poliitika ja rahvusvaheliste suhete  
teemadega, on ühiskonna harmoonilise arengu seisukohalt naiste 
ja meeste vaheldumine presidenditoolil Soomele ilmselt kasuks. 
Saame näha, nagu ütlevad saarlased.

Lahkumisvisiidil külastas president Tarja Halonen ka  
Riigikogu esinaist Ene Ergmad. Juuresviibijatele jäid meel-

de president Tarja Halose sõnad Euroopa Liidu finants-
probleemidest kõneldes: „Põhjamaades on üks vana 

ütlus – mees annab kas või oma maja ära, aga oma 
sõna ta ei murra.” Kui nii on, siis saab Niinistöst 

tõepoolest kogu rahva 
president.

MAAILM JA MEIE
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Niinistö võit lõpetas kolmkümmend aastat kestnud 

sotsiaaldemokraatide võimu riigitüüri juures.
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Ühiskonna harmoonilise arengu seisukohalt on naiste ja 

meeste vaheldumine presidenditoolil ja pehmemate vald-

kondade asendumine kõvemate poliitika ja rahvusvaheliste 

suhete teemadega Soomele ilmselt kasuks, kirjutab  

Urve Tiidus. 

„Teeme 
Soomest 
toreda maa!”

Tekst: Urve Tiidus, Eesti-Soome parlamendirühma aseesimees

Eesti on alati jälginud Soome suhteid Vene-

maaga ja ootab huviga, millist väärtust on uus 

president valmis selles suunas looma.

Foto: Roni Rekomaa

Suur  edumaa  teiste  presidendikandidaatide 
ees toob järgmiseks kuueks aastaks Soome 
presidenditoolile hetkel valitseva partei liikme, 
mõõdukalt konservatiivse koonderakondlase 
Sauli  Niinistö. Foto: Heikki Saukkomaa



„S 
otsiaalministeeriumi valdkond puudutab iga 

Eesti inimest ning teemade ring on väga lai – 

algab juba enne inimese sündi ja lõpeb alles 

pärast surma, mahutades sinna vahele erinevad toetused, pen-

sionid, tööturu ja tervishoiusüsteemi,” räägib Anni arutledes, 

et ministri nõuniku üks ülesandeid ongi olla vahendaja poliitiku 

ja ametnike vahel, püüdes aru saada mõlema poole soovidest 

ja võimalustest. Seega peab nõunik võrdselt kursis olema nii 

erakonna kui ministeeriumi asjadega.

Selleks, et kõik õnnestuks, osaleb Anni Sotsiaalministeeriumis 

paljudel koosolekutel, eelnõude tutvustustel, mõttepaberite ja 

ideekavandite aruteludel. Samuti on tema ülesandeks ministrile 

vajaliku info kogumine ja memode, kõnede, arupärimiste  

vastuste koostamine. Gerli aitab koostada ja hoiab silma peal 

ministri päevakaval, lisaks on tema tööks suhtlus väliskolleegi-

dega, välis- ja sisevisiitide korraldamine ning suhtlus sotsiaal-

ministeeriumi pressiosakonnaga.

Eeskuju kogu valdkonnale

„Sotsiaalvaldkond puudutab iga inimest, mis tähendab vald-

konna eestvedaja jaoks mitmeid keerulisi probleeme ja situat-

sioone. Seepärast imetlen meie ministrit Hannot. Tema oskus 

probleemide lahendamisel, arutlemisel ja mõistmisel jääda 

rahulikuks, kuid kindlaks, on eeskujuks nii mulle kui ka kogu  

ministeeriumile ning 

valdkonnale. Minu 

arust on tal eriline side  

vanemaealise põlv- 

konnaga, kes võtab ta 

tõeliselt hästi omaks,” iseloomustab Gerli ministrit. Anni kinni-

tab, et ka ministeerium peab Hannot omaks, teda usaldatakse 

ja austatakse. „Hästi saame läbi ka töövälisel ajal, näiteks on 

Hanno ministeeriumi pidudel üles astunud diskorina,” avaldab 

ta põneva fakti.

Nõunike sõnul on sotsiaalvaldkonnas alanud aastal plaanis 

mitmed suured muutused. „Näiteks on keskmise vanadus- 

pensioni tõus 1. aprillist tore uudis eakatele. On hea meel elada  

riigis, kus mõeldakse juba praegu meie kui noorte inimeste pensio-

nile – töö käib vanemahüvitise jätku ehk vanemapensioni 

 süsteemi loomisega. See annab meile suurema kindlustunde 

ja tagab tulevikus suurema pensioni. Positiivseid muudatusi, 

mis teevad inimeste elu paremaks, on tulemas veel mitmeid.”

Reforminoortest ministri nõunikeks

Nii Anni kui Gerli on erakonda jõudnud läbi Reforminoorte. Anni 

liitus erakonnaga kümme aastat tagasi ja aitas 2003. aastal  

Taavi Rõivasel Riigikokku kandideerida. Sotsiaalministeeriu-

misse asus Anni tööle möödunud aasta sügisel ja enne seda 

on ta olnud rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo nõunik ja  

erakonna parlamendifraktsiooni nõunik.

Parlamendikampaania kogemus on ka Gerlil, kes kuulus  

üle-eelmistel valimistel Lauri Luige meeskonda. Nüüd on Gerli 

tihedalt seotud Tallinna Kristiine linnaosa Reformierakonna piir-

konnaga, mida  ta juhib. Gerli kandideerib 2013. aastal kohalikel 

valimistel, mis on tema jaoks esimene suur samm poliitikas. Oma 

eeskujudeks peab ta inimesi, kes suudavad hoida elus tasakaalu 

ning ei unusta kiirete tööpäevade kõrvalt iseendaga tegeleda. 

Värskendust ja elamusi leiab Gerli reisimisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri nõunike Gerli Nurmsi ja 

Anni Tooma töö Eesti riigi eelarvest suurimat osa haldavas 

ministeeriumis nõuab kiiret orienteerumisvõimet ja head suhtlus-

oskust. Koalitsioonilepingut ja erakonna programmi peavad nad 

iga nõuniku piibliks.

Gerli ja Anni  
ühendavad 
poliitiku 
ametnikega
Tekst: SIlver Pukk
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Ministri nõuniku üks ülesandeid ongi olla vahendaja 

poliitiku ja ametnike vahel.

29

Foto: Helen Kattai

Anni on kohusetundlik ning tubli inimene, kes ei karda välja 
öelda oma arvamust ja kes suudab hinnata erinevaid olukordi 
adekvaatselt. Anni teab, et raha ei kasva puu otsas ja seetõttu on 
ta sotsiaalvaldkonnas õige inimene hindama, kas üks või teine 
ettepanek ka reaalselt teostatav on. 

Gerli on vaatamata oma noorusele ministeeriumis hästi koha-
nenud ja täidab temale pandud ootusi kenasti. Koostöövõime nii 
ministeeriumi ametnike kui erakonnaga peab tal olema väga hea 
ja seda suudab Gerli hästi. Kui peaksin mõlema kohta midagi 
väga lühidalt ütlema, oleks iseloomustuseks – võid kindel olla!

Hanno Pevkur:
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„L
evimas on arusaam, et kultuur kuulub rahvale 

ja see peab olema kõigile tasuta kättesaadav.  

Kultuuriministeeriumi nähakse kui sotsiaal-

abikeskust, mis peaks piiramatult jagama toetusi. Tähtis on aga 

aru saada, et kultuur on osa suurest majandusest nagu teisedki 

valdkonnad. Selleks, et loometegevusse rohkem raha juurde 

tuua, tuleb selle juurde lisada majanduslik toimemehhanism. 

Piltlikult öeldes tuleb leida võimalused, kuidas kultuurivald-

konnas teha ühest eurost kaks eurot. Ma usun, et tänast mõt-

teviisi on võimalik muuta, aga see ei juhtu üleöö,” ütleb Õnne.

Kirev kultuuriaasta

„Ma arvan, et eelmise aasta üheks oluliseks töövõiduks oli see, 

et 2012. aastal on rohkem raha loominguliseks tegevuseks. 

Kuna kultuuripealinna aasta sai läbi, siis õnnestus sealseid 

vahendeid suunata ministeeriumi kultuuriprogrammidesse. 

Tänu sellele on raha rohkem näiteks muusikutel ja kirjandus-

programmil.”

Alanud aasta kultuurivaldkonna olulisematest sündmustest 

rääkides ütleb Õnne, et kultuurikalender saab olema kirev. 

„Üheks tähtsündmuseks on kindlasti Meremuuseumi lennu- 

angaaride avamine, mis saab olema unikaalne arhitektuuri- 

objekt ja ekspositsioon kogu Läänemere regioonis. Spordisõbrad 

saavad suvel kaasa elada meie sportlastele Londoni olümpia- 

mängudel. Filmisõprade rõõmuks toob alanud filmiaasta enda-

ga kaasa mitmeid uusi linateoseid, teiste seas esilinastuvad 

Ilmar Raagi „Eestlanna Pariisis” ja Antti Jokineni Eesti ja Soome 

koostöös valmiv „Puhastus”. Aasta teises pooles uluvad aga 

jällegi PÖFFi-hundid.”

Minister Langi hindab Õnne kui emotsionaalset ja hasartset 

inimest, kes oskab näha puuduste asemel võimalusi. „Kui üks 

korralik ämblikuvõrk on vaja lahti harutada, siis Reinu poole 

võib julgelt pöörduda. Kui miski asi ei tööta ja on ajale jalgu jää-

nud, siis on ta meister läbi viima uuendusi, et see korda teha. 

Seejuures kartmata teiste halvakspanu. Mõni inimene nimetab 

seda ülbuseks või põikpäisuseks. Mina nimetan seda sihi- 

kindluseks. Just seda sihikindlust ja julgust, millele on lisatud 

Langi otsekohesus, töökus ja huumorimeel, ma tema juures 

hindan.”

10 aastat poliitikas

Tundub, et need iseloomujooned sobiksid iseloomustama 

ka Õnnet ennast, kelle sihikindel tegevus erakonnas ja polii-

tikas algas juba 2001. aastal, kui tänane keskkonnaminister 

Keit Pentus tegi talle ettepaneku erakonnaga liituda. „Ma ei 

ole kunagi uskunud juhustesse, kõik juhtub meie elus mingil 

kindlal eesmärgil. Peagi pärast erakonnaga liitumist mõistsin, 

et poliitika on ala, kus saan ennast teostada ning seeläbi ai-

data teisi kaasmaalasi. Ei läinud kaua, enne kui ma kandideeri-

sin esimest korda Tallinna linnavolikokku. Aasta oli siis 2002. 

Nagu ikka, läks ka minu esimene vasikas aia taha. 15 häälega 

ei õnnestunud mul volikokku pääseda. See-eest sain hea  

kogemustepagasi, tänu millele olen nüüd Tallinna linnavolikogu 

liige ja juhin Reformierakonna fraktsiooni. Kindlasti aga ei ole see 

minu jaoks lõppsiht,” ütleb Õnne, kes on kindel, et tema tulevik 

on poliitikas ning miks mitte just tulevase kultuuriministrina.

Kvaliteetaeg vanavanematega

Kultuurist naudib Õnne muusikat, raamatuid ja viimase  

aastaga on sellesse nimekirja lisandunud ka filmikunst.  

Lisaks on Õnne suureks kireks reisimine, mille käigus meel-

dib talle ennast proovile panna, kas siis Soomes ja Austrias 

rafting’ul ehk kärestikusõidul või Norra mägedes matkates.

Õnne suurimateks eeskujudeks on tema vanaema ja vanaisa. 

„Nad on kõige harmoonilisem ja ausameelsem meeskond, 

keda ma tean. Kui ma tahan rahulikult oma otsuste üle järele 

mõelda või argipäeva tempos aja maha võtta, siis lähen meie 

Nõmme kodusse. Vanaema pannkoogid ja kakao ning jutu- 

ajamised vanaisaga on kvaliteetaeg.”

Kultuuriminister Rein Langi nõuniku Õnne Pillaku sõnul on 

kultuurivaldkonnas üks kõige suuremaid väljakutseid ül-

dise mõttemalli muutmine, kuid see ei juhtu üleöö. Selleks 

vajalikku sihikindlust ja julgust nii ministril kui tema nõuni-

kul õnneks jagub. Fotod: Helen Kattai.

ei usu 
juhustesse

Õnne Pillak 

Tekst: SIlver Pukk
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Just seda sihikindlust ja julgust, millele 

on lisatud Langi otsekohesus, töökus ja 

huumorimeel, ma tema juures hindan.

Tallinnal on vedanud, et tal on volikogus Õnne. Nüüd jääb veel üle pealinnas võimule tulla, 

et tema võimed saaksid rakendatud täiega.

Rein Lang: 

Õnne Pillak on kindel, et tema tulevik on poliiti-
kas, miks mitte tulevase kultuuriministrina.
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Veevärk ja elektriautod
2012. aastal on ministeeriumi tööplaanis üks suuremaid teema-

sid Eesti vee ja kanalisatsiooni Euroopa nõuetega vastavusse  

viimine. „See on asi, mille me peame saavutama. Majandus-

tõusud ja -mõõnad on sellesse protsessi kiilu löönud. Kuigi meie 

vastutame, peavad selle tegelikult ellu viima kohalikud omavalit-

sused. Ja hoovad on meil selle mõjutamiseks suhteliselt kehvad, 

see ongi kõige suurem probleem. Samas, väga paljudel inimestel 

ikkagi juba on puhas vesi ja korralik kanalisatsioon ja töötame 

selle nimel, et need kõigini jõuaks.”

Alanud aastal on Eestis keskkonnasäästlikkuse üks märgusõna 

kahtlemata elektriautod, sest kaetakse ju kogu riik kiirlaadimis-

jaamadega ning võimaldatakse soetada moodsad elektriau-

tod nii, et poole hinnast maksab kinni riik. Evelini hinnangul on  

elektriautod praegu parim võimalik tehnoloogia, kuigi väga pikas 

perspektiivis ta neid peamiseks sõiduvahendiks ei pea. „Nende 

akude tootmine on tohutult kallis ja pärast muutuvad need oht-

likeks jäätmeteks. Ja elektrit toodetakse praegu ju ikkagi mitte-

taastuvatest maavaradest ...” näeb ta ka mündi teist poolt, kuid 

rõhutab siiski, et see arenguetapp autonduses on tarvis läbi käia. 

Hoolimata sellest, milliste autodega me 50 aasta pärast sõidame 

ja kas selleks ajaks on inimene välja mõelnud tehnoloogia, kui-

das loodust tõsiselt kahjustamata fosforiit maa seest kätte saa-

da, usub Evelin, et Eesti on endiselt tore puhta loodusega koht 

elamiseks. „Eestlased on loomult keskkonnateadlikud. Vana  

talupojatarkus ütleb, et kodu hoia puhtana. Eestlane pole  

kunagi elanud oma prügi otsas, ega visanud seda lihtsalt aknast 

välja. Küll me suudame selle Eestimaa puhtana hoida ka järel-

tulevatele põlvedele.”

Valitsuse ainus naisminister Keit Pentus on kahtlemata särav isiksus. Sihikindel ja analüüsivõimeline, samas inimlikult soe ja 

sõbralik. Iga tippjuht vajab usaldusväärset meeskonda, kellele oma tegemistes toetuda. Reformikiri uuris, kes on keskkonna-

ministri nõunik Evelin Oras.

Musta-vöö-Pentusele 
annab nõu Evelin Oras
Tekst: Henri Arras

O ma ülemuse kohta ütleb Evelin: „Keidul on must vöö 

poliitikas”. Paratamatult tuleb sellega nõustuda, sest 

iga inimene, kes tõuseb nõnda noorelt parlamendi  

aseesimeheks ja seejärel valitsuse ministriks, lihtsalt peab olema 

nii töökas kui ka talendikas. Keskmine inimene tahab ikka natuke 

mugav olla, kuid poliitikamaailma täheks tõusmiseks peab olema 

erakordselt pühendunud.

Tallinna Noorteklubi asutamine
Evelini sõnul on tal raske võtta Keit Pentust klassikalises mõttes 

ülemusena. Nad tunnevad teineteist lihtsalt väga pikka aega.  

Õieti algas nende tutvus aastal 1998, mil erakonna Tallinna  

piirkonnas oldi asutamas Noorteklubi.

„Keit ja Kristen (Michal – toim.) olid siis rivaalid Noortekogu esi-

mehe kohale. Mõlemad tõid erakonda kõvasti oma tuttavaid 

noori. Mind kutsus erakonda Kristen. Me tundsime üksteist üli-

koolist, kus käisime esimesel kursusel koos. Siis toimus esimene 

Tallinna Noorteklubi koosolek, kus valiti esimest korda esimees 

ja tookord jäi Kristen peale. 

Meil oli seal Noorteklubi 

asutamas igasuguseid põ-

nevaid tegelasi, näiteks 

Ivar Sikk, Erik Salumäe ja 

Kaie Holm. See oli hästi põnev aeg. Nädalas paar korda olid kokku- 

saamised, arutati kuidas ja mida teha. Selline eneseleidmise 

aeg,” kirjeldab Evelin olulist perioodi ka erakonna ajaloos.

Keskkond kui ühtne tervik
Nüüd on Evelinil justiitsministrist elukaaslase Kristeniga kaks 

poega. Küsimusele, kas ka neist võiksid saada poliitikud, vastab 

Evelin, et kunagi ei tea. „Kui ikka tahab ühiskonnas kaasa rääkida 

ja tal on see isu, siis kätt ette küll ei pane.” 

Pärit on Evelin Viimsist. Seal on ta üles kasvanud ja koolis käinud. 

Ise ütleb enda kohta naljatades maakas. Rohkem kui 30 aastat 

tagasi oli Viimsi Evelini kirjelduste järgi hoopis teistsugune koht. 

„Näiteks kooli taga asus lehmakarjamaa ja mäletan ka aega, 

kui kodus peeti kanu ja siga. Kui sel ajal Tallinna läksin, kutsuti 

maakaks, ja kui Võrumaale vanavanemate koju, siis seal öeldi, 

et linnast. Siis ma alati vaidlesin – ma ei ole linnast, ma olen ka 

maalt!” 

Võimalik, et see linnalähedane maaelu aitab Evelinil hästi mõista 

looduse ja keskkonnahoiu erinevaid tahke. Oma lemmikteemana 

ta ühtegi välja tuua ei soovi, sest tema roll ongi vaadata suurt 

pilti. Ministeeriumis lähenevad osakonnad kõigele paratamatult 

just oma valdkonna mätta otsast. „Kellel maavarad, kellel vesi, 

kellel taimed – ja see omavaheline suhtlus kipub väheseks jääma. 

Minu roll on paljuski neid katta ja vaadata keskkonna suurt pilti. 

See on põnev,” kirjeldab ta oma tööd. 

Keskkonnatöös on tähtis leida tasakaal
Evelin ütleb, et tasakaal inimese ja looduse vahel ei tule iseene-

sest, see on igapäevane töö. Hoiakuid on väga äärmuslikke. Ühed 

soovivad tagajärgedele mõtlemata keskkonnast kõik viimseni 

välja pigistada, teised seevastu keskkonda tulihingeliselt ja isegi 

inimese arvelt kaitsta, 

mõeldes – pole ini-

mest, pole probleemi. 

Nii peabki ta Keskkon-

naministeeriumi tööks tasakaalu otsimist. „Peab leidma mõist-

likkuse printsiibi. Ei saa valimatult kasutada neid ressursse, mis 

meil on, ei vett, ei loodust, maavarasid ega muud. Selle mõistlik-

kuse leidmine on enamasti keeruline.”

Huvigrupid kõigutavad ikka aeg-ajalt keskkonna ja inimese tasa-

kaalu. Hiljuti kerkis Eestis taas üles mõte fosforiiti kaevandada. 

Teadupärast on siin Euroopa suurimad fosforiidimaardlad ja 

nõudlus selle väärtusliku maavara järele paratamatult kasvab. 

„Olen absoluutselt seda meelt, et praegu seda kaevandada ei 

saa – meil ei ole tehnoloogiat, kuidas seda loodust kahjustamata 

teha. Fosforiit on meie jaoks kindlasti väga hea potentsiaaliga 

maavara, aga see pole lähima 50 aasta teema. Ma ei karda fosfo-

riiti, vaid kahju, mida inimesed võivad seda kaevandades teha.”

Eestlased on loomult keskkonnateadlikud

Evelin on Keskkonnaministeeriumi nõunike tandemis ajaloolise
mälu esindaja. Kui on vaja täpsustada, miks üks või teine otsus 
2007. või 2008. aastal just konkreetsel viisil tehti, siis Evelinil 
on see vastus enamasti olemas. Mul on Eveliniga hea klapp, 

sest tegu on inimesega, kes oskab keskenduda probleemidele 
lahenduse otsimisele. Inimesena on Evelin rõõmsameelne ja 
parandamatu optimist. Oma poegadest hoolib ta väga ja neil 
on igati põhjust oma ema üle väga uhke olla.

Keit Pentus:

Keskkonnaministri nõunik Evelin Oras ütleb, 
et tasakaal inimese ja looduse vahel ei tule 
iseenesest, see on igapäevane töö.
Foto: Helen Kattai
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O 
sa Eesti valijate rahutu hing õhkab regulaarselt valge

laeva järele. Esimestel iseseisvuse taastamise järg-

setel valimistel sähvatasid, selleks et kaduda, Jüri 

Toomepuu Eesti Kodanik ja kuningriiklased. Ka hiljem on otsiva 

hingega valijakillu lootuste harjal aeg-ajalt vilksatanud mõni 

„värske tulija”, kelles enamasti üsna kiiresti pettutakse. Lähi-

ajaloos on seda valge laeva rolli täitnud tänaseks parlamendist 

iseseisvate nähtustena kadunud Res Publica ja rohelised.  

Viimati rahuldasid alati uut otsivate valijate hingevajadused 

tänaseks kergelt klounistunud Indrek Tarand ja – tõsi, valimiste 

mõttes küll enneaegselt – sotsiaalkultuuriline projekt Ühtne 

Eesti.

Osa kaaskodanike ootus millegi sõnastamatu, kuid enneole-

matu järele ei ole kuhugi kadunud. Käib ärev otsimine, kellele 

seekord nimbus pea ümber manada. Vähemasti esialgu näib, 

et otsijate näpp on arglikult pidama jäänud meie sotsialistidel. 

Haip sotside tõusvate reitingute teemal, eriti vene valijate seas, 

käib üsna varjamatult.
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Tekst: Rain Rosimannus

Sotside reiting on toitunud vaid segadustest 
IRL-is ja Keskis

Mingit poliitilist sisu sellel haibil ei ole. Pole olnud mingit 

märkimisväärset algatust või seisukohavõttu, mis annaks 

põhjust rääkida uuest poliitikast või uuest algusest. Pigem 

vastupidi, opositsioonilise erakonna kohta valitseb harva 

nähtav vaikus ja letargia. Mikser nokitseb oma väikeste hobide 

kallal välispoliitikas, aeg-ajalt Ansipile poliittehnoloogiliselt 

mõnd märki külge kleepida üritades. Ase-

esimees Palo hoopis puhkab. Ainult Juske 

on toimekalt Tallinnas võimul.

Paistab nii, et Jaak Allik on erakonnas 

strateegia kujundamisel ohjad enda kätte 

haaranud ja tema soovitused on kõigile teada – ärme tee mida-

gi, sest valitsused kukuvad sisemise lagunemise tagajärjel, 

mida väline surve võib üksnes pidurdada. Lihtne ja selge poliiti-

ka lausuda, raske teoks teha. Kaua lasevad valijad ilma sisulisi 

alternatiive pakkumata niisama õitseda? Mitu aastat erakond 

ise suudab tühikäigul opositsioonis tiksuda, ilma et moraal alla 

käiks?

Millest siis kõigele vaatamata edenemised reitingutabelis?  

Põgus pilk numbritele näitab, et Riigikogu valimistega võrreldes 

on Reformierakonna toetus endiselt sama või suurem, Kesk- 

erakonna toetus kõigub sõltuvalt skandaalidest valimis- 

tulemuste ümber üles-alla, üksnes IRL-i toetus on valimistega 

võrreldes selgelt väiksem. Iga erapooletu vaatleja ütleks selle 

põhjal, et sotside vahepealne reitingu tõus, mis on tänaseks 

kukkunud praktiliselt valimistega samale tasemele, on tulnud 

üksnes IRL-i ja Keskerakonna sisesegaduste arvelt. Reformi-

erakond, Keskerakond ja sotsid on lisaks saanud midagi juurde 

ka parlamendist välja jäänud erakondade arvelt.

Suurimad muutused poliitikamaastikul võivadki lähiaastail olla 

seotud just Keskerakonna ja IRL-i n-ö setsessiooniliikumiste 

tegevusega. Teadaolevalt hellitavad mõlema erakonna sise-

opositsioonid mõtet minna kohalikele valimistele iseseisvate 

mittetulundusühingutega. Arusaadavalt loodetakse hääli  

ennekõike üle lüüa oma senistelt emaparteidelt, kuid see võib 

olla üksnes kättemaksust pimestatud soovmõtlemine. Selle 

tegelikuks tulemuseks võib olla hoopis kahe sotside praegusele 

näole väga sarnase täiendava valikuvõimaluse (konkurendi)  

ilmumine valija palge ette. Sotsid unistavad 2015. aastal  

saabuvast sotsialistlikust Eestist ning selle unistuse jaoks on 

neid alternatiive vaja sama palju kui keskklassile maksutõusu. 

Sotside huvides oleks selliste nimekirjade mittetekkimine, 

parimal juhul nende endaga liitmise kaudu. Tõnis Lukast ja  

Kalle Laanetit on sotsialistide ridades küll pisut raske, kuid 

mitte täiesti võimatu ette kujutada.

Poliitiline põrsas kotis: kas sotsid lähevad
Rahvaliidu või Keskerakonna teed?

Hoopis tähtsam kui eelnevate kuude ühendatud anumate kallu-

tamisest tulenevad hetkelised reitingukõikumised on küsimus 

sisulistest poliitilistest valikutest, mis meie sotsialistide ees  

seisavad. Sotside edu või ebaedu määrab lõpuks ikkagi see, 

kas Eesti valija on valmis „ära ostma” nende pakkumise tänase 

Eesti ümbertegemiseks.

Mida me üldse teame sotside poliitilistest seisukohtadest, 

mida nad valijatele vastutasuks enda toetamise eest pakuvad? 

Mis üllatused on Mikseri poliitikaportfellis meile veel varjul?

Ega me Alliku strateegia tõttu liiga palju teagi. Sotsid pakuvad 

meile valdavalt võimalust hääletada nende poolt sekundaarse-

tel põhjustel – toetada esimehe noore poisi imagot või midagi, 

mis pole see, mis praegu.

Mõned selged poliitilised suunad siiski aimuvad. Tahetakse 

oluliselt rohkem kulutada ja selleks on vaja oluliselt rohkem 

raha. Laias laastus on täiendava eelarveraha leidmiseks kolm 

allikat: ettevõtluskeskkonna parandamine ja majanduskasv, 

riigi võlakoorma kasvatamine ja rahva kõrgem maksustamine. 

Sotse ootavad ees rasked  
mittemidagitegemise aastad

Sotsid pakuvad meile valdavalt võimalust hääletada 

nende poolt sekundaarsetel põhjustel – toetada esimehe 

noore poisi imagot või midagi, mis pole see, mis praegu.

Mõjukatele kaasaelajatele vaatamata ei ole sotside valikud oma eristuva poliitika kujundamiseks sugugi kerged, kirjutab 

Rain Rosimannus. 

Valimised märts 2011
EMOR, jaanuar 2012

RE 29/30                        KE 23/27                       IRL 21/13                     SDE 17/19

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Vene Erakonna 
ühinemislepingu allkirjastamine Tallinnas kohvi-
kus Wabadus. Foto: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht
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Esimese tee avalike teenuste edendamiseks on valinud  

praegune parempoolne valitsusliit ja kui sotsid tahavad  

pakkuda sellele alternatiivi, tuleb ju sellest erineda. See ei lähe 

järelikult mitte. 

Sotsid on raevukalt eitanud ka soovi „teha Kreekat”, see 

tähendab kasvatada oluliselt võlgu elamist. Seda oleks liht-

sam uskuda, kui Reformierakonna juhitud valitsusliidud ei 

oleks hoidnud võlakoormust 

kulutajate jaoks kiusatuslikult 

madalal ja sotsialistide read 

ei oleks viimastel aastatel olu-

liselt täienenud Janno Reiljani 

mõttekaaslastega, kelle jaoks 

tuleviku arvelt võlgu elamine 

oli ametlikuks lipukirjaks. 

Majanduspoliitiliselt on üks selge praegusest eristumise tee 

sotside jaoks Rahvaliidu räige kulutamispoliitika omaksvõtt. 

Põhimõttel „eks pärast paistab”, aga (Kreeka) paistab võib-olla 

alles 8-12 aasta pärast.

Kui siiski oletada, et rahvaliitlased jäävad sotside ridades vähe-

musse, jääb järele vaid üks valik – muuta maksusüsteemi ja  

tõsta keskklassi maksukoormust. Sellele kui strateegilisele 

valikule viitavad nii kulukad kavad sotsiaalprogrammide 

laiendamiseks, mille rahastamiseks tuleb võlakoormust suuren-

damata paratamatult tõsta õpetajate, päästjate ja teiste tavaliste 

palgatöötajate makse, kui ka Mikseri enda avaldused. Ausa 

poliitikuna ei taha Maksu-Mikser  

avalikkusele oma poliitikaplaanide 

kohta valetada, aga otse öelda ka ei 

julge. Seepärast ilmuvad meedias tema 

suust sellised hoolikad ja häbelikud 

sõnaseaded, nagu „riigi tulubaasi  

ümbervaatamine” ja „kuidas vaadata 

riigi kasutamata tulude allikad ringi”. 

Tegelikult on maksukoormuse tõstmine 

üks kindel asi, millega sotside poolt 

hääletaja peab vastutasuks arvestama. 

Mida suuremad saavad olema  

sotsialistide lubadused erinevatele 

gruppidele, seda suurema maksu- 

tõusuga tuleb arvestada tava- 

listel töötegijatel. Kindlasti on sotside  

arsenalis automaks, kinnisvaramaks ja 

astmeline tulumaks, nii et keskklass – 

pane rahakott aegsasti valmis.

Teine selge poliitiline siht näib olevat 

samuti paigas – asuda venekeelses valijaskonnas Savisaare 

Keskerakonna asemele. Venekeelse gümnaasiumihariduse  

jätkamise toetamine, ühinemine Vene Erakonnaga Eestis, debatt 

Eesti okupeerimise toimumise üle – seda suunda vedav troika, 

Allik-Ossinovski-Belobrovtsev, töötab süsteemselt. Jääb esialgu 

suureks küsimärgiks, kuidas võtavad neid arenguid vastu rahvus-

likuma meelelaadiga sotsid näiteks Kagu-Eestist.

      Igatahes peavad sotside poolt 

hääletajad arvestama, et 

selle poliitika siirded jõuavad  

varem või hiljem ka Vene-

maaga riikidevaheliste suhete 

arendamise valdkonda, 

olgu kõne all torud, piir või 

elamisload.

Kokkuvõttes ei ole mõjukatele kaasaelajatele vaatamata sotside 

valikud oma eristuva poliitika kujundamiseks sugugi kerged.  

Valimiste järgsed valitsusliidud sünnivad ju mitte isiklike-inimlike 

meeldimiste, vaid poliitikate kokkusobimise pinnalt. Kui sotsid 

profileerivad end eristumiseks nii majandus- kui ka rahvus- 

poliitiliselt liialt Keskerakonna nägu, võivad tulla küll arvestata-

vad lisahääled, aga koos sellega ka Keskerakonna saatus – iso-

latsioon.

Äkki ongi parem jääda truuks Alliku strateegiale mitte midagi 

teha. Äkki läheb õnneks ja avalikkus ei märkagi täpsemalt küsida, 

mis plaanid on peidus toredate Ferrari-prillide taga?

Mida suuremad saavad olema sotsialistide 

lubadused erinevatele gruppidele, seda 

suurema maksutõusuga tuleb arvestada 

tavalistel töötegijatel. 

P uuetega inimesi on Eestis ametlikult 128 000 ehk 9,6 

protsenti rahvastikust. 41 protsenti neist on tööealised, 

lapsi on kuus protsenti. Arv hõlmab ka neid, kelle 

igapäevategevused on tervise tõttu piiratud. Maailmas on 650 

miljonit puuetega inimest, neist tööealisi on 386 miljonit.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja selle fakultatiiv-

protokoll võeti ÜRO Peaassamblees vastu 13. detsembril 2006. 

aastal. Eesti president allkirjastas selle 25. septembril 2007.  

Riigikogu alustas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

ratifitseerimisega 2012. aasta veebruaris. Konventsioonile on 

praeguse seisuga alla kirjutanud 153 riiki, ratifitseerinud on selle 

110 riiki.

Konventsiooni läbiv idee on tagada puuetega inimeste põhi-

õigused ja -vabadused, samuti luua neile ühiskonnas võimalusi 

võimalikult iseseisvalt toime tulla. Lisaks soovitakse dokumen-

diga edendada lugupidamist puuetega inimeste loomupärase 

väärikuse vastu ja teadvustada, et puuetega inimesed on ühis-

konna võrdväärsed liikmed.

Puuetega inimestel palju piiranguid

Peamine puuetega inimeste murekoht on piiratud juurdepääs 

ühiskondlikele hüvedele, teabele ja teenustele. Näiteks saavad 

liikumispuuetega inimesed kasutada transporti või avalikke 

hooneid piiratult; vaegkuuljatel ja -nägijatel on erivajadused  

ühiskondlikus kommunikatsioonis.

Ratastooli kasutavad inimesed ei pääse iseseisvalt isegi  

Riigikogu hoonesse. Kuigi asjad on viimastel aastatel tasapisi 

paranenud, leidub selliseid hooneid Eestis päris palju. Kuulmis-

puuetega inimesed vajavad televisioonis omasaadetele sub- 

tiitreid, võimendus- ja subtiitriaparatuuri oleks tarvis ka teatri-

tes. Omaette teema on tööealiste puuetega inimeste tööhõive ja 

ettevõtluse võimaluste loomine ning puuetega laste haridus ja 

selle omandamise võimalused üldhariduskoolides.

Eesti Vabariigi põhiseadus ja siseriiklik õigus katab küll konvent-

siooni nõudmised võrdsusele ära, kuid olukord reaalses elus  

vajab muutusi. Konventsioon annab selgema suuna ja arusaama 

puuetega inimeste õiguste kaitsest ning võimalikest kitsas-

kohtadest nende õiguste realiseerimisel.

Õigustamata kartused

Vaated konventsioonile on erinevad. Sotsiaalminister Hanno 

Pevkur peab konventsiooni ratifitseerimise seaduseks saamise 

põhiliseks mõtteks, et võetaks eesmärk luua puuetega inimestele 

meie ühiskonnas võrdsed võimalused ja iseseisev toimetulek. 

Linnade Liit ja maaomavalitsused kardavad lisakohustuste ja 

seeläbi ka lisakulutuste teket. See kartus ei ole õigustatud, 

sest ka praegune siseriiklik õigus nõuab võrdset kohtlemist ja  

toimetulekuks vajalike lisatingimuste loomist.

Puudega inimesed teavad, et elu üleöö ilusaks ei muutu ja  

praegu pole riiki, mis vastaks 100 protsenti konventsiooni nõue-

tele. Dokumendi heakskiit Riigikogus on aga oluline puuetega 

inimeste eneseteadvusele ja -usule ning märgilise tähtsusega. 

Puuetega inimesed on seda kaua oodanud.

Puuetega 
inimeste 
konventsioon 
puudutab pea 
kümnendikku 
Eesti elanikest
Tekst: Jüri Jaanson

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED

Mida  suuremad  saavad  olema  sotsialistide  luba-
dused  erinevatele huvigruppidele,  seda  suurema  
maksutõusuga tuleb  arvestada  tavalistel  töö-
tegijatel. Foto: Teet Malsroosi / Õhtuleht

Puuetega inimeste konventsiooni 
heakskiit Riigikogus on oluline puue-
tega inimeste eneseteadvusele ja –
usule ning märgilise tähtsusega.
Foto: Tairo Lutter / Õhtuleht
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M inu Pärnu kodus on paar tuhat raamatut, millest 

enamiku lugesin ma läbi lapsepõlves. Lisaks käi-

sin ma kooliajal linna lasteraamatukogus, kust 

laenutasin igal nädalal 3-4 raamatut. Minu Tallinna kodus on 

paberraamatuid aga vaid sadakond ja nende arv väheneb iga 

aastaga.

Luger – kasutajasõbralik, kerge ja 

järjest soodsam 

Raamatuid loen ma nüüd lugerist, mis on tavalise raamatuga 

võrreldes palju mugavam. Luger kaalub vaid paarsada grammi 

ja pole silmadele halvem kui paberraamat. See muidugi 

tähendab, et pimeduses lugerist raamatut lugeda ei saa, kuid 

see-eest saab lugemist nautida näiteks suvel rannas. Erinevalt 

arvutist või mobiiltelefonist tuleb lugeri akut laadida vaid kord 

kuus, mis on pikkadel reisidel väga 

suur eelis. 

Luger võimaldab otsida sõnu teksti 

seest ja kirjutada märkmeid kas või 

iga sõna kohta. Vajalikke lõike on hiljem lihtne üles leida, see 

võimalus on eriti kasulik teaduslikke raamatuid lugedes. Olu-

line on muidugi ka hind. Tuntuimad lugerid on Amazon Kindle 

ja Barnes&Noble Nook, mis maksavad praegu alla saja euro ja 

lähitulevikus langeb nende hind kindlasti veelgi.

Varem olin ma suur paberraamatute fänn – kui mul oli mõni 

hea teos arvutis, üritasin selle kohe ka paberil osta. Nüüd on 

aga olukord vastupidine – kui keegi kingib mulle hea raamatu,  

ostan võimalusel raamatu e-versiooni ja loen seda lugerist.

Raamatu saab kätte hetkega

Mujal maailmas on e-raamatud muutunud väga kuumaks  

trendiks. Ennustatakse, et viimane paberajaleht ilmub umbes 

30 aasta pärast, pakutakse isegi täpsest päeva – 29. detsember 

2037.  Paberraamatud peavad kindlasti kauem vastu, kuid 

nende turuosa võib juba kümne aasta pärast alla viiekümne 

protsendi langeda.

Amazon.com on maailma suurim raamatupood internetis ja  

ainult iga kolmas seal müüdud raamat on paberil. See on eriti 

märkamisväärne, kuna e-raamatut ostes raha ei säästa –  hind 

on tavaliselt sama. Eeliseks on raamatu hetkega kätte- 

saamine. Soovid lennu-

jaamas olles lugeda värsket 

Economisti või viimast Nas-

sim Talebi raamatut? Pole 

probleemi –

vajuta vaid nuppu ja ost ilmub kohe sinu lugeri ekraanile. 

Lugeri omanik ei pea isegi internetiühendust otsima, kuna 

Amazon Kindle’is on sisseehitatud 3G SIM-kaart, millega saab 

raamatuid tasuta alla laadida pea igal pool – pea kõigis Eu- 

roopa riikides, Venemaal, USA-s ja ka näiteks Tansaanias, 

Kõrgõzstanis, Arubal ja Boliivias, kuid paraku mitte Eestis.

INNOVATSIOON INNOVATSIOON

Andrei Korobeinik:   
e-raamat võiks olla järgmine     
Eesti e-edulugu

Lugerid  ja e-raamatud muutuvad järjest levinumaks ning Eesti peaks õppima teiste riikide arengutest, et mitte e-raamatute 

rongist lootusetult maha jääda, kirjutab Riigikogu liige Andrei Korobeinik.
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Eestis on veel arenguruumi

Eestis on e-raamatud üldse varju jäänud. Kui ameeriklased 

eelistavad just lugereid – igas teises perekonnas on vähe-

malt üks luger ja vaid igas neljandas on olemas iPad või muu  

tahvelarvuti, siis Eestis on olukord vastupidine. Eestlaste  

lemmik on iPad, vaatamata selle soolasele hinnale. See on  

ilmselt ka üks põhjustest, miks eestlased ei loe e-raamatuid, 

kuigi tahvelarvutid on raskemad ja väsitavad silmi. Minulgi on 

kodus iPad olemas, kuid ma kasutan seda üsna harva.

Teine probleem on muidugi väike turg. Ühe e-raamatu  

valmistamine maksab mitusada eurot ja praegu ei tasu see  

investeering Eesti kirjastustele ära. Siinjuures ootab kirjastajat 

ebameeldiv üllatus riigilt – kui tavalise raamatu käibemaks on 

9%, siis e-raamatu oma 20%. Põhjus on selles, et käibemaksu 

seaduse mõistes on e-raamat teenus, mitte raamat. Teenuste 

käibemaks on aga 20%.

Mina isiklikult usun, et e-raamatu ja paberraamatu käibemaksu 

määrad peavad olema võrdsed ja praegune olukord kahjustab 

Eesti riigi mainet ning pärsib perspektiivika majandusharu  

arengut. Teised riigid jõuavad meist selles valdkonnas ette. 

Amazoni Euroopa peakontor (nagu ka Skype’i oma) asub  

Luksemburgis ja see väike riik vähendas e-raamatute käibe-

maksu 2011. aasta lõpus viis korda – 15%-lt 3%-le. Prantsus-

maa plaanib samuti e-raamatute käibemaksu vähendada.  

Praeguste reeglite järgi maksab ostja Euroopa Liidus käibe-

maksu müüja asukohamaa reeglite järgi, nii et pole ime, kui 

varsti saame Eesti e-raamatuid osta Luksemburgist või Prantsus- 

maalt ja just nende maksumaksjad teenivad meie ostude pealt.

E-raamatute turu areng on oluline väga erinevatel põhjustel. 

Lähiaastatel jõuavad e-raamatud raamatukogudesse ja neid 

saab siis kodust lahkumata mugavalt läbi interneti laenutada, 

mis on eriti oluline maainimestele. USA raamatukogud juba 

pakuvad seda võimalust. E-raamatud jõuavad ka koolidesse 

ning ülikoolidesse – paljudes riikides käivad pilootprojektid, 

mille käigus pannakse kooliõpikud lugeritesse ja laste kooli-

kott muutub palju kergemaks.

Eesti jõuab veel e-raamatute olemasolu tähele panna ja aren-

gutest teistes riikides omad järeldused teha. Ja miks mitte teha 

sellest ka meie järgmine e-edulugu. Kui me seda praegu ei tee, 

siis paari aasta pärast võime juba konstateerida, et e-raama-

tute rong on meie jaoks lootusetult läinud.

Ennustatakse, et viimane paberajaleht 

ilmub umbes 30 aasta pärast. 

E-raamatu ja paberraamatu käibemaksu- 

määrad peavad olema võrdsed.

Tekst: Andrei Korobeinik

Amazon Kindle 3

NOOK
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Probleem

Soome on ühekorraga olukorras, kus maa tulevik tundub udune, eba-
kindel ja isegi hirmutav. Seda mitmel põhjusel.

Uue haldusjaotuse* ettepanek on viinud inimesed meeltesega-
dusse, sest tuttav ja turvaline ähvardab kaduda. Kaitsejõude kaas-
ajastatakse sellises vaimses õhkkonnas, mis meenutab eakatele 
30ndate lõppu, mil keegi ei uskunud sõja võimalikkusesse maailmas. 
Suured ettevõtted, nagu Nokia, vähendavad tööjõudu ja viivad töö 
välismaale.

Sellistes olukordades otsivad inimesed lahendusi kahest suunast: 
riigi haarde tugevdamisest või piiramisest. Neist esimene on silm-
nähtavalt populaarsem ja ühtlasi ka problemaatilisem kui teine.

Riigivõimu tugevdamine

Ideele lahendada probleeme riigi suurema sekkumise abil on raske 
leida empiirilist tuge. Igal pool, kus riik on tugevdanud oma ülem-
võimu ühiskonnas, on triivitud algsetest muredest märksa tõsise-
mate probleemideni. Need lahendused töötavad eesmärgipäraselt 
küll lühiajaliselt, aga mitte pikemas perspektiivis.

Eeltoodud kirjelduse järeldus: riik ei ole kõiketeadev ja kõikeoskav. 
Inimesed, kes riigi nimel tegutsevad, on oma teadmistelt piiratud, 
oskustelt ebatäiuslikud ja isikuomadustelt puudulikud. Nad võivad 
ühiskonnast üht-teist teada, aga nad ei tea kõike, nad ei tea ilmtingi-
mata isegi kõige tähtsamaid põhjuseid ja tagajärgi.

Nad on kiindunud iseenda intelligentsusesse. Kui riigivõimu tugev-
datakse, koondub ühiskonna tuleviku üle otsustamine väheste kätte. 
Et sellist positsiooni ja võimu saavutada, leitakse vigu vaid ühis- 
konnas, kahjuks ei kunagi iseendas. Sellise riigivõimu toetamise 
alustalaks on kaasmaalaste katteta usk riigijuhtide võimetesse. Seda 
usku toidetakse parajasti mitmel pool Soome ühiskonnas.

Riigivõimu piiramine

Riigivõimu piiramine ei tähenda, et riik muutub nõrgaks ja kõikide 
poolt lükatavaks-tõmmatavaks. Vastupidiselt levinud arusaamale on 
piiratud valitsusvõim väga tugev ja suudab vastu seista ka jõulistele 
huvigruppidele, kes endale meelsasti teiste arvelt eeliseid jahivad 
(rent-seeking).

Piiratud valitsusvõim suudab välja anda seadusi, mille ees koda- 
nikud on võrdsed. Samal ajal suudab ta ka ära hoida seadused, milles  
sisalduks positiivne (vaid ühe grupi eelistus) või negatiivne (vaid  
ühele grupile lisatud koorem) diskrimineerimine.

Piiratud valitsusvõim tugevdab võimu sidusust põhiseadusega,  
privatiseerimist, ettevõtlikkust, tarbija valikuvabadust ja ennekõike 
vaba turumajandust. Just neid muutusi on praegu Soomes vaja.

Liberaalne maailmavaade pole naaberriigis Soomes just 
eriti levinud, ajalooliselt on seal valdav ja juhtiv maailma-
vaade olnud sotsiaaldemokraatlik (SDP) või agraartaustaga  
tsentristlik (Keskusta). Rahvuslik-konservatiivne maailma-
nägemus on tugevamalt pead tõstnud viimasel kümnendil, 
olles esimene tõsisem märk parempoolsete vaadete tärka-
misest Soomes (Kokoomus on hetkel parlamendi suurim 
partei ja valitsuse juhtiv erakond).

Midagi on õhus. Aasta tagasi asutati Soomes liberaalne 
mõttekoda Libera, millega ka meie Liberalismi Akadeemia 
aktiivselt koostööd teeb. Avaldame Reformikirjas Libera  
autori Tampere Ülikooli riigiteaduste professor Risto Harisalo 

artikli. Harisalo on klassikalise liberalismi juhtiv ekspert 
Soomes ja ta on sel teemal kirjutanud mitmeid teoseid. 

Artikli tõlge ja eessõna: Annika Arras

Professor Risto Harisalo

Soome tuleviku valik

Piiratud valitsusvõim tugevdab võimu 

sidusust põhiseadusega, privatiseerimist, 

ettevõtlikkust, tarbija valikuvabadust ja 

ennekõike vaba turumajandust. 

Ei saa väita, et meie turumajandus on vaba. See on mitmel, nii nähta-
val kui nähtamatul moel riigivõimu poolt reguleeritud ja seotud 
ning just sellepärast on meil tõsiseid majanduslikke ja sotsiaalseid 
probleeme. Need on lahendatavad poliitiliste muutustega turu- 
majanduses.

Kui valitsusvõim on piiratud, on ühiskond elujõuline ja pide-
valt uuenev. Sotsiaalsete tingimuste dünaamika saab võrreldes  
praegusega uue suuna. Konkurents turgudel sünnitab jätkuvalt 
uusi kaupu ja uusi töökohti. Inimesed suudavad parandada oma 
majanduslikku ja sotsiaalset positsiooni ja lahendavad probleemid 
riigi tuge vajamata oma jõududega. Rikkalikes oludes on inimestel 
moraalselt õiglane ja sotsiaalselt avatud olla kergem kui materiaal-
sete tingimuste puudustes ja raskustes. Sellistes oludes väheneb 
vajadus riigi kohaloleku järele tuntavalt.

Lubadus vabast ühiskonnast

Hämmastav on avastada, kuivõrd vähe huvitab inimesi vaba ühis-
konna lubadus. Nad teevad meelsamini tööd selleks, et riik saaks 

nende vabadust piirata ja aheldada ning röövida neilt konkurentsi 
loovad ideed, mille sisu ja tähendust ei suuda keegi ette ennustada. 
Nad tahavad, et riik otsustaks nende eest! Nad katavad oma silmad 
kinni, et mitte näha, kuidas probleemid, mille pärast nad kannatavad, 
on nende enda heakskiidetud tegude ettenägematud tagajärjed.

Vabaduse alahindamine on lootuse kustutamine. See on mineviku-
teadmiste toetatud panoraamitu realism. See on individuaalsuse 
keelamine ja tagasipöördumine juhitamatusse ning meelevaldselt 
toimivasse kollektivismi. See on uute ideede ja ideaalide hirm. Eriti 
kummaline on liberaalsete mõtete tõrjumine olukorras, kus valida on 
vaid halbade valikute vahel.

Vabaduse alahindamine on lootuse 

kustutamine. See on minevikuteadmiste 

toetatud panoraamitu realism. 

Professor Harisalo on uurinud alates 1970ndatest ka innovatsiooniteooriaid. Loovust organisatsioonide arendamisel peab ta ülimalt tähtsaks. 
Tema sulest on ilmunud ka raamat  „Loovuse tehnoloogia. Ajurünnakumeetodid organisatsioonide loovuse tugevdajana” (Luovuuden teknologia. 
Ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina. Tampere University Press, 2011). Foto: Teemu Launis, Tampere ülikooli fotograaf.

*Soomes arutletakse haldusreformi üle, millega plaanitakse valdade arvu keskustega liites oluliselt vähendada.

LIBERALISM LIBERALISM
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Teavet võltsimisvastase 
kaubanduslepingu kohta
Viimasel kuul on palju juttu olnud võltsimisvastasest kaubanduslepingust (ACTA) ja arutletud, kas 

Eesti peaks sellega liituma. 

Võltsimisvastase kaubanduslepingu 

läbirääkimised algasid USA ja Jaapani  

ettepanekul 2008. aastal. Lepingu osa-

lised on enamasti intellektuaalomandi 

vallas n-ö eeskujulikud riigid – lisaks  

eelnevatele veel Euroopa Liit ja selle  

liikmesriigid, Uus-Meremaa, Austraalia, 

Kanada, Jaapan, Maroko, Šveits, Singapur 

ja Lõuna-Korea.

Eesti jaoks on lepinguga liitumine kasulik 

peamiselt kahel põhjusel. Esiteks – kuigi 

Eestis on intellektuaalomand lepinguga 

juba kaitstud ja Eesti seadusi muuta ei ole 

vaja, aitab see samal tasemel kaitsta ka 

meie autorite huve teistes riikides. Lepin-

guga ühtlustatakse reegleid, mille alusel 

saab intellektuaalomandi valdaja nõuda 

näiteks kahjutasu teises riigis, kus rikku-

mine aset leiab. 

Teiseks liigitame end sellega intellektuaal- 

omandi kaitse vallas arenenud riikide 

hulka. See näitab, et me ei toeta intellek-

tuaalomandi vargust ja võltsingutega 

kauplemist. Ühesõnaga, Eesti õigusakte 

ei ole vaja muuta ning Eesti autorite  

kaitse mujal maailmas tugevneb.

Soovime laiemat ja avalikku 

arutelu

„On oluline märkida, et võltsimisvastase 

lepingu osas ei otsustata midagi kiirus-

tades ega salaja – Reformierakond soovib 
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laiemat, avalikku arutelu Parlamendis, 

milles saavad kõik osapooled võimaluse 

kaasa rääkida. Tähtis on ka, et võltsimis-

vastane kaubandusleping ei too kaasa 

Eesti õiguspõhimõtete muutumist,” ütles 

Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni 

aseesimees Valdo Randpere. 

„Reformierakond on alati seisnud suure-

ma vabaduse eest, iseotsustamise eest 

ning selle eest, et riik ei kontrolliks meie 

tegevusi rohkem kui on hädavajalik teiste 

inimeste ja avaliku korra tagamiseks.” 

toonitas Randpere.

„Usun, et see on Eesti pikaajalistes  

huvides, et teaksime, kuidas tagame 

selle, et eesti keeles loojaid on ka tule-

vikus ning neid hinnatakse. Samuti on 

tähtis, et vabadus infot levitada on kaits-

tud ja keegi ei asu piirama sõna- ega  

mõttevabadust vabas riigis,” märkis 

Randpere.

Välisminister Urmas Paet: 

internetivabadus on inimõigus

Välisminister Urmas Paeti sõnul on internetivabaduse teeside 

väljapakkumine Linnar Viigi, Daniel Vaariku, Sten Tamkivi ja 

Marten Koka poolt väga tervitatav. „Pean väga oluliseks, et 

Eestis mõistetaks võimalikult sügavuti vabaduste olemust ja 

väärtust ning loomulikult peab see käima ka internetivabaduse 

kohta,” ütles ta.

„Eesti on õigusriik ning see tähendab loomulikult ka õigust 

sõna- ja mõttevabadusele internetis. Ka küberkeskkonnas on 

väljendusvabadus inimõigus,” lisas Paet. 

Välisministri sõnul on väljendusvabadus internetis üks neist 

teemadest, mida arendame edasi ka rahvusvaheliselt. „Näiteks 

ka siis, kui Eesti osutub valituks ÜRO Inimõiguste Nõukogu liik-

meks,” ütles ta.

Paet avaldas lootust, et internetivabaduse edendamise 

põhimõtetest saab loomulik osa edasistes aruteludes interneti 

ja küberruumiga seotud küsimustes.

Andrei Korobeinik: 

internetikasutajate õigusi ja vabadusi tuleb 

kaitsta

„Praegu on õige aeg internetikasutajate õigused ja vabadused 

paika panna. Internetikasutaja privaatsus peab olema kaitstud, 

jälitustegevus ilma kohtuotsuseta peab olema keelatud,” usub 

Korobeinik. Tema arvates annab võltsimisvastase kaubandus-

lepingu ümber alanud arutelu suurepärase võimaluse selleks, 

et Riigikogu käsitleks teemat laiemalt – internetikasutajate 

õiguste hartaga saaks kaitsta inimeste privaatsust internetis. 

„Siin saaks Eesti olla eeskujuks kogu maailmale, nagu on  

soovitanud Linnar Viik ning Sten Tamkivi,” lausus Korobeinik.

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste: 

võltsimisvastane kaubandusleping ei tohi 

kahjustada internetivabaduse põhialuseid

Et võltsimisvastane kaubandusleping puudutab potentsiaalselt 

igaühe selliseid põhiõigusi ja -vabadusi, nagu eraelu puutu-

matus, õigus vabalt saada ja levitada informatsiooni, on 

põhiseaduskomisjoni kohus võimalikke mõjusid analüüsida ja 

hinnata.

„On tähtis, et võltsimisvastane leping ei kahjustaks interneti-

vabaduse põhialuseid ning säiliksid senised põhiõiguste ja 

-vabaduste tunnustatud standardid. Võimalik, et seisame  

senise autorikaitse ja internetivabaduse paradigma olulise 

muutumise faasis ning n-ö Metsiku Lääne faas internetimaa-

ilmas on kadumas,” ütles Maruste.

Maruste kinnitusel on laiem arutelu lepingu üle vältimatu. 

„Vaba riigi vabadel kodanikel peab olema õigus arutada  

ühiskonna jaoks aktuaalsetel teemadel ja seetõttu on arutelu 

võltsimisvastase lepingu ümber paratamatu ja tervitatav.  

Riigivõimu ülesanne on seda teemat analüüsida ja olla mis-

tahes aruteludeks avatud,” rõhutas Maruste.

Võltsimisvastase kaubanduslepingu eesmärk 
on takistada võltsitud kauba müüki. Arutelud 
lepingu üle jätkuvad, et teha lõplikult selgeks 
kõik võimalikud mitmeti tõlgendatavad punktid. 
Foto: Thomas White.
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Töövõimetus-
kindlustusest 
Töövõimetuse hüvitamise süsteemi praegune üles-

ehitus on ebaefektiivne ja suureks koormaks riigi-

eelarvele. Planeeritavad muudatused tööõnnetus- ja 

kutsehaiguskindlustuse süsteemis motiveerivad tööta-

jaid oma tervisest rohkem hoolima ja tööandjaid oma 

töötajaile tervislikku töökeskkonda pakkuma, kirjutab 

sotsiaalminister Hanno Pevkur.

44 Ühine vastutus tervise eest

Riigi ülesanne on soodustada olukorda, 

kus iga inimene saaks end hästi tunda. 

Vastavalt võimalustele saame kõik oma 

tervise heaks midagi ära teha. Olgu see 

kas tervisejooks värskes õhus, jalutamine 

metsas või mõni muu tegevus, mis ei nõua  

suuri väljaminekuid. Oma tervise eest 

peame kõik ka ise hoolima. Nii saame kõik 

anda oma panuse rahva tervise parane-

misse. Hea tervis on ressurss igapäevaks, 

mis võimaldab meil iseenda ja teistega 

hästi hakkama saada, soodustades ka  

majanduslikult täisväärtuslikku elu.

Eestis tõepoolest igaüks loeb, sest meid 

on vähe. Oleme olukorras, kus tööealine 

rahvastik väheneb ja pikemas perspek-

tiivis on tööjõupuudus kujunemas suureks 

probleemiks. Vananeva rahvastiku tingi-

mustes on kõik inimesed tööturul vajalikud 

ja nõutud. Selleks on Reformierakonna 

eestvedamisel koalitsioonileppesse kir-

jutatud punkt, mille eesmärgiks on luua 

aja nõudeile vastav tööõnnetus- ja kutse-

haiguskindlustuse süsteem. Planeeri-

tavad muudatused motiveerivad töötajaid  

rohkem oma tervisest hoolima ja töö- 

andjaid oma töötajaile tervislikku 

töökeskkonda pakkuma. Leiame, et koos 

tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse 

loomisega vajab struktuurset muutust 

kogu töövõimetuse skeem.

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse 

ning ajutise ja pikaajalise töövõimetuse 

praeguse skeemi ümberkorralduse osas 

on ettepanek luua süsteem, mille nimeks 

võiks olla näiteks töövõimetuskindlustus. 

See hõlmaks ajutist ja püsivat töövõime-

tust ning sellesse oleks integreeritud ka 

tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus.

Terviseprobleem või töövõimekaotus 

ei tähenda alati seda, et inimene ei saa 

enam mitte midagi teha. Tähelepanu tuleb  

suunata sellele, mida inimesed on  

suutelised tegema – neid on vaja aidata 

nii kiiresti kui võimalik, leida sobiv töö ja 

tugevdada nende positsiooni tööturul, 

mitte vaadata seda, mida nad enam teha 

ei saa. Oluline on keskenduda ennetuste-

gevusele, inimeste elukvaliteedi paranda-

misele ning aktiivsele vananemisele.

Praegune olukord ja prob-
leemid

Töövõimetuse hüvitamise süsteemi prae-

gune ülesehitus on ebaefektiivne, hüvita- 

mine tervikuna on killustunud mitme 

skeemi vahel. Töövõimetuse riske kae-

takse ravikindlustuse, pensionikindlus-

tuse ja töötuskindlustuse eelarvetest,  

samuti riigieelarvest, vaesusesse lange-

nud töövõimetu isiku leibkonnaga tege-

levad lisaks kohalikud omavalitsused. 

Praegune süsteem võib demotiveerida 

tööealisi töövõimelisi isikuid tööturul oma 

töövõimet rakendama. Puudujääke on 

ka ennetustegevuses. Tööõnnetuse või 

kutsehaiguse tagajärjel tekkinud kahjude 

hüvitamise kohustus on rajatud süüd-

lase leidmise põhimõttele ega taotle töö- 

õnnetuse ja kutsehaiguste ennetamist ega 

kannatanute tagasitoomist tööellu. Selline 

on lühidalt Praxise 2011. aastal valminud 

uuringu „Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi 

jätkusuutliku rahastamise võimalused”  

tulemus praeguse süsteemi kohta. 

Uuringu põhjal soovitatakse sotsiaal- 

kindlustusskeemid üle vaadata ja süs-

teemide võimekust suurendada. Ka  

Riigikontroll on kirjutanud vajadusest  

ümber vaadata nii puuete määramise kui 

ka töövõimetuse skeemid, kuna need ei 

täida praegusel kujul oma eesmärki.

Praxise hinnangul peaks riik rakendama 

aktiivsemalt meetmeid töövõime kaotu- 

sega isikute tööl hoidmiseks või  

nende tööle tagasipöördumiseks.  

Püsiv töövõimetus tähendab sageli jääda- 

valt tööturult eemalejäämist, seetõttu 

on ka nende isikute abivajadus suur. 

Paljud nõrgema tervisega inimesed on  

majanduskriisi ajal kaotanud töö ning  

sissetuleku saamiseks sisenetakse  

püsiva töövõimetuse skeemi.

Tänane süsteem on suureks koormaks 

ka riigieelarvele. Praeguse süsteemi  

jätkudes on püsiva töövõimetuse kulu 

2015. aastal 267 miljonit eurot ehk 77  

miljonit eurot suurem kui 2011.  

aastal. Suure tõenäosusega ei lähe tule-

vik paremaks: prognoosi kohaselt jätkab 

töövõimetute isikute arv kasvamist.

Töövõimetuspensionäride 
arvu ja töövõimetuspensioni 
kulu prognoos kehtiva süs-
teemi korral

Millised muudatused on 
plaanis

Praegu makstakse ajutist töövõimetust 

Haigekassast, pikaajalist töövõimetust 

Sotsiaalkindlustusametist ja tööturule 

naastes peab inimene minema Töötu-

kassasse. Inimese jaoks on see liigne 

jooksutamine ning hüvitist on mõistlik 

maksta ühest kohast. Praeguse süs-

teemi kohaselt ei tohi inimene ajutise 

töövõimetuse ajal üldse palka saada. 

Kui inimene on kipsis jalaga kodus, siis 

ei tohi ta justkui tööd teha. Töölepingu- 

seadusega on lubatud kaugtöö- 

võimalused, kuid töötasu saamise keeld 

on praegu sajaprotsendiline. Süsteemi 

ümbertegemise eesmärk on vahendite 

liitmine ja inimestele rohkem abi anda. 

Inimesed peavad kiiresti tööturule tagasi 

saama. Kui tööle tagasi minemine nõuab 

erilist tähelepanu, koostatakse individu-

aalne tööle naasmise kava.

Töövõimetusskeemi süsteemi peamine 

eesmärk on inimese töövõime säilita-

mine, töötuse ennetamine ja inimese 

tööle naasmine. Ajutise ja püsiva 

töövõimetuse skeemid ühendatakse  

ühtseks töövõimetuskindlustuse skee-

miks ning sellesse integreeritakse ka 

tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlus-

tus. Ajutise töövõimetuse hüvitiste 

maksmine viiakse Haigekassast ning pü-

siva töövõimetuse hüvitise (töövõimetus- 

pensioni) maksmine Sotsiaalkindlustus-

ametist välja. Mõlema hüvitise maksmine 

koondatakse ühte asutusse, mis samal 

ajal hindab ka isiku allesjäänud töö-

võimet, osutab töösuhte säilitamisel 

abi ja pakub tööturuteenuseid, et leida  

sobiv töö. Samuti tuleb tagada taastus-

ravi võimaluste suurendamine ning 

korraldada ümber rehabilitatsioon, ajas-

tades see varasemaks. Tööõnnetuste 

ja kutsehaiguste preventsiooniks 

töötatakse välja ennetustegevuste  

motivatsioonipakett.

Ajutine töövõimetus  
Haiguse, vigastuse vm korral  
kirjutab raviarst (perearst või eri-
arst) isikule välja töövõimetuslehe 
(vanasti sinine leht). Töövõimetus-
leht vabastab inimese töö- ja 

teenistuskohustuse täitmisest.
 

Pikaajaline (püsiv) 
töövõimetus 
Püsiv töövõimetus on vigastus või 
haigestumine seoses töö, 
kutse, teenistuse, tuumaõnnetuse, 
liiklusõnnetuse või vägivalla-
kuriteoga. Püsiv töövõimetus 
jaguneb täielikuks ja osaliseks 

töövõimetuseks.

Tööõnnetus 
Tervisekahjustus või surm, mis 
tabas töötajat tööandja antud 
ülesannet täites või muul tema 
loal tehtaval tööl, tööaja hulka 
arvataval vaheajal või muul 

tööandja huvides tegutsemise ajal.

Kutsehaigus 
Haigus, mille põhjustas kutse-
haiguste loetelus nimetatud 

töökeskkonna ohutegur.

Eestis puuduti 2011. aastal haiguse 
tõttu töölt 

4 044 732 päeva  
(so 11 081 inimaastat) 

Sel ajal ei maksta inimese eest 
sotsiaalmaksu ega töötuskindlus-
tusmakseid.

Püsivalt töövõimetuid inimesi, 
kes on tööealised, kuid ei tööta, 
on umbes 

62 000 
Kokku on püsivalt 
töövõimetuid inimesi 

90 086 
Arvutatud Haigekassa 2011. aasta 
üheksa kuu andmete alusel.

Aasta
Saajate

arv
Saajate

arvu kasv
Kulud 

aastas (€)

2009 74 601 162 613 424

2010 80 914 6313 173 682 796

2011 90 086 9172 189 873 908

2012 95 491 5333 210 403 030

2013 99 311 3820 230 123 895

2014 102 588 3277 248 738 590

2015 105 871 3283 267 043 163

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet. Tabel 
kajastab saajate arvu aasta lõpu seisuga.

Pane tähele!

Planeeritav töövõimetuskindlustuse süsteem  
hõlmaks  ajutist  ja  püsivat  töövõimetust  ning  
sellesse  oleks  integreeritud  ka tööõnnetus- ja 
kutsehaiguskindlustus. Foto: Liis Teimann



S ellest on juba hea tükk aega tagasi, kui Venemaal 

otsustati, et duumavalimised toimuvad just 2011. aasta 

4. detsembril. Vaevalt et siis teadsid liiderpartei Ühtne 

Venemaa juht ja peaminister Vladimir Putin ning tema noorem 

seltsimees president Dmitri Medvedev, kui madal on sellal nende 

erakonna reiting.

Sõnad sõnadeks, aga mõlema mehe kehakeel näitas valimiste 

päeva õhtul antud teleintervjuudes, et nad olid valimistulemus-

tes pettunud. Kuigi koguti ligi pool valijate häältest, oli seda 

vähem kui varem. Kui 2007. aastal sai Ühtne Venemaa 450-koha-

lises riigiduumas 315 kohta, siis seekord 238.

OSCE ehk Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni koos-

seisus sõitis Venemaa valimisi vaatlema neljaliikmeline Riigi-

kogu delegatsioon: Jaak Allik, Rait Maruste, Juku-Kalle Raid ja 

siinkirjutaja. Üldse oli välisvaatlejaid üle 300, mis Venemaa suu-

rust arvestades pole sugugi palju. Eesti meeste vaatluspiirkond 

oli Moskva lähiümbrus, kus külastasime 27 valimisjaoskonda.

Poliitilised kohtumised

Valimiste eel korraldati kõigile vaatlejatele kohtumised Venemaa 

parteidega. Võimul oleva Ühtse Venemaa esindaja oli ennast täis 

sell ja lubas saada suure valimisvõidu. Samal ajal oli ta mures, 

et ülejäänud valimistel osalejad panevad pidevalt toime valimis-

rikkumisi ja on ühtlasi valmis tema parteile kaikaid kodaraisse 

pilduma.

Kommunistide liidri Gennadi Zjuganovi esinemine oli meile nagu 

hõige ammu kadunud maailmast. Zjuganovi sõnutsi päästaks 

Venemaad ainult kogu eraomandi taasriigistamine ja plaani-

majandus. Samuti kurtis ta, et nende fraktsioon esitas hiljaaegu 

riigiduumas valitsusega võrreldes kolm korda suurema eelarve- 

projekti, mis oleks kõik riigi kulutused katnud. Ainult teiste  

parteide jonni pärast ei olevat seda vastu võetud.

Vladimir Žirinovski partei esindaja ütles, et nende valijad on 

lihtsad inimesed. Seepärast on nende ütlemised vahel liiga  

otsesed, et sõnum ikka pärale jõuaks. Esindaja selgitas, et 

vaatamata Žirinovski enda öeldule, nad Soomet Venemaa külge 

vägivaldselt liita ei plaani.

Omaaegne maletšempion ja üks praegusi opositsiooniliidreid,

Garri Kasparov, soovitas seevastu välisvaatlejatel kohe koju 

minna, sest Venemaal polevat meil midagi asjalikku teha. Vene-

maa kunagine peaminister Mihhail Kasjanov, kes on ka Putiniga 

koostööd teinud, kuid kuulub nüüd opositsiooni, palus meil  

siiski jääda ja oma ülesandeid korralikult täita.

Lubatud vastased

Kõigest sellest saime teha järelduse, et parteipoliitika Venemaal 

on väga omapärane segapuder. Praegused võimurid hakkasid 

endale valimisvõitu sepistama juba siis, kui nad mitut tõsiselt 

võetavat opositsioonierakonda bürokraatlikel põhjustel üldse 

registreerida ei lasknud ega valimisvõitlusse lubanud.

Valimisnimekirjadesse kanti vaid seitsme partei esindajad. Neist 

ainult Kommunistlik Partei ja demokraate esindav Jabloko on 

kindlalt ise tekkinud, muud valimistel opositsioonis esinevad 

parteid on tegelikult valitsusparteiga tihedalt seotud. Nende 

ülesanne on mõelda sellistele valijatele, kes tahaksid valimistel 

auru välja lasta ja võimupartei vastu olla, kuid riigiduumasse 

jõudnuna siiski vajalikul hetkel valitsust toetada.

Et kohalikud kubernerid oma 

valimisvankri ette rakendada, 

lubas presidendi adminis-

tratsioon, et nende ameti-

sobivus võidakse pärast 

valimisi üle vaadata. Otse-

semat vihjet annab vist välja 

mõelda. Paljude riigifirmade juhid ja kõrgkoolide rektorid kutsu-

sid oma töötajaid ja tudengeid valima Ühtset Venemaad. Leidus 

neidki vabrikudirektoreid, kes kuulu järgi käskisid valimistejärg-

sel päeval oma töötajatel ette näidata valimiskabiinis mobiiliga 

tehtud foto „õige” partei taha tehtud ristikesest.

Seda, et nii võiski olla, tõendab asjaolu, et kolleeg Raidiga  

nägime tõesti, kuidas mõni valija valimiskabiinis oma näputööst 

pilti tegi. Iseenesest polnud see keelatud, sest inimene pildistas 

võib-olla oma perearhiivi tarvis.

Rahvapidu ja valimisrikkumised

Valimispäev oli Venemaal pidulik nagu ikka. Jaoskondades olid 

avatud puhvetid ja müügiletid, kust sai osta saiakesi, kohvi, 

mänguasju ja kas või kurgiseemneid ja lilli, kuid õnneks mitte 

alkoholi.

Miilitsaid, vabandust, politseinikke, oli kõikjal väga palju. Ei saa 

öelda, et vaatlejad oleksid valimisjaoskondadesse väga oodatud 

olnud, kuid oma tööd saime teha. Mis siis, et politseinikud iga 

meie sammu jälgisid ja vahel lausa kuklasse hingasid. Valimis-

rikkumisi oli erisuguseid: mõnel pool puudusid kandidaatide 

nimekirjad jaoskonna seinalt, teisal hääletas korraga mitu ini-

mest ühes kabiinis. Oli jaoskondi, kus isegi hääletusruumis oli  

üleval Ühtse Venemaa valimisreklaam.

Ühes jaoskondadest 

tuvastasime hunniku 

kasutamata valimis-

sedeleid, mis meie 

märkuse peale kirvega 

purustati. Omapära-

seim nähtus oli rääkiv 

valimiskast, mida katsetati mitmes jaoskonnas. Nimelt skannis 

see seade automaatselt iga kasti lastava sedeli ja tervitas-tänas 

inimhääli valijat tehtud töö eest. Valimispäeva lõpus oli kerge 

mõne nupulevajutuse ja plommide eemaldamisega valijate eelis-

tused tuvastada.
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Leidus neidki vabrikudirektoreid, kes käski-

sid oma töötajatel ette näidata valimis- 

kabiinis mobiiliga tehtud foto „õige” partei 

taha tehtud ristikesest.

Meie idanaabri probleem pole ühe partei diktatuur 

vaid enamiku rahva soovil põhineva avaliku 

demokraatiatellimuse puudumine
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Riigikogu liige Väino Linde käis detsembris Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni OSCE delegatsiooni koosseisus 

Venemaal Riigiduuma valimisi vaatlemas. Järgnevalt sellest, mida ta seal nägi ja mis mõtteid nähtu tekitas.

Tekst: Väino Linde

MAAILM JA MEIEMAAILM JA MEIE

Valimisvaatlejana Venemaal
Foto: Alexey Nikolsky

Foto: Alexander Nemenov

Foto: Vl.Smirnov / ITAR-TASS



HUVITAV HUVITAV

S aada omaks neile, kes justkui peaksid sulle võõrad olema. 
Tunda, et sind on omaks võtnud need, kes räägivad teist 
keelt, kuuluvad teise kultuuriruumi ning on teistsuguse 

temperamendiga. Mõista, et riik, kus pole sündinud ega üles kasva-
nud sinu esivanemad, on su enese jaoks muutunud armsaks kodu-
maaks oma väärtuste ja puudustega, kus on tore ja hubane. 

Olen sünnijärgne Eesti kodanik. Seda kinnitava Eesti passi sain aga 
alles paar aastat tagasi. Just hetkel, mil mulle pass ulatati ja ma seda 
nägin, tundsin, et nüüd olen oma. See andis mulle enesekindluse, 
mis pole vähetähtis, sest tihti kuuleb mühaklikke ja solvavaid „soovi-
tusi” sõita ära Venemaale. Sinna, kus ma pole kunagi olnud. 

Kuidas õnnestus minul kui hallipassiomanike lapsel sündida Eesti 
Vabariigi kodanikuna? Mul lihtsalt vedas – sündisin siia ilma õigel 
aastal. Kõik minuvanused ja nooremad lapsed võivad saada  
kodanikeks. Seda on väga lihtne korraldada. Vanemad peavad vaid 
avalduse kirjutama, et Eesti riiki oma soovist teavitada. Seega peab 
olema vaid soov saada kodanikuks. Avalduse tegi ka minu ema, mille 
eest olen talle väga tänulik. Vastasel korral poleks ma seotud ühegi 
riigiga, aga pole sugugi meeldiv olla kodakondsuseta isik, kel ei ole 
valimisõigust. 

Kodumaad ei asenda miski

Suvel käisin perega unustamatul puhkusereisil Euroopas, mille jook-
sul külastasime mitmeid riike. Need Euroopa riigid on kõik väga eri-
nevad, nad ei sarnane ka minu väikese põhjamaise Eestiga, mis asub 
külma Läänemere kallastel. 

Saabunud laevaga Soome, sain aru, et see on õitsval järjel riik – 
uusehitised, suur kaubavalik poodides ja ka teine õhustik. Inimeste 
nägudest võis lugeda, et nad on oma eluga rahul. Maandunud  
lennukiga Hollandis, nägin hulgaliselt rohelisi põlde ning kohalik 
arhitektuur oli samas lausa vapustav. Külastasin ka Itaaliat, kus mind 

lummasid meri, päike ja kohalikest kiirgav energia – nad olid justkui 
Itaalia filmist välja astunud. Aga mis peamine, ma nägin päikeselist 
ja peomeeleolu õhkavat Nice’i. Sealne elu on tõeline unelm! Kui mitu 
korda hüüdsin: „Ma jään siia! Tahan siin elada!”, kuid hingepõhjas 
mõistsin, et mingid uusehitised, rohelised põllud, inimesed ega  
isegi igavene päiksepaiste ei asenda oma kodu. Ja mu kodu on siin –  
Eestis. Miski ei suuda eales asendada kodumaad. Mitte kunagi!

Igaüks saab me riiki paremaks muuta

Paljud lahkuvad Eestist öeldes, et siin puudub tulevik ja kõik on 
ette määratud. Kuid kõik on meie endi kätes. Me saame vähemalt  
püüda midagi muuta. Ei tohi lasta käest võimalust meie riiki pare-
maks muuta.

Mõned aastat tagasi külastasin Kohtla-Järvet, kuhu kogunesid 
noored, keda ühendas suur soov leida lahendusi meie jaoks olu-
listele probleemidele. Me jagunesime gruppidesse. Minu meeskonna 
esitlus teemal „Kuidas panna inimesed rohkem raamatuid lugema” 
osutus parimaks. Kellegi jaoks pole uudis, et inimesed on hakanud 
vähem raamatuid lugema ning see on riigi jaoks suur probleem. Tead-
mistest sõltub ju tulevikus saadav haridus ja amet, inimeste edukus 
ja ka riigi, mille kodanikud nad on. Ma soovin, et Eestis elaks haritud, 
kultuursed ja õnnelikud inimesed, kes pole oma riigi tuleviku suhtes 
ükskõiksed. Tõeline kodanik püüab teha midagigi, et meie riigis oleks 
parem elada. 

Mulle meeldib olla Eesti Vabariigi kodanik. Muuhulgas seetõttu, 
et nõnda on mul rohkem võimalusi. Minu jaoks on kõik teed lahti –  
tulevikus saan osaleda valimistel ja anda oma hääle neile, keda tahan 
riiki valitsemas näha. Võib-olla kandideerin ka ise parlamendisaadi-
kuks, kui mul selleks soov tekib. Põhiline on, et ma ei tunne end oma 
väikesel kodumaal võõrana. Mul on samad õigused, mis enamikel 
eestimaalastel, kel on passis kodakondsuse lahtris kirjas „Eesti”.

Eestis elab palju inimesi, kelle emakeel ei ole eesti keel. 
See näitab meie rikkust, sest tundeid Eesti riigi ja kodu-
maa vastu ei määra vaid emakeel. Kultuuriministeerium ja  
kodanikuhariduse programm „Minu riik” korraldasid 
koda-nikupäeva esseekonkursi „Kodanikuks kasvanud”.  
Avaldame Reformikirjas Tapa Vene Gümnaasiumi  

11. klassi õpilase Aljona Saveljeva essee, mis pälvis 
üleriigilisel konkursil teise koha.
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Teksti kirjutas: Aljona Saveljeva, materjali valmistas ette: Olesja Aun, 

vene keelest tõlkis: Toomas Viks

Kodanikuks 
kasvanud
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Moskva kui metropol

Elu Venemaa pealinnas on endiselt ülikallis. Rääkisin moskva-

lasega, kes töötab disainerina ja saab oma jutu järgi ametlikult 

kätte umbes 800 eurot, millega olevat väga raske peret toita.  

Õnneks maksab firma talle ümbrikus teist niisama palju.

Liiklusummikud on Venemaal autojuhtide õudusunenäod. Meie 

sohver rääkis, et metrooga sõidab ta hommikuti tööle poolteist 

tundi, oma autoga kulub selleks kaks kuni kolm tundi.

Muuseas, äri on isegi Punasele väljakule jõudnud ja ligi kolman-

dik sellest platsist on muudetud tasuliseks liuväljaks. Kremli 

müüri ääres olevate NSV Liidu kunagiste juhtide rinnakujude 

ees oli kõige suurem lillesülem muidugi Jossif Stalinil. See on 

mõistetav, sest kuuluvad ju praegu veel peaministri ametis  

Putinile sõnad, et 20. sajandi suurim katastroof oli NSV Liidu  

lagunemine.

Enamiku musta töö ametitest, mida pealinlased ise pidada ei 

soovi (kojamehed, prügivedajad, köögitöölised, koristajad, 

ehitajad), on hõivanud kas tadžikid või kirgiisid, kellele umbes 

paarisajaeurone palk on rohkem kui küll. Jätkub kusagil keldris 

elamiseks ja kodustelegi saatmiseks.

Kuivõrd Venemaa kihlveokontorites tehakse juba päris kõrgeid 

panuseid, et arvata ära aeg, millal Lenin mausoleumist minema 

viiakse, käisin kiiresti inimkonna geeniust ja töörahva juhti seal 

veel vaatamas. Kentsakas oli kuulda, kuidas Lenini sarka valva-

vad politseinikud, kes pidasid mind vene keelt mittemõistvaks 

välismaalaseks, viskasid omavahel ajaviiteks poolihääli nalja.

Venemaa armastab tugevaid juhte

Kokkuvõtteks võin päris kindlalt väita, et meie idanaabri prob-

leem pole ühe partei diktatuur – olgu või Ühtse Venemaa oma –, 

vaid enamiku rahva soovil põhineva avaliku demokraatiatelli- 

muse puudumine. Aastasadu on seal maal austatud kindlat võimu 

ja üht juhti, võtkem näiteks Ivan Julm, Peeter I, Stalin või Putin. 

Medvedevist peetakse nüüd vähem lugu, sest nähti, et tal 

puudub iseseisev poliitiline platvorm. Veel on palju neid inimesi, 

eriti riigiametnike seas, kes peavad Boriss Jeltsinit otseselt Vene-

maa rahvuslike huvide reetjaks, eriti Baltimaade vabakslaskmise 

tõttu.

Siinkohal nõustun USA riigisekretär Hillary Clintoniga, kes ütles 

otsesõnu, et seekordsed parlamendivalimised Venemaal polnud 

vabad. Mis saab edasi, näitab aeg.

MAAILM JA MEIE

Rait Maruste: Venemaad saavad aidata ainult 

vene inimesed ise

Ma ei olnud käinud Venemaal enam kui 20 aastat. Nähtu ja kogetu 
põhjal kujunes minus arusaamine, et kui jätta kõrvale nähtav  
klantsitud pealispind – välismaa autod, firmapoed ja kaupluseketid, 
siis Venemaa väga palju muutunud ei ole. Eriti veensid selles teles 
lõputult jooksvad heroilised sõjafilmid ning ametlikus retoorikas 
endine tuttav vastandumine läänele. Mis on omamoodi skiso- 
freeniline, sest ühest küljest tahetakse üle võtta ja nautida kõike 
seda, mida kapitalism ja lääne demokraatia loonud on, samas 
seda eitada ja vene rahvuslikku ülimuslikkust ja natsionalismi esi-
plaanile seada.

Valimistel oli otsustavaks administratiivse ressursi kontroll.  
Valitsuspartei ehitatud võimupüramiidi kontrolli ja toiduahela 
lõa otsas ripub kogu riik, eriti kõik nn büdžetnikud ehk eelarvest 
palga saajad. Surve ja kontroll on süstemaatiline ja läbiv, alus-

tades opositsiooni kandidaatide mitteregistreerimisest, nende  
halvustamisest, kuni häälte lugemise võltsimiseni. Eriti massi-
line oli võltsimine suletud territooriumitel, nagu haiglad, väeosad, 
koolid, tehased jmt, mida Venemaal on endiselt lugematul hul-
gal. Mida võimud ei osanud ette näha ja arvestada, oli interneti-
põlvkonna raske kontrollitavus.

Ega Venemaad keegi väljast aidata ei saa. Venemaad saavad aidata 
ja demokraatlikud valimised kindlustada ainult vene inimesed ise, 
öeldes selge ei mahhinatsioonidele, seistes ise oma õiguste eest, 
saates vaatlejad kõikidesse valimiste otsustavatesse punktidesse 
jne. Seda soovi ausalt talitada oli tunda valimisjaoskondade  
lihtsatest inimestest personali ja peamiselt tudengitest vaatlejate 
hulgas, kuid sissetreenitud võimulojaalsus ja hirm võimu kohaliku 
juhtkonnagi ees nullis samas need püüdlused. Venemaal puudub 
arvestatav opositsioon ja nii kaua kui see nii on, ei ole põhjust olla 
väga optimistlik selle enneolematu võimuvormi – KGB kapitalismi 
suhtes.

Foto: Kirill Kudryavtsev
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M 
ugavustsoonist väljuda on inimestele sageli 

väga kasulik. Samuti on vaja vahepeal lahkuda 

harjumuspärasest kultuuriruumist. Võõras kesk- 

kond võimaldab meil avastada nii iseennast, õppida tundma 

teisi väärtusi kui ka tajuda, et palju kritiseeritud kodumaa võib 

ikkagi olla hea koht elamiseks. Meie lahkusime oma mugavus- 

tsoonist möödunud aasta mais, mil pärast üheksa kuud  

Austraalia heaoluühiskonnas elamist suundusime seiklusrik-

kale puhkusele Kagu-Aasiasse. 

Singapuris maandudes teadsime vaid, et kahe ja poole kuu 

pärast peame olema Vietnami pealinna Hanoi lennujaamas, 

kuid kuidas ja milliseid riike läbides sinna jõuame oli  

reisijumala määrata. Kui Aasia metropolid välja jätta, oli tege- 

mist tõelise ajarännakuga ajastusse, mida vaid ajalooõpikutest 

lugeda võib.

Aasia tundub enamikule eestlastest ja lääne 

inimestest ideaalse puhkuse sihtkohana. Odav 

elu, soe kliima ja helesinine merevesi meelita-

vad aastas miljoneid turiste valgetele liivarandadele elu nauti-

ma. Samas peitub plaažide ja turismikeskuste taga palju värvi-

kirevam elu, mis paneb mõtlema meile lastetubades õpetatud 

väärtuste ja teadmiste universaalse paikapidavuse üle.

Kagu-Aasia riike ei saa lüüa ühe mütsiga. Riigid erinevad nii 

kultuuri, rahvaarvu, religiooni, majandusliku võimekuse kui ka 

haridustaseme poolest. Kui lahterdada riike pelgalt statistika 

põhjal, siis on Malaisia ja Tai edumeelsemate seas, kommu-

nistlik Vietnam spurdib neile kiiresti järele ning Kambodža ja 

Laos kuuluvad paraku maailma vähemarenenud riikide sekka. 

Kuna riisipõldudel leidub tööd kõigile, siis ühendab Kagu-Aasia 

riike pea olematu tööpuudus, kuid olgu näitena ära märgitud, 

et Laoses on keskmine palk kaks dollarit päevas.

Laose lasteaed

Just Laos ja Kambodža suutsid pakkuda reisi kõige liigutavamaid 

emotsioone. 

Laose 6,5-mil-

jonilisest elanik- 

konnast elab 

linnades vaid 

kolmandik. Ülejäänud rahvastik on end sisse seadnud 

jõeorgudesse ja mägedesse. Tavapärase küla moodustavad 

bambusseinte ja palmilehtedest katustega hütid, mis teki-

tavad tunde nagu oleks sadu aastaid ajas tagasi sattunud.  

Kohalikud küpsetavad lõkke kohal õhtusööki, lapsed jooksevad 

heinamaal koos lehmadega ja riisipõldudel on asendamatuks 

töövahendiks vesipühvel. Bussi või motorolleriga sõitmine on 

Laoses justkui takistusraja läbimine – keset sõiduteid magavad 

suured lehmakarjad, tänavatel jooksevad kitsed, sead, kanad 

ning lugematult hulkuvaid koeri.

Erinevalt Eesti ühiskonnast on töötamine ja haridus Laoses 

teisejärguline. Budismi kohaselt on maapealsete eesmärgiks 

jõuda Nirvaanasse. Sellel teel ei loe, palju inimesel on maja 

ees autosid, mitmekohaline on kontojääk ning saavutatud  

ühiskondlik positsioon. Kõige tähtsam on inimestele kar-

ma, mis koguneb positiivsest ellusuhtumisest. Naeratavast 

ja muretust elust on märke kõikjal – kui Tais, Vietnamis ja  

Malaisias üritasid müüjad meile iga hinna eest oma kaupa pähe 

määrida, siis Laose turge külastades kauplejad tihti unelevad 

võrkkiikedes ja ei karju „Sir, Madam – happy hour”. Juhtub ka 

nii, et  tuk-tuki juhid ei viitsigi sind viia, kuhu soovid.

Laose elanikkond on viimase 30 aastaga kahekordistunud. Alla 

14-aastased lapsed moodustavad 

Laose rahvastikust 36,7 protsenti 

ja Eesti mõistes pensioniealiseid 

on kõigest 3,7 protsenti! Kohalikud 

hakkavad lapsi saama väga noorelt. 

Tänavapildis näeb iga päev, kuidas 

16–17-aastased noored kantseldavad väikelapsi. Ideaalne laste 

arv peres on viis ning kui kohalikelt küsida, miks just nii palju, 

siis vastatakse stoiliselt, et osad surevad paraku ära. Väikelaste 

suremusse suhtutakse emotsioonitult kui paratamatusse tõsi- 

asja. Justkui looduslik valik, kus tugevamad jäävad ellu.

Laste kasvatamispoliitika on Laoses võrreldes meie jaoks  

harjumuspärasega väga erinev. Kuigi lapsi on palju, ei leia  

ühtegi ema käru või vankrit lükkamas. Lapsi kantakse süles või 

rätikutes, mistõttu õpivad nad ilmselt ka kiiremini kõndima. 

Austraalias on olukord vastupidine – seal ei ole imekspandav, 

kui vanemad kärutavad 5–6-aastaseid lapsi. Juba varases eas 

algav vähene aktiivsus on otsetee ülekaalule, mida Laoses 

ei eksisteeri, kuid Austraalias kohtab seevastu üle mõistuse 

palju.

Kui Eestis kaasnevad lapse 

saamisega lisaks rõõmule 

tihti ka majanduslikud 

probleemid, siis Laose ja 

Kambodža muretus ühiskonnas järglase saamine nii väga raha-

koti pihta ei löö. Neis riikides lapsed mähkmeid ei kanna ning 

vanematel pole vaja kulutada vankrite, turvatoolide ja kõrise-

vate värviliste mänguasjade peale. Lapse sünnis nähakse 

eelkõige võimalust. Agraarühiskonnas on oluline, et peres 

oleks palju lapsi, kes aitaks juba väiksena põldu harida ja karja 

kasvatada ning lööksid kaasa „pereärides”. Tihtipeale on just 

lapsed need, kes tee ääres mööduvatele turistidele ja koha-

likele puuvilju ja maisi müüvad ning pererestoranides kliente 

teenindavad või nõusid pesevad. Tavapärane on vaatepilt, kus 

vaevu kooliealine laps juhib tee kõrval suurt lehmakarja.

REIS

Väikelaste suremusse suhtutakse emotsioonit-

ult kui paratamatusse tõsiasja.

Agraarühiskonnas on oluline, et peres oleks 

palju lapsi, kes aitaks juba väiksena põldu hari-

da ja karja kasvatada.

REIS

Ajarännak 
Aasiasse
Tekst: Priit Kallakas 

Fotod: erakogu

Tekst: Priit Kallakas 

Fotod: erakogu

Eelmises Reformikirjas rääkis Priit Kallakas oma Austraalias veedetud ajast. Tema lugu jätkub sealt, kus viimati pooleli jäi – 

ees ootab kaks kuud Aasia avastamist.
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Kambodžas ja Laoses on palju noori, kes elavad suurematest 

linnadest eemal pisikestes külades ning pole kunagi oma  

külast väljaspool käinud. Nad elavad oma kinnises kogu- 

konnas ega oska ettegi kujutada, millised on teatrid, kaubandus-

keskused, liikluskeerised ja kõik muu meie igapäevasele tsi- 

vilisatsioonile omane. Ehkki hetkeks tundub, et lapsed  

kasvavad idüllilises ja muretus keskkonnas, ei ole see riigi ja 

ühiskonna arengut silmas pidades 

jätkusuutlik. Tundmata, mis asub 

väljaspool, on nad rahul oma eluga 

sellisena, nagu see on. Neil puudu-

vad ambitsioonid pürgida edasi 

ja kõrgemale, kuna nad ei tea, et 

kuhugi on üldse võimalik edasi 

jõuda. Nii jääbki Laos ja Kambodža tõenäoliselt veel pikaks 

ajaks vaeseks killustunud hõimudega agraarühiskonnaks. 

Laoses ja selle lõuna pool asuvas naaberriigis Kambodžas on 

keskmine eluiga 62 aastat. Madala eluea üheks peamiseks 

põhjuseks on kindlasti hariduse madal tase, mis tingib ka 

meditsiini olematu kvaliteedi. Külades ravitakse lahtisi luu-

murde palmilehtedega ning arstide suhtes valitseb üleüldine 

usaldamatus. Kardetakse, et luumurru korral eemaldavad ar-

stid jäseme ning seetõttu jäetakse vigastatu või haige pigem 

arstiabita. Laoses ja Kambodžas puuduvad ka ravivõimalused 

keerulisemate õnnetusjuhtumite puhuks ning vigastatud tu-

ristid lennutatakse üldjuhul Tai pealinna Bangkoki. Seetõttu 

on eriti oluline, et Kagu-Aasiasse reisides oleks väga korralik 

reisikindlustus, kuna arve, mis kaasneb Taisse lennutamisega, 

on vähemalt 30 000 dollarit ning üldjuhul seljakotiränduritel 

sellised summad reisieelarvesse ei mahu.

Vastutad ainult ise

Kindlustuse olemasolu ei ole tähtis ainult Laoses ja Kambodžas, 

vaid kogu Kagu-Aasias. On väga oluline teada, et kui midagi 

juhtub, siis abi on alati lähedal. Kagu-Aasias võib sellest ainult 

unistada ning alati on parem karta kui kahetseda. Arusaam 

ohutusest oli üks suuremaid 

erinevusi Aasia ja Austraa-

lia vahel. Kui ülehoolitsevas 

Austraalias ei tohtinud nekru- 

tid sõjaväes iseseisvalt  

isegi kätekõverdusi teha, 

kuna kardeti sõduri vigastusi, ning rohelise mandri turisti- 

radadel valvas iga vähegi ohtlikumat sammu koolitatud  

instruktor, siis Tais tüürisid saarte vahel sõitvaid ülerahvas-

tatud paate väikesed poisid ning selleks, et mõnele ilusamale  

saarele jõuda, pidi hüppama mõnikümmend meetrit kaldast  

eemal paadist vette, ujuma päästevestideta möllavatest laine-

test ja kividest hoolimata kalju äärde, kus ootas võrkredel, 

millest turistid olenemata füüsilisest võimekusest pidid üles 

ronima. Kõik justkui seikluspargis, ainult et ilma igasuguste 

turvaköiteta, rääkimata eelnevast küsimusest, kas te ujuda  

oskate.

Kagu-Aasia pakub põnevate seikluste kõrval kõiki võimalusi 

enese hävitamiseks ja ainuke, kes turisti eest hoolitseb, on ta 

ise. Seetõttu tuleb olla erinevate seikluspakettide valikul väga 

ettevaatlik. Päris hirmuäratav on viibida paadiga koopas, mille 

veetase ainult tõuseb ning äkitselt taipab ka giid, et nüüd on 

Aasias ei hinnata veel keskkonna puhtust ning 

sealne olukord on võrreldav üheksa-

kümnendate alguse Eestiga. 

viimane aeg koopast välja aerutada. Elamust kaasnes sellise 

pääsemisega küll rohkelt, kuid aeg-ajalt kõigil nii palju ei vea.

Kui Eestis on üldine arusaam, et alkohol ja ujumine ei sobi 

kokku, siis Aasias sellist põhimõtet ei ole. Laoses, kohas  

nimega Vang Vieng korraldatakse kiirevoolulisel jõel pubi-

rallisid, mis tähendab, et kolme kilomeetri ulatuses on jõgi 

ääristatud pubide ja kõrtsidega, kus lisaks tavapärasele alko-

holile pakutakse ka karmimate mõnuainetega vürtsitatud kok-

teile ja sööke.

Unustamatu ajalugu

Seikluste kõrval tasub Kagu-Aasiat külastada ka pelgalt aja-

loo pärast. 12. sajandil, mil Londonis oli vaid 30 000 elanikku, 

küündis Kambodža au ja hiilguse Angkor Wati usukompleksis 

rahvastik ligi miljoni inimeseni. Tänaseni on võimsast linnakust 

säilinud sadakond templit, millest enamik on mattumas küll 

looduse rüppe, kuid suuremad pakuvad ajaloolist elamust, 

mida Aasia rännakutel mujal ei kohta.

Loomulikult on nii Malaisias, Tais, Laoses kui ka Kambodžas 

lugematul hulgal templeid ja Buddha kujusid, mida imetleda, 

kuid Kagu-Aasia pakub palju põnevat lähiajaloo huvilistele. 

Külmavärinaid tekitavad Pol Poti kuritööd Kambodžas ning Viet-

nami sõjatandrid Ho Chi Minhi linna (Saigon) läheduses on kõik 

põhjalikumat uurimist ja avastamist väärt.

Hävinev unikaalsus

Kagu-Aasia suurimaks väärtuseks on siiski loodus: avastamata 

tihedad vihmametsad, kõrged ja võimsad kosed, rääkimata 

maalilistest korallidest ja veekeskkonna ning džunglite liigi-

rikkusest. Paraku on paljud kohalikud elanikud tundnud raha 

magusat maitset ning arendavad üha enam suuri turismi- 

keskusi, kuid seda kahjuks unikaalse looduse arvelt.

Aasias ei hinnata veel keskkonna puhtust ning sealne olukord 

on võrreldav üheksakümnendate alguse Eestiga. Vietnamis 

snorgeldades võib sageli leida imekauni koralli kõrvalt kilekoti 

või õllepurgi ning Tai randades liivapiirilt mõne hotelli ehitus-

jäätmed. 

Reisigiidina kasutasime Kagu-Aasias Lonely Planeti 2008. aasta 

reisiraamatut, mis kirjeldas erinevaid saari kui vihmametsaga 

kaetud paradiise. Kohale jõudes leidsime küll kauni liivaran-

naga saare, kuid džungli asemel laiu-

tasid endises paradiisis hotellid ja 

restoranid. 

Seega koputan iga tulevase 

seikleja hingele, sest ehkki 

meile on Aasia lõõgastus-

paik, ei tohi unustada, et 

lõbutseme kellegi teise elu-

paigas ning kui tormame 

läänelike elukommetega 

teiste koju, hävitame 

igal sammul seda, 

mida uudistama 

läksime.
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E rinevate apoliitiliste ja poliitiliste noorteühenduste 

arv ja aktiivsus näitab, et noored on Eesti ühiskonna  

aktiivne ja oluline osa ning headest mõtetest ja  

otsustusjulgusest neil kindlasti puudust ei tule. Usutavasti ei 

sea keegi kahtluse alla väidet, et noortel jagub intellektuaalset  

otsustusvõimet ja ühiskondlikku mõtlemisvõimet juba enne  

kaheksateistkümnendat eluaastat.

Siiski ei saa alla kaheksateistkümneaastased riigivõimu üldiste, 

ühetaoliste ja otseste valimiste kaudu mõjutada. Eesti ühis- 

konnas on teenimatult vähe tähelepanu leidnud võimalus lange-

tada valimisea piir kuueteistkümnendale eluaastale, nagu seda 

on teinud näiteks Austria või osa Saksamaa kohalikke omavalit-

susi.

Kes seisab noorte huvide eest?

Ka Eestis võiks teha aruka ja tegeliku eluga üht sammu astuva 

otsuse langetada valimisea piir kuueteistkümnendale eluaastale. 

Selles vanuses on noor inimene seaduse silmis süüvõimeline, ta 

otsustab ise oma haridustee üle ning võib endale soovi korral ka 

töökoha valida. Põhikooli lõpetamise järgsesse aega langeb ka 

isikut tõendava dokumendi taotlemine ning kodanikukohustuste 

teadvustamine. Sel ajal on noorel ka enamasti isiklik pangakonto 

ja raha, mille üle ta saab ise otsustada.

Vaadeldes loetelu kuueteistaastaste noorte õigustest ja kohus-

tustest, tundub hääleõigusetus valimistel iganenud piiranguna, 

seda enam, et hääleõigusega noorele uusi kohustusi lisaks ei 

teki.

Pealegi ei saa mööda vaadata asjaolust, et nii nagu enamikes 

Euroopa riikides vananeb rahvastik ka Eestis. See omakorda 

tähendab, et noorte huvidel on tulevikus üha väiksem kaal, sest 

noored valijad on eakate valijatega võrreldes üha suuremas 

vähemuses (kui praegune sündimus püsib, on Eestis 65-aastasi 

ja vanemaid aastaks 2050 praeguse ligi 17 protsendi asemel 26 

protsenti rahvastikust).

Selle tagajärjeks võivad olla erakondade suuremad püüdlused 

eakate elukvaliteedi tagamiseks ning noori puudutavad pikema-

ajalised otsused võivad jääda tagaplaanile. Seda võimalikku 

ebavõrdsust aitab vähendada noore valijaskonna suurendamine.

Poliitikaga kurssi

Siiski ei saa Austria ja Saksamaa kogemusele tuginedes väita, et 

pelgalt valimisea piiri langetamisest piisab, et 16–18-aastaseid 

noori valimistel kaalutletult osalema ergutada. Tegemist ei ole 

imerohuga iseeneses, sest nii nagu igat ühiskonnarühma peab 

ka noori poliitikaga kurssi viima ja kursis hoidma.

Nimetatud riikide kogemus näitab, et peale valimisea piiri lange-

tamise on noortele vaja edastada poliitilist haridust ka muul 

viisil. Abi võiks olla loomingulistest ja noortele suunatud meet-

metest, näiteks mitmesugustest täiskasvanult noortele või noor-

telt noortele kampaaniatest.

Eestis on heaks näiteks Eesti Noorteühenduste Liidu ning Tartu 

Noortevolikogu eelmistel riigikogu ja omavalitsuste valimistel 

korraldatud noortele suunatud varivalimised või Tartu Noorte-

volikogu korraldatav keskkooliõpilastele poliitikat tutvustav  

üritustesari „Poliitikud kooli”.

Vaja on rahva ja Riigikogu toetust

Seadusandlikku köögipoolt analüüsides ei tundugi valimisea 

piiri langetamine ületamatu raskus – isegi arvestades asjaolu, 

et see vajab põhiseaduse muutmist. Eelkõige on vaja ühiskond-

likku kokkulepet ning Riigikogus esindatud erakondade toetust. 

Valimisea piiri on võimalik langetada nii Riigikogu (seeläbi ka  

Euroopa Parlamendi) kui ka omavalitsuste valimiseks, aga ka 

ainult omavalitsuste valimiseks. Pean mõistlikuks muuta reeglis-

tikku kõigi valimiste jaoks korraga.

Põhiseadust on Eesti Vabariigis võimalik muuta kolmel viisil: 

rahvahääletuse kaudu, Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu 

poolt või kiireloomuliselt juhul, kui eelnõu algatamist toetab 80 

protsenti Riigikogu liikmetest ning poolt hääletab kaks kolman-

dikku Riigikogu liikmetest.

Järgmised omavalitsuste valimised tulevad 2013. aasta sügisel 

ja Riigikogu kiire tegutsemise korral oleks 16-aastastel võima-

lik juba siis oma hääl anda. Sellisel juhul oleks küll mõeldav  

ainult kiirmenetlus, mis tuleks teha tänavuse aasta jaanipäevaks 

(ehk poole aasta jooksul), kuna mõistliku põhimõtte kohaselt ei  

muudeta mängureegleid vähem kui aasta enne valimisi.

Kui ühiskonnas leitakse, et otsus sünniks liiga kiirelt ja mure-

kohad ei saa selgeks vaieldud, tuleks keskenduda valimisea piiri 

langetamisele 2014. aasta Euroopa Parlamendi ning 2015. aasta 

Riigikogu valimisteks.

Eesti poliitilised jõud ning noorteühendused võiksid teemaga 

aktiivselt tegeleda ning valimisea piiri langetamist pooldada. 

Noored on väärt usaldust ja hääleõigust!

Noored on 
väärt 
usaldust ja 
hääleõigust!
Tekst: Mihkel Lees, Noortekogu esimees

Hääleõigusest

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariigis 
kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas, kes teostab seda 
hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja  
rahvahääletusega. Lisaks toimuvad iga nelja aasta tagant 
kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja iga viie  
aasta tagant Euroopa Parlamendi valimised.

Eesti kodanik on hääleõiguslik kõigil valimistel, 
samuti rahvahääletusel.

Muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik on 
hääleõiguslik kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel 
ning Euroopa Parlamendi valimisel.

Eestis elav Euroopa Liitu mittekuuluva riigi 

kodanik või kodakondsuseta isik saab hääle-
tada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kuid ei saa 
volikokku kandideerida.

Hääletamiseks peab olema 18-aastane. Hääle-
tada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks  
tunnistatud, ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning 
kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema 
kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Kandideerimiseks peab Riigikogu ja Euroopa 
Parlamendi valimistel olema 21-aastane ning kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimisel 18-aastane ja vastama 
hääletamisõiguslikkuse nõuetele. Kandideerida ei tohi 
kaadrikaitseväelased. Seadusega on sätestatud, et teatud 
ametites olevad isikud ei või samal ajal olla parlamendi või 
volikogu liikmeteks. See ei takista neid kandideerimast, 
kuid valituks osutumisel tuleb neil otsustada, kas jätkata 
senises ametis või asuda täitma parlamendi või volikogu 
liikme ülesandeid.

Euroopa Parlamendi valimised viiakse läbi kõigis Euroopa 
Liidu liikmesriikides samal ajal. Isik võib Euroopa Parla-
mendi valimistel hääletada ja kandideerida ainult ühes 
liikmesriigis. Eestis elavad teise Euroopa Liidu liikmesriigi  
kodanikud peavad Eestis hääletamiseks või kandideeri-
miseks esitama taotluse, et nad kantaks valijate nimekirja.

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

Kuueteistaastasel noorel on seaduse silmis juba 
üsna palju õigusi ja kohustusi, selle taustal tundub 
hääleõigusetus  valimistel  iganenud  piiranguna.
Foto: Sille Annuk / Postimees
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„M  
aksutõus ja laenamine aitavad tõsta palku 

juba täna,” võiks kokkuvõtlikult kõlada sot-

side lipukiri, millele targu jäetakse lisamata 

lause teine pool, „saavutame selle väiksema majanduskasvu 

ja oma laste arvelt.” Ka kõrgemad maksud ei tule mitte kellegi 

muu, kui tavalise Eesti inimese taskust, ning suurem ümber-

jagamine võib tuua hetkelist kasu vaid brutonumbrina, millest 

tulumaksuaste ja muud maksud suure osa ära neelavad.

Mainekad uuringud kinnitavad seda, millest terve mõistus niigi 

aru saab – kõrgemad maksud takistavad majandust kasvamast 

ning piiravad selle kaudu nii töökohtade loomist kui ka tulevasi 

maksulaekumisi. Kui saavutadagi maksutõusuga hetkeline 

eelarvetulude kasv, jääb see siiski ühekordseks ja ajutiseks. 

Kõik riigid otsivad optimaalset maksutaset ning konkureerivad 

omavahel investeeringute ja töökohtade ligimeelitamise nimel. 

Heitlik maksukeskkond ja kasvavad määrad ei tule riigile sel-

lises konkurentsis kindlasti kasuks.

Uusi maksuideid jagub

Riigikogus ei möödu vist ühtegi istungjärku, mil sotsid ei esi-

taks ettepanekut astmelise tulumaksu kehtestamiseks. Määrad 

ja astmed on eri ettepanekutes pisut erinevates kohtades, aga 

üldpõhimõte sama – loodetakse suurt lisatulu eelarvele, mis 

toob paratamatult kaasa suure lisakoorma töötajatele.

Lisaks astmeliselt kasvava tulumaksu ettepanekule on sotsi-

delt viimase aasta jooksul tulnud ka uusi ideid, näiteks auto-   

või kinnisvaramaks. Panna inimestele kohustus maksta oma 

kodu pealt kinnisvaramaksu ja auto pealt automaksu võib olla 

ideoloogiliselt igati sotsiaaldemokraatlik, kuid ei arvesta Eesti 

oludega – kõik korteri- või majaomanikud ei ole mitmendat 

põlve püstirikkad ning kõige enam saastavad loodust (ja kanna- 

ksid maksukoormat) just odavamad autod, mida ostetakse 

mitte vihast keskkonna vastu, vaid seetõttu, et rohkemaks ei 

jätku raha.

Hajaasustusega Eestis ei ole auto mitte luksus-, vaid tarbeese 

ning idee hakata maksu koguma kõikidelt ARK-is arvele võetud 

autodelt ei kannata kriitikat. Seda enam, et kütuseaktsiisi 

kaudu kannavad autokasutajad niigi märkimisväärset maksu- 

koormat. Maksud, mis on mõnes Euroopa riigis hästi tööle 

hakanud, ei pruugi samavõrd edukad (ja õiglased) olla Eestis.

Võlakriisi põhjustas kärsitus

Võlakriisi sümboliks kujunenud Kreeka majandus on Eesti 

omast ühe inimese kohta umbkaudu 30 protsenti suurem, kuid 

palgad ja pensionid kerkisid riigi võetud laenude arvelt koguni 

kahe- või kolmekordseks. Sooviti kärsitult põhjamaist elujärge 

ning ei läbetud oodata majanduskasvu, mis palku ja elujärge 

tõstaks. Selmet majanduskeskkonna arengusse panustada ja 

kasvu soosida, anti järele igale ühiskonnas rohkemal või vähe-

mal määral eksisteerivale survele tõsta palku kiiremini, kui kas-

vas tootlikkus. Paralleeli Eesti sotsidega ei ole just kuigi raske 

leida. Jah, sotsiaaldemokraadid pareerivad, et nemad kindlasti 

ei võtaks Eestile 160 protsendi suurust laenukoormat, aga ega’s 

Kreeka plaangi polnud kohe lõhki laenata. Ikka protsent- ja mil-

jardhaaval, kuni lõpuks laenulaine üle pea lööb ja riigi makse-

jõuetus välja kuulutatakse.

Ei ole ju ka Eestis võõrad streigid, mis nõuavad avalikus  

sektoris kohest palgatõusu 20, 30 või 40 protsendi ulatuses. 

Vastutustundlik poliitik rehkendab palganõudmistele vastates 

ka riigieelarve võimalustega, lahke poliitik jätab selle osa va-

hele. Ka Eesti sotsid kalduvad olema pigem lahked kui vastutus- 

tundlikud ning, mis veelgi hullem, pigem kärsitud kui ratsionaalsed.

Õige eeskuju eeldab ka õigeid otsuseid

Mõistetav ja õige on seada Eestile eeskujuks Põhjamaid, kuid 

seda tehes tuleb taibata, et Põhjamaade elatustasemeni jõud-

mine on võimalik üksnes majanduskasvu abiga, mitte lihtsalt 

avalikke kulutusi tõstes.

Nii lihtne on unustada 50 aastat kestnud okupatsioon (mille 

toimumise uus-sotsid üldse küsimuse alla seavad) ja fakt, et 

sisuliselt nullist alustanud majandusega Eesti on viimase kahe 

kümnendiga arenenud kiiremini kui saatusekaaslased. Kiire-

mini kui oodati ja loodeti, kiiremini kui võimalikuks peeti.

Kui hoiame oma majanduskliima Põhjamaadest atraktiivse- 

mana, maksukeskkonna stabiilsena ning hariduse kvaliteedi 

tõusvana, on kindlasti võimalik ka Põhjamaade elujärjele  

jõuda, kuid see ei saa juhtuda üleöö ning laenu ja maksutõusu 

arvelt. Võib ilkuda, kas 2007. aastal välja käidud pikaajalise  

visiooni täitmiseks läheb 15 või 17 või 20 aastat, aga keegi 

ei saa öelda, et Reformierakonna poliitika meid selles suu-

nas ei viiks. Ilguti ju ka 1999. aastal seatud eesmärgi üle viia  

majanduskasvuga keskmine palk 4500-lt 9000 kroonile ning 

peeti seda ilmvõimatuks. Eesmärk täideti, ja kuhjaga, kuigi 

aega läks nelja asemel kuus aastat.

Sotside üha teravamates väljaütlemistes ja valitsusliidu 

ründamises võib näha lootust tõusta tuhmunud säraga  

Keskerakonna asemel suurimaks opositsioonijõuks. Hoogu 

koguv ideoloogiline debatt tuleb kahtlemata Eesti poliitikale 

kasuks ning mida selgemad on erakondade tulevikuvaadete 

erinevused, seda lihtsam on valijatel ka oma otsust teha.

Ajal, mil suur osa Euroopast sipleb võlakriisis, püüavad 

Eesti sotsiaaldemokraadid jätkuvalt pead tõsta ning Ees-

tis ellu viia sotsiaalriigi läbikukkunud mudelit. Euroopa  

kiireima majanduskasvu vahetamine suurema maksu-

koormuse ja võla vastu ei ole kindlasti selline tulevik,  

millega Reformierakond saaks nõustuda, räägib Riigikogu 

liige Taavi Rõivas.

Sotsialistlik 
kärsitus

Maksud, mis on mõnes Euroopa riigis hästi 

tööle hakanud, ei pruugi samavõrd edukad 

(ja õiglased) olla Eestis.

Mida selgemad on erakondade tuleviku-

vaadete erinevused, seda lihtsam on vali-

jatel ka oma otsust teha.

Tekst: Taavi Rõivas
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Sotsiaaldemokraadid pareerivad, et nemad 
kindlasti ei võtaks Eestile 160 protsendi suu-
rust laenukoormat, aga ega Kreeka plaangi 
polnud kohe lõhki laenata. Ikka protsent- ja 
miljardhaaval, kuni lõpuks laenulaine üle pea 
lööb. Foto: Yannis Behrakis



HEA TEADA

Kuidas viia enda elu 
järgmisele tasandile? II osa
Tarmo Tamm

Eelmises Reformikirjas alustas Reformierakonna koolitusnõunik Tarmo Tamm lugudesarjaga, mis aitab motiveerida tegut- 

sema ja eesmärkide saavutamiseks õigeid samme astuma. Seekord jagab Tarmo üheksat põhimõtet, mille abil oma elu 

uuele tasandile viia.
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      Otsusta ära, mida sa täpselt 
tahad. 

Tegelikult ei ole niivõrd oluline otsustada, 

mida sa tahad (sest enamik meist tahab 

kõike korraga ja kohe), vaid mida sa kõige 

rohkem tahad.

Selleks, et sul oleks lihtsam asju pers-

pektiivi panna, võid esitada endale kolm 

küsimust:

- Mida sa teeksid siis, kui sa teaksid 

täiesti kindlalt, et ei kuku läbi?  - Mida sa 

teeksid, kui sul oleks elada aasta? Mille ja 

kelle peale kulutaksid oma väärtuslikku 

aega?  - Kui sa võidaksid täna lotoga 100 

miljonit eurot, siis millega sa enda päevad 

sisustaksid?

      Ole valmis tasuma edu eest 
ettemaksu!
On natuke naiivne eeldada, et suudad 

enda elukvaliteedi tõsta järgmisele 

tasandile ilma suuremate muudatuste või 

ohverdusteta. Ole realistlik ja ära looda, 

et sulle kõik kiirelt sülle kukub. Sa pead 

loobuma paljudest headest asjadest täna, 

et teha ruumi veelgi parematele asjadele 

tulevikus.

      Lepi sellega, et ainus, mis viib 
eduni, on raske töö pikema peri-
oodi jooksul! 

Hoia eesmärk silme ees ka siis, kui tun-

neli lõpus ei paista valgust. Arvesta, et 

enamik inimesi ülehindab seda, mida 

nad on võimelised saavutama ühe aas-

taga, kuid alahindab seda, mida nad on 

võimelised saavutama kümnega.

      Kahekordista enda läbikukku-
miste arvu! 

Kui sa pole kunagi ühtegi viga teinud, siis 

pole sa ka kunagi midagi uut proovinud. 

Selleks, et areneda ja enda elu järgmisele 

tasandile viia, pead sa tõenäoliselt proo-

vima palju uusi asju, tegutsema väljas-

pool oma mugavustsooni ning vahel ka 

põruma. Pole juhus, et inimesed, kes on 

kõige rohkem edu saavutanud, on sageli 

just need, kes on varem kõige rohkem 

läbi kukkunud.

      Motivatsioon tõmbab käima, aga 
harjumused hoiavad töös. Ära karda 
rutiini! 

Öeldakse, et harjumused tekivad kolme 

nädalaga. Nende kolme nädala jooksul 

tuleb sul ennast sundida, kuid hiljem läheb 

lihtsamaks ning seejärel pead lihtsalt 

hoogu üleval hoidma. Pikaajalise tulemuse 

toob see, kui edu saavutamiseks vajalikud 

tegevused muutuvad loomulikuks osaks 

sinu elust – need peavad muutuma harju-

musteks. 

     Võta vastutus enda tulemuste 
eest!

Kõik, mis sinu elus praegu on, on 

eelkõige sinu enda tegutsemise või 

tegevusetuse tulemus. Ole enda vastu 

aus ja võta vastutus. Ohjad on sinu, mitte 

kellegi teise käes – pane asjad toimima!

Võitjad süüdistavad enda ebaedus 

eelkõige iseennast ja otsivad lahendusi. 

Kaotajad süüdistavad kõiki peale iseenda 

ja otsivad vabandusi.

       Vali hoolega, kellega suhtled.  

Öeldakse, et sa oled keskmine viiest 

inimesest, kellega sa kõige rohkem läbi 

käid. Sinu parimad sõbrad peaksid olema 

need, kes toovad sinus välja parima, 

mitte need, kellega on äge ennast igal 

nädalavahetusel teadvusetuks juua.

       Ära ole kade. 

Kui kellelgi läheb hästi ja ta saadab korda 

suurepäraseid asju, siis ära ole kade. Ka-

suta teda eeskuju ning õppematerjalina, 

sest mida iganes keegi on korda saatnud 

või teinud, suudad ka sina, kui käitud, 

mõtled ning tegutsed sarnaselt.

       Aita ka teistel eesmärke saa-
vutada.  

Mida külvad, seda lõikad. Sa võid 

saavutada elus kõik, mida soovid, kui 

aitad piisavalt paljudel inimestel saa-

vutada seda, mida nemad soovivad. Väga 

vähesed inimesed on tippu jõudnud ilma 

igasuguse abita.

Pea meeles, et väikesed muudatused 

sinu mõtlemises või tegutsemises võivad 

kaasa tuua suuri muudatusi tulemustes. 

Loodan, et suudad end juba sel aastal 

ületada ning viia enda elu järgmisele 

tasandile!

SÜNDMUS

Talvepäeva meeskondliku 
üldvõidu said pärnakad.Laevagolfi löögivalmis on 

Pärnu MKO juht Andrus Soopalu.

Kõige lõbusamad võistlused on ikka kelguga.

Kõige rohkem põnevust pakkus jääkeegel, oma 
viskekorral on peakontori juhataja Kadri Tamme.

Jahimehesuuskadel suusatamine ei olegi nii kerge kui 
esmapilgul tunduda võib, vasakult Kadri Tamme Jaan 

Vahenõmm, Andrus Soopalu ja Karin Pärtel.

Jääkeegli võitjad Pärnumaa arendusjuht Erki 
Melts, Riigikogu liige Jüri Jaanson, Haabersti 

PKO juht Karin Pärtel ja Vahur Teppan.

Krõbedast külmast hoolimata kogunes veebruari esimesel pühapäeval Jõulumäele seltskond rõõmsaid reformikaid, et ühiselt 

talvemõnusid nautida.  Fotod: Erki Melts

Talvepäev 
Jõulumäel
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A 
lgatust kannab veendumus demokraatia eelistes 

muude riigi- ja ühiskonnakorralduste ees ja aru-

saam, et demokraatia omakorda põhineb maailma-

vaadete dialoogil, konkurentsil ja koostööl, mida kannavad 

erakonnad. Demokraatia on seda tugevam, mida teadliku-

mad on inimesed selle olemusest ja toimemehhanismidest,  

maailmavaateliste valikute sisust ja nende peegeldumisest 

rahva igapäevaelus. Sestap on ka kõnealuste sihtasutuste 

töönimetusena välja pakutud Demokraatia Arendamise Sihta-

sutus.

Demokraatlik mõttelaad Eestis kujunes 
sakslaste abiga

Mõte ei ole uus, koos kõigi muude normaalse elukorralduse 

juurde tagasipöördumise ideede ja algatustega oli see mõnelgi 

korral teemaks juba Eesti iseseisvuse taastamist ette valmis- 

tades. Oli ju pool sajandit totalitaarsete režiimide kütkes

ähmastanud ettekujutust demokraatiast kui kodanike endi 

riigist ja sundinud unustama vastavaid harjumusi, mis  

okupatsioonide-eelse vabariigi lühikese ajaloo jooksul polnud 

jõudnud veel sügavalt juurdudagi.

Rahvavõimu toetavate maailmavaateliste asutuste prototüüp 

pärinebki samataolisest olukorrast – need kutsuti ellu natsis-

mijärgsel Lääne-Saksamaal, enesestmõistetavalt riigieelarve 

toel, aitamaks ühiskonna teadvusest ja elupraktikast hajutada 

totalitarismi hämu ning taasrajada normaalne mitmeparteiline 

demokraatia. Eestile käis analoogiliste mõttekeskuste loomine 

Detsembri alguses algatas Riigikogu Põhiseaduskomisjon 

ühehäälselt erakonnaseaduse täiendamise eelnõu, et luua 

õiguslik alus poliitilisi maailmavaateid uurivate, arendavate 

ja levitavate sihtasutuste tekkeks.
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Tekst: Paul-Eerik Rummo

Demokraatia 
Arendamise 
Sihtasutustest

majanduslikult raskel üleminekuajal üle jõu, kuid seda tänu- 

likumad oleme just neile Saksa asutustele – liberaalide  

Naumanni, konservatiivide Adenaueri ja sotsiaaldemokraatide 

Eberti fondile, kes suuresti aitasid kaasa demokraatliku mõtte-

laadi ja praktika kujunemisele Eestis. Sarnaseid institutsioone 

töötab ka mitmel pool mujal (näiteks USA-s ja Rootsis).

Sihtasutuste kolm põhilist tegevusharu

Ei saa ka unustada, et nagu mistahes elav nähtus, nii ei ole  

demokraatiagi kõige oma selge põhiolemuse juures midagi 

igavesti ühesugusena antut ja tardunut. Ta on arengus, tema 

ilmingud muutuvad. Seejuures tuleb suuta vältida tema  

pöördumist iseenese vastu, mille tulemuseks oleks kaos ja  

diktatuurid.

Kõnealuse eelnõu järgi oleks neil ilmavaatelistel sihtasutustel 

(mille looks rahva mandaadi saa-

nud parlamendierakonnad, kuid 

seisaks neist oma tegevuses 

eraldi ja sõltumatutena) kolm 

põhilist tegevusharu.

Esiteks eeldab tõhusa poliitika 

ajamine kiiresti ja tihti heitlikult 

muutuvas maailmas tugevat teadmiste, teooria ja analüüside 

baasi, mis peab pidevalt uuenema. Poliitiliste lahenduste vari-

andid, mida rahvale välja pakutakse, ei saa tänapäeval kuidagi 

tulla lihtsalt „lambist” või vanast rasvast ega põhineda juhus-

likel tähelepanekuil. See tähendab süsteemselt töötavate ja 

omavahel suhtlevate maailmavaateliste mõttekodade vajalik-

kust, kes korraldavad ja viivad läbi uuringuid ja analüüse poliiti- 

liste otsuste ettevalmistamiseks.

Teiseks tuleb pidevalt laiendada demokraatia kandepinda  

kodanikuteadlikkuse levitamise ja süvendamise teel.  

Demokraatiat ei kanna kaugeltki vaid kutselised poliitikud, 

demokraatiat kannab kogu rahvas ja iga üksik inimene. Ilma 

vastava valmisolekuta, ilma teadmiste, vilumuste, debati- ja 

koostööoskusteta ei tule sellest midagi välja. See eeldab  

pidevat kodanikuharidust, mille keskustena toimimine oleks 

niisamuti kõnealuste sihtasutuste ülesandeks, mille täitmiseks 

on hea kaasa tõmmata teisi vabaühendusi, aga ka näiteks 

nõustada riiki ühiskonnaõpetuse arendamisel koolides, mille 

praeguse seisuga ärksamad noored just eriti rahul ei ole.

Kolmandaks rahvusvaheline koostöö, toetamaks ja täien- 

damaks riigi jõupingutusi Euroopa Liidu naabruspoliitika ellu-

viimisel. Mõistagi on sellel oma tugev julgeolekupoliitiline  

aspekt. Ühtlasi oleks see ka mingisugunegi tänuvõla  

tasumine neile organisatsioonidele, kes omal ajal meid demo- 

kraatia defitsiidist üle aitasid ja osalt seda veel praegugi  

teevad. Neilt õpitut ja enda juures kodus rakendatut tasub  

edasi anda naabritelegi.

Erakondadest rangelt lahus

Enesestmõistetav on, et nende sihtasutuste toimimine, juhti-

mine, rahastamine ja aruandlus on erakondade omast rangelt 

lahutatud. Mingil juhul ei tohi sihtasutuse tegevuse eesmärgiks 

olla oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljen-

damine ega riigivõimu ja 

kohaliku omavalitsuse 

teostamine. Sihtasutused 

ei tohi osaleda valimis-

kampaania läbiviimisel 

ega konkreetse poliitilise 

erakonna või tegevpoliiti-

ku propageerimisel, nende 

juhatuses ei või töötada ministrid, Riigikogu liikmed, Euroopa 

Parlamendi liikmed, erakonna juhatuse liikmed ega palgalised 

töötajad ning mõistagi mitte ka Erakondade Järelevalve Komis-

joni liikmed, kellele langeb kohustus hoida silma peal, et 

nimetatud nõudeid ei rikutaks.

Jutt on avalikust maailmavaatelisest ja ülddemokraatlikust hari-

duslikust, akadeemilisest ja nõustamistegevusest. Tulemuseks 

peaks olema teadlikum, haritum, ühiskondlikes protsessides 

konstruktiivselt kaasategev kodanikkond. Usun, et esialgsetele 

kahtlustele ja koguni vandenõuteooriatele vaatamata jõuab 

arusaamine selliste keskuste hädavajalikkusest pärale.

Põhiseaduskomisjon kutsub eelnõu menetlemises kaasa tege-

ma vabaühendusi ja teisi, kes on selle suhtes ilmutanud olgu 

kriitilist, olgu toetavat huvi. Küsimuskava on laiali saadetud. 

Midagi ei tehta uisapäisa.

Usun, et esialgsetele kahtlustele ja koguni 

vandenõuteooriatele vaatamata jõuab 

arusaamine selliste keskuste hädavajalik-

kusest pärale.

Demokraatia on seda tugevam, mida teadli-

kumad on inimesed selle olemusest ja 

toimemehhanismidest, maailmavaateliste 

valikute sisust ja nende peegeldumisest 

rahva igapäevaelus. 

Paul-Eerik Rummo usub, et esialgsetele 
kahtlustele  ja  vandenõuteooriatele  
vaatamata  jõuab arusaamine demokraatia 
arendamise keskuste hädavajalikkusest 
pärale. Foto: Kristjan Lepp.



„A    utod on kogu viimase sajandi olnud meestele aja-

lise ja märgilise tähendusega. Vanu albumeid lehit-

sedes on ju alati üllatusmomente – oi kui äge aeg 

oli! Väikese poisina ei suutnud ma ära imestada, miks vanemad 

mehed mingeid vanu igavaid mootorrattaid ja vankreid puti- 

tavad, aga hiljem mõistsin, et neil oli nendega mingi suhe olnud,” 

räägib Andre, kes nooruses tegeles kunagise ralliässa Vello  

Õunpuu juhendusel veidi ka kardispordi ja rallisõiduga.

Igal sõidukil oma lugu

„Autojuhtimise õppisin Pobedaga selgeks juba 10-aastaselt. 

Kuna mul puudus pere (rahaline) tugi ja nõukogude ajal polnud 

ka sponsoreid, tuli see kallivõitu spordiala maha jätta. Tädimehe 

vana Volgaga sai harva sõidetud, aga ... milline emotsioon see 

oli!” jutustab parlamendisaadik. Andre esimene päris oma sõidu-

auto oli ikka Zaporožets, siis tulid erinevad Žigulid, edaspidi juba 

läänemaailmas toodetud autod.

Armastus vene autode vastu aga jäi. „Praeguseks peame  

väikest kollektsiooni koos erakonnakaaslasest onupoja Artiga. 

Soovime, et igal sõidukil oleks oma lugu, mis teda väärtustaks. 

Samuti on tähtis, et neid ei uuendataks, vaid masinad püsiksid 

originaalsena, sellisena nagu nad tegelikult tänavapildis olid.  

Ülevaatustelt saame alati märkuse, et esineb roosteplekke ja õli 

vahel tilgub. Aga kui on vana, siis roostetabki ja tilgub natuke.  

Ka Vana Volga Klubi kokkutulekutel oleme tähelepanu saanud 

just originaalsuse tõttu, mitte läike ja sileduse pärast,” selgitab 

Andre põhimõtteid, millest hobiautode puhul lähtub.

Hobi ühendab

Rahaga ei ole võimalik ühtegi tõelist hobi mõõta. „Õnneks on 

raha vähe ja see aitab vaid läbimõeldud kulutusi teha,” naerab 

mees. Lisaks on tore vanemaid inimesi külastada ja neid rõõmus-

tada, et kellelgi on veel huvi omal ajal mõttetult kokkuostetud 

autojuppide vastu. „Tihti pole neid endale vaja, aga näed,  

Vanade vene 
autode lummuses
Vanade vene autode huvilisi on reformierakondlastest Riigi- 

kogu liikmete seas mitmeid. Andre Sepp rääkis Reformi-

kirjale, et kuulis lapsena, kuidas raadios lauldi: „ ... on Volga 

uhke kaunitar ja Moskvitš baleriin” ning see laul on mõju-

tanud päris tublisti tema edasist elu ja pere eelarvet.

kuidas silm läheb särama, kui lubad ikka kasutusse võtta! 

Hoiame oma rariteete kodu lähedale renditud garaažides ja 

suurim mure ongi paremad hoiutingimused. Väga palju sõite 

ei planeeri, aga igaühega tu-

leb ikka suvel väike ring teha. 

Iga-aastased Volga Klubi kok-

kutulekud on toredad. Oleme 

sõpradega teinud ka „Top Geari” 

laadseid võistlus-väljasõite. Va-

hel küsib mõni sõber stiilipeoks 

või pulmaautoks. Sel aastal plaanime vanade mootorratastega 

Peipsiveeret külastada,” teeb Andre kokkuvõtte argipäevadest.

Ta on valmis arvamust avaldama ka tulevikuautode kohta. „Elektri- 

autosse peame kõik suhtuma kui innovatsiooniprojekti. Kaua 

võib sisepõlemismootori tööpõhimõte ainuvalitseda? Iga algus 

on raske, naerda on väga lihtne, aga uuendusi vajame me kõik. 

Eestis liigub muide praegu ka elektrimootoriga vana Pobeda, nii 

et kõik on võimalik, kui vaid tahta.”

Lõpetuseks räägib vanadest 

vene autodest huvituv Riigikogu 

liige Andre Sepp tõestisündinud 

loo, mis juhtus autovaruosade 

kaupluses: „Läksin Tallinnas asu-

vasse autoosade kauplusesse 

oma Žigulile juppe ostma. Kõigepealt vastas müüja küsimusele, 

kas kaardiga saab maksta, et kui sul tõesti raha ei ole, siis maksa 

kaardiga. Lugesin sularaha kokku ja natuke jäi puudu. Küsisin 

väikest allahindlust, kuna ostsin päris palju kaupa. Samalt müü-

jalt sain vastuse: „Nalja teed või, mul pole siin kaubal ühtegi 

juurdehindlust, mida saaksin alla hinnata.” Vat nii tuleb äri teha!”

On tähtis, et masinad püsiksid origi-
naalsena, sellisena nagu nad tegelikult 
tänavapildis olid.

VOLGA
GAZ 21G

1969

Zaporožets
ZAZ 968A

1976

Zaporožets
965 

„MUHK”

Moskvitš
IŽ 412 

1971

Žiguli
VAZ 2101 

1971

mootorratas
IŽ 56 

1959

„Ostetud sõitvana, leidsin Lasnamäelt. Ühe perekonna käes olnud 
35 aastat. Pole kunagi üle värvitud. Endise KGB ohvitseri auto, 
toodud Kiievist uuena. Ostu-müügi hetk oli siiras ja pisaratega. 
Andsin lubaduse autot hoida ja vahel eelmisele omanikule helis-
tada. Olen seda lubadust pidanud.”

„Ostetud Loksalt sõitvana. Ühe pere käes olnud kogu aja. Omanik 
oli väga pedantne – auto peab käivituma alati esimesest 
võtmepöördest. Ja nii on tänaseni.”

„Minu naise vanaisa auto, mille kapoti siseküljele on veel OTK-
paber liimitud. 1972. aastal toodi selle autoga minu abikaasa 
sünnitusmajast koju. Auto oli vahepeal müüdud, aga tänu Face- 
bookile leidsin üles ja ostsin tagasi.”

Žiguli VAZ 2101 (1971). „Kingiti sünnipäevaks, minu sünniaasta-
käik. Tallinna vedurijuhi abikaasa auto. Vedurijuht hukkus traagi- 
liselt ja abikaasa pidas autot mehe mälestusena. Helistame  
sellegi endise omanikuga päris tihti.”

„On taastamisel, sest seisis ja ootas Emexisse viimist, jõudsin päev 
varem ta endale küsida.”

„Originaalne helesinine täies headuses.”

Andre autod

HOBI HOBI

Foto: erakogu



Avaliku teenistuse seaduse 
eelnõu valikküsimusi
Avaliku teenistuse seaduse (ATS) eelnõuga on palju tööd tehtud. Eelnõu on käinud kooskõlastusringil eri ministeeriumides 

ja organisatsioonides, kes on esitanud oma arvamused ja märkused. Reformikiri annab kokkuvõtliku ülevaate võtme- 

küsimustest, mille üle eelnõu kokkupanemisel arutletakse.

HÜVED

KONKURSID JA ROTATSIOONAMETNIKU MÕISTE

Kehtiv ATS 

Palk koosneb ametipalgast ja lisatasudest teenistusstaaži, 
võõrkeelte oskuse, akadeemilise kraadi ja nõutavast tulemus-
likuma töö eest.
Puhkus 35 kalendripäeva, millele lisandub teenistusstaažist  
tulenev lisapuhkus kuni kümme kalendripäeva.
Lisatasud.
Puhkusetoetus kuni ühe kuu ametipalga ulatuses.
Riikliku vanaduspensioni suurendamine 10-50 protsendi võrra, 
sõltuvalt avaliku teenistuse staažist.
Koondamishüvitiseks 2-10 kuu ametipalk (sõltuvalt avaliku 
teenistuse staažist).
Hüvitis teenistusülesannete täitmisel töövõimetuks jäämise või 
hukkumise korral.

     Uus ATS eelnõu

Palk on 100 protsenti põhipalk, millele lisaks võib juhtimis-
instrumendina maksta muutuvpalka (max 20 protsenti inimese 
palgast), mille kogumaht piiratakse iga aasta eelarve menetle-
misel näiteks viie protsendiga asutuse palgafondist. See palga- 
fondi piirang tagab, et muutuvpalk ei saa valdavaks, vaid seda 
kasutatakse vaid vajadusel. 
Palgakorralduse läbipaistvuse tagamiseks avalikustatakse 
kõikide ametiasutuses töötavate ametnike palgad avaliku  
teenistuse veebilehel. Kord aastas tehakse Riigikogule ja see-
läbi avalikkusele avaliku sektori palkadest põhjalik ülevaade.
Võrreldes töölepinguseaduses sätestatud 28 kalendripäevaga 
pikem puhkus – 35 kalendripäeva. See kompenseerib streigi-
piirangut ja vähendatud tegevuspiiranguid.
Hüvitis teenistusülesannete täitmisel töövõimetuks jäämise või 
hukkumise korral.
Pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolevale 
mittetöötavale abikaasale makstakse igal kuul abikaasatasu.
Koondamishüvitis võrdne töölepinguseaduses ettenähtuga (ühe 
kuu keskmine palk).

Tekst: Kätlin Ots

Uut avaliku teenistuse seadust on oodatud 2001. aastast, mil 

tollane justiitsminister selle esimest korda Riigikogule üle andis. 

Uues seaduses on nii Reformierakonna kui ka meie koalitsiooni- 

partneri, IRL-i olulised põhimõtted sees ning loodame, et  

selle valitsuse suurim reform kõrghari dusreformi kõrval –  

avaliku teenistuse kaua oodatud kaasajastamine saab teoks 

juba lähiaastatel.

Uue avaliku teenistuse seaduse osas on kindlasti ka vastuseisu. 

Ametiühingud soovivad näiteks suuremat streigiõigust, et kõik 

ametnikud saaks streikida. Seda eelnõu siiski ei luba, küll  

vähenevad ametnikele tegevuspiirangud ja töölepingulistele 

töötajatele need kaovad. Üldiselt on sellega töötanud RE ja IRL-i 

töörühm leidnud, et eelnõu tasakaalustab üsna hästi kohus-

tused ja hüved.

v

Avalikul sektoril on erinevaid funktsioone. Osa neist, näiteks poliitika 
kujundamise ja kontrollimise rolli saab täita vaid ametniku staatu-
ses inimene. Samuti on rolle, mille täitjatel ei pea olema ametniku- 
staatust ja nad võiksid oma töötingimuste kujundamisel olla vabamad. 

Uue avaliku teenistuse seadusega tehakse seda jaotust selgemaks 
ning seeläbi kaovad näiteks tegevuspiirangud (nagu ettevõtluspiirang) 
neilt, kellele need pole põhjendatud. 

Modernne avalik teenistus soodustab seal töötavate inimeste 
arenguvõimalusi ja lihtsustab liikumist avaliku teenistuse sees. 
Konkursside põhimõtte tähtsustamine avab avalikku teenistust ka 

väljapoole ning hoiab avaliku teenistuse pidevalt uuenevana ning 
kindlustab uute inimeste liikumise mõlemas suunas.

Kaasaegse avaliku teenistuse eesmärk on saavutada palgasüstee-
mi läbipaistvus ja lihtsus, et oleks võimalik aru saada, millise töö 
eest kui palju palka makstakse. Makstavad hüved peaksid olema 
sarnasemad erasektorile, kus töötab enamik eestimaalastest.

Uue palgasüsteemi puhul suureneb põhipalga osakaal ning  
muutuvpalga osakaal määratakse iga aasta eelarvega. See tagab, 
et avalikus teenistuses töötaval inimesel on selge palk ja ta ei sõltu 
muutuvpalga osast. Avalikkusel on jällegi palkadest selge üle-
vaade. Uue ATS-iga tehakse kõik palgad avalikuks.

Kehtiv ATS 

Kõrgemaid ametnikke nimetatakse ametisse üldjuhul avaliku 

konkursi alusel. Avaliku konkursita võib ametisse nimetada 

näiteks ajutisi asendajaid, kohusetäitjaid konkursi korras täide-

tavale vabale ametikohale ja ametialase edutamise korras.

Kehtiv ATS ei sisalda rotatsiooni mõistet, kuid on olemas võima-

lused ametniku liikumiseks.

     Uus ATS eelnõu

Vaba ametikoha täitmiseks on võimalik:

   korraldada avalik konkurss;

   korraldada sisekonkurss (ka tööperesisene, näiteks   

   kõikide asutuste seadusloome juristide hulgas);

   avaliku konkursi luhtudes ametisse nimetada nõue  

   tele vastav isik kuni neljakuulise katseajaga ilma  

   konkurssi korraldamata ning kui isik osutub katseaja 

   jooksul ebasobivaks, vabastatakse ta teenistusest ja 

   korraldatakse uus sise- või avalik konkurss;

   viia ametnik üle kokkuleppelise üleviimise 

   (rotatsiooni) korras.

Kehtiv ATS 

Ametiasutuses töötavad isikud on ametnikud (sõltumata nende 
funktsioonist) ja tehnilist tööd tegevad isikud on abiteenistujad 
(töötavad töölepinguga).

     Uus ATS eelnõu

Avaliku võimu teostamise rolli kandvatel töökohtadel töötavad ini-
mesed jäävad ametniku staatusesse. Töölepingu alusel hakkavad 
töötama need, kes selgelt avaliku võimu ei teosta, vaid teevad seda 

toetavat tööd. Sellised isikud on näiteks ministri nõunikud, raamatu- 
pidajad, personalitöötajad, hankespetsialistid, haldustöötajad ja info- 
tehnoloogid.

Muudatus võtab piirangud maha neilt, kellele need laienema ei 
pea, ja annab võimaluse näiteks tugiteenuste osas teha asutuste ja 
erasektori vahel paindlikumalt koostööd. Nii ei pea igas asutuses 
olema oma IT-meest, vaid seda teenust võib mitme asutuse peale 
kas korraldada või teenusena sisse osta, nagu juba tehakse.

64 65

HEA TEADA HEA TEADA



Kõrgharidus maksumaksja 
kulul kõigile võimekatele

HEA TEADA

Parlamendis heakskiidu saanud ülikooliseadusel on kolm peamist eesmärki: tõsta hariduse kvaliteeti, tagada parem 

juurdepääs kõrgharidusele ning otsesem väljund tööturule.

1 Riigi kulul õppimiseks peab 
üliõpilane ületama talle õppeasutuse 
poolt ette antud sisseastumislävendi ning 
läbima õppekava täismahus, 60 EAP-d 
aastas. See kehtib reeglina eestikeelse-
tel õppekavadel ning avalik-õiguslikes 
ülikoolides, kuid seadus jätab neis punk-
tides ka teatavate erandite tegemise 
võimaluse. Näiteks võib ka erakool taot-
leda riigi rahastamist vastaval õppekaval.

2 Riiklik koolitustellimus sõlmi-
takse tulemuslepingutega ja kaovad ära 
riigieelarvelised ning riigieelarvevälised 
õppekohad. Riik ja õppeasutus fikseerivad 
õppe, rahastamise ja muud tingimused 
tulemuslepinguga.

3 Kui üliõpilane õpib täiskoormu-
sega ja omandab õppekavast 100 
protsenti (60 EAP-d aastas), siis maksab 
tema õpingute eest riik ehk maksu- 
maksja. Kui 60 EAP asemel läbitakse 
aga näiteks 58 EAP-d, siis tuleb üliõpila-
sel tegemata jäänud kahe EAP eest ise 
maksta (kuid ülikool võib ka otsustada 
selle eest raha mitte võtta).

4 Akadeemilise puhkuse ajal võib 
ka edaspidi õppetöös osaleda, kuid eksa-
mid ja arvestused tuleb sooritada õppetöö 
korralisel ajal.

5 Tulles vastu tudengite soovile, 
muutsime ainepunktide tegemise paindli- 
kumaks – kumulatiivseks (näiteks kui 
esimeses semestris sooritatakse 40 
EAP-d, siis võib teises teha 20). Oluline 
on, et esimeses semestris sooritataks 
minimaalselt 30 EAP-d ning aasta peale 
kokku 60.

6 Kui õppekoormus langeb alla 
75 protsendi, siis käsitletakse üliõpilast 
osakoormusega õppurina ning ta peab 
oma õpingute eest osaliselt ise maksma. 
Kui aga koormus langeb alla 50 prot- 
sendi, siis ei laiene õppurile enam üli- 
õpilase soodustused ning teda käsit- 
letakse kui eksterni ja õppekulud tuleb 
õpilasel endal katta täies osas.

7 Erakapitali kaasamist kõrghari-
dusse ei piirata. Seaduses on säte, mis 
lubab nii ettevõtetel kui ka eraisiku-

tel taotleda oma vahendite eest õppe-
kava avamist ja õppekohtade loomist. 
Oluline on, et vastuvõtt neile kohtadele  
toimuks üldise konkursi alusel. Seeläbi 
tekib tihedam side tööturuga ning selle  
vajadustele saab kiiremini reageerida.

8 Kirjeldatud seadusega paral-
leelselt käsitleme ka uut stipendiumite 
ja vajaduspõhiste õppetoetuste süsteemi. 
Kuigi viimane tuleb Riigikokku arutlusele 
eraldi seadusena. Nii stipendiumite kui 
ka vajaduspõhiste õppetoetuste eesmärk 
on tagada kõrgharidusele parem juurde-
pääs.

Kõrgharidusreformiga töötati ligi pool  
aastat. Kaasasime seadusloome protsessi
kõik erinevad osapooled ning arvesta-
sime komisjonis suurt osa tehtud  
muudatusettepanekutest. Ülikooliseadus 
jõustub 1. jaanuaril 2013 ja kehtib  
üliõpilastele, kes immatrikuleeritakse 
2013/2014. õppeaastal.

PERE- JA LASTESÕBRALIKKUS

VEEL OLULIST UUELE ATS-ILE ÜLEMINEKUL

v

v

Avalik teenistus peaks olema pere- ja lastesõbralik ja andma kaitse 
väikest last kasvatavatele vanematele. Samuti peaks see andma  

võimaluse näiteks perekondlikel põhjustel loobuda ressursimahukast 
koolitusest, keelduda ületunnitööst või kellegi asendamisest.

Kodakondsuspiiranguid ei muudeta ja üldjoontes jäävad kehtima  

samad piirangud, mis praeguses ATS-is.

Seni kogutud, kuid kasutamata lisapuhkusepäevad aeguvad nelja aasta 

jooksul alates seaduse jõustumisest. See lahendus on analoogne 

Töölepingu seaduse loogikaga ning annab inimestele võimaluse oma 

puhkusepäevad ära puhata, milleks need ju mõeldud on.

Kõigile, kellele makstakse seaduse jõustumise ajal riikliku vanadus-

pensioni suurendust, jätkatakse selle maksmist.

Kellel on seaduse jõustumise ajaks täitunud vajalik teenistusstaaž 

riikliku vanaduspensioni suurendamiseks, säilib õigus saada  

vanaduspensioni suurendust.

Jätkub teenistusstaaži arvestus riikliku vanaduspensioni suurenda-

miseks viie aasta jooksul seaduse jõustumisest (juhul, kui isik on 

seaduse jõustumise ajal ametnik või sõlmib töölepingu).

Kehtiv ATS 

Rasedal ja alla kolmeaastast last kasvataval ametnikul on 
koondamise, pikaajalise töövõimetuse ja tervisliku seisundi mitte-
vastavuse tõttu vabastamise kaitse.
Koondamissituatsioonis on eelisõigus muuhulgas isikul, kellel on 
rohkem ülalpeetavaid.

     Uus ATS eelnõu

Rasedal ja alla kolmeaastast last kasvataval ametnikul on 
koondamise, ametikohale sobimatuse ning terviseseisundi alusel 
vabastamise kaitse.
Koondamissituatsioonis antakse eelisõigus isikule, kes kasvatab 
alla seitsmeaastast last või kellel on rohkem ülalpeetavaid.
Õigusvastasel teenistusest vabastamisel on rasedale ja alla 
seitsmeaastast last kasvatavale vanemale ette nähtud suurem 
hüvitis.
Erisuste tegemine rasedale ja kuni kolmeaastast last kasvatavale 
vanemale valveaja kohaldamisel, ületunnitöö tegemisel ja öisel 
ajal ning riigipühal töötamisel.

Kehtiva Avaliku 
teenistuse seaduse 
leiate:

www.riigiteataja.ee/akt/129122011166
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R 
aimond Tamm asus Tartu linnavalitsusse tööle 

2009. aastal. Esimese kahe aasta jooksul tuli 

tal silmitsi seista erinevate ehitusküsimuste,  

planeeringute ning arengukavadega. Mahukale tööpõllule 

lisandus 2011. aasta suve hakul ka linnamajanduse valdkond, 

nii et tegemist jagub. Abilinnapea vastutada on kõik linna  

majandusega seonduv – alates igapäevasest Tartu tänavate 

ning haljasalade hooldusest kuni linna 2030. aasta arengu-

strateegiaga seonduvate tegevuste kureerimiseni. Praegu 

töötab tema alluvuses kolm linnavalitsuse osakonda.

Enne poliitikasse astumist tegutses Raimond erasektoris, 

kus olid tema jaoks paljud asjad teisiti. „Kindlasti polnud ma 

esialgu harjunud sellega, et minu igapäevased tegevused ja 

otsused nii suurt avalikku tähelepanu pälvivad. Esimesel aas-

tal tuli endaga palju vaeva näha. Kõige raskem oli kohaneda 

olukorraga, et isegi tööd hästi tehes üritab keegi sulle alati 

kaikaid kodaraisse loopida. Usun, et karastusin selliste „poliit-

mängudega” kiiresti,” räägib Raimond. Samuti tundus talle kui 

erasektorist tulnud juhile alguses, et linnavalitsuse masinavärk 

on väga kohmakas, kõike pidi laiapõhjaliselt arutama ja  

reflekteerima. „Nüüd olen aga juba harjunud ja mõistan, 

milleks seda kõike vaja on,” ütleb abilinnapea.

Tasakaalukas ja korrektne juht

Raimondit võib iseloomustada kui tasakaalukat ja kiirelt rea-

geerivat otsustajat, kes usub, et ka kõige keerulisematele olu-

kordadele on lahendus. Otsustega venitamine talle ei meeldi, 

samuti ei karda ta otsuseid langetada. „Kuna kiiret reageeri-

mist nõudvaid probleeme on omajagu palju, lähtun põhi- 

mõttest, et parem on langetada veidike vähema informatsiooni 

põhjal otsus õigel ajal, kui liigse kaalumise tagajärjel mõne olu-

lise otsuse langetamisega hiljaks jääda,” selgitab Tamm. 

Korrektse mehena nõuab Raimond korda ja lubadustest kinni- 

pidamist ka enda alluvatelt. Juhina püüab ta olla töötajate 

suhtes mõistev, kuid samas eeldab korrektsust ja sõnapidamist. 

Linnatänavate ning haljasalade olukord torkab tänavapildis 

silma ning läheb väga paljudele korda, seetõttu on oluline, 

et nii probleemide sisulised lahenduskäigud kui ka kommu- 

nikatsioon linnarahvaga töötaks laitmatult. „Lõppkokku-

võttes võetakse iga ametnikku kui linnavalitsuse esindajat 

ning kõikvõimalikud väljaütlemised ja apsakad kodanikega  

suhtlemisel kleebitakse linnavalitsuse külge,” ütleb ta.

Pere võtab pinged

Tööst vabal ajal püüab Raimond veeta võimalikult palju aega 

perega. Koos elukaaslase Kairega kasvatatakse seitsmeaasta-

seid kaksikuid Trevorit ja Gregorit. „Perega koos veedetud aeg 

on minu jaoks kõige rõõmustavam. Võin oma kogemusest kinni- 

tada, et õnnelik suhe on oluliseks eelduseks igapäevasteks 

õnnestumisteks erinevates eluvaldkondades. Elukaaslase  

kallistus ning laste särasilmad aitavad kiiresti päevapingetest 

taastuda,” ütleb ta. 

Vabal ajal nokitseb Raimond jõudumööda ka Ahja lähedal maa-

kohas. Aastakümneid mahajäetuna seisnud vana talukohta 

valitsesid veel kuus aastat tagasi võsa ning silmini kõrgunud 

nõgesed ja maltsad. „Tunne oli seal algusest peale hea, ilm-

selt mängisid selles osas oma rolli ka kümned õue ümbritsevad 

põlistammed ning elukaaslase Kaire entusiasm. Aastatega on 

sellest kaosest kujunenud mõnus vaikne kohakene, kus tegeli-

kult jagub tegutsemist veel pikaks ajaks.” 

Sport hoiab vaimu värske

Sporti meeldib Raimondile nii jälgida kui ka teha. Paljudele on 

tulnud suureks üllatuseks näiteks tema teadmised snuukeri- ja 

sumomaailmas toimuvast. Paaril korral nädalas võib Raimondit 

näha korvpallisaalis, samuti sõidab ta rattaga ning suusatab. 

Viimase kümne aasta jooksul on Raimond olnud erinevate Tartu 

Maratoni ürituste rajal 34 korral – suusatades, rattasadulas, 

rulluiskudel ning joostes on ta läbinud umbes 2300 kilomeet-

rit ning niipea lõpetada Raimond ei kavatse. „Tunded, mis 

valitsevad pärast finišijoone ületamist, on need, mida tahaks 

ikka ja jälle uuesti kogeda,” selgitab ta oma spordilembust. 

Koolipõlves tegeles abilinnapea klassikalise maadlusega, 

toona sai korralik üldfüüsiline baas alla laotud. 

Suure Eesti jalgpallikoondise fännina leiab Raimondi sageli 

Eesti mängudele A. Le Coq Arena fännitribüünil kaasa elamas. 

Samuti on aktiivne abilinnapea osalenud meeste tantsupeol, 

punklaulupeol ning paljudel teistel üritustel, kus laulu armas-

tatakse. Üks moto, millest ta oma elus juhindub, on kes teeb, 

see jõuab. „Võin paljude näidete varal kinnitada, et just nii see 

on,” lisab ta.

„Usun omaaegsesse Reformierakonna hüüdlausesse, mis väi-

tis, et kõige paremini õnnestuvad armastusega tehtud asjad. 

Just armastust ja kirge on vaja selleks, et elus kõik õnnestuks,” 

ütleb abilinnapea lõpetuseks.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm suhtub kirega nii oma 

töösse kui ka hobidesse – ainult nii saavad ettevõtmised 

elus õnnestuda. 

Raimond 
Tamm: 
kes teeb, 
see jõuab
Tekst: Mihkel Lees. Foto: erakogu

„Raimond on äärmiselt töökas, sihikindel, intelli-

gentne ning soe inimene. Raimondi näol sai Tartu 

linnavalitsus juurde tugeva meeskonnaliikme, 

kelle tarmuka tegutsemise viljadest saavad kasu 

kõik Tartu elanikud!”

Urmas Kruuse:
Tartu linnapea

Kõige raskem oli kohaneda olukorraga, et 

isegi tööd hästi tehes üritab keegi sulle 

alati kaikaid kodaraisse loopida. 

“Lumelükkamisega seonduvad ootused on ühtviisi 
kõrged nii tööpostil kui ka vabal ajal,” ütleb Tartu 
abilinnapea Raimond Tamm.
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K almer on olnud hokivõistkonna kapten ja saanud 

2009. aastal Lõuna-Eesti harrastajate liigas Jõgeva 

meeskonna koosseisus parima mängija tiitli. 

„Tookord saatis mind ilmselt taasalgaja õnn, sest olin 15-aas-

tase vaheaja järel uuesti jääl, sain mängida esiviisikus ja mul 

õnnestus liigamängudes visata põhiründajate tuules kokku 16 

väravat,” meenutab ta.

2011. aastal võitis Kalmer Pedja võistkonna liikmena Lõuna-

Eesti harrastajate liigas esikoha. Käimasolev hooaeg on Jõgeva 

linnapea sõnul meeskonna jaoks üsna tiheda mängugraafiku-

ga. Kolm trenni ja kaks võistlusmängu nädalas annab päris hea 

füüsilise koormuse. „Töökohustuste tõttu ma iga päev jääle ei 

jõua, kuid meeskonnamänguna motiveerib hoki kodust välja 

minema rohkem kui mõni individuaalala.”

Hoiab vaimu värske

Kuigi Jõgeva linn unistab tehisjääst, on Kalmeri hinnangul hokit 

eriti mõnus mängida just looduslikul jääl ja värskes õhus, sest 

siis saab põsed punaseks ja vaimu värskeks. Linnapea kinnitab, 

et hokimäng viib mõtted mujale ja laseb ajul puhata. „Väljakul 

saan keskenduda ainult mängule, minu teised harrastused ja 

hobid ei lase töömõtetel nii kergesti kaduda,” selgitab ta.

Kooliajal tegeles Kalmer ka kergejõustiku ja tennisega, hoki-

treeningutega liitus ta viiendas klassis. Treeningud ja võist-

lused andsid koolipoistele suure töötahte, visaduse ja tegut-

semissoovi, mida Kalmeri sõnul ka tema praeguses ametis 

Jõgeva linnapeana väga vaja läheb.

„Mul on hea meel selle üle, et just siis, kui otsustasin taas hoki- 

mänguga alustada, paranesid ilmastikuolud loodusliku jää 

tegemiseks ning kasvas ka harrastajate arv – kes ei tahaks 

linnapeaga jäähokiväljakul kohtuda, litrit ära võtta või temast 

mööda mängida,” räägib Kalmer. „Olen vahel lõõpinud ja palu-

nud endale õigel ajal sööt anda, et linnapea saaks väravaid 

visata.” Samas on ta veendunud, et hokis on kõik mängijad 

võrdsed: meeskonnamängus on oluline ühiselt saavutatud tule- 

mus, mis liidab võistkonda.

Külmapealinna nägu

„Iga linn, millele pole ajalooliselt palju antud, otsib oma nägu,” 

selgitab Kalmer. Kuna Jõgeval on registreeritud nii eelmise 

kui ka selle sajandi külmarekord (vastavalt –43,5 ja –36,7 

kraadi), siis on uusi tegevusi linnas ellu kutsutud just külma-

linna temaatikast lähtudes. Näiteks korraldatakse Jõgeval  

jääpurika- ja küüslaugufestivali, kuulutatakse välja üle-eesti-

line jõulurahu ning seal asub jõuluvana kodu.

Kalmer Lainil jätkub linnapeana unistusi ka tulevikuks: „Soovin, 

et Jõgeva linnas asuks Euroopa suurim termomeeter ja külma-

kamber, kus saab proovida 43,5-kraadist pakast.” Hokisõbrana 

loodab ta aga, et lähitulevikus saab Jõgeva kaasaegse jääspor-

dikeskuse. „See võimaldaks populariseerida jääspordialasid ja 

tuua juurde uusi harrastajaid ning muuta Jõgevat külmalinnana 

veelgi atraktiivsemaks.”

Unistus 
jääspordi-
keskusest
Tekst: Reimo Nebokat. Foto: erakogu

Külmapealinnana tuntud Jõgevat juhib reformierakondlasest linnapea Kalmer Lain, 

kelle töövälisest ajast suurema osa täidab jäähoki harrastamine, mida ta on mänginud 

vahelduva eduga poisikesepõlvest alates. Praegu kuulub Kalmer kohaliku hokimees-

konna Pedja ridadesse.

Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi üheks oluliseks  

rahastamisvaldkonnaks peavad olema kohalikud teed ja 

sillad. Olen sellest ennegi rääkinud, aga miks käian seda 

plaati jätkuvalt? Kohalikud teed ja sillad vajavad keskpikas 

perspektiivis investeeringuid nii või teisiti. Siiani pole sise-

riiklikest summadest piisanud, täiendame siis seda vald-

konda võimalustega, mida pakuvad Euroopa Liidu tõuke-

fondid.

E estis on kokku 58 418 kilomeetrit teid, millest riigi-

maanteid vaid 16 500 kilomeetrit. Kohalikke teid on 

enim – lausa 23 514 kilomeetrit. Era- ja metsateid on 18 

398 kilomeetrit.

Riigimaanteedesse on investeeritud viimastel aastatel kesk-

miselt 200 miljonit eurot, millest umbes pool on välisabi ja pool 

Eesti maksumaksja raha. Näiteks eelmisel, 2011. aastal, ehitati 

ja remonditi 273 kilomeetrit kattega teid, muudeti tolmuvabaks 

222 kilomeetrit, pinnati 994 kilomeetrit ja remonditi 332 kilo-

meetrit kruusateid. Lisaks said uue elu 31 silda või viadukti ning 

rajati 71 kilomeetri ulatuses uusi jalgratta- ja jalgteid.

Usaldusväärne statistika kohalike teede ehituse kilometraaži 

kohta puudub, kuid fakt on, et viimastel lumerohketel talvedel 

pole jätkunud raha isegi teede korralikuks lahtihoidmiseks, rääki- 

mata uute lõikude massilisest ehitamisest.

Kohalikesse teedesse investeerimise vajadus
ei kao niipea

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kinnitanud: 

2012. aastal on riigil töös rohkem projekte kui kunagi varem. 

Toon välja vaid olulisemad: Ülemiste liiklussõlme rekonstrueeri-

mine Tallinnas, Tallinna-Narva maanteel Väo-Maardu ja Valgejõe- 

Rõmeda teelõigud, Tallinna ringtee Väo-Saue teelõigu ja Tartu 

ringtee ehitus. Lisaks hulgaliselt jätkuprojekte, nagu Pärnu  

ümbersõit ja Jõhvi liiklussõlm.

Kõik need investeeringud riigiteedesse on vajalikud. Jah, me 

võime debateerida, kas ikka oli vaja nii uhket Mäo risti ja Jõhvi 

liiklussõlme, kus autojuhtidel on orienteerumisega raskusi, aga 

kahtlemata pidime neid sõlmi remontima ja arendama.

Nende suurte arenduste kohustuslik kaasrahastamine on käinud 

kütuseaktsiisi arvelt, mis on kahandanud omavalitsuste teedele 

eraldatavat raha. 2012. aastal suureneb küll omavalitsuste tee-

dele ja tänavatele eraldatav toetus tervelt 40 protsenti ehk 5,1 

miljoni euro võrra, aga see pole kindlasti piisav, et lühikese aja 

jooksul enamik teedest korda teha. Euroraha investeerimine koha- 

like teede taristusse on regionaalpoliitiliselt põhjendatud ja see 

vajadus ei kao järgmise 20–30 aasta jooksul kuhugi.

Rattateede võrgustik areneb
Eelmise aasta suvel sõitsin läbi pea kõik Harjumaa rattateed. 

Tuleb tunnustust avaldada nii riigile kui ka kohalikele omavalit-

sustele, kes rattateedele järjest suuremat tähelepanu pööravad. 

Kuid silma jäid ka puudused, mis üldpilti tumestavad ja mille  

kõrvaldamisega vaeva tuleb näha.

Kõik teed tuleb siduda terviklikku võrgustikku. Praegu on  

Harjumaale rajatud erineva pikkusega lõigud, millest lühim on 

50 meetrit ja pikim 23 kilomeetrit, kuid mida pole suudetud oma-

vahel ühendada. Kindlasti tuleb anda ülevaade olemasolevatest 

teedest kas internetikeskkonnas või paberkaardina, et inimesed 

teaksid, kuhu nad mööda mõnd teeotsa sõitma hakates jõuda 

võivad.

Võtan teema kokku: kindlasti pole meie eesmärk sõita siledatel 

riigiteedel, vältides auklikke kohalikke teid. Meil on vaja üle-ees-

tiline teedevõrk ühtlaselt välja arendada ja selleks sobib euro-

raha suurepäraselt.

23514 km 
kohalikke teid
Tekst: Kalev Lillo, Riigikogu Majanduskomisjoni liige

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED

Kalev Lillo vaatas eelmisel suvel koos rattasadulas 
üle kõik Harjumaal viimasel ajal rajatud rattateed. 
Pilt on tehtud pärast üht sellist rattasõidupäeva koos 
Jüri Jaansoniga. Foto: Harju Elu



Kultuurne         kevad
Reformikiri noppis Kultuurikalendrist välja mõned kultuurisündmused, millest on sel kevadel 
võimalus üle Eesti osa saada.

Allikas: Eesti kultuurisündmuste kalender, www.kultuur.info

SOOVITUS

Loomingut on raske kivistada sõnadesse. Sõnade tähendus hakkab elama me peades oma elu ja looma seal oma 

kujutluspilte ning ootusi. Uku Uusbergi puhul, kelle lavastused sünnivad ajaga käsikäes, oleks raske öelda, et tema 

uus lavastus hakkab kõnelema suhtlemisprobleemidest või sellest, miks läks tibu üle tee. Selles tema lavastuste võlu 

seisnebki.

Öelgem siis lihtsalt – selleks, et end uudistega kursis hoida, tuleb jälgida Vanemuise kodulehte. Iga uus ja oluline 

infokild valmiva lavastuse kohta leiab kajastamist just seal. Üks on aga kindel – Uku Uusbergi uus lavastus ei ole 

ebaseaduslik, paksukstegev ega oma taotlustes moraalile sülitav.

Autor ja lavastaja Uku Uusberg. Osades Aivar Tommingas, Robert Annus, Martin Kõiv, Markus Luik.

Uku Uusbergi autorilavastus
SADAMATEATER, esietendus 14. aprill

Tudengielu tutvustav näitus jälgib läbi TÜ ajaloo, alates 17. sajandist kuni tänapäevani, kuidas tudeng on oma eluga 

hakkama saanud. Näitusel käsitletakse üliõpilaste koolitöövälist elu.

Milline on moodne tudeng?

Kas see, kes riietub moeajakirjade nõuannete ning viimaste moetrendide järgi, sööb trendikaid toite, külastab popu-

laarseid söögikohti, kujundab oma eluaseme disainerite nõuannete järgi, harrastab populaarseid spordialasid ja 

kuulab edetabelisse kuuluvat muusikat? Või hoopis üliõpilane, kes eelistab ekstravagantseid riideid ja välimust, olgu  

selleks siis vanaisa palitu või punkari soeng?

Võib vastata nii ja naa. Tartus on läbi aegade õppinud mõlemat sorti tudengeid, kuid siiski on midagi, mis üliõpilasi 

liidab ja ühendab. See on teatud elulaad ja mentaliteet, mida pole kirjas ei üliõpilasreeglistikes ega käitumisõpikutes. 

Tudengitele on ikka omistatud kriitilist meelt, huvi maailma vastu ja väljendusjulgust. Ju ongi moodne see tudeng, kes 

omaks võtnud oma ajastu üliõpilaslikud kombed.

„Moodne tudeng. Oh ajad, oh kombed!” avatud 6. juunini

TARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUM

Muusikal kahes vaatuses P. L. Traversi raamatu „Mary Poppins” ja Walt Disney samanimelise filmi (1964) ainetel.

Idatuul toob Bankside perekonda Kirsipuude alleele uue lapsehoidja, ülimalt edeva, eneseteadliku ja maagiliste  

võimetega Mary Poppinsi. Bankside võsud Michael ja Jane satuvad koos temaga uskumatutesse seiklustesse. Paraku 

jääb Mary üksnes seniks, kuni tuul pöördub …

Osades Gerli Padar, Andres Mähar või Karol Kuntsel, Merle Jalakas või Pirjo Püvi, Hannes Kaljujärv või Veikko 

Täär, Külliki Saldre või Merle Jääger, Rasmus Kull või Egon Laanesoo, jt. Osalevad Vanemuise Sümfooniaorkester,  

Ooperikoor ja Balletirühm ja Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased.

„Mary Poppins” 15. aprillini

VANEMUISE TEATER JA NOKIA KONTSERDIMAJA

VII Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival
HAAPSALU KULTUURIKESKUS, 27-29. aprill

Seitsmendat korda toimuv Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival on pühendatud Eesti kultusfilmidele ning 

1980. aastate fantaasiaklassikatele.

Eesti filmi juubeliaastal vaatab festival tagasi Eesti kultusfilmide ajaloole. Festivalil linastuva 20 mängufilmi ja arvukate 

lühifilmide hulgas jõuab ekraanile ka Nõukogude ajajärgu kultusklassikasse kuuluv Poola-Eesti koostööfilm „Madude 

oru needus”, mille režissöör on filmi „Rosemary beebi” võtetel Roman Polanski assistendina töötanud ja 2008. aastal 

HÕFF-i väisanud Poola päritolu Marek Piestrak. Omal ajal sadutuhandeid vaatajaid kinodesse meelitanud teos jäi 

välismaailma eest raudse eesriide varju ning on tänaseks unustusse vajunud. Filmi omaaegses menus mängis tähtsat 

rolli ka Sven Grünbergi loodud muusika.

Festival jätkab ka Põhja-Ameerika filmide programmi, mille on HÕFF-iga koostöös kokku pannud maailma enim 

loetava õudus- ja kultusfilmidele pühendatud veebiportaali Twitch peatoimetaja ning filmiprodutsent Todd Brown 

Kanadast. Samuti ei puudu programmist olulisemad õudus- ja fantaasiafilmid eelmisest ja käesolevast aastast ning 

ekstreemfilmiseanss. Eraldi kummardus tehakse 1980. aastate maailma filmiklassikale. Festivali programm kuulu-

tatakse välja märtsi keskel.

HÕFF-i avab ka sel aastal traditsiooniline zombie’de rongkäik, mis kulmineerub vabaõhulinastusega Haapsalu kesk-

aegses piiskopilinnuses.

Erinevad kohad
JAZZKAAR 2012, 20-29. aprill

Päike käib juba kõrgemalt ja peagi on muusikasõpradel põhjust hakata ootama suurt kevadist džässipidu – Jazzkaar 

saabub tavaliselt koos esimese suure soojalainega. Jazzkaare kodu on sel korral mere ääres – spetsiaalselt Jazz-

kaarele püstitatud unikaalses Merepaviljonis Reisisadamas. Tegemist on 1170-ruutmeetrise elegantse paviljoniga, mis  

mahutab umbes 1000 kuulajat ja kuhu on selleks ajaks loodud mõnus festivaliala. Kaarja katuse ja läbikumava fassaadi- 

ga Merepaviljon koos meeleoluka publikuala, kohvikute, näituste ja selle ümber loodava keskkonnaga on tervik, mis 

täidab festivali vajadused ja annab külalistele võimaluse nautida mereäärset linnakeskkonda koos džässmuusikaga.

Festivali peaesinejad
Festivali peaesinejad on Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu (Norra-India), Lizz Wright (USA), Brand New Heavies 

(UK) ja Amadou & Mariam (Mali). Kahekümne kolmandat korda toimuv rahvusvaheline festival kutsub seekord esine-

ma muusikud Prantsusmaalt, Inglismaalt, Indiast, USA-st, Malist, Luksemburgist, Saksamaalt, Sloveeniast, Taanist, 

Soomest, Norrast, Rootsist, Austriast jm. Tallinna kõrval jõuab Jazzkaar ka kuueteistkümnesse Eesti linna ja asu-

lasse. Festivali avakontserdil esineb maailmamuusika ansambel Amadou ja Mariam, kes on Euroopa turneel oma uue  

albumi esitluskontsertidega. Ansambli superstaarid, kaks pimedat Mali juurtega muusikut, on end laulnud kuulajate 

südameisse. Vaata lähemalt: www.jazzkaar.ee
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Maret Maripuu nimetab üheks keeleoskuse täiendamise 

põhjuseks asjaolu, et vene nimega poja ema peab korralikult 

vene keelt oskama. „Eneseõigustuseks ütlen, et käisin koolis 

ajal, mil vene keele mitteõppimine ja mitteoskamine oli uhkuse-

asi. Usun, et kõik minu eakaaslased häbenevad ja ka kahetsevad 

seda lähenemist. Näen, kuidas kõikjal ümberringi on vene keele 

oskus saamas elementaar-

seks konkurentsieeliseks. 

Sellelgi on vaks vahet, kas 

vaatad filmi originaalkeeles 

või sõltud subtiitritest,” 

räägib Maripuu.

Kirjandushuvi ja kaasõppurite toetus
Suure kultuurihuvilisena lisab Maret, et võimalus originaal-

keeles lugeda vabastab vajadusest tõlke ilmumist oodata ja 

lugeda on vene keeles nii endisaegsetelt kui ka tänapäeva  

autoritelt piisavalt. „Ma ei malda oodata, millal raamat tõlgi-

takse,” lausub Riigikogu liige, kes on seadnud sihiks lugeda 

originaalis Sergei Dovlatovi ning kunagi tulevikus kindlasti ka 

Nikolai Gogoli teoseid. 

„Õppimisele annavad lisaväärtuse toredad kaasõppurid. Hea 

võimalus on tundma õppida oma fraktsioonikaaslasi, saada 

teada, mis välise kesta all tegelikult peidus on. Millist muusi-

kat nad armastavad, millist filmi vaatasid, millistes põnevates 

kohtades on käinud jne. Muide: väga huvitav on ühise õppimise 

kaudu esitada ka küsimusi, mida muidu ei saakski. Näiteks Arto 

selgitas kaasõpilastele püüdlikult vene keeles, missuguseid 

omadusi ta naiste puhul kõige rohkem hindab. Muul ajal ta sellis-

tele küsimustele ilmselt ei vastaks,” naerab Maripuu.

Uudisteruum avardub
Arto Aas ise meenutab, et oskas keskkooli lõpuks vene keelt 

üsna vabalt. „Reaalkoolis oli tunde päris palju ning praktikatki 

kogunes vene rahvusest trennikaaslastega suheldes. Viimased 

kümme aastat pole aga keeleoskust eriti kasutada saanud, 

ometi vajab see säilitamiseks pidevat praktiseerimist. Seepärast 

alustasingi eelmisel sügisel keeleõppega uuesti, et oma rooste 

läinud keelepaelad läikima lüüa,” jutustab Riigikogu majandus-

komisjoni juhtiv mees.

Parlamendiliikmele kulub korralik vene keel marjaks ära nii 

kohalikul tasandil valijatega kohtudes kui ka rahvusvahelises 

diplomaatias. 

„Meil on Lauri 

ja Maretiga väga 

mõnus õppe-

grupp, mida 

juhib särtsakas 

õppejõud Merle. Oleme keeleõppe viinud ka klassiruumidest 

välja – Lauri lihvib oskusi vene keelt kõneleva sõbrannaga, mina 

aga jälgin iga päev venekeelseid telesaateid ja uudiseid.” Artogi 

toonitab, et keeleõpe on väga lõbus tegevus, mille käigus saab 

muuhulgas teada huvitavat ka oma töökaaslaste eraelu kohta. 

„Soovitan kõigile,” lausub ta.

Venemaa on naaber
Lauri Luik õppis vene keelt keskkoolis kaheksa aastat. „Tol ajal

jäi praktikast vajaka. Õpin vene keelt, kuna tunnen, et  

vajan seda nii oma töös poliitikuna kui ka igapäevaelus.  

Eestis elab palju inimesi, kes räägivad meelsamini vene keeles 

või ei oska meie emakeelt üldse. Kuigi pean oluliseks, et Eestis 

püsivalt elavad inimesed oskaksid meie kodukeelt, ei pane 

ma pahaks seda, kui nad räägivad minuga vene keeles. Ja mul 

on hea tunne, kui saan samaga vastata. Vene kogukonnaga  

suhtlemisel on keeleoskus väga oluline,” ütleb Luik ja juhib  

tähelepanu faktile, et Venemaa oli, on ja jääb Eesti naabriks. 

„Leian, et naabritega hea läbisaamine on Eesti riigi jaoks väga 

oluline. Seega välissuhtluseks on keeleoskus samuti tähtis.”

Kaugemaks sihiks seab Lauri kolme-nelja võõrkeele omanda-

mise. „Austan inimesi, kes keeli oskavad,” on ta konkreetne, 

kuigi tunnistab, et praegu saab veel päris palju nalja, kui ta vene 

keeles rääkima hakkab.

HUVITAV

Miks valida 
täiskarsklase 
elustiil?
Vastab sotsiaalminister Hanno Pevkur, kes kavatseb joomi-

se ja suitsetamise pahed elu jooksul proovimata jätta.

Küsis: Peep Lillemägi

K üsimusi stiilis, miks ma olen karske, miks ma ei joo, 

miks ma ei suitseta ja kas mul on mingi tervisehäda, 

et ma ei joo, esitatakse mulle erinevates selts- 

kondades ikka ja jälle. Samuti on seoses karske olemisega tul-

nud ette rohkem või vähem kentsakaid situatsioone.

„Selliseid inimesi pole olemas!”

Näiteks meenub minu 20. sünnipäeva tähistamine. Öösel, pärast 

peo lõppu sõitsin oma endavanuse auto ning lõbusas tujus  

külalistega läbi linna kodu poole, kui mind otsustas kontrollida 

öine patrull. Pärast pikka auto tehnilise seisukorra kontrollimist 

ja alkomeetrisse puhumist teavitas üks peolistest politseinikku, 

et pole mõtet juhti puhuma panna, kuna ta on karsklane ja  

niikuinii ei joo. Korravalvuril oli seda raske uskuda, aga ta pidi 

leppima teadmisega, et alkomeeter näitas nulli. Küll keeras 

politseinik pärast dokumentide tagastamist ja autost eemal-

dumist otsa ringi ja pidas vajalikuks lausuda: „Selliseid inimesi 

pole olemas!”.

Tulles aga tagasi selle juurde, miks ma jätkuvalt olen karske, 

pean ausalt tunnistama, et äärmiselt raske on üht konkreetset 

vastust anda. Kõige lihtsam seletus oleks vahest see, et ma ei 

ole tundnud vajadust alkoholi või tubaka järele. Tunnen ka ilma 

nende kahe mõnuaineta ennast hästi sõltumata olukorrast või 

seltskonnast.

Tervis ennekõike

Arutledes natuke pikemalt selle üle, mis kaasneb alkoholi ja 

tubaka mittetarvitamisega, siis kindlasti üks positiivsemaid 

tagajärgi on parem tervis. Tuleb mõista, et nii alkohol kui  

tubakas mõjuvad inimese tervisele pigem negatiivses suunas, 

 

 

 

 

jättes muidugi kõrvale erinevate tarkade jutud mõõdukas  

koguses punase veini positiivsest mõjust vereringele.

Näiteks meenub mulle üks põhikooliaegne koolitund, kus õpi-

kus oli kõrvuti piltidel suitsetava ja mittesuitsetava inimese 

kops. See võrdluspilt on jäänud silme ette tänini. Aga tolerantse 

inimesena mõistan, et igaüks on vaba oma tervist rikkuma. Küll 

aga tuleb aduda – igaüks saab oma eluiga ja eelkõige tervena 

elatud eluaastate arvu kasvatada. Rohkem aktiivset liikumist, 

regulaarne tervisekontroll ja vähem tervistkahjustavaid aineid 

aitab kindlasti kaasa sellele, et igaüks tunneks end siin ilma-

muna peal paremini. 

 

Näen, kuidas kõikjal ümberringi on vene keele oskus 

saamas elementaarseks konkurentsieeliseks.

Kolm Reformierakonna fraktsiooni parlamendisaadikut 
täiendavad juba mõnda aega oma vene keele oskust. 
Reformikiri selgitas välja, miks nad seda teevad.

HOBI
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Riigikogu liikmed 
õpivad vene keelt
Tekst: Peep Lillemägi. Foto: Allan Allmere.

Igaüks saab oma eluiga ja eelkõige tervena 

elatud eluaastate arvu kasvatada. 

Hanno Pevkur ütleb, et ei ole kunagi tund-
nud vajadust alkoholi või tubaka järele ja 
tunneb ka ilma nende kahe mõnuaineta  
ennast hästi sõltumata olukorrast või  
seltskonnast. Foto: Mardo Männimägi
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F  riedrich August von Hayek on mees, kelle nime teab 
enamik neist, kes määratlevad end teadlikult liberaalse 
maailmavaate esindajana. Ta sündis 1899. aastal Viinis. 

Kui enamik Austria majandusteadusliku koolkonna teise laine, mille 
käilakujudeks olid Ludwig von Mises ja Friedrich August von Hayek, 
esindajatest läks varem või hiljem kaasa keynesliku peavooluga, siis 
Hayekist sai riigikeskse majandamise peamine vastustaja ja oma 
kuulsuse tipul oleva John Maynard Keynesi (1883–1946) teravaim 
kriitik.

1947. aastal sündis Hayeki initsiatiivil maailma liberaalse maailma-
vaate kõige elitaarsem ühendus – Mont Pèlerin Society. 1974. aastal 
pälvis Hayek esimese n-ö mitte-keyneslasena oma raha- ja konjunk-
tuuriteoreetiliste uurimuste eest Nobeli majanduspreemia. Laiemale 
avalikkusele on Hayek rohkem tuntud aga sotsiaalfilosoofina. Tema 
kõige laiemalt tuntud töö on 1944. aastal ilmunud „Tee orjusesse”. 
Kõige olulisemateks majandusfilosoofilisteks teosteks on Hayekil  
siiski „Vabaduse konstitutsioon” (1960) ja triloogia „Õigus, seadus ja 
vabadus” (1973–1979).

Auhinna on saanud vaid maailma tipud

Tähistamaks Hayeki 100. sünniaastapäeva asutati 1999. aastal 
Freiburgis eraalgatuslikult meie mõistes sihtasutusena Friedrich-
August-von-Hayek-Stiftung. Selle sihtasutuse eesmärgiks on toetada 
liberaalset mõtteviisi kooskõlas Hayeki arusaamadega. Alates 2001. 
aastast antakse iga kahe aasta tagant välja üks kuni kaks nn rahvus-
vahelist preemiat ja üks publitsistikapreemia. Vastavalt statuudile  
antakse see auhind „isikutele, kes on oma eeskuju väärivate ja  
silmapaistvate saavutustega vaba majandus- ja ühiskonnakorra 
loomisel, tugevdamisel või muul viisil toetamisega paistnud silma 
Saksamaal, Euroopas või mujal maailmas”. See preemia kujutab  
endast suurt unikaalset kuldmedalit, mis on vähemalt Euroopas  
antavate vabadusauhindade seas vaieldamatult kõige hinnatum.

Friedrich August von Hayeki rahvusvahelise auhinna laureaadid 
on olnud eranditult maailma tipud. Selle on pälvinud näiteks Poola  
turumajanduslike reformide võtmekuju, endine rahandusminister ja 
Keskpanga president professor Leszek Balcerowicz (2001), Margaret 
Thacher (2003), Saksamaa ja Euroopa Keskpanga kauaaegne 
peaökonomist professor Otmar Issing (2003) ning endine Euroopa 
Komisjoni volinik ja praegune Itaalia peaminister Mario Monti (2005).

Andrus Ansip 
pälvis Friedrich 
August von 
Hayeki 
kuldmedali
2011. aastal tunnistati rahvusvahelise Friedrich August 
von Hayeki fondi auhinna laureaatideks Eesti peaminister  
Andrus Ansip ja Läti peaminister Valdis Dombrovskis. 
Eesti peaministrit tunnustati pikaajalise soliidse rahandus- 
poliitika teostamise eest, iseäranis tegutsemise eest 
viimase rahanduskriisi ajal, mil ta ei lasknud end  
kokkuhoiumeetmete rakendamisel kasvanud tööpuudu-
sest heidutada ja mille tulemusena oli Eesti 2010. aastal 
kõige madalama võlakoormusega riik Euroopa Liidus.
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Tekst: Kalev Kukk

Andrus Ansipi tänukõne 
Friedrich August von Hayeki
auhinna üleandmisel 
4. detsembril Freiburgis
Tõlkinud: Kalev Kukk

Väga austatud liidupresident professor Roman Herzog, aus-

tatud Friedrich August von Hayeki sihtasutuse kuratooriumi ja 

eestseisuse liikmed, daamid ja härrad!

Mul on eriline au seista siin teie ees ja võtta vastu rahvusvaheline 

Friedrich August von Hayeki sihtasutuse auhind. Eesti pea- 

ministrina pean tunnistama, et see auhind kuulub õigupoo- 

lest kogu Eesti rahvale, kellel on olnud kõige olulisem osa minu 

riigi eduloos. Eesti valitsus sai üksnes eesti rahva toetusel tulla 

võrdlemisi edukalt toime viimase kriisiga. See toetus on olnud 

eeltingimus selleks, et viia ellu liberaalset majanduspoliitikat 

headel ja halvematel aegadel. Meie liberaalne majanduspoliitika 

seisnes tollide ja märkimisväärsete subsiidiumide puudumises 

ning lõpuks selleski, et kogusime headel aegadel endale piisavad 

reservid ja hoidusime võlgu elamisest. Seetõttu kuulub osa mulle 

täna osutatavast tunnustusest ka minu eelkäijatele, eelmistele 

Eesti peaministritele, Eesti eduteele aluse panijatele. Need 

nimed on teile tuntud: praegune Euroopa Komisjoni asepresident 

Siim Kallas ning Eesti Vabariigi kahekordne peaminister ja minu  

praeguse valitsuse kaitseminister Mart Laar.

20 aastat liberalismi arengut Eestis

Mu daamid ja härrad! Võib öelda, et meie tee vabasse turu- 

majandusse algas rahareformiga 1992. aastal. Siis võeti kasu-

tusele Saksa margaga seotud Eesti kroon. Sümboolset tähen-

dust võib näha selles, et meie rahareform toimus 20. juunil, 

seega täpselt samal kuupäeval, kui Saksamaa võttis 1948. aastal  

kasutusele D-marga. Eesti krooni vahetuskurssi pole me 19 aasta 

jooksul muutnud – selle aasta 1. jaanuaril võeti euro kasutusele 

sama vahetuskursiga, millega me olime alustanud 1992. aastal.

Umbes 20 aasta eest oli see meie jaoks teekond „teadmatusse”. 

Isegi liberaalsete mõtlejate klassikalised teoreetilised tööd pol-

nud sovetiaegadel avalikkusele kättesaadavad. Praeguseks 

on olukord muutunud. Iseseisvuse ajal on eesti keelde tõlgitud 

mitmeid olulisi tekste, nagu Ludwig Erhardi „Heaolu kõigile”,  

Ludwig von Misese „Liberalism”, aga ka Friedrich August von 

Hayeki raamatud nagu „Tee orjusesse” ja „Hukutav upsakus”.

Eesti majanduspoliitika toetub terve mõistuse 
poliitikale

Ent teooriast tähtsam on praktika. Sellepärast lubage mul nüüd 

kirjeldada mõne sõnaga Eesti olukorda. Nagu ma juba mainisin, 

on Eesti majanduspoliitika põhimõtteliselt toetunud ja toetub 

ka praegu sellele samale maailmavaatele, mille kõige ehedam 

esindaja on Friedrich August von Hayek. See on niinimetatud 

common sense’i ehk terve mõistuse poliitika.

Alati tuleb olla valmis tegema ebapopulaarseid otsuseid. Tuleb 

saada aru, et raha ei lase endaga mängida. Me saame endale 

lubada ainult seda, mille me tõepoolest loonud oleme. See 

tähendab tasakaalustatud eelarve põhimõtte järgimist.

Võlgu elamine tähendab vältimatu tagasimaksmise asetamist 

meie laste ja lastelaste õlgadele. Paratamatult oleme me võlg-

lased oma vanemate ees, kuid meist ei tohi saada võlglasi oma 

laste ja lastelaste ees. Seda oleme me mõistnud.

Võlg on võõra oma
Valitsussektori defitsiit on ajavahemikus 1995–2010 olnud vaid 

üks kord suurem kui kolm protsenti sisemajanduse kogutoodan-

gust. See juhtus Vene kriisi ajal 1999. aastal. Aastatel 2002–2007 

oli meil avaliku sektori eelarve pidevalt ülejäägis.

Viimasest kriisist väljusime 6,7-protsendilise riigivõlaga. Eestis 

on vanasõna, mida teab igaüks: „Võlg on võõra oma”.

Headel aastatel kogusime me reserve halbadeks aegadeks, mille 

koguväärtus moodustas umbes 12 protsenti sisemajanduse 

kogutoodangust.

Viimase kriisi aegu lükkasime me tagasi ortodokssed keyneslikud 

soovitused. Me ei langenud võlalõksu ning 2010. aasta teisest 

kvartalist on Eesti majandus taas tõusuteel. Ja nagu öeldud, 

täiendava autasuna sai 1. jaanuaril 2011 Eestist 17. euroriik.

Mu daamid ja härrad! Minu rõõm ja rahuldustunne hinges on 

seda suurem, et selle aasta auhind on korraga omistatud nii mulle 

kui ka mu Läti kolleegile, mu heale sõbrale härra Dombrovskisele. 

See näitab meie mõlema riigi ühist tulevikuvaadet, kriisi  

ületamise võimalustest ühtmoodi arusaamist ning sedagi, et seda  

sõbralikku huvide ühtsust on märgatud ka väljaspool.

Lubage mul veelkord tänada kogu südamest sihtasutust mulle 

omistatud Friedrich August von Hayeki auhinna eest!

Foto: Vabariigi Valitsuse koduleht
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Saage tuttavaks –  
Peaministri 
tagatuba!
Tekst: Janis Kukk, peaministri nõunik

K 
ui Peaministri tagatuba läbis 63 kilomeetrit nelja 

peale (mehed klassikalises tehnikas), siis erinevalt 

meist läbis peaminister Andrus Ansip raja täis- 

pikkuses. Eeskuju on meie endi seast võtta!

Võistkonna nime mõtles välja Kalev Kukk, kelle arvates  

oli viimane aeg paljuräägitud ja -kirjutatud salapärane 

 

„tagatuba” avalikkuse ette tuua. Kuna kõik võistkonna liikmed 

töötavad Stenbocki majas peaministri heaks, nende tööruumid 

on peaministriga samal korrusel ja sõna otseses mõttes tema 

selja taga, siis tuli nimevalik üsna loomulikult.

Teatemaratonil osales 105 vahvat võistkonda, kus olid esin-

datud erinevad kollektiivid, perekonnad, sõpruskonnad jne. 

Peaministri tagatuba saavutas ajaga 4.43,29 tubli 85. koha. 

Sõidule kulus tegelikult aega umbes 4 tundi ja 20 minutit, kuid 

väikese valearvestuse tõttu lisandus ühes vahetusalas ajale 

juurde umbes 25 minutit. Sellest ei lasknud me end häirida, 

kuna leppisime juba stardis kokku, et võidu sõitma me ei lähe, 

vaid naudime suurepärases seltskonnas head suusailma ja 

professionaalselt korraldatud üritust.

Tartu Teatemaratoni korraldajad kinnitavavd, et maraton muu-

tub kindlasti traditsiooniks ja järgmisel aastal on osalejate arv 

vähemalt kahekordne. Meie kogemus esimesest Tartu Teate-

maratonist on väga positiivne ja soovitame kõikidel suusa- 

huvilistel selle nimel juba nüüd järgmiseks aastaks treenima 

hakata, et teha soojendus sellest järgneval nädalal toimuvale 

Tartu Suusamaratonile.

Nädal enne Tartu Suusamaratoni toimus esimene Tartu 

Teatemaraton, kus osales ka peaministri büroo võistkond, 

mis kandis nime Peaministri tagatuba. Neljaliikmelise 

võistkonnana läbisid 63-kilomeetrise distantsi pea- 

ministri nõunikena töötavad Anne Sulling, Märt Volmer, 

Janis Kukk ja Kalev Kukk.

Peaministri tagatuba finišis: vasakult Janis Kukk, 
Kalev Kukk, Märt Volmer (puudu Anne Sulling).
Foto: erakogu

HUVITAV

Blogid

Säutsuvad ja blogivad
Kui sind ei ole internetis, ei ole sind olemas. Poliitikute jaoks 
on oluline olla nähtav. Oma sõnumi edastamiseks ja näo  
näitamiseks on üks mugavamaid ja samas laiahaardelise-
maid võimalusi kasutada sotsiaalmeediat – blogid, Twitter, 
Facebook jne. Need on kanalid, kust kaudu on lihtne hetkega 
jõuda sadade inimesteni ja samas saada kohe ka tagasidet ja 
astuda dialoogi.

Ka Reformierakonna poliitikud kasutavad aktiivselt sotsiaal- 
meedia võimalusi. Järgnevalt väike ülevaade meie ini-
meste blogidest ning mõned väljavõtted nende viimase aja 
mõtetest, mis sotsiaalmeedia kaudu on lendu läinud. 

Sõnumid kogus: Kristiina Sild

Jälgi Reformierakonna uudiseid Facebookis www.facebook.com/reformierakond ja
 Twitteris @reformikad (www.twitter.com/reformikad)

@rosimannus

@TaaviRõivas

@ArtoAas

@KallePalling

Mõne minutiga maksudeklaratsiooni täites tekib paratamatult 
huulile rahuolev naeratus, sest meenub USA süsteem ja üle 
500 lk maksuaruanded.

Kuna alkoholijoobes sõidukijuhtimine on taaskord IN (2011 võrrel-
des 2010 aastaga 12%), tuleks alkolukk muuta kohustuslikuks.

Tallinna (äri)maamaksu viiekordne tõus 2008 vs 2012 on hinna-
tõusule ilmselt isegi suurema mõjuga kui müügimaks.

Moodne vanasõna: hirmul on suured plakatid. Täna võtsime vastu pool aastat valmistatud seaduse – nö 
kõrgharidusreformi. Hea, et ””tasuta” ja kõigile” ei realiseeru-
nud. Eesti kòrghariduse kvaliteet peab paranema ning see on 
seaduse peamine eesmärk. Maksumaksja kulul saavad edas- 
pidi õppida kõik võimekad tudengid, kes täidavad etteantud  
kriteeriumid. Jah, need panevad pingutama, ja peavadki 
panema, sest peame püüdlema parima poole. Kuid see pole 
ka midagi müstilist. Olen täiskoormusel õppinud, samal ajal 
töötanud ja täitnud mitmeid ühiskondlikke ameteid, kuid sain 
hakkama. Elu on võitlus, ärme hellita end. Tegime Riigikogus 
meile saadetud küsitavast eelnõust hea seaduse.

Ühiskondlik diskussioon inimeste põhivabaduste sh interneti-
vabaduse üle on väga oluline. Seetõttu on mul hea meel tõdeda, 
et Linnar Viigi, Daniel Vaariku, Sten Tamkivi ja Marten Koka 
poolt koostatud internetivabaduse teesid on algatanud sisuka 
arutelu meie interneti õiguste ja vastutuse üle.

Taandame pere tasandile: Terve mõistusega isa laenab raha 
pangast (või koguni SMS laenu firmast), mitte oma naiselt või 
lastelt, ammugi mitte pensionäridest vanematelt, kui neil on 
kogunenud. Targem on ju pere liikmetel lasta pangalt saada 
närust 2% intressi ja siis ise uhkelt näiteks 20% laenata. 
Ergutame majandust! Ainult kes siin see pankurite partei 
esindaja on? 

(Meelis viitas Delfi artiklile: “Eiki Nestor: Terve mõistusega riik 
laenab raha pangast, mitte oma töötutelt ja haigetelt”, 25.01.2012 )

Lauri Luik

Urmas Paet

Meelis Atonen 
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Tõnis Kõiv  www.toniskoiv.ee
Lauri Luik  www.lauriluik.ee
Imre Sooäär  www.imre.ee
Urmas Klaas  www.urmasklaas.ee
Aivar Sõerd  www.aivarsoerd.ee

Arto Aas  www.artoaas.ee
Õnne Pillak  www.onnepillak.ee
Kaja Kallas  kajakallas.wordpress.com
Rait Maruste  www.raitmaruste.ee
Kristiina Ojuland  www.kristiinaojuland.ee
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Tekst: Kadri Tamme

Imre, meenuta natuke oma lapsepõlve. 

Milline oli sinu lemmiktoit? 
Lapsepõlves olid armsad kõik kodused toidud, mida ema valmis-

tas, vanad Muhu toidud. Värskete kartulitega koos keedetud 

kuivatatud silgud. Juurde tükk võid ja tomati-kurgi hapukoore 

salat. Muhu killatuhlid (lihast ja kartulist hautised) ja paksus 

potis puuküttega ahjus küpsenud liha hapukapsaga. Aga juba 

varases nooruses hakkasin eksperimenteerima uute maitse- 

kombinatsioonidega, sest ma ei talu rutiini. Esimese kokaraamatu 

kirjutasin teises klassis. Kopeerisin sellest neli eksemplari käsit-

si. Mõned neist retseptidest töötavad veel praegugi päris hästi.

Igal perel on oma toidutraditsioonid. 
Kirjelda mõnd enda pere traditsiooni.
Jõulud ja sünnipäevad meenuvad enim, kus laud pidi alati loo-

kas olema. Süldist saiani, kõik loomulikult ise tehtud. Ema on 

mul siiani suurepärane leivameister. Pere eriline firmaroog oli 

lambaviiul. See on suures lepasuitsu ahjus terve ööpäeva hoitud 

lambakints. Kintsud riputati kööki lae alla kuivama ja sealt saeti 

iga päev pika noaga nagu viiulipoognaga võileiva peale või supi 

sisse lihaviilakaid. Sellest ka nimetus. Siiani on maitse meeles ja 

see ületab Parma singid.

Milline on sinu toidufilosoofia?
Oluline on kogeda ja püüda maitseid lahti mõtestada. Mida roh- 

kem olen maailmas rännanud ja erinevaid maitsekogemusi saa- 

nud, seda olulisemaks muutuvad kodukoha algupärased mait- 

sed. Tihtipeale just need unustatud toorained, mis suure  

supermarketiajastu ja masstootmisega on kaduma läinud. 

Näiteks ürgnisu ehk spelta, erinevad metsikud ürdid niitudelt, 

kuusevõrsed, nõgesed, oblikad jne. Ükski välismaine kurk või 

tomat ei lõhna ega maitse ju nii ahvatlevalt kui oma kodupeenral 

kasvatatu. Nii Pädaste mõisa restoranis Alexander kui ka meie 

talverestoranis NEH Tallinnas otsime just neid ehtsaid põhjala 

saarte maitseid, mis suurilmastuvas maailmas järjest kaduma 

lähevad. Läheme nii-öelda ajas tagasi ja pakume neid vanu toite 

uues kuues. Korjame vanu retsepte külamemmedelt, kes hästi 

süüa teevad, ja oleme käinud ekspeditsioonidel nii Ahvenamaal, 

Gotlandil, Bornholmil ja muidugi ka Eesti saartel. Läänemere 

saartel on täiesti oma näoga köök olemas. Kui kõik restoranid 

pakuvad hamburgereid ja Caesari salatit, siis on meie toidupilt 

vaene ja turistil pole põhjust siia tulla. Meil on tohutu võimalus 

defineerida Eesti heade maitsete maaks. Maaks, kus saab  

maitsvat ja puhast toitu.

Milline on kõige eksootilisem roog, mida 

söönud oled? 
Vardas grillitud prussakad Tais. Need panid küll pea ringi käima ja 

vandusin, et neid ma suhu ei pane, aga kui suutsin psühholoogi- 

lise barjääri ületada ja nina sõrmedega kinni pigistada, siis  

maitsesid need nagu kartulikrõpsud. 

Magus või soolane?
Seda ei saa tänapäeval enam nii liigitada. Ka magustoidud sisal-

davad tihti veidi soola ja vürtse ning paljude liharoogade juurde 

sobivad magusad kastmed ja marjad väga hästi. Toidus peab 

olema sisemine harmoonia. Parimad restoranid on need, kus toit 

maitseb oivaliselt ja käsi ei haara kohe soola või pipra järele. Hea 

kokk peab maitse täpselt paika panema, nii et midagi lisaks pole 

vaja. Kõige olulisem ongi tasakaalu leidmine põhiliste maitse-

komponentide vahel, siis maitseb toit hästi. Kui keegi on näiteks 

pannkoogitaignasse unustanud näpuotsaga soola panna, siis ei 

ole neil õiget maitset ja see on kohe tunda.

Sinu elutempo on kindlasti kiire. Kuidas

näeb välja sinu päevane toidusedel? 
Olen viimasel ajal võtnud eesmärgiks tervislikumalt toituda ja 

vaatan nüüd veidi tähelepanelikumalt, mida söön. Kui tahad  

ennast hästi tunda, siis kehtivad ikka igivanad tõed: hommi-

kusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga jne. Ja hommikusöök 

on kõige alus. Põhiline on süüa tihti ja tasakaalustatult. Püüan  

viimasel ajal süüa nii palju kui võimalik värsket ja keemiavaba 

toitu. Ja lõpuks on ikkagi kõige olulisem oma keha tunda ja  

kuulata. 

Sinule südamelähedased rahvusköögid?
Tai, Muhu, Itaalia ja Peruu. 

Milline oli sinu viimati loodud retsept?
Katsetan pidevalt uute maitsetega. Ma ei tee kunagi midagi  

retsepti järgi. Usaldan kätt ja sisetunnet. Toidus mängib suurt 

rolli keemia. Maitsed sünnivad erinevate koostisainete reageeri-

misel erinevatel temperatuuridel. Peab jälgima aluse ja happe 

vahekorda, tekstuure, värve ja vürtse. On väga suur vahe, kas 

teha vokirooga leigel pannil ja toidust kogu vedelik välja aurus-

tada või ülikuumal pannil nagu Tais, kus kõrge temperatuur 

sulgeb koostisainete pinna ja ei lase mahladel välja voolata. 

Nii säilivad vitamiinid, värskus ja värv. Roog valmib paarikümne 

sekundiga ja maitseb oivaliselt. Näiteks vürtsikas Eesti hapu-

kapsas tšilli, värske apelsini ja pruuni suhkruga on hea tuline 

vaheldus seaprae juurde. 

Läheme lõpetuseks korraks köögist välja. 
Kas sul on hetkel käsil ka mõni muusika-
projekt? 
Kirjutan vaikselt oma kompositsiooni magistritööd Muusikaaka-

deemias, aga selle valmimisega läheb veel aega. Aeg-ajalt telli-

vad Eesti lauljad või firmad minult muusikat. Praegu on pooleli 

töö Gerli Padari ja Liisi Koiksoniga. Niguliste kirikus Jaapani 

tsunamiohvrite mälestuseks esmaettekandena kõlanud lament 

„Lootuse laulud 11032011” on kutsutud ettekandmiseks ka Jaapa- 

nisse. Muidugi andis Noorte Laulu- ja Tantsupeo muusika kirjuta-

mine palju hingejõudu ja positiivset energiat. 

Räägi oma ideest luua Eestile maailmas 
värske ja positiivne kuvand. 
Koos Tõnis Kõivuga oleme selle idee maailma viimise Riigikogus 

oma õlgadele võtnud. Koostan praegu Väliskomisjonis raportit 

„Let’s do it, world”, mis on suunatud Euroopa Vahemeremaade 

ja Põhja-Aafrika riikide kaasamisele. Vastukaja on olnud ülimalt 

positiivne. Isegi Iisraeli ja Palestiina esindajad olid nõus pro-

jektiga liituma, mis on haruldane. Õnneks ühendab see Eestis 

sündinud „Teeme ära” idee nüüd maailmas üle kaheksakümne 

riigi ja nende arv kasvab iga päevaga. See on haruldane võimalus 

Eestit positiivsest küljest tutvustada, sest see annab aimu meie 

puhtast loodusest ja väärtustest. Usun, et Eesti peaks hüüd- 

lauset „Let’s do it” meie riigi mainekujundusel rohkem kasutama.

KÖÖKKÖÖK

Selle talve köögipersoon on Imre Sooäär, kes avas 

Reformikirjale oma toidufilosoofia ja restorani NEH uksed. 

Lisaks rääkisime muusikast ja Eesti kuvandist maailmas.

Pädaste õhulised metspähkliküpsised
250 g metspähkleid, 3 munavalget, 3 g soola, 250 g suhkrut
üksikud metspähklid kaunistuseks

Rösti metspähklid ahjus kuldpruuniks ja hõõru neilt köögi- 
rätikuga nahk maha. Haki pähklid köögikombainis jämedaks 
riivsaia meenutavaks jahuks.

Vahusta munavalged soolaga, kuni vaht on nõnda kõva, et ei 
kuku kaussi tagurpidi pöörates välja. Lisa järk-järgult vahus-
tades juurde kogu suhkur. Sega õrnalt juurde hakitud mets- 
pähklid. Tõsta kaht teelusikat kasutades küpsetuspaberiga 
kaetud küpsetusplaadile taignast väikesed mütsid. Aseta iga 
küpsise keskele pähkel. Küpseta eelsoojendatud ajus 150 kraadi 
juures 15 minutit.

Foto: Daisy Lappard
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Pane varakult kalendrisse!
Täpsem info lähiajal www.reform.ee, Oravavõrgus ning Sinu postkastis. 

19. mai
9.–10. juuni

10. juuni
17.–19. august

15.  detsember

SPORDIPÄEV Haapsalus
RATTARETK Viljandimaal
ÜLDKOGU Viljandis
SUVEPÄEVAD Nelijärvel
JÕULUBALL  Eestonia 
kontserdisaalis



Hakka 
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fänniks! 

Liitu reformikate fännilehega 
www.facebook.com/reformierakond 

ja ole kursis värskete uudistega!
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