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 Valimiste-eelses poliitsügiseses õhus on 

alati uusi algatusi. Mõned positiivsemad kui teised 

ja mõned populistlikumad kui teised. Aga tänaseks 

päevaks on lisaks professionaalsetele poliitikutele 

teatava professionaalsuse taseme saavutanud ka 

valijad, sest tühjasid sõnu ei usuta ja lubaduste-te-

gude kokkulangevust jälgitakse kiivalt. Masu puudu-

tas tuhandeid perekondi kõige valusamal võimalikul 

moel, aga möödunud aasta tuletas ka väga teravalt 

meelde, et iga inimese isiklik heaolu sõltub riigi ma-

janduslikust olukorrast. Kuni majandus ei edene, ei 

saa paraneda ka sotsiaalne olukord. 

Reformikirja trükkimineku hetkel on Eesti inimeste 

toetus Reformierakonnale rekordiliselt kõrge. Kuid 

nagu ütleb erakonna peasekretär Kristen Michal 

ei piisa valimiste võitmiseks üksi suurest toetus-

protsendist. Reformierakonna valijad teavad, et me 

teeme, mida me lubame ja me ei luba mittetehtavat, 

me jääme oma seisukohtadele kindlaks ja viime vas-

tuvõetud otsused ka ellu. Ühes rahvusringhäälingu 

poliit- ja majandussündmusi lahkavad raadiosaates 

arvati hiljuti, et Reformierakond pakub unistust 

paremast elust. Aga valijat pole võimalik pikaajaliselt 

lollitada ja kui meie müügitöö taga poleks reaalseid 

tulemusi, ei usutaks meid enam.

Seekordne Reformikirja number on ehk mõtlikum, 

kui tavaliselt, aga eks suvi ongi hea aeg tehtu üle 

järelemõtlemiseks ja uute sihtide seadmiseks. Kind-

lasti ka puhkamiseks, sest programmi koostamise 

ja kampaaniaks valmistumise intensiivne periood 

algas juba eile. Ajal, mil teised erakonnad on hädas 

peamiselt dramaatilistest sisetülidest põhjustatud 

madala toetusprotsendiga, on Reformierakonnal 

kinnitatud juba kaks peatükki – haridus ja energeeti-

ka – riigikogu valimiste programmist. Meil on selge 

visioon ja konkreetne plaan, kuidas teha Eestist 

kõige kiirema majandusarenguga edukas põhjamaa 

riik. On täiesti reaalne, et Eesti ja näiteks Prantsus-

maa elustandardi vahel pole 10 aasta pärast enam 

vahet. Me teeme tööd tuleviku nimel. Me usume 

Eesti inimestesse ja me usume Eestisse. 

Juhtkiri

Vastutav väljaandja: Liina Vahtras

Toimetajad: Kristiina Sild, Peep Lillemägi
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Tänaseks on mu töö mulle õpetanud, et kindel on ainult 
muutus. Kõik muutub. Kuigi see pole just suur avastus, on 
hea seda endale ja teistele üle korrata. Ma tean, et kui on 
rahulik, tuleb jama. Ja kui viis päeva järjest läheb kõik alla-
mäge ja olukord tundub lootusetu, on varsti jälle rahulik. 
Kuid ma ei oska öelda, kas me võidame valimised 170 
päeva pärast, kas sel talvel tuleb rohkem lund kui 
eelmisel või kuhu kaotab mu sõber oma kuuenda mo-
biiltelefoni. On mingid tõenäosused ja lootused teatud 
tingimuste kokkulangemisel. That’s it.

Ma tean seda, et sulle järgnetakse, kui sinu plaani usal-
datakse. Kui plaani pole, ei astu keegi sinu jälgedes, sest 
kuhu sa siis lähed või mida tegema hakkad? Ma tean, et 
Reformierakonnal on tõsised plaanid struktuursete re-
formide jätkamiseks – et haridus oleks Põhjamaade 
tasemel, et oleks tagatud Eesti energia-sõltumatus, 
et majanduskeskkond oleks ettevõtlikele inimestele 
ligitõmbav. 

Edu ei hoita – parimad töötavad kogu aeg

Olen näinud edukaid, kes ühel päeval seda enam pole. 
Põhjusi on palju, aga üks huvitavamaid on edukaks 
saamine ja hoidjaks muutumine. Edukaks saadakse 
tavaliselt riskides või julgeid otsuseid tehes, aga tippu 
jõudes, poeb hirm põue. Saavu-
tatut üritatakse kramplikult hoida. 
Muudetakse ilma ratsionaalse 
kaalutluseta strateegiat ja takti-
kat, ning sellises olukorras kao-
tatakse oma elurõõm, oskused ja edu. 

Kas sama võiks juhtuda meiega? Et vaatame lehte ja 
39% vaatab vastu ning hirm tuleb peale? Ühelt teiselt 
sõbralt laenates: „Selle peale ütlesid vanad 
eestlased – never!“

Meie sõprade rõõmuks ja vaenlaste kiuste, muutub 
Reformierakond kogu aeg ja ei sammaldu. Muutuvad 
inimesed, muutuvad teemad. Alguses oli erakond väik-
sem ja sai hõlmata kitsamaid valdkondi – täna suudame 

pakkuda avalikkusele parimaid lahendusi ja ideid palju 
sügavamate teadmistega kui kunagi varem. See on 
heas mõttes ja teadlik tasakaalutus. Me oleme pidevas 
edasiliikumises, et otsida uusi võimalusi. See on ka üks 
põhjusi, miks me oleme suutnud kõik need aastad olla 
tegusad ja areneda sisuliselt hoolimata võimu teosta-
misest Eesti huvides. 

Kogu selle mõlgutuse mõte on lihtne – miski peale 
mõne asja pole elus kindel ega antud igaveseks. Iga 
elusorganism ja organisatsioon peab edu taaslooma, 
peab uusi piire otsima ja arenema. Seejuures eksitak-
se muuseas üsna tihti. Edukad on need, kes suudavad 
eksimisest õppima. Koolitajad ütlevad, et kaotust pole 
olemas – kui ebaõnnestumisest õpitakse, on see õppe-
tund, mitte kaotus. 

Kas Reformierakond on valimised juba võitnud?

Valimiste võitmiseks suurest toetusprotsendist üksi 
ei piisa. Nüüd on see siis ausalt välja öeldud. Ratsio-
naalne reformierakondlane küsib aga kohe, et mida siis 
veel vaja on? Pole olemas universaalset valemit vali-
miste võitmiseks, kuid üks mis kindel – meie positsioon 
on tugevam kui kunagi varem.  

Programm, kuidas Eestist saab Põhjamaade tiiger on 
osalt olemas, osalt veel 
kirjutamisel. Nende va-
limiste peaküsimuste 
hulgas on kindlasti 

küsimus kvaliteetsest haridusest.  Reformierakonnal on 
siin pakkuda juba käimasolevale haridusreformile sisu 
ja jumet andvaid ideid. Ka on meil pakkuda seda vald-
konda iga päev juhtivaid või tarbivaid äärmiselt esindus-
likke inimesi, kes on meid programmi väljatöötamisel 
aidanud. Nii liikmete arvamused kui väljapoolt antud 
tagasiside on olnud arvestatav. 

Energeetikas on meie sooviks tagada Eesti energiasõl-
tumatus. Selle alla kindlasti käivad meie mõtted gaasi-
võrkude omandi lahtisidumisest, mis sisult tähendab 

PEASEKRETÄRI KOLUMN

Tekst: Kristen MichalKõik on võimalik
Suvel, see oli ehk juunis, küsis üks sõbralik tegelane erakonna peasekretärilt, kas kunagi varem on mõni Reformi-
erakonnaga valimiste eel sarnases seisus olnud erakond lõpuks valimistel ka kaotanud. Kristen Michali aus vastus oli: 
„Ma ei tea.“ Küll aga teab Kristen paljusid  edu tagavaid faktoreid ja jagab oma teadmisi meelsasti ka Reformikirjaga.

selle valdkonnas konkurentsi tekitamist. Täna pole 
Eesti Gaasil ehk siis valdavalt vene gaasi tarnival ette-
võttel mingit majanduslikku põhjust konkurentsi tekita-
da. Aga just pakkujate paljusus surub hinda alla – see 
on tarbijate huvides. Vene gaasi osakaalu vähendamine 
ja koostootmise suurendamine 
on samuti üks suund mida oleme 
juba pikemalt ajanud nagu ka soov 
tagada Eesti energiasõltumatus 
kasvõi näiteks oma tuumajaamaga. 

Maksu ja ettevõtlusvaldkonnas on kindlasti üleval 
küsimus, et kuhu edasi. Maksusüsteemis on üks suur 
väärtus ja peamine investorites huvitekitaja maksu-
süsteemi lihtsus ja muutumatus. Nii nagu on ettevõtlus-
keskkonnale tähtsad vähene bürokraatia, õiguskindlus, 
mõistlik tööseadusandlus ja korruptsiooni madal tase.  
Me oleme 2008. aasta üldkogust alates soovinud seada 
sotsiaalmaksule ülempiiri, täna oleme sellele ilmselt ka 
oma partnerite toetuse leidnud. 

Kindlasti on enne valimisi teemasid palju. Kindlasti 
tuleb ka hirmutamist, et valitsusel on salaplaan viia 
pensioniiga 107 aastale, või kärpida pensione kohe 
peale valimisi. Keskerakond ilmselt suudab oma 
alatuses ka sel korral üllatada.

Teha on veel palju

Maailma suurimate firmade tippjuhid on öelnud, et 
suurte liidrite tunnuseks on alandlikkus ja mõistmine, 
et sõltutakse teistest. Nii on ka meiega – ma arvan, et 
me oleme edukad ainult tänu sellele, et teised meid 
toetavad. Me oleme püsti tänu Eesti rahva toele ja 
seda tasub hinnata, nagu hinnatakse meid. 

Meie laienemiskampaania on olnud edukam, kui me 
seda alustades kunagi julgesime unistada. Kindlasti 
on sel oma osa, aga põhiline ei sõltu eurost ega 
ilmast – inimesega enda kõrval tuleb lihtsalt rääki-
da, sest tihti selgub, et ta pole erakonnaga liitunud 
vaid sel põhjusel, et keegi pole teda kutsunud. Ma 
ei tea täpselt, kui paljud tublid inimesed on aja-
kirja trükkiminekuks meiega liitunud, aga arvan, 
et seda on juba üle kahe korra rohkem, kui kunagi 
varem ja aasta lõpuks ilmselt üle kolme korra roh-
kem. 

Seega on alandlikkuseks põhjust küll. Meid 
hinnatakse meie lubaduste ja tegude kokku-
langemise pärast. Olgu see ettevõtte tulu-

maksu kaotamine, mis loob tänaseni Eestis rohkem 
töökohti kui ükski maksumaksja toetus, või olgu selleks 
vanemahüvitis, mille tulemusel on hääbuvate rahvaste 
nimekirjas olnud Eesti rahvast taastootev ja püsiv. Eurot 
on täna veel vara sellesse ritta panna. 

Teha on meil veel palju 
– see on ka põhjus, 
miks me tahame valimisi 
võita, sest vaid nii saab 

Eestit muuta just selliseks, millisena igaüks meist tahab 
Eestit näha. Parema, kiirema või puhtamana.  

Võitmise viis on lihtne – tuleb teha õigeid asju ja rääki-
da inimestega. Selleks ei piisa ühest või kahest VIPist.
Me kõik saame järgmised 170 päeva olla oma ideede 
eestvõitlejad – jõudu meile selleks, et 6. märtsil 2011 

oleks Reformierakond Riigikogu 
valimiste võitja!

Reformierakonnal on tõsised plaanid 
struktuursete reformide jätkamiseks.

Me kõik saame järgmised 170 päeva 
olla oma ideede eestvõitlejad.

PEASEKRETÄRI KOLUMN

Foto: Katrina Sokk
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ÜLDKOGULT

 Head sõbrad, tere tulemast Haapsalu linnusesse. 
Täna räägin ma Eestist ja peamiselt sellest, millisena ma näen 
meie riiki tulevikus. /…/

Lähiajal ratifitseerib Riigikogu Eesti liitumislepingu Majandus-
liku koostöö - ja arenguorganisatsiooniga. Euro kõrval on liitu-
mine OECD-ga Eesti jaoks tänavune suurim edumärk. Kroon 
võimekale välis- ja majanduspoliitikale.

Me ei saa kunagi maailma suurriikide G20 liikmeks, aga me osa-
leme sellessamas otsustusprotsessis läbi OECD. Meid märga-
takse, ja mis veelgi tähtsam - meid kuulatakse.

OECD kohta on öeldud „rikaste klubi”. See pole täpne. Õigem 
on öelda „tarkade klubi”. OECDsse kuulumine annab Eestile 
ligipääsu maailma parimale kogemusele reformide osas.

Liikmelisus on garantii riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika kvali-
teedi kohta. See on ühtlasi tunnustus meie seni tehtud reformi-

dele - meilt on mida õppida.

Kohe-kohe saavutame teise suure eesmärgi - euro. Kui me 
2008. aasta sügisel ütlesime, et Eesti suurimaks väljakutseks 
on liitumine eurotsooniga, siis aimasid vähesed, kui keeru-
liseks selle eesmärgi saavutamine globaalse kriisi tingimustes 
võib kujuneda.

Järsult kukkunud majanduskasv ja maksulaekumised koos kas-
vava poliitilise surve ja tööpuudusega tegid euro-eesmärgini 
jõudmise raskeks. Aga me saime sellega hakkama.

Ma tänan selle töö eest valitsuse ja riigikogu liikmeid, meie koha-
likke liidreid, meie poliitilisi partnereid, aga eelkõige Eesti rah-
vast. Ilma avalikkuse toetuseta oleks see kõik olnud võimatu. 
Aitäh kõigile.

Palju on küsitud, mis on järgmine Eesti suur eesmärk? Mis saab 
Eestist peale euro kasutuselevõttu? Vastust otsides ei pea me 

alustama nullist. Eesti on juba täna üks tihedamini Läänega 
integreerunud riik Põhjamaades. Me oleme Euroopa Liidus, 
NATOs, Schengeni ruumis, OECDs, üsna pea ka eurotsoonis.
Siit tulebki edasi minna. Mina tahan, et Eestis oleks Põhja-
maade parim ettevõtluskeskkond ja meie majandus oleks re-
gioonis kõige kiiremini kasvav.

Tahan, et Eestis saaks põhjamaiselt parimat haridust. Reformi-
erakond on koos Eesti haridustippudega kokku pannud haridus-
programmi „Tiigrihüpe 3”, mis on jätkuks senistele põhi- ja 
gümnaasiumihariduse reformidele. Kava põhijooned on sel-
ged: kvaliteet, kvaliteet ja kvaliteet.

Tahan, et Eestist saaks Põhjamaade tiiger! Ainult põhjamaise 
ettevõtluskeskkonna ja haridussüsteemiga suudame pakkuda 
oma peredele ja pensionäridele kasvavat jõukust ja parimat 
elukvaliteeti. Ainult sel juhul jõuame Euroopa kõige jõukamate 
riikide hulka. Toetudes oma lem-
miklaulu sõnadele: tuule suund on 
nord, nüüd on Eesti kord.

Suurem palk, parem kaitse töötu-
se vastu ja suurem pension - need 
on kõige tähtsamad tulemused Eesti inimeste jaoks kui suuda-
me neile pakkuda kvaliteetset haridust.

Reformierakond on selgelt välja öelnud, et jätkamine haridus-
reformiga on järgmise nelja aasta võtmeteema. Vähe sellest, 
me oleme välja pakkunud ka teekaardi, kuidas jõuda selleni, 
et Eestis antaks põhjamaiselt parimat haridust.

Mida sisaldab meie haridusprogramm „Tiigrihüpe 3”? Kas 
kvaliteet tähendab majakarpe ja klassiruume? Jah, ka seda.

Seetõttu peab esimesel võimalusel jätkuma riiklik inves-
teeringute programm „Igale lapsele lasteaiakoht”. Laste-
aedade, koolihoonete ja ülikoolide teadushoonete ehitamine 
peab jätkuma.

Infrastruktuur on tähtis. Kuid kõige tähtsam on see, mida, kui-
das ja mis tasemel neis hoonetes õpetatakse. Õpetaja kutse 
on austusväärne, aga sellest üksi ei piisa. Õpetajad peavad 
olema kõrgelt tasustatud.

Kõrgetasemeline baas- ja täiendkoolitus peab tagama, et 
selles ametis oleksid vaid valdkonna paremad asjatundjad. 
Õpetaja kutse peab olema Eesti ühiskonnas nii suures aus, et 
kui küsitakse kõige väiksematelt ja siiramatelt, kelleks nemad 
tahavad suurena saada, siis kõige sagedamini esinev vastus 
peab olema: „õpetajaks!” Hariduskorralduse eesmärk igas 
astmes peab olema kvaliteet. Keskenduda tuleb hariduse sisu-
le, mitte vormile. Kes tahab, paneb kokku põhikooli ja güm-
naasiumi. Kelle vajadused on teised, liidab lasteaia ja algkooli. 
Oluline pole vorm, ka mitte omandivorm, vaid hariduse sisu, 
kvaliteet ja selle kontroll.

Kõrghariduses tuleb laiendada üliõpilaste võimalusi oma õping-
ute rahastamiseks. Õppetoetused peavad olema vajadus-
põhised ning õppelaenu suurus 3000 eurot.

Kui vabastame Eesti ülikoolid avalik-õiguslikust staatusest tule-
nevatest piirangutest, kujuneb selgelt eristuva missiooniga 
kõrgharidusasutuste maastik.

Eesti investeeringud teadustegevusse on olnud Euroopa 
Liidus kiiremini kasvavate hulgas. See peab jätkuma. Teadus- 
ja arendusinvesteeringud peavad jõudma 3%-ni SKTst.

Taseme märk on see, kui vähemalt üks Eesti ülikool kuulub 
Euroopa saja parima hulka. Kui suudame, siis miks mitte ka 
kaks.

Venekeelse gümnaasiumi üleminekut eesti keelele alusta-
sime sisuliselt alles meie. Aga 
on vaja veel kõvasti vaeva näha, 
et hariduse kvaliteet oleks ka siin 
tagatud. Peame kindlustama vaja-
likud õppevahendid ja hea ette-
valmistusega õpetajad. Kvali-

teedis ei tohi teha järeleandmisi.

2007. aastast tänaseni oleme teinud haridusreformiga algust. 
Kuid teha on veel palju. Põhjala kvaliteediga haridust pakkuva 
ja piirkonna kiireima majanduskasvuga Eesti kujundamise 
eesmärgile ei ole alternatiivi.

Statistika ja teaduslikud uuringud näitavad üheselt, et parim 
ravim tööpuuduse vastu on haridus. Ka sotsiaalse ebavõrdsuse 
kahandamise kõige tõhusam viis on haridusse investeerimine, 
nagu ütles president Lennart Meri. Hea haridus tähendab tööd 
ja kõrgemat palka. Kõrgem palk tagab parema elukvaliteedi ja 
suuremad sissetulekud vanaduspõlves.

Ka eelmisel nädalal Eestis viibinud OECD peasekretär Angel 
Gurria soovitas järgmiseks majanduse kasvutsükliks valmis-
tudes põhirõhu panna kolmele märksõnale: haridus, haridus 
ja haridus.

Kui me vajalikud muutused ellu viime, on kindlasti ka meie 
teadlaste saavutusi maailmas näha palju sagedamini kui Val-
get daami Haapsalu linnuses.

Head kuulajad.

Et ka pärast kriisi olla taas kõige kiiremini kasvav majan-
dus Põhjamaades vajame Põhjamaade parimat ettevõtlus-
keskkonda.

Lisaks heale haridussüsteemile on olulised ka suurem ener-
geetiline julgeolek ning moodne ja tõhus riigikorraldus. Vaja-
me suuremat varustuskindlust, sealhulgas oma rahumeelset 
rahvuslikku tuumaprogrammi.

Andrus Ansipi kõne Reformierakonna 
Üldkogul Haapsalus 13. juuni 2010

ÜLDKOGULT

Mina tahan, et Eestis oleks Põhja-
maade parim ettevõtluskeskkond.

ÜLDKOGULT

Foto: Mardo Männimägi

Kuna soojal suvel puhkasid ka erakonna siselehed- ja ajakirjad, avaldab Reformikiri veidi lühendatud vormis peaminis-
ter Andrus Ansipi kõne erakonna juunis toimunud Üldkogult. 
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Riik peab toimima tõhusalt, konkurentsivõime kasvu tuleb 
toetada ning avalike teenuste kvaliteeti parandada seejuures 
avaliku sektori kulusid suurendamata. Eesmärk peab olema 
pakkuda kodanikele sama raha eest paremat riiki.

Piirkonna suurima majanduskasvu loomisel on Eestil kaks 
peamist väljakutset:

Esiteks. Saavutada tootlikkuse kiire kasv suurema kapitali-
mahukuse ja kõrgema lisandväärtusega toodete ning teenuste 
kaudu;

Teiseks. Taastada majanduslanguse eelne kõrge tööhõive tase.

Täna on maailmas justkui kaks valikut: kas elada tulevastelt 
põlvkondadelt võlgu võttes või maksta ära kõik oma arved.

Viimase 20 aasta jooksul on eestlased enamasti ikka olnud 
vastutustundlikud ja ettevõt-
likud. Meil oli ettevõtlikkust 
taastada oma riik. Ettevõtlik-
kust luua oma raha. Viia läbi 
liberaalsed turumajanduslikud 
reformid.

Oleme olnud isegi nii ettevõtlikud, et ei leppinud halbade 
demograafiliste näitajatega ja pöörasime vanemahüvitisega 
negatiivse sündivuse tõusvaks. Eestlased on eelistanud ausat 
ja otsustavat tegutsemist.

Aga oleme näinud ka vastutustundetut võlgu elamist. Seda nii 
Euroopas kui kodumaal.

Oleme näinud mitukümmend miljonit maksumaksja krooni 
maksvat propagandatelevisiooni. Oleme näinud soovi elada 
tuleviku arvelt, see tähendab oma laste arvelt. Oleme näinud 
pankrotimenetlusi nende vastu, kelle käes on Tallinna maksu-
maksjate rahakott.

Vastutustunde puudumine on läinud nii kaugele, et see, mis 
endal puudu, võetakse silma pilgutamata teistelt.

Kuidas teisiti nimetada ühe kohaliku omavalitsuse poolt 
tervele riigile maksu kehtestamist. Jutt käib mõistagi Tallinna 
linna müstilisest müügimaksust. See ei ole arusaadav tarbi-
jatele ega ettevõtjatele. Keegi ei saa aru, kuidas hakkab maksu-
kogumine toimuma või mis on müügimaksuga maksustatud ja 
mis mitte. Hiljuti teatati, et köömnesai pääses müügimaksust. 
Rosinasaia osas on küsimus tänaseni paraku ebaselge. Selline 
olukord on absurdne ja mõjutab paratamatult kogu riiki.

Me ei saa käed rüpes pealt vaadata, kuidas üks omavalitsus 
sülitab õigusselgusele ja solgib Eesti riigile edu toonud lihtsat 
ja läbipaistvat maksusüsteemi. See vähendab kogu riigi ette-
võtluskeskkonna usaldusväärsust.

Tallinna linna tekitatud kahju suurus on kordades mastaapsem 

kui linnaeelarvesse loodetud maksukroonid. Terve mõistus ei 
saa seda taluda, me peame sekkuma.

Eesti riik on eelistanud oma lastelt ja lastelastelt võlgu mitte 
võtta.

Eesti võlakoormus on Euroopa Liidu kõige madalam - 7,2 % 
SKT-st. Ja mitte ainult, meil on olnud ka ettenägelikkust headel 
aegadel koguda riigile reservid, mis ulatuvad praegugi 11,7 
protsendini SKTst.

Teisisõnu - tänu tervele mõistusele (ja Reformierakonnale) on 
Eesti valitsussektoril reserve rohkem kui võlgu. See on harva 
nähtav olukord kogu Euroopas, kogu maailmas. Eestil on hea 
positsioon väljuda kriisist tugevamana kui nendel, kel neid 
eeliseid ei ole. Ma ei kahtle Eesti rahva valikus jätkata vastutus-
tundlikult ja ettevõtlikult.

Head aatekaaslased.

Siim Kallas ütles juba kümmekond 
aastat tagasi, et riigi majandus-
strateegia peab põhinema konser-

vatiivsel eelarvepoliitikal, tasakaalus riigieelarvel ja avatud 
majandusel. Valitud majandusmudel on olnud hea. Eesti ma-
jandus on olnud viimasel kümnendil üks maailma kiiremini 
kasvavaid majandusi, isegi kui võtta arvesse masu-aegne suur 
langus.

Oleme kuulnud hinnanguid, mille järgi Eestil on ka järgmisel 
kümnel aastal potentsiaali olla majanduse kasvult Euroopa 
Liidu edukaim riik. Oleks hullumeelsus hakata Eesti majandus-
süsteemi või ka maksudega mängima. Hoiame meile edu ja 
jõukust toonud liberaalset majandusmudelit.

Liberaalne majandusmudel toob siia välisinvestorid ja loob 
töökohti ning jõukust, võimaldab paremat haridust.

10 aastat tagasi kaotati Reformierakonna eestvedamisel ette-
võtete reinvesteeritud kasumi maksustamine. See radikaalne 
ja julge samm aitas Eesti majanduse välja toonasest majan-
duskriisist ja tõi siia hulgaliselt uusi töökohti.

Tänavu 3. juunil võttis Riigikogu Reformierakonna initsiatiivil 
vastu seaduse, mis võimaldab 2011. aasta algusest igaühel 
meist investeerida aktsiatesse ja fondiosakutesse ilma iga-
aastaselt kasumilt maksu maksmata. Eraisikute igakuine 
investeerimine muutus märgatavalt lihtsamaks ja atraktiivse-
maks. Justiitsminister Rein Langi eestvedamisel kaotas valit-
sus osaühingu asutamisel kapitali sissemakse tegemise 
kohustuse.

Ettevõtte asutamine võtab Eestis aega vaid veerand tundi. Riik 
on muutnud igati lihtsaks ettevõtte asutamise, see tähendab 
jõukuse ja töökohtade loomise.

Eestis on täna 58 700 tegutsevat ettevõtet. Nii mõnigi neist ette-
võtjatest on ilmselt täna siin Haapsalus, meie hulgas. Tänapäev-
aste töökohtade loomiseks ja jõukuse suurendamiseks seisab 
nii ettevõtetel kui riigil ees sama ülesanne: tootlikkuse suurenda-
mine, lisandväärtuse suurendamine ja ekspordi kasvatamine. 

Euroopas on ühtne siseturg, kuid internetimajandust see ei 
puuduta. Hiljuti kutsusin koos Soome, Taani ja Hollandi pea-
ministritega teisi Euroopa Liidu valitsusjuhte välja töötama ühtset 
digitaalturgu, et oleks võimalik tegutseda ühtsete reeglite alusel 
üle kogu Euroopa.

Digitaalturu seaduste alusel tegutsevad ettevõtted ei peaks 
selleks kasutama 27 erinevat regulatsiooni. Ühtne digitaal-
turg toob endaga kaasa uusi töökohti, ettevõtlusega alusta-
mine muutub lihtsamaks. Suureneb Euroopa Liidu kui terviku 
konkurentsivõime. Lähiajal peame leidma ka lahenduse, kui-
das sotsiaalmaksule lae kehtestamisega vähendada tööjõu 
maksukoormat, ilma et see 
seaks ohtu riigieelarve laeku-
mised.

Nii nagu paindlikum töölepin-
guseadus, nii aitab ka tööjõu 
madalam maksustamine otseselt kaasa uute, reaalsete ja 
kõrgepalgaliste töökohtade tekkimisele.

Konkurentsivõimelise majanduse eelduseks on tõhus ener-
geetikasektor. Lähiaastatel tuleb Eesti riigil väga targalt tegut-
seda, et meil oleks tagatud energeetiline julgeolek, varustus-
kindlus, aga ka energia mõistlik hind.

Avatud turu tingimustes suudame konkurentsis püsida 
eelkõige tänu paindlikkusele, omandi- ja tootmisvormide 
paljususele. Vaba konkurents ja valikute mitmekesisus taga-
vad Eestile parimad võimalused ka 20 aasta pärast.

Oma tuleviku kindlustamiseks peame kindlasti tegelema tuuma-
energeetika projektidega ja ühenduste loomisega teiste 
Euroopa Liidu riikide, eelkõige Põhjamaade energiaturgudega.

Head erakonnakaaslased.

Haridus, energeetika ja majandus: need ongi järgmise nelja 
aasta võtmeteemad. Põhjamaade tiiger on moodne, paindlik 
ja tõhus riik, mis suudab neis valdkondades pakkuda parimat. 
See on minu visioon Eesti lähitulevikust. Visioon kõrgelt hari-
tud, kõrgete palkade ja pensionidega rahvast. Visioon ja üht-
lasi kohustus.

Kohustus selle nimel järgmised neli aastat sama suure 
innuga pingutada, nagu me oleme pingutanud viimased 
aastad võideldes Eesti rahandusliku usaldusväärsuse ja 
euro eest, majanduskasvu kiire taastumise eest.

Meie pingustel on mõtet ainult siis kui Eesti pere kasvab. Pere-

keskne ühiskonnamudel vajab senisest palju suuremat tähele-
panu.

Me peame kaitsma viljakat vanemahüvitise süsteemi. Me 
peame tagama oma lastele mugavad lasteaiad ja arendava 
hobitegevuse. Meie laste tervis peab olema hoitud ja vaim 
haritud. Riigipoolne abi peab jõudma nendeni peredeni, kes 
seda tõeliselt vajavad.

Perekond ei tähenda ainult lapsi ja noori isasid-emasid. Ka 
meie esivanemad on perekonna liikmed, kõige väärikamad 
neist. Hoolimine eakatest ja neile elamisväärse pensioni taga-
mine on üks meie peamistest ülesannetest.

Majanduskasvu kiire taastumine tagab ka kõikidele pensio-
näridele suurema sissetuleku. Kui veel praegu elab 39% 
pensio-näridest vaesusriskis, siis on meie kõikide moraalne 
kohus vaesuses elavaid eakaid paremale järjele aidata.

Head sõbrad.

Reformierakond on 2007. 
aasta valimiste võitja. Me 

kordasime seda lauset ettekuulutusena enne valimisi neli 
aastat tagasi.

Kui paljud toona tegelikult seda uskusid? Ma arvan, et päris 
paljud meie hulgast. Aga küllalt palju oli ka kõhklejaid. Järg-
mistele valimisele läheme juba uuelt positsioonilt - favoriitidena.

Reformierakonna võitu valimistel eeldatakse. Kunagi varem 
pole see nii olnud. Nelja aastaga on palju muutunud. Kui vali-
miste järgselt Reformierakonna populaarsus oluliselt tõusis, 
siis ütlesid skeptikud ja oponendid: „see on ajutine”. Nad 
eksisid.

Neli aastat oleme olnud arvamusküsitluste järgi eestlaste seas 
vaieldamatult eelistatuim erakond. Seda vaatamata asjaolule, 
et selle aja sisse jääb ka viimase 80 aasta jooksul maailma ta-
banud kõige rängem majanduskriis.

Rahvas toetab Reformierakonna juhitud valitsust. Seepärast 
julgen siinkohal ennustada: Reformierakond on 2011. aasta 
valimiste võitja! Aitäh! Edukat erakonna Üldkogu ja ilusat suve.

Elagu Eesti! 

ÜLDKOGULT ÜLDKOGULT

Eesti riik on eelistanud oma lastelt ja 
lastelastelt võlgu mitte võtta.

Haridus, energeetika ja majandus: need 
ongi järgmise nelja aasta võtmeteemad.



Energiajulgeolek
Tekst: Remo Holsmer ja Rain Rosimannus

Lisaks reformide jätkamisele hariduses on järgmiste valimiste keskpunktis ener-
giajulgeoleku kindlustamine Eestis. 

Muudatustega energiapoliitikas peaks Eesti saavutama suurema energiasõltumatuse, ettevõtete suurema konkurentsi-
võime ning uued töökohad kogu majanduses. Meie unikaalsetest tehnoloogilistest teadmistest energiatootmise vallas 
peab saama oluline Eesti ekspordiartikkel; majanduse, töökohtade ja sissetulekute kasvu allikas.

Energeetikajulgeoleku peatükis saavad tähelepanu järgmisi põhimõtteid:

•	 Energiasõltumatuse	saavutamine	aastaks	2030	–	energiaallikate	mitmekesistamine	peab	jätkuma	ning	peame	

seadma eesmärgiks, et enamik Eestis tarbitavast energiast toodetakse kodumaistest energiaallikatest. Võtmetähtsusega 

on rahvusliku tuumaprogrammi Eesti Tuumajaam rajamine.

•	 Rahvuslikku	julgeolekut	suurendavate	ühenduste		ja	infrastruktuuri	rajamine	-	gaasivõrgu	lahti	sidumine	Vene-

maast ning ühenduste arendamine Skandinaavia ja Lätiga. Elektriühenduste arenda mine võimaldab kasvatada Eesti 

energiaeksporti ning loob Eesti tarbijatele eeldused soodsaima  hinnaga elektrienergia saamiseks.

•	 Kütte-	 ja	 elektriarveid	 vähendavate	 programmide	 rakendamine.	 Tuleb	 jätkata	 energiasäästuprogrammide,	

mille abil saaks oluliselt vähendada kütte- ja elektriarveid ning elada keskkonnasõbrali kumat elu.

• Kodumaiste väiksema keskkonnamõjuga energiaallikate eelistamine. Peame oluliseks suurendada Eesti energia-

tootmise ja -tarbimise portfellis kodumaiste taastuvate energiaallikate (puit, vesi, tuul, olmejäätmed, põllumajan-

duse tootmisjäägid, päike) ja vähendada suure süsinikujäljega energiaallikate osakaalu. Saaste vähendamiseks tuleb 

soodustada fossiilsete kütuste kasutamist ühistranspordis. Soojusenergia tootmisel tuleb eelistada tõhusat koostoot-

mist. Energiasertifikaa tide turu käivitamine võimaldab Eestil jätkata energiaportfelli mitmekesistamist taastuvenergia 

allikatega.

•	 Avarii-	 ja	 reservvõimsuste	 rajamine	odavaima	võimaliku	hinnaga	 tarbijale	 ja	 keskkonnale.	Tuleb	põhjalikult	

kaaluda, kui suuri avarii- ja reservvõimsusi Eesti avatud energiaturul vajab, kui ka vandatavad uued energiaühendused 

on valminud, sest mistahes ülemäärased avarii- ja reservvõim suste väljaehitamised maksaks kinni tarbija.

•	 Põlevkivist	Eesti	 jaoks	saadava	väärtuse	oluline	kasvatamine	läbi	know-how ekspordi ja uute tehnoloogiate 

arendamise. Eesti põlevkivivarude kasutamine tuleb otsustada vabas konkurentsis enampakkumise korras.

•	 Konkurentsi	suurendamine	energiaturul	tarbijale	parima	võimaliku	hinna	ja	kvaliteedi	kindlustamiseks.	Tuleb	

üle vaadata süsteem, kus Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ühtlasi nii regulaator, järelvalvaja kui ka 

(kaudselt läbi AS Eesti Energia omandi) turuosaline. Sellesse on sisseprogrammeeritud huvide konflikt, mis takistab 

vaba turu konkurentsi teket energiaturgudel.

Eelnev ei ole lõplik energiapeatüki sõnastus ning see on jätkuvalt avatud ideedele ja täiendustele, mida võib saata 

aadressile: 2011@reform.ee 
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Kuidas valmib riigikogu 
valimiste valimisplatvorm? 
Tekst: Remo Holsmer

 Reformierakond on läbi aastate pidanud näilis-
test võitlustest olulisemaks sisu, et leida Eestile parimad 
lahendused tulevikuks. Samast põhimõttest lähtuvalt on 
juba selle aasta alguskuudest koos käinud riigikogu vali-
miste programmi töörühm. 

Volikogu esimehe, Rain Rosimannuse juhitav töörühm koguneb 
kontoris tavaliselt reede pärastlõunal ning arutelud kesta-
vad 2-3 tundi. Koosolekud toimuvad teemade kaupa ja 
töövorm on „vaba mõttevahetus“, mis tähendab, et 
peetakse põhimõttelisi vaidlusi, mitte ei arutata tehnilisi 
detaile. Arutelu-
desse on kaasatud 
vastavad valdkonna 
ministrid, riigikogu 
liikmed, aga ka ini-
mesed väljaspoolt 
erakonda – tead-
lased, eksperdid või valdkonnas tegutsejad.

Kõigi valdkondade „aluspaberisse“ on korjatud mõtteid 
nii erakonna volikogult, kui ka mujal töötavatelt inimestelt 
ja valdkonna programmitöörühmadelt, mis tegutsevad 
pidevalt ja analüüsivad poliitikat aastaringselt. Püsivalt 
tegutsevad programmitöörühmad valdkondade kaupa on 
alati avatud kõigile erakonna liikmetele kaasalöömiseks. 
Esitatud mõtetest selekteeritakse välja kõige jumekamad 
ideed, mis omakorda läbivad põhjaliku analüüsi, kas luba-
dus on ka rahaliselt tehtav. Katte ja sisuta platvormist pole 

kasu kellelegi. Kui palju läheb maksma sotsiaalmaksu 
ülempiiri kehtestamine? Milline on pensionikassa seis? 
Kas ja mida peaks muutma meie haridussüsteemi rahas-
tamises? Kuidas tagada Eesti energeetiline julgeolek ja 
sõltumatus? Neile küsimustele on viimase poole aasta 
jooksul kontori koos-olekute toas lugematul hulgal tunde 
vastuseid otsitud.

Arutelude tulemusel on nüüdseks formuleerunud 
programmijupid haridusest (see on ka erakonna juha-
tuse kinnituse saanud) ja ener-geetilisest julgeolekust. 

Hariduse teeside arutelu 
juures käisid töörühmal 
abiks Alar Karis, Mati Lu-
kas, Toomas Kruusimägi, 
Hannes Tamjärv, Martti 
Raidal, kellede mõtetest 
oli palju kasu.

Peale programmi n-ö tooriku valmimist, otsib erakond sellele 
aktiivselt tagasisidet, et seda siis uuesti programmitöörühmas 
arutada ja erakonna programmi paremaks ning kaasaegse-
maks muuta. Lõpliku programmi koos muudatustega kinni-
tab erakonna üldkogu. Kui keegi küsib, et miks – siis vastus 
on lihtne – nendest ideedest võib sõltuda Eesti Vabariigi 
tulevik ja järgmiste aastate tegevus – seega ei maksa head 
ideed vaka all hoida. Kõigil on jätkuvalt võimalik kaasa lüüa 
programmi koostamisel, saates oma mõtted ja ideed 
e-mailile: 2011@reform.ee.

VALIMISED
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Kõigi valdkondade „aluspaberisse“ on korjatud 
mõtteid nii erakonna volikogult, kui ka mujal 
töötavatelt inimestelt.

Foto: Reformierakond

Programmitöörühma koordinaator Remo Holsmer selgitab, milliste põhimõtete alusel ja kelle abiga Reformi-
erakonna 2011. aasta riigikogu valimiste programmi koostatakse. Ja kutsub kõiki üles oma mõtteid programmi 
koostajatega jagama.
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TIIGRIHÜPE 3 – 
Konkurentsivõimelise 
haridusega Eestisse
Tekst: Remo Holsmer ja Rain Rosimannus

 „Reformierakond soovib kõrgepalga-
liste töökohtadega Eestit. Selliste töökohtade 
tekki-mise võti on hea haridus. Hea haridus 
tähendab suuremat palka, paremat kaitset 
töötuse vastu ja suuremat pensioni tulevikus. 
Võimalus saada maa-
ilmatasemel haridust 
annab peredele suure-
ma kindlustunde laste 
saamisel. Parem hari-
dus tagab tervislikuma ja õnnelikuma elu.

Me soovime ehitada jõukat Eestit, mis on Lääne-
mere regioonis hästi lõimitud, kõrgtehnoloogiale 
tuginev ning ekspordile orienteeruv suurte inves-
teeringute sihtriik. Sellise Eestini jõudmiseks on 
möödapääsmatu jätkata haridussüsteemi ümber-
korraldustega.

Reformierakond tahab läbi viia programmi „Tiigri-
hüpe 3” - jätkuprogrammi põhi- ja gümnaasiumi-
hariduse selgele eesmärgistamisele ja uute õp-
pekavade kehtestamisele, mis annaks Eestile 
suutlikkuse uueks majandustõusuks ning uute 
kõrgtehnoloogiliste töökohtade tekkeks. Lähtudes 
inimeste loomulikust soovist õppida ja ennast 

arendada tahame oma poliitikaga selleks luua 
parimad võimalused. Me tahame viia Eesti hari-
duse Põhjamaade tipptasemele - haridusreformi 
eesmärk on haritud rahvas ja edukas Eesti. Me 
soovime, et Eestis antaks parimat haridust Põhja-

Euroopas ning Eesti 
ülikool kuuluks Euroo-
pa TOP100 hulka.

Kolmanda tiigrihüppe 
läbiviimiseks ehk sisulise haridusreformi jätka-
miseks tuleb vastu võtta uus haridusseadustik, 
mis ei käsitleks haridust enam asutuste ja maja-
karpide kaupa, vaid sisust lähtuvalt - Eesti vajab uut 
alus-, põhi-, kesk- ja kõrghariduse ning teadus- ja 
arendustegevuse korraldamise seadust.“

See on kokkuvõtlikult eesmärk, kuhu soovime jõuda. 

Haridusprogrammi sisu ja konkreetseid lubadusi 

saab lähemalt lugeda aadressilt: haridus.reform.ee. 

Tagasiside haridusteesidele

Ilmselt on see esmakordne Eesti poliitikas, aga era-

konna kontor saatis haridusteesid arvamuse aval-

damiseks kõigile Eesti haridusasutuste juhtidele ja 

omavalitsuste haridustöötajaile. Teema aktuaalsust 

näitas elav tagasiside ning alljärgnevalt on toodud 

näited laekunud kommentaaridest.

Ühe Lõuna-Eesti lasteaia juhatajale meeldis väga, 

et põhirõhk pannakse 

hariduse kvaliteedile: 

„Olen nõus väitega, et 

hea haridus algab heast 

alusharidusest. Lapsekeskse kasvatuse põhimõttest 

lähtumine alushariduses on järjest kindlamalt 

rakendumas. 

Teretulnud on mõte haridusasutuste omandivormide 

vabadusest, võrdsusest ja mitmekesisusest. Nimetatud 

põhimõte võimaldab eriilmeliste ja omanäoliste 

haridusasutuste tekkimist, mis kindlasti mõjutab 

hariduse kvaliteeti positiivselt.“

Meile oma arvamuse edastanud gümnaasiumi 

direktor leidis, et ühe rõhuasetusena võiks Tiigri-

hüppe 3 programmis enam tuua välja järjepide-

vuse põhimõtet: „Eesti on hetkel olnud väga kõi-

kuva haridusmaastiku faasis, kus nii lapsevanem 

kui kool on pidevalt puutunud kokku üha uute 

haridusreformide alustamisega. See on ka üheks 

põhjuseks, miks nii õpilased 

kui nende vanemad otsivad 

stabiilsust, mis annaks võima-

luse oma lapse haridusteed 

paremini planeerida ja tema arengut toetada.“

Veel ühe lasteaia juhataja arvas, et võtmeküsimuseks 

on kuidas toetada ja kaasata lapsevanemaid, et iga 

lapsevanem tunneks ennast lasteaia ja kooli partne-

rina oma lapse arengu toetamisel. „Partnerlus aga 

eeldab ühistes eesmärkides, väärtustes kokku-

leppimist.“

Ning ühe Lõuna-Eesti gümnaasiumi direktori arvates 

on meie haridus meie riigi võtmeküsimus ja sellele 

peab suuremat rõhku panema: „Selles peitub ka meie 

rahva ja riigi tulevik.“

Andrus Ansip ütles juunis toimunud erakonna Üldkogul, et haridusreformi jätkamine on järgmise nelja 
aasta võtmeküsimus Eestis. Sellest tulenevalt keskendus programmi töörühm esimese teemana just 
haridusküsimustele, mille aluspõhimõtted on toodud välja kolmanda tiigrihüpe sissejuhatavas osas:

Hea haridus tähendab suuremat palka, 
paremat kaitset töötuse vastu ja suuremat 
pensioni tulevikus.

Haridusreformi eesmärk on haritud 
rahvas ja edukas Eesti.

Foto: Raivo Tasso / MAALEHT

Reformierakond soovib, et Eestis antaks parimat haridust Põhja-Euroopas 
ning Eesti ülikool kuuluks Euroopa TOP100 hulka. 
Fotol Eesti Maaülikooli tudengid.
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VALIMISED UUDIS

Segasummasuvila 
ehk Eesti poliitika aastal 2010

Tekst: Arto Aas

 Põhjamaiselt igavat poliitikamaastikku peljanud poliitika-

huvilised pole 2010. aastas kindlasti pidanud pettuma. Eesti poliitika 

pakub jätkuvalt üllatusi, uusi tulijaid ja ootamatuid arenguid. Kõige dra-

maatilisemad sündmused toimuvad üllatuslikult just parteide endi sees, 

mitte niivõrd parteide omavahelistes suhetes. 

Ühe huvitava suundumusena on Eesti poliitikas viimase aasta jooksul 

süvenenud uus 

trend – erakonna 

esimehelt kaa-

p e r d a t a k s e 

tema juhitav 

erakond. Üldjuhul avaldub see koos räpase sisetüliga ja võib 

halvemal juhul päädida nii esimehe kui erakonna kadu-

misega poliitiliselt areenilt. Kaaperdamist on esinenud 

nii Rahvaliidu, roheliste kui sotsiaaldemokraatide 

ridades. Üks on igatahes kindel - vennatapule 

keskendumine erakonna populaarsust ei tõsta.

Otsa tegi juba eelmisel aastal lahti Karel Rüütli 

Rahvaliidust. Nähes skandaalidest räsitud 

partei iseseisvana jätkamise perspektiivitust, 

läks ta vastuollu 

oma vaimse isa Villu Reiljaniga. Rüütli ja 

tema meeskond ei suutnud ka ülejäänud 

parteid sotsidega ühinemises veenda ning 

peagi kadus võim käest. Kelle kätte täpselt 

see võim seal kadus, pole ilmselt siiani 

selge. Karel Rüütlist on aga praeguseks 

saanud sotside lihtliige. Rahvaliidu uued 

juhid Juhan Aare ja Lauri Vitsut on end 

lausa valguskiirusel suutnud mässida 

skandaalidesse, mis ei aita kindlasti kaasa Rahvaliidu 

uuele tulemisele. 

Sotsiaaldemokraatide seis pole samuti palju selgem. 

Kindel paistab olevat vaid see, et Jüri Pihl pikalt enam 

erakonda ei juhi. Kas ta vahetatakse välja enne või peale 

valimisi, on juba tehniline küsimus. Erakonna liikmete 

sõnul pole tal partei sees piisavalt autoriteeti ega karis-

mat, tugevatest liitlastest rääkimata. Paljudele on vas-

tuvõetamatu ka Pihli autoritaarne ja jõustruktuuridele 

omane juhtimisstiil. Võim on seega jagunenud Pihli, Eiki 

Nestori ja Indrek Saare kildkondade vahel, kes omavahel 

intrigeerides lõbusat mudamaadlust peavad. Seda kõike 

vaatab muidugi rahuliku muigega pealt Keskerakond, kes 

siseheitlusest nõrgestatud sotsidest Tallinna võimuliidus 

jätkuvalt stalinliku üleolekuga üle sõidab. 

Rohelised pole traditsioonilises mõttes erakond kunagi 

olnudki. Pole neil õieti erakonna esimeest, selget orga-

nisatsiooni ega peakontorit. Tegemist on rohkem mõtte-

viisi kui poliitilise ühinguga. Ometi suudeti ka selles 

amorfses koosluses nii kõvasti ja inetult tülli keerata, et 

Eestimaa Roheliste Erakonnast pole sisuliselt enam mõtet 

rääkida. Lüürikud ja füüsikud (nii nimetati erinevaid leere) 

on teineteises lõplikult pettunud. Pettunud on muidugi ka 

suur hulk valijaid ja neid, kes ootasid eelmise korra uus-

tulnukatelt „teistsugust“ poliitilist kultuuri. Igatahes on 

roheliste n-ö esimees Marek Strandberg partei eesotsast 

taandumas, uut jõulist liidrit pole seni veel areenile tõus-

nud. 

Üdini erinevatel Rahvaliidul, sotsidel ja roheliste era-

konnal on siiski 2010. aastal üks ühine joon – ebaedu. 

Nii võibki juhtuda, et järgmises Riigikogus on esindatud 

ainult neli erakonda: kaks suurt ja kaks väiksemat. 101 

kohta jaotavad kaks parempoolset, üks vasakpoolne ja 

üks populistlik partei. Rohelistel ja Rahvaliidul võib 5% 

valimiskünnise ületamine osutuda lihtsalt ülejõukäivalt 

keeruliseks. Parteimaastik korrastuks seega kiiremini, kui 

paljud eksperdid julgevad täna ennustada. 

 Reformikiri palus peaministribüroo juhatajal Arto Aasal 

analüüsida tänast poliitmaastikku lähenevate riigikogu valimiste 

eel. Arto on kindel, et kui sind pole parlamendis, siis pole 

sind olemas. Sisetülidest räsitud vasaktiib tänases koosluses 

tõenäoliselt Riigikokku enam ei saa.

Kõige dramaatilisemad sünd-
mused toimuvad üllatuslikult just 

parteide endi sees.

Nii võibki juhtuda, et järgmises Riigi-
kogus on esindatud ainult neli erakonda: 
kaks suurt ja kaks väiksemat.

Reformierakonna sisevalimised 
Riigikogu valimisteks

10.11 - 01.12 kandidaatide ülesseadmine sisevali-
misteks. Avaldus koos 20 erakonnaliikme toetus-
allkirjaga peab ülesseadmise viimasel päeval jõud-
ma erakonna peakontorisse Tõnismägi 9, Tallinn.

6.12 (kell 8:00) kuni 15.12 (kell 23:59) sisevalimiste 
I voor - selgitatakse välja 125 kandidaati Reformi-
erakonna Riigikogu valimiste nimekirja. E-hääletus 
Oravavõrgus ja sedelitega hääletamine maakonna-
keskustes.

3.01 kell (8:00) kuni 11.01 kell (23:59) sisevalimiste II 
voor Oravavõrgus, hääletamine maakonnakeskustes 
lõpeb 11.01. kell 12.00 - selgitatakse välja üleriigilise 
kandideerimisnimekirja üldnimekirja järjestus.

15.01 toimuval Üldkogul kinnitatakse ringkondade 
nimekirjad ja üldnimekiri. Ringkonna nimekirja 
järjestuse Üldkogule esitamiseks paneb paika nime-
kirja toimkond.

Kes saab kandideerida?
Kandideerimisõigus Eesti Reformierakonna nime-
kirjas on teovõimelisel Eesti kodanikul, kes kandi-
daatide registreerimise viimaseks päevaks on saa-
nud 21-aastaseks ja kuulub erakonda. Kandideerijal 
peab olema tasutud kandideerimisele eelneva aasta 
liikmemaks.

Kes ja kuidas hääletada saab?
Hääletamisel saavad osaleda kõik Reformierakonna 
liikmed, kellel on tasutud sisevalimistele eelneva 
aasta liikmemaks. Oravavõrgus hääletamiseks 
peab teadma oma personaalset kasutajanime ning 
parooli või siis omama ID-kaarti või Mobiil-ID’d. Eel-
nevate puudumisel on võimalik hääletada maakonna-
keskustes.

Lisainfo sisevalimiste kohta piirkondade arendus-
divisjoni juhilt Kalev Lillolt – kalev@reform.ee, tel 
680 8080.

Foto: Henry Mang
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inimesi nii põhjalikult ära tüüdanud ja pelgalt selle 

sõna kuulmine blokeerib tihti võimaluse nendega 

mõistlikku arutelu pidada. „Mõjub nagu punane rä-

tik härjale ja esimene mõte, mis kooliinimestel seda 

kuuldes tekib, on enesealalhoiuga seotud – tuleb 

mõelda sellele, kuidas suure reformimise tuhinas 

ellu jääda,“ ütleb Kruusimägi. 

Üht Eesti parimat ja mainekamat kooli juhtiv mees li-

sab, et kõik rahvusvahelised ja kodumaised uuringud, 

mis Eestis hariduse andmise kohta on tehtud, ütle-

vad ühte asja – meil on küll teadmised, kuid puudub 

oskus neid rakendada. Koolis õpitav omandatakse 

heal tasemel, kuid kui noored inimesed koolist ellu 

ja tööle lähevad, ei suuda nad õpitut kasutada, et 

parimaid tulemusi saavutada.

Teadmised toogu oskused

Õpilaste heade teadmiste üle peaksime riigi ja 

ühiskonnana olema rõõmsad, kuid õpetajad 

ja õpilased millegipärast rõõmsad ei ole. 

Teadmised, mida koolis saadud, ei meenu koolide 

lõpetamise järel ka siis, kui neid reaalselt vaja on. 

„Elame täna hoopis teistsuguses ühiskonnas, kui 

veel kümme, viisteist aastat tagasi. Informatsioon on 

kõikjal meie ümber ja hetkega leitav. Faktidest enam 

vajatakse kriitilist mõtlemist, analüüsivõimet, julgust 

otsustada ja riskida, et teadmistega varustatud inimene 

suudaks midagi võtta ja midagi kõrvale jätta, tegut-

seda, kartmata, et asi, millega ta tegelema hakkab 

ebaõnnestub. Võibolla ebaõnnestub, aga võibolla 

tuleb sellest välja midagi uut ja maailmamuutvat. 

Et ebaõnnestumise järel saadud kogemusega rikka-

mana ei jääks põhiliseks emotsiooniks kahetsus ja 

pettumus, vaid oleks julgust taas proovida nüüd juba 

targemana. Need mõtted kehtivad igal elualal,“ arut-

leb Kruusimägi ja lisab, et haridusvallas kavandata-

vad muutused peavad olema sellised, mis annaksid 

kooliharidusega kaasa senisest parema mõtlemis-

oskuse ja viivad hoiakute ja mõtteviiside muutu-

miseni kogu ühiskonnas.

Õpetaja määrab

„Võime kirjastada teistsuguse sisuga õpikuid, ehita-

da teistsuguse arhitektuuriga klassiruume ja kooli-

maju, kuid õpilase areng sõltub eelkõige sellest, kes 

teda arendab. Seetõttu tuleb alustada õpetajakooli-

tusest,“ lausub Inglise Kolledži direktor ja meenutab, 

et kui kümme aastat tagasi hakati tegema ühte Ees-

tis tuntud erakooli, räägiti esmalt missioonist, visioo-

nist ja eesmärkidest – hariduse sisust. Sisu loovad 

inimesed, kes koolis töötavad ja kui see on paigas, 

tuleb keskkonna loomine enesestmõistetavalt.

Üks olulisi asju õpetajakoolituses on võõrkeele-

oskus, mis võimaldab värsket erialakirjandust 

lugeda originaalkeeles selle tõlkimist ootamata ja 

võimaldab õpetamisel kasutada mujalt tulnud õppe-

jõude. Loova mõtlemise konsultant Edward de Bono 

oluline raamat, mida iga tulevane õpetaja peaks 

lugema - Kuus Mõttemütsi (Six Thinking Hats), ilmus 

esmatrükist eesti keeles näiteks veerand sajandit 

hiljem. Õpetajatel, kes seda originaalkeeles lugesid, 

oli sellest igapäevatöös abi juba palju varem.

Õpetama peavad parimad

Riik võiks mõelda sellele, et teatud hulgale parimatele 

keskkoolilõpetajates teha pakkumine õpetajaks õppi-

ma hakata. Soomes on seda hästi mõistetud. Ka 

Eestis liigub asi sinnapoole, nii toimib Noore Õpetaja 

Sihtkapital. „Kui noor õpetaja ülikooli lõpetab, ei to-

hiks tema palk olla väiksem, kui mis-tahes teisel eri-

alal tööle asuval koolilõpetajal. 

Ei saa unustada, et elu on vaja sisse seada nooruses 

ning palk peab olema selline, mis võimaldab tule-

vikku vaadata muretsemata,“ lausub Kruusimägi ja 

lisab, et hariduspoliitika on vaieldamatult osa regionaal-

poliitikast. 
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Toomas Kruusimägi: 
vajame mõtteviisi 

muutust Tekst: Peep Lillemägi
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Faktidest enam vajatakse kriitilist mõtlemist, 
analüüsivõimet, julgust otsustada ja riskida.

Muudatuste vajadusest koolis ja õppimises-õpetamises 

üldse, on vähem või rohkem innustunult räägitud juba 

pikka aega. Reformikiri uuris Tallinna Inglise Kolledži 

direktorilt Toomas Kruusimägilt, mis selle igatsuse taga 

peitub.

Haridusvaldkond olla heas mõttes konservatiivne. Igasugu 

muutused toimuvad seal aeglaselt ja justkui vastu tahtmist. 

Üht teist on viimase kahekümne aasta jooksul ikka muutu-

nud ka – gümnaasiumilõpetajad teevad riigieksameid, kõrg-

haridus on muutunud kaheastmeliseks ja paljud õpivad oma 

raha eest, lapsevanemad saavad võsukeste hindeid vaadata 

e-kooli kaudu internetist, infotehnoloogia 

on jõudnud koolide igapäevakasutusse. 

Ometi kõneldakse haridusreformi vaja-

likkusest ehk valjeminigi kui kunagi 

varem.

Muutused pole tingimata 
reform

Toomas Kruusimägi 

rõhutab esimese asjana, 

et haridus-vallas vaja-

likke muutusi, millest 

mõned juba 

ellu viidud, ei 

ole tingimata 

tarvis reformiks 

nimetada. 

Pigem ümberkorralduseks ja uuendamiseks. 

Seda muuhulgas põhjusel, et igasugu reformi-

dest rääkimine on kõiki õpetamisega seotud 
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„Väikese riigi edukus sõltub võimest kiiresti reageerida. Kuigi 

Eesti on väikeriik, on meie piirkonnad küllalt erinevad. Seda 

tuleb arvestada ka koolivõrgu korraldamisel.“ Nii peaks meie 

hariduse ülesehitus olema senisest rohkem avatud erinevatele 

koolitüüpidele, erinevatele koostöö ja omandivormidele. Siia 

mahub nii riigi-

gümnaasiume, 

p õ h i k o o l e , 

lasteaed-alg-

koole kui ka 

progümnaasiume, kus õpivad lapsed 7.-12. klassini.

Hea kool on sama oluline kui NATO liikmelisus

Täiesti eraldi teema on Toomas Kruusimägi sõnul täis-

kasvanutekoolitus ja elukestev õpe. Selleski tuleks kasutada 

senisest enam haridussüsteemi võimalusi. Nii inimesi, 

maju, kui muid ressursse. Igal juhul on vaja pidevalt 

juurde õppida, et tööturul konkurentsis püsida ja oma 

oskusi müüa. Samas ei seisa haridus eraldi muust elust. 

Kui tugevatel alustel on majandus, kui palju on inimes-

tel tööd. Kui vanemal ei ole tööd, siis ta kolib mujale ja 

võtab ka lapsed kaasa. Ei loe see, kui suurepärane on 

koolihoone või kui head on õpetajad. 

Toomas Kruusimägi rõhutab lõpetuseks, et vajame 

pikaajalist kokkulepet, kuhu hariduselu arenda-

misel liigume. Selline kokkulepe oli olemas näiteks 

Euroopa Liidu ja NATOga liitumiseks – eesmärki ei 

vaadatud iga mõne aasta möödudes ümber. „Kui 

tahame saada Euroopa viie jõukama riigi hulka, 

siis on haridus sinna jõudmisel üks kindlamaid 

teid ja selle maailmatasemele viimiseks tuleb 

pingutada.“
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Kevadel Tallinnas Liberalismi Akadeemia poolt korraldatud semi-

naril märkis Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, et 

Eesti riik vajab pikaajalist kokkulepet, milliste teadmiste ja oskustega 

noorte järele aastatel 2020-2030 nõudlus on. Seejärel on võimalik vali-

da tee, kuidas seda eesmärki saavutada.

„Üks hea hariduse andmise võti on tagada selline motivatsioon, mis 

toob kooli töötama ainult parimad, kes lisaks oma suurepärastele eriala-

teadmistele on saanud tänapäevase õpetajakoolituse, kuidas neid 

teadmisi edasi anda,” lausus Kruusimägi. „Just õpetaja rolliks on 

luua soodne ja motiveeriv õpikeskkond arvestades õpilaste individu-

aalsust.”

Eesti ühe hinnatuma kooli direktori arvamusel näitab haridustaset muu-

hulgas ka SMS-laenu võtnute ning ennast lõhkilaenanute arv, mis peegel-

dab mõttemaailma arengut ja ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmist. 

Seminaril Eesti hariduse tulevikust tõdeti sisulise haridusreformi jätkamise 

vajadust.
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Toomas Kruusimägi: 
Haridustaset näitab ka SMS-laenu võtnute arv

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna 
fraktsiooni esimees Remo Holsmer  
Toomas Kruusimägist:

Oleme Toomasega koos olnud Tallinna linnavolikogus pea aas-

ta aega. Visiooni ja selge maailmavaatega koolijuhi liitumine 

Reformierakonna on kahtlemata positiivne samm. Arvestades 

seda, et erakonna järgmiste valimiste platvormi nurgakiviks 

on kvaliteetne haridus, võimaldab see Toomasel rakendada 

koolijuhina omandatud kogemusi nii programmi koostamisel 

kui ka selle ellu viimisel. 

Ja võibolla tähtsamgi eelnevast on see, et Toomas on inimene, 

kellega on hea ja lihtne suhelda. Toomas on inimene, kellega 

saab luurele minna.
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Vajame pikaajalist kokkulepet, 
kuhu hariduselu arendamisel 
liigume.



Milline on hea reklaam?
Urmas Villmann: Kas te mäletate reklaami, kus 
hani lendas ja rääkis õhu puhtusest? Või reklaami, 
kus kama šeeriti? Hea reklaam on selline, mis jääb 
meelde, millest räägitakse, mis tekitab kõneainet, 
mille emotsiooni oled sa ise vabatahtlikult nõus 
oma sõbraga jagama. Parim reklaam on see, kui ini-
mesed suudavad öelda, mida reklaamiti. Muuseas, 
seda ei juhtugi nii tihti. Ma kuulen tihti jutte, et vohh, 
nägin sellist või teistsugust lahedat reklaami, seal 

juhtus igasuguseid põnevaid või naljakaid asju, aga 
mis toote reklaam see oligi... äää... ei tule meelde.

Millist toodet või isikut on lihtne reklaamida?
Annika Arras: Head, loomulikult. Kui reklaamis ei 
pea toodet ilusamaks või paremaks tegema kui see 
tegelikult on, siis on lihtne. Näiteks Reformierakon-
da ja Anspit on lihtne reklaamida, sest tegemist on 
oma valdkonna tipp-kvaliteediga.

Kas kõik inimesed on reklaamide poolt mõju-
tatavad?
UV: Reklaami eest pole kellelgi pääsu. Seda selle-
pärast, et inimene on loomult uudishimulik. Isegi 
kui ta ei salli reklaami, siis huvitab teda, mis seal 
juhtub. Järsku on huvitav? Tsiteeriks siinkohal Priit 
Hõbemäge, Eesti Ekspressi peatoimetajat: „Lõppu-
de lõpuks oleme ju kõik vaid õigusteta, hall ja vormitu 
savi reklaamitöötajate osavate sõrmede vahel.“ On 
see nüüd tunnustav tõdemus või ohe, mis kõlab olu-
korraga leppimisena?

AA: Need, kes väidavad, et nemad end reklaamist 
mõjutada ei lase, on pisut naiivsed. Samas ei saaks 
ju üks haritud inimene avalikult tunnistada, et on 
reklaami ohvriks langenud ja selle tulemusena enda-
le koju oxy-actioni soetanud, ega ju? Nii et teeme siis 
näo, et reklaamid meid ei mõjuta ja kõigi südame-
tunnistusel on kergem. Kuid reklaamivanker veereb 
edasi.

Millal ja millest algab kampaania?
AA: Tsiteerides klassikuid, algab kampaania järg-
misel päeval peale eelmise lõppu. See on nagu 
veeringe, järjepidev.

UV: Minu jaoks on kampaania alguseks kujunenud 
üks naljakas seik: kui on vaja välja mõelda järje-
kordsed tekstid Reformierakonna kondoomidele. 
Aga eks tõeline poliitik tea ju paremini, et kampaa-
nial polegi lõppu ega algust, kõik ongi üks lõputu 
suur kampaaniatamine, iga lause või tegu tõstab või 
langetab erakonna reitingut. Ideaalis on reklaami-
kampaania ainult teostamise ja ülekordamise küsi-
mus, kus kampaaniatevahelise aja head poliitilised 
saavutused vormistatakse kujundlikku ja emotsio-
naalsesse reklaamikeelde.

Milline on sinu senine suurim töövõit (silmas 
pidades poliitkampaaniaid)?
AA: Kampaaniajuhina pole võimalik võitudest rääki-
da enne kui kõige suurem pähkel on katki puretud. 
Ja seda pähklit murran ma veel umbes pool aastat.

UV: Kuna olen poliitkampaaniate väljatöötamises piisa-
valt kaua osalenud, saan sellele küsimusele vastata 
vaid poliitiliselt korrektselt ja samas mittemidagi-
ütlevalt: parim reklaam on veel ees. 

Milline on sinu arust läbi aegade parim poliit-
reklaam Eestis? Ja maailmas?
AA: Seda asja annab vaadata mitmest otsas. Kas 
tähtsam on reklaamikunst või reklaamiefektiivsus? 
Kui ebaeetiliste meetoditega saavutatakse võit, siis 
kas sellele kaasa aidanud reklaamid on head või 
mitte? Ning kas kulutatud raha hulk ja tulemus on 
omavahel mõistlikus suhtes? Eelkõige hindan ma 
kampaaniate efektiivsust, mitte säravaid sähvatusi 
üksikute reklaamide näol. Selles võtmes on vaielda-
matult parim näide Obama, sest just viimse detailini 
läbi mõeldud kampaania tõi võidu. Aga ma ei suuda 
tema kampaaniast välja tuua ühtegi üksikut reklaami, 
sest tervik oli määrav.

UV: Mis on hea poliitreklaam mõõdupuuks? Kas 
see, et see on nii jube, et kõik mäletavad? Selliseid 
reklaame on eesti poliitreklaami ajaloost välja tuua 
hulgi. Nendel on üks väga paha efekt, nimelt teevad 
nad tõhusat tööd selles suunas, et inimesed valimis-
kastidest eemale peletada ja poliitika kui valdkonna 
suhtes okserefleksi süvendada. Kindlasti on see 
mõne erakonna huvides, et suurem osa eesti vali-
jatest valimas ei käiks, sedapidi on need reklaamid 
efektiivsed ja töötavad. Mina olen oma töös üritanud 
saavutada vastupidist, n-ö panna pasajõed tagur-
pidi voolama, et inimesed käiksid valimas ja teaksid 
täpselt, mis otsus teha. 

KAMPAANIAKAMPAANIA

Reformikiri otsustas valimiste lähenedes piiluda ka kampaaniameistrite töötuppa. Reklaami ja poliitika üle 
mõtisklevad Reformierakonna kampaaniajuht Annika Arras ja erakonna reklaamiagentuuri Kontuur Leo 
Burnett loovjuht Urmas Villmann.
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AA: Aga Eestist... ma ei saa kiita ühtegi Keskera-
konna kampaaniat ühel lihtsal põhjusel – eetilisus. 
Siinkohal lõpeb minu jaoks arutelu reklaamide pro-
fessionaalsuse või tulemuslikkuse üle. Vahendeid 
valimata võitmine ei tohiks olla üheski valdkonnas 
aktsepteeritav.

Meilt endilt, www.valimind.eu on pannud üle 70 000 
inimese iseendale valimisreklaami tegema. Neid 
videosid on tänaseks vaadatud 720 000 korda (ma 
ei liialda, see number läheneb tõepoolest miljonile), 
neist 150 000 unikaalset vaatajat. Kes seda valdkon-
da vähegi teab või Eesti rahvaarvu meenutada suu-
dab, mõistab selle tulemuse erakordsust. Aga jällegi 
jääb õhku küsimus, kui palju mõjutas või mõjutab 
see valimistulemust?

UV: Muu maailma poliitreklaamidest tuleb meelde 
Argentiina presidendivalimiskampaania reklaam, 
mida oli võimalik lugeda kahtepidi. Ühtepidi lugedes 
tuli välja nukker olukorraga leppimine, aga kui se-
dasama teksti tagurpidi lugeda, oli sõnumi sisu ka 
tagurpidi, positiivne ja optimistlik. Suurepärane 
näide, et ka poliitreklaami saab loovalt ja sisukalt 
teha, tõenäoliselt üks parimaid poliitilisi tekste maa-
ilmas. (Vaata: http://bit.ly/cfxpyB ).
 
Miks peab poliitilist reklaami tegema? Kas 
ilma kampaaniata ei saa?

UV: Ma ei tea ja ei saagi teada. Kes riskiks proovida?

AA: Demokraatia, sõnavabadus, kapitalism. Mis 
veel öelda? Kohe kui lisaks rahvusringhäälingule ka 
muud meediaväljaanded skandaalile sisulist debatti
eelistavad, olen mina valmis reklaamist loobuma.
Ootamatult külma dušši võib tuua ka teadmine, et 
ega teistes riikides meediatarbimise trendid palju 
meist ei erine. Kui, siis ehk kommunistlikus Hiinas. 
Aga see on hoopis teine lugu.

Kas valimisreklaam tõepoolest mõjutab ini-
meste valimisotsust?
AA: Päris nii need asjad nüüd ei käi, et tuled poliiti-
kasse, teed ühe vinge reklaami ja oledki peaminister. 
Selleks tuleb tööd teha, tuleb tõestada, et sa tead ja 
suudad, tuleb võita inimeste usaldus. Alles seejärel 
võime rääkida sellest, et reklaam võib valija lõpliku 
otsuse tegemisel osutuda kaalukeeleks. Kas olete 
näinud Reformierakonda tegevat suurt kampaaniat 
mõnele tundmatule tegelasele? Ei, sest reklaamile 
ei pääse enne, kui oled tõestanud, et oled tegija. 
Tõestamiseks kulub aga teinekord aastaid, ka küm-
neid. Tühja jutuga tribüünil pikalt ei püsi.

UV: Õigesti tehtud valimisreklaam mõjutab. Selleks 
tuleb ära tabada valija meeleolud ja teiseks, tekitada 
temas isu valimislubaduste järele. Kui inimese käest 
uurida, kas nad on reklaami poolt mõjutatavad, siis 

KAMPAANIAKAMPAANIA

on vastus enesekindel „Ei!“ Aga samas, kõigil meil 
on millegipärast kodus riiulil nõmedate reklaamide 
poolest tuntud vanishid, tsillit bängid ja ajaxid. Kui-
das need sinna said? Päkapikud tõid?

Milliseks kujuneb peatselt algav Riigikogu 
valimiste kampaania?
AA: Meie poolt töiseks ja sisuliseks. Teiste tegemisi 
ma ennustama parem ei hakkaks, aga eks me üht-
teist ikka aima.

UV: Noh, eks me meedias varsti kuuleme, et 
seekordne Riigikogu valimiste kampaania tuleb läbi 
aegade räpaseim, alatum, populistlikum, rahva raha 
raiskav jne. Nii nagu ikka. Reformierakonna kam-
paania seevastu tuleb riigimehelik, vaoshoitud, terav, 
vahe, otseütlev, positiivne, innustav ja tulevikku-
suunatud. Üks vahva kampaania, ma usun.

Kes võidab ja mis tulemusega?
UV: Mina valijana tahaks, et nendel valimistel või-
daks kõige rohkem mina, valija. Erakondadest 
võidab see, kes suudab kõige paremini lahendada 
„kuidas“-küsimuse. St öelda oma sõnumi välja nii, et 

see läheks nii oma ja ka veel mitte oma valiku teinud 
valijale korda, usutavalt tema unistusi toites. Ja nii, 
et see valija ka tuleks valima, mitte ei passiks kodus. 
Valimiste ajaks tuleb oma valija forsseerida, äratada. 
Selleks ei saa jätta muljet, et kõik on väga hästi, 
maga edasi. Ja veel, Riigikogu valimistel on väike 
eripära võrreldes kohalikega - võidab see, kes lisaks 
ratsionaalsusele suudab olla ka parajas annuses 
idealistlik. Kui mõni aasta tagasi üritasid paljud teha 
obaamat, siis see aasta tuleb teha Reformierakonda. 
Sest Reformierakond on ennast valija silmis tõesta-
nud ja sammub valimiste võidu poole. Nojah, ja uh-
keks ei tohi minna!

AA: Reformierakond võtab Riigikogu valimistel 33 
kohta. Selle eesmärgi nimel me töötame. Oma järje-
kindlust oleme nüüdseks juba piisavalt tõestanud, 
nii et ma ei näe ühtegi põhjust miks see ei peaks 
nii minema. See 33 on ka võitjate tulemus, kui nüüd 
täpsustada.
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13. juunil kogunes erakonna Üldkogu Haapsalu piiskopilinnuses. Poliitilisest olukorrast rääkis erakonna esi-
mees, peaminister Andrus Ansip. Erakonna tulevikuplaane tutvustas peasekretär Kristen Michal ja Riigikogu 
fraktsiooni esimees Peep Aru võttis kokku fraktsiooni tööaasta. Samuti kinnitati 2009. aasta majandusaasta 
aruanne. Üldkogu lõpetas Jaak Joala laulude kontsert.

Rattasõiduhuvilised olid aga juba 12. juuni hommikul kogunenud Paralepa randa, et sealt startida 7. 
Reformierkonna Rattaretkele Läänemaal. Retk lõppes 13. juuni keskpäeval. Üheskoos läbiti ligi 100 kilomeetrit.
                    Fotod: Mardo Männimägi

Noortekogu pidas oma suvepäevad 9.-11. juuli Kivi puhkemajas Tartumaal. Suvepäevade läbivaks teemaks 
oli Retrosport. Teemale kohaselt toimusid erinevad võistlused ja loomulikult ei puudunud ka traditsiooniline 
võrkpalliturniir. Spordipäeva võitis Rapla noorteklubi.

Välispoliitika klubi eestvedamisel toimus töötuba, mille raames räägiti erinevatel teemadel – inimõigused, 
energeetika, keskkond, kultuur, tööhõive.

Kahele suveõhtule pani punkti meeleolukas disko. Esimesel õhtul astus erikülalisena üles ka Koit Toome, 
teisel õhtul toimus menukas retrodisko.                                               Fotod: Einar Tiimla ja Alice Heleen Ainsalu

Üldkogu ja Rattaretk 
Läänemaal

Retrohõngulised 
suvespordipäevad

Üldkogu algab traditsiooniliselt hüm-
niga. Esitajateks Mikk Pedaja (vasakul) 
ja Karl Tamme (paremal) erakonna 
noortekogust.

Võrkpalli mängiti suvepäevadel ka 
pärast turniiri lõppemist.

Üllatusesinejatena astusid üles saates 
“Laulud tähtedega” edukalt esinenud 
Tartu abilinnapea Margus Hanson ja 
tema laulupartner Tatjana Mihhailova.

Stiilinäiteid retrost.

Laienemiskampaania 
käigus on erakonnaga 
liitunud üle 1000 liik-
me üle Eesti. Üldkogul 
tervitas peaminister 
kõiki kohale saabunud 
uusi liikmeid  isiklikult 
ja kinkis neile kollased 
erakonna kruusid.

Haapsalu piiskopilinnuse lava sai Üldkoguks kaunistatud 
muruvaiba ja Läänemaa rahvarõiva mustriga.

Vaatamata jahedale ilmale oli 
Haapsalu Piiskopilinnuse hoovi 
kogunenud 350 inimest. Külma 
vastu aitasid soojad pleedid ja 
“oravasokid”.

Tom Lettneri võistkond Axel 
Fauley Kuubis tuli võrkpal-
liturniiri võitjaks.

Retrodisko soojendus-
esinejaks oli Koit Toome.
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Mida sina täna unes nägid?
Algus (Inception, 2010)

Filmisõber Remo Holsmer läks „Algust” vaatama teatava eelarvamusega 
- et mis unenägudest ideede varastamine.., mingi tavapärane ulme. Kino-
piletisse investeeritud 65 krooni ei pidanud ta aga pärast kordagi kahetsema.

Peategelast Dom Cobbi kehastav Leonardo DiCaprio on varas, kes röövib ini-
meste peadest ideid, kui nad magavad. Uues tööotsas on tema ülesandeks 
aga istutada idee inimese ajju, mille eesmärgiks on tagada teda palganud 
energiahiiule kasulik otsus (konkureeriva energiakontserni häving). Selle kõr-
val jookseb läbi filmi liin peakangelase enda perekonnaga seotud tragöödiast. 
Kui välja jätta mõned pikad ja mõttetud tulistamisstseenid, on teie ees kahe 
ja poole tunnine nauditav vaatemäng. Film pakub ka uuel tasemel eriefekte – 
kaklusstseenid hotellitoas on muljetavaldav vaatamine. Mis Cobb’i tööotsast 
ja perekonna taasleidmisest saab ning sellest, mis on unes või ilmsi, selgub 
filmi lõpus. Või siis mitte...

DiCaprio on oma karjääri algusaastate ilusa poisi rollidest välja kasvanud ning 
muutunud järjest paremaks ja tõsiseltvõetavamaks. Samas rütmis on läinud 
ka tema filmivalikud - “Shutter Island” ja “Inception” tõestavad seda. Posi-
tiivselt üllatas ka teine peaosatäitja Joseph Gordon-Levitt, keda televaataja 
teab perepoeg Tommy rollist seriaalis „Kolmas kivi päikeselt”. 

Tegemist on kahtlemata “suure filmiga”. Ma võrdleks seda 1999. aastal linas-
tunud Matrixiga, kui ma noore filmisõbrana kinost välja astudes küsisin en-
dalt: „Mis asi see nüüd oli?” Ehk tegu on filmidega, mis nihutavad piire ja jäta-
vad vaatajale koduteeks rohkelt mõtlemisainet.

Raamat “Oligarhid” on 570 lehekülje pikkune dokumentaalpõne-
vik kapitalismi tekkimisest 1990ndate Venemaal, mida on poe-
lettidelt keeruline leida. Martin Kukk tõdes seda lugedes, et Ees-
ti on vägagi demokraatlik riik ja et meie juhtidel on olnud võimalik 
idanaabrite eksimustest õppida.

Teos keskendub kuue eduka mehe - Boriss Berezovski, Vladimir 
Gussinski, Mihhail Hodorkovski, Aleksander Smolenski, Anatoli 
Tšubais ja Juri Luškov - käekäigule Nõukogude Liidu lagunemisel 
ja kapitalismi ajastu tekkimisel uuel Venemaal. 

Raamat räägib objektiivselt, kuidas Nõukogude Liidu lagunemisel 
püüti Venemaal läbi viia liberaalseid majandusreforme ning mil-
liseid vigu neid edendades tehti. Samuti räägib autor sellest, kui-
das sisuliselt olematu õigussüsteemi tulemusena oli Venemaal 
võimalik raha eest saada kõike - raamatu peategelased haarasid 
neist võimalustest kinni ning läbi põnevate sündmuste juhtisid 
otseselt või kaudselt terve Venemaa käekäiku.

Tagantjärele on olnud huvitav jälgida, mis peategelastest on täna-
seks saanud - kes on tagakiusamise tõttu eksiilis, kes vangis ning 
nii mõnigi neist omab endiselt suuri rikkuseid ja võimu tervel Vene-
maal - see loob omamoodi konspiratsiooni, mis ajendab järgmisi 
sarnaseid raamatuid lugema.

Rahvusköökide maailmameistrivõistluste mitteametlik valitseja 
on Itaalia. Kadri Tamme rõõmustab, et viimase aasta jooksul 
on ta saanud vahemereäärseid rõõme nautida Tallinna loomaaia 
külje all asuvas restoranis Rucola, sest nii nagu paljudel teistel, on 
ka tema lemmikuteks just saapamaalt pärit road.

Rucola on hubane, kuid modernne restoran läbi kahe korruse. Suve-
kuudel on võimalik head sööki nautida ka terrassil. Väikestele 
restoranisõpradele leidub tegevust lastenurgas ja need, kes juba 
üle leti ulatavad vaatama, saavad jälgida, kuidas valmib pitsa 
tõelises Itaalia puuküttega pitsaahjus. 

Isiklikeks lemmikuteks on koorene lõhesupp koriandriga, salaami-
küüslaugu pitsa ja küpsisetort. Soovitan neid kindlasti proovida.
Rucolast lahkudes tasub läbi astuda gurmeepoest , kust on võima-
lik kaasa osta hea vein, värske pasta ja teised komponendid, et siis 
kodus ise hõrgutav roog valmistada. 

Reformierakondlastele meeldib väga raamatuid lugeda, aga meie 
hulgas on ka neid, kes on võimelised oma teadmisi ja elutarkust 
teistega jagama. Meie erakonnakaaslase ja Eestis kõrgelt hinnatud 
kombeõpetaja Maaja Kallasti juba kuues kombeõpetuse raamat on  
poeriiulitel ja-lettidel. Muide, tegemist on kordustrükiga, sest esi-
mene tiraaž müüdi läbi kuu ajaga. 

„Käitumise käsiraamat“ tutvustab otsekoheselt, selgelt ja värvi-
kalt hea kasvatuse ja kommete aluseid. Praktiliste nõuannete ja 
juhtnööride kõrval pakub autor lugemis- ja mõtlemisainet üldinim-
likest väärtustest ning igaühe kohusest neid tõekspidamisi oma 
lastele ja lastelastele edasi anda. 

Meie elu olulisi valdkondi käsitlevat raamatut on teiste etiketi-
teemaliste teoste hulgast esile tõstetud põhjusel, et autor on palju 
tähelepanu pööranud peresuhetele, aga loomulikult ka töösuhe-
tele, kirjavahetusele, riietusele, ja ka näiteks keskkonnasäästlikule 
eluviisile.

„Käitumise käsiraamat“ ei asenda inimese enda pingutusi, hooli-
vust, austust ja armastust, mis on heades kommetes olulised, kuid 
on kindlasti vajalikuks teejuhiks. Eriti peavad oma käitumisega ja 
heade kommetega teistele eeskujuks olema just poliitikud. 

M. Kallast „Käitumise käsiraamat“
Tükikese Itaaliast saad maitsta Haaberstis Kasvatus ja kultuursus hakkab kodust

David E. Hoffman “Oligarhid”
Head ja vead kapitalismi tekkimisest Venemaal

Restoran Rucola
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Kuidas peaminister         
     puhkab?

Tekst: Henri Arras

Peaministri pikad tööpäevad on väsitavad nii vaimselt kui füüsiliselt. Et seda kõike 
õnnestunult teha, on vaja osata ka patareisid laadida. Reformikiri otsis vastust küsi-
musele, kuidas Andrus Ansip seda teeb?

  Uisud, suusad, jalgratas

Peaminister on meil teada-tuntud sportlane. Kui European Voice tegi 
artikli Andrus Ansipi saavutustest, siis kandis see pealkirja „Marathon man“ 

(Maratoni-mees). Just kestvusalad on mitmeski mõttes Ansipi visiitkaardiks. 
Enne möödunud talvel toimunud Tartu suusamaratoni, sõitis Ansip sama raja 

läbi neli korda, nii trenni mõttes. Tuntud on tema uisutrennid Pirital, kus 
tavaliselt sõidetakse läbi mõnikümmend kilomeetrit. Väikestviisi tradit-

siooniks on meie peaministrile saanud vähemalt korra aastas 
Tallinnast jalgrattaga Tartusse sõitmine. Kui eelnevaga saavad 

teisedki väga sportlikud inimesed hakkama, siis kuues aasta 
järjest Euroopa Liidu riigi peaminister olla on ehk tõeline vastu-
pidavuse näitaja. 

Kui peaministriks olemise maraton kõrvale jätta, siis 
Ansipil oma spordialade seas lemmikut pole. Ta ise üt-
leb: „Kõik on võrdsed. Talvel rulluisud ja jalgratas väga 

palju ei huvita. Suvel jällegi ei suusata.“ 

Häid saavutusi spordis näitas Ansip juba koolipoi-
sina, kui ta kuulus korduvalt 800 ja 1500 meetri 

jooksus Eesti koondisesse. Oma tänast tege-
vust ei nimeta ta saavutusspordiks, vaid 

ütleb, et see on lõbu. „Heast kohast 
(võistlustel - toim.) on muidugi hea 
meel alati. Aga see ei saa olla eraldi 
eesmärk. Mina ennast ribadeks ei sõi-
da,“ ütleb ta.

Töö ja puhkus käsikäes

Kui ehk Kim Jong Il välja arvata, siis oluline osa iga riigijuhi tööst on suhtlemine 
oma kolleegidega. Hea läbisaamine isiklikul tasandil on sageli väga suure väär-

Kui peaministriks olemise maraton kõrvale 
jätta, siis Ansipil oma spordialade seas 
lemmikut pole. 

Peaministri jaoks õieti puudubki piir töö 
ja puhkuse vahel. Pea võimatu on öelda, 
kust maalt üks hakkab ja teine lõppeb.

tusega. Kõik kohtumised ei toimu alati ülikonnas ja kinni-
ses ruumis laua taga. Augusti lõpus tulid Läti ja Leedu 
peaministrid Valdis Dombrovskis ja Andrius Kubilius koos 
oma abikaasadega Andrus Ansipile Tartusse külla. Õhtust 
söödi Ansipite kodus Tamme puiesteel ja järgmisel päeval 
mindi kanuumatkale Ahja jõele. 

Kui suur osa sellisest kohtumisest on puhkus ja palju 
töö, on muidugi iseasi. Isegi koos kolleegidega kanuuga 
sõitma minemiseks tuli Ansipil kolm tundi lugeda nõunike 
koostatud memorandumit. Samas peab Ansip väga olu-
liseks läbi ühiselt jagatud kogemuste saavutatud usaldus-
likke suhteid.  

„Niisuguseid mitteametlikke kohtumisi, kus ilma konkreet-
se päevakorrata käsitletakse vabas vormis ilma protokolli 
ja ühisdeklaratsioonideta erinevaid väga olulisi küsimusi, 
neid väga palju ei ole. Aga nad on kindlasti vajalikud. Ma 
arvan, et suhtlust naabrite 
vahel pole kunagi ülearu 
palju. Ja on hea, kui need 
suhted on täiesti usaldus-
likud.“  

Peaministri jaoks õieti puudubki piir töö ja puhkuse vahel. 
Pea võimatu on öelda, kust maalt üks hakkab ja teine lõppeb. 
Kas lehelugemine on töö või on puhkus? Ansip ütleb ise 
piiri tõmbamise kohta nii: „See on see elu, mida ma elan. 
Ja ka puhates kogud sa midagi, mida töises elus saad ära 
kasutada.“  

Peaministri lähedased on tema eluviisidega harjunud. „Ar-
van, et me peres austame üksteist ja mõistame üksteise 
vajadusi. Minu töö on selline, et see eeldab täit 
pühendumust. Seda ei ole võimalik teha kellast 
kellani ja ammugi mitte 40 töötunniga näda-
las. Mu pere mõistab seda.“

Parim aeg on koos perega

Kuid parim puhkus on ikka koos 
perega veedetud aeg. Tavaline osa 
puhkusest on Ansipi jaoks toime-
tamised majas ja aias. „Minu 

jaoks on see tõeline puhkus, mitte lihtsalt järve ääres 
pruuniks põlemine. Ikka on vaja mõni puu välja juurida, 
asemele istutada, riisuda, hekki pügada ja nii edasi.“  

Ansipite perekonna ammune iga-aastane puhkusetraditsioon 
on kanuumatk (seda siis ilma teiste riikide peaministriteta). Sel 
suvel sõudis vanaisa Andrusega ühes kanuus lapselaps Ernst, 
kellega koos läbiti rada nii kiiresti, et lõppu jõudes pöörati ots 
ringi ja sõuti teistele hoopis vastu. 

Traditsiooniliselt sõidab Ansipite perekond korra aastas 
ka reisile välismaale. „Minu arusaamine lapsevanemate 
kohustustest oma lapse ees on selline, et lapsevanemad 
peavad võimaldama oma lapsele võimalikult hea hari-
duse. Nii hea, kui nad suudavad. Ja selle hariduse osa 
on maailma nägemine. Kõigil seda võimalust ei ole, aga 
meil see võimalus on ja oleks patt lastele maailma mitte 
näidata.“ Sel aastal tehti reis ära juba aastavahetusel, kui 

käidi perega Lõuna-Aafrika 
Vabariigis, Sambias ja Svaasi-
maal. Suvine puhkus veedeti 
perega Eestis. 

Jaanipäeva veedavad Ansipid üheskoos nagu iga tavaline 
Eesti pere. Jaani ajal ollakse tavaliselt Võrumaal, kuhu tu-
leb teisigi peresid kokku. „Mis seal ikka, tehakse jaanituld 
ja siis nooremad tüdrukud otsivad endale seitse erinevat 
õit, mille nad padja alla panevad, et oma tulevast meest 
näha. (Lapselaps) Elsa paraku juba teist aastat väitis, et 
see ei toiminud,“ muigab Ansip. 

Ka jõulud ja aastavahetus veedetakse ikka koos perega ning 
käiakse sugulastel külas. Jõuludele ja aastavahetusele 

järgneva hommiku kohta on Ansip avastanud, 
et kui siis suusarajale minna, on kõik vastu-
tulijad sõbralikud ja rõõmsad nagu Dickensi 
novellil põhinevas filmis. Iga vastutulija soo-

vib „häid jõule“ või „head uut aastat“.  

Foto: Kaupo Kikas / Eesti Foto

Andrus Ansip koos tütre Liisaga 
paduvihmas kanuuga sõitmas.

Foto: Henry Mang
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Mis on siis need murekohad, mis ka puhkuse ajal peas?

Vaieldamatult on Eesti üks suurimatest probleemidest 
praegusel hetkel töötus. Alates kevadest näeme parane-
mise märke. Registreeritud töötute arv on järjekindlalt 
vähenenud, langenud pea 11%ni. Siiski on ka see arv liialt 
kõrge, ning jätkuvalt peab pingutama selle nimel, et tuleks 
uusi töökohti, inimesed saaksid tööd ja leiva lauale. 

Töötukassal on iganäda-
laselt vahendada ca 
2500 töökohta, neist 
valdav enamus Eestis. 
Kui vaadata tagasi selle aasta esimesele poolaastale, 
vahendas töötukassa üle 18 000 töökoha, mis on väga 
positiivne. Hetkel on veel keeruline hinnata, kuidas on 
tööturgu mõjutanud hooajatööd, aga võib eeldada, et 
suvi on siiski pakkunud inimestele lisasissetulekut. Sügis 
annab selgema pildi, kas ja kui palju mõjutas hooajaliste 
tööde lisandumine üldist tööturu seisu. Samas kui vaada-
ta näiteks palgatoetuseks sõlmitud lepinguid, mida poole 
aastaga sõlmiti rohkem, kui 6500 inimese tööle võtmiseks 
ja mis on suures enamuses sõlmitud üle aastase täht-
ajaga, on lootust, et isegi kui sügisel registreeritud töötus 
peaks veidike tõusma, ei tõuse see käesoleva aasta esi-
mese kvartali tasemele. 

Kuidas saada juurde uusi töökohti?

Uusi töökohti loovad ettevõtlikud inimesed, riik ei saa 
töökohti juurde luua. Oleme innustanud tööandjaid töö-
ta jäänuid võtma tööle palgatoetuse abil. Toetust saavad 
tööandjad, kes annavad tööd vähemalt kuus kuud arvel 
olnud töötule. Palgatoetust saab nii tähtajatu, kui täht-
ajalise töölepingu sõlmimisel, kuid tähtajaline tööleping 
peab olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks. 

Olulise erandi tegime noorte, 16-24aastaste töötute 
puhul, keda saab palgatoetusega tööle võtta hetkest, mil 
nad on töötuna arvel olnud vähemalt kolm kuud. Noorte 
töötus on meil väga kõrge ning palgatoetus on loodeta-
vasti noorte töölevõtmisel suureks abiks. 

Hea meel on sellest, et paljud töö kaotanud inimesed on 
otsustanud oma ettevõtte alustamise kasuks. Sel aastal 
on ettevõtluse alustamise toetust makstud juba üle 500 

inimesele. Sageli loob ettevõtte alustaja töökoha nii en-
dale, kui hakkab ka ise tööandjaks teistele.

Lisaks tublidele väikeettevõtjatele on meil aga ka vaja välis-
investeeringuid, mis aitaksid meie majanduse uuesti tõusu-
le. Kogu ühiskond on panustanud sellesse, et 1. jaanuarist 
võtame kasutusele euro. Eesti eurotsooniga ühinemine on väga 
selge sõnum, et majandus on stabiliseerumas ning see kasvatab 

võimalike välis-
investorite kindlus-
tunnet Eestisse turva-
liselt investeerida. 
Raskete, ent õigeks 

osutunud otsuste tegemine majanduskriisis on end igati õigus-
tanud ja taastanud usalduse Eesti vastu. Rahvusvahelised agen-
tuurid on tõstnud Eesti reitingut. Nii võib üsna julgelt arvata, et 
euro tulek tähendab uusi investeeringuid, uusi töökohti, ning ka 
kindlamat seisu tänasele töötajale.

Mainisid mõni aeg tagasi, et lähiaastail võiks ees 
seista pensionitõus. Kui reaalne see võimalus tege-
likult on?

2008. aastal muutus pensionisüsteem senisest enam 
sotsiaalmaksu laekumisest sõltuvaks, ehk et mida suure-
mad olid Eesti töötajate palgad, seda rohkem tõusis ka 
pension. Masu tingimustes palgad küll vähenesid, ent 
pensionid mitte, sest nii on seaduses sätestatud. Nüüd, 

mil töökohti tekib juurde ja sotsiaalmaksu laekumine taas-

tub ja ühel hetkel ka kasvama hakkab, hakkavad tulevikus 
tasapisi tõusma ka pensionid. Ehk lühidalt, mida paremini 
läheb Eesti majandusel ja Eesti tööinimestel, seda pare-
mini läheb pensionäridel. Nii reaalne see ongi.

Lisaks headele oskustele on oluline ka inimeste 
hea tervis, et tööl käia ja elust rõõmu tunda. Kas 
Eesti elanike tervis on paranenud?

Tervise olulisim näitaja on keskmine eluiga. See on meil 

Hanno Pevkur: peaasi on 
säilitada positiivsus
Sotsiaalminister Hanno Pevkuril on, mille üle rõõmu tunda – töötus langeb stabiilselt alates kevadest, ini-
mesed on ettevõtlikud ja kasutavad riigi poolt pakutud toetusi, et saada iseenda tööandjaks, isegi keeru-
lises majanduslikus olukorras ei vähenenud pensionid ja pere teisi, kolmandaid lapsi sünnib suuresti tänu 
vanemahüvitisele üha rohkem. Reformikiri uuris, millega peab valitsuse noorim minister veel vaeva nägema.

Sel aastal on ettevõtluse alustamise toetust 
makstud juba üle 500 inimesele.

Mida paremini läheb Eesti majandusel 
ja Eesti tööinimestel, seda paremini 
läheb pensionäridel.
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Hanno Pevkur perega Haapsalus Valge Daami päevadel. 

Erakordselt soe suvi on selja taga. Millised on sära-
vamad meenutusved?

Suvesse on mahtunud kõike – kuumust, äikest, 
päikest, päevad täis tegemisi. Kõige roh-
kem on mul hea meel selle üle, et sain 
veeta aega ka perega. Kuna abikaasa 
läks tööle, kasutasin oma 
puhkust võimalikult 
palju lihtsalt lastega 
o l e m i s e k s 

ja nendega toimetamiseks. Lisaks sai näiteks Peipsi peal 
kalal käia, tormikahjustusi vanaema kodutalus likvideeritud, 
kodus väiksemaid remonditöid tehtud jmt. Augustis käisin 

veel Haapsalus Riigikogu/valitsuse ja linnapeade korvpalli-
lahingul ja nautisin sealse linna ühte tuntuimat 

üritust – Valge Daami päevad. Küll pean tunnis-
tama, et puhkusenädalate jooksul päris 

töömõtetest siiski eemale ei saanud. 
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Rõõmsalt soe suvi on paraku läbi. Suvi, millesse mahtusid 
muu hulgas nii mu esimene langevarjuhüpe, Kõpu pool-
saare avastamine Hiiumaal, kui ka teatrietendus Jänedal, 
mille ajal torm osa etenduspaiga katusest ära viis. Pabe-
rite järgi küll puhkusenädalad ja voli käia välisministee-
riumi ruumides vaid siis, kui väga pidi, aga ometi iga päev 
mõtlemas, rääkimas ja kirjutamas töö ehk Eesti välispoliiti-
kaga seonduvast. Teisiti poleks see mõeldavgi.

Tugev integreeritus Euroopaga

Viimane aasta on minu ja kogu välisministeeriumi töös ol-
nud päris pingeline ja eesmärgirohke. Samas nagu varase-
madki aastad mul selles ametis alates 2005. aasta keva-
dest. Ja ikka tuleb mõelda ja kavandada eelolevaid kuid 
ja aastaid.

Kui nimetada mõningaid teemasid, mis eelolevatel kuudel 
Eesti välispoliitikalt täit tähelepanu tahavad, siis on need 
näiteks NATO tuleviku määratlemine, mis toimub novem-
bris NATO tippkohtumisel ning muidugi on meie huvi, et 
vastuvõetavad dokumendid oleksid võimalikult palju ka 
Eesti nägu. Lõpule 
tuleb viia Majan-
duskoostöö ja Aren-
gu Organisatsiooni-
ga (OECD) liitumine, 
et aasta lõpuks 
oleks Eesti selle väärika organisatsiooni täieõiguslik liige.

Ja muidugi on tähelepanu keskmes arengud Euroopa 

Liidus. Näiteks Euroopa Liidu välisteenistuse kujunemine 
ja töölehakkamine ning ka Eesti aktiivne osalus selles. 
Samuti Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kulg ning ka 
suhted nn idapartneritega ehk uute demokraatiatega 

Ida-Euroopas. Meie huvides on, et 
ka ELi laienemiskõnelused sujuksid 
tõrgeteta nii Islandi, Horvaatia kui 
Türgiga.

Järgmisel aastal valitakse uued liik-
med ÜRO inimõiguste nõukokku. Ja Eesti kui riik, kelle-
le inimõiguste kaitse on väga olulisel kohal, soovib ka 
esmakordselt sellesse kogusse kandideerida. Seega on 

Välispoliitika peaeesmärk 
on, et Eesti ei peaks 
kunagi enam kannatama
Tekst: Urmas Paet

teiste Euroopa riikidega võrreldes tagasihoidlik. Samas 
on ka siin näha paranemist. Taasiseseisvumise aastal oli 
keskmine oodatav eluiga 69,56 aastat, 2008. aastaks oli 
see kasvanud 74,06 eluaastani. 

Kindlasti on siin suur roll meie heal arstiabil ja meie arstide 
tublil tööl. Samas on ehk suuremgi roll sellel, et aastatega 
on kasvanud inimeste teadlikkus, kuidas hoida oma ter-
vist, ja samuti arusaam, kuidas kaitsta ennast ning lähe-
dasi. Inimesed toituvad tervisesõbralikumalt, loobutakse 
suitsetamisest. Näiteks sel aastal osteti alkoholi miljoni 
liitri ehk 14,4% võrra vähem kui mullu samal ajal. Meenu-
tame möödunud kuumast suvest, mil õllevähesuse üle ei 
kurdetud, küll aga olid poed tühjad mineraalveest, just 
kodumaisest Värskast. Ka alkoholivaba õlu osutus oota-
matult populaarseks.

Siiski teeb väga muret meie noorte riskikäitumine ning 
arutu kihutamine liikluses, sageli purjuspäi. Ka ühe noore 
hukkumine liikluses on liiga palju, aga kahjuks jäi täna-
vune suvi viimaseks mitmele elu alustavale noorele. Soe 
suvi tõi inimesed randadesse, ning ka uppumissurmade 
arv oli talumatult kõrge. Üha rohkem tuleb teha teavitus-
tööd, et inimesed oskaksid teha tarku valikuid, väärtustada 
tervise ja oma lähedaste hoidmist.

Rõõmu teeb see, et pered on hoolimata masust otsus-
tanud laste saamise kasuks. Näiteks selle aasta esimese 
seitsme kuuga sündis 9323 last. Möödunud aastal sündis 
pea 16 000 last ning loodame, et nii läheb ka sel aastal. 
Uuringud kinnitavad, et vanemahüvitis on olnud peredele 
toeks just teise ja enama lapse saamisel, ning seeläbi end 
täiesti õigustanud. Iga laps on meie väikesele riigile väga 
tähtis, et me jääksime püsima.

Septembris läks kooli rohkem lapsi, kui varasematel aas-
tatel. Sellest õppeaastast muutus ka koolitervishoiu süs-
teem lapsekesksemaks. Kooliõdede ja perearstide tihe 
koostöö aitab kiirelt lapVse tervisemuredele jälile saada 
ja nii on laste tervis paremini hoitud. 

Mida lõpetuseks tahaksid öelda?

Mulle tundub, et viimasel ajal tuleb positiivseid uudiseid 
päris palju. Samas on kindlasti hulk teemasid, millega 
vaeva peame nägema. Aga mis kõige peamisem – seni 
kuni inimesed säilitavad positiivsuse, läheb kõik pare-
maks. Ja Reformierakond on alati olnud kõige positiivsem 
erakond. Tehku siit igaüks ise järeldus, kuidas Eestis elu 
paremaks läheb!

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Välisminister on peaministri ja justiitsministri kõrval üks kolmest, kes lähenevate riigikogu valimiste valguses mõtleb 
tagasi mitte möödunud 3,5 aastale vaid kahe aasta võrra pikemale perioodile. Urmas Paeti juhtimisel saavutatu kiidab 
tegijat, aga väike meenutus ei tee Reformikirja hinnangul paha.

Meie huvides on, et ka ELi laienemiskõn-
elused sujuksid tõrgeteta nii Islandi, 
Horvaatia kui Türgiga.

Foto: Henry Mang

Hanno Pevkur 
korvpallimatšil Riigikogu 
vs Linnapead
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Urmas Paet Gruusias Eesti arenguabi rahadega Gruusi-Vene sõja 
sisepõgenike lastele ehitatud mänguväljaku taustal. August 2010. 
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lähema aasta jooksul ees lõpuspurt kampaania tegemisel 
ja kokkulepete sõlmimisel, et meie võimalused alates 2012. 
aastast ÜRO inimõiguste nõukokku pääseda oleksid või-
malikult suured. Sellele järgneb juba kava pürgida 2020. 
aastaks ÜRO julge-
olekunõukogu ajutiseks 
liikmeks. Kindlust ka 
ÜROs nähtavam olla, 
annab meie edukas 
pürgimine ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukokku, kuhu 
Eesti valiti 2009. aastal ning kus me saime asepresi-
dendi koha.

Need on mõned näited, millele Eesti välispoliitikas soovin 
lähikuudel tähelepanu pöörata ja ikka selleks, et Eesti 
rahvusvaheline seisund tugevneks. Nii nagu see viimas-
tel aastatel on toimunud. Ja selle tulemusel ongi Eestist 
kohe-kohe saamas üks kõige tugevamini Euroopaga inte-
greerunud riik. See juhtub siis, kui Eestis tuleb uuest aas-
tast käibele euro ning Eesti saab OECD täisliikmeks. Kui 
lisada siia näiteks Eesti liikmelisus Euroopa Liidus, NATOs 
ja Schengeni viisaruumis, siis saamegi öelda, et Eesti on 
enim integreerunud Euroopa riikide hulgas.

Väike tagasivaade tehtule

Kui selle teadmise taustal heita pilk viimasele aastale või 
ka pisut pikemale perioodile ning mõelda, mida tasub Ees-
ti välispoliitika saavutustena esile tuua, siis kindlasti ongi 
nähtavaimad meie posit-
sioonide kindlusta-
mine Euroopa Liidus ja 
NATOs ning muuhulgas 
ka NATO välisminis-
trite kohtumise edukas 
korraldamine selle aasta kevadel Tallinnas, kus pandi pai-
ka olulised arengusuunad NATO tulevikuks. Samuti kutse 
ja liitumisläbirääkimised Majanduskoostöö ja Arengu Orga-
nisatsiooniga (OECD). See oli selge tunnustus Eestile, arves-
tades, et koos Eestiga kuulub sellesse organisatsiooni vaid 
34 riiki kogu maailmast ja need on riigid, kes saavad üldjuhul 
väga hästi hakkama.

Oluline on ka, et hoolimata ajaliselt lühikesest kogemu-
sest, on Eestist juba saanud arvestatav riik rahvusva-
helises arengukoostöös. Nii valiti Eesti eelmisel aastal 
esimese nn uue ELi liikmesriigina Hea Humanitaardoonor-
luse etteotsa. Eesti abi Haitile, Venemaale ja Afganistani 

Helmandi provintsile on pälvinud tähelepanu ja tunnus-
tust.

Eesti inimeste ja huvide kaitsmise seisukohalt pean olu-
liseks, et Eesti on nüüd maailmas ka rohkem esindatud. 

Nii oleme viimasel paaril 
aastal avanud saatkonnad 
Gruusias, Egiptuses, Iisraelis 
ja Bulgaarias ning sel aastal 
peakonsulaadi Hiinas Shang-

hais. Lisaks on meil nüüdseks 125 aukonsulit ning mõni teine 
Euroopa Liidu riik esindab Eestit viisaküsimustes rohkem kui 
80 riigis.

Oluliseks edusammuks pean Eesti inimeste reisimise liht-
sustamisel ka viisavabaduse saavutamist USAga, aga ka 
Türgi, Gruusia, Ukraina, Moldova, Kanada ja paljude teiste 
riikidega. Eesti liitumine USA viisavabastusprogrammiga 
oli selge märk Eesti kasvanud usaldusväärsusest ning 
tähendas reisimise lihtsustamise kõrval ka kuritegevuse- 
ja terrorismivastase koostöö tugevdamist.

Maailm on pisutki turvalisem ja ka Eesti julgeolek kindlam 
Eesti osalemise tulemusel Afganistani stabiliseerimises. 
Olukord Afganistanis on jätkuvalt keeruline, kuid siiski 
oluliselt parem, kui veel mõni aasta tagasi. Samuti on 
Afganistanis pesitsevatest terrorivõrgustikest lähtuv oht 
muule maailmale oluliselt väiksem enne NATO missiooni 
algust. Tänu Eesti abile on näiteks Helmandi provintsis 

kümnetes kordades laienenud 
arstiabi kättesaadavus, mis 
tähendab päästetud elusid.

Oluline märksõna on ka Eesti 
julgeolekupoliitika aluste 

uuendamine, mis välisministeeriumi eestvõttel möödunud 
kevadel valmis sai. See annab selgema pildi, kuidas Eesti 
oma julgeoleku kindlustamiseks edasi peaks liikuma.

Olen oma töös pidanud väga oluliseks ka kultuuri- ja 
äridiplomaatiat. Välisministeerium peab aitama meie 
ettevõtjaid ja kultuuriinimesi nii palju kui võimalik. Eriti 
oli seda vajadust tunda majanduskriisi ajal, kuid see on 
jätkuv töö, et aidata näiteks meie ettevõtjatel leida uusi 
turge ja partnereid mujal maailmas.

Maksimaalne võimalik julgeolek ja heaolu

Et selle jutu kirjutamisel on ees selge toimetaja poolt 
pandud piirang pikkuse osas, siis ega rohkem ei mahugi. 
Minu viimased aastad välisministrina on pakkunud palju 
võimalusi ja eesmärke, mida oleme suutnud saavutada. 
Kui tuua tänase päeva võrdluseks 2005. aasta, mil selles-
se ametisse asusin, siis julgen väita, et Eesti julgeolek 
ja heaolu on paremal järjel, kui nad olid siis. Samas on 
tegemist eesmärkidega, mida kunagi pole võimalik lõpli-

kult täita. Paraku ei saa ilmselt kunagi väita, et Eesti julge-
olek ja heaolu on 100protsendiliselt tagatud. Meid ümbrit-
sevas maailmas on selleks lihtsalt liiga palju muutujaid.

Aga Eestil on läinud hästi ja olen õnnelik, et olen saanud 
sellesse ka oma väikese panuse anda.

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Eestist on kohe-kohe saamas üks kõige 
tugevamini Euroopaga integreerunud riik. 

Välisministeerium peab aitama meie 
ettevõtjaid ja kultuuriinimesi nii palju kui 
võimalik

Foto: Välisministeerium

Urmas Paet Gruusia lennuväljal enne 
kojusõitu. August 2010. 
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Suvi on „lõikuse“ aeg

 Möödunud suvi oli väga erakordne ja har-
jumatu, eelkõige lõunamaiselt sooja suveilma tõttu! 
Kindlasti aitas selline suurepärane ilm aga läbi viia ar-
vukalt kultuurisündmusi, mis suviti 
traditsiooniliselt vabas õhus korral-
datakse. Just neid külastades ena-
mik aega minu puhkusest mööduski. 
Olen nagu iga tavaline inimene, ko-
gun puhkuse ajal jõudu uueks al-
gavaks tööhooajaks. Ja minu jaoks 
parim viis energiat laadida on olla 
pidevas liikumises, tiirutades ringi 
mööda meie kaunist Eestimaad, 
saades emotsioone kultuuriüritustelt, suheldes inime-
stega. Sekka veel mõõdukalt päevitamist ja lugemist 
ning läbi see saigi.

Kultuuriline mitmekülgsus

Mu leheküljel Facebook’is küsiti, et kuidas ma viitsin ja 
jaksan niipalju igal pool käia? Aga mulle meeldib! Ma ei 
võta seda töö või kohustusena, vaid naudin igat sünd-
must, igat hetke. 

Ma usun, et inimesed, kes sündmuste korraldamise 
nimel vaeva on näinud, tunnevad head meelt ka sel-
lest, kui minister võtab aega nende külastamiseks. Ja 
kultuuriministrit kutsutakse erinevatele kontsertidele, 
etendustele, vabaõhusündmustele või festivalidele 
ikka väga rõõmustavalt palju.

Suvi on paljudele kultuurivaldkondadele nii-öelda 
lõikuse aeg. Eriti sündmusterohke on rahvakultuuri 
valdkonnas toimuv. Üle kümne erineva maakondliku 

laulu-ja tantsupeo, lisaks vaimulik laulupidu, Baltica 
ja palju muud. Rohke ja kõrgetasemeline esinejate 
arv näitab, et riiklik tegevustoetus laulu- ja tantsupeo 

protsessis osalevatele kollektii-
videle on end väga õigustanud. 
Järgmisel aastal on ees ootamas 
XI Noorte laulu- ja tantsupidu, 
mis on kindlasti olulisim Euroo-
pa kultuuripealinna Tallinn 2011 
sündmus, võiks isegi öelda, et 
kulminatsioon. Laulupidudega 
seonduvalt on sügisel ees oota-
mas ka üks välisreis. Nimelt, 

olen kutsutud peaesinejaks Norrasse, Oslos toimuvale 
rahvusvahelisele konverentsile „The song culture con-
ference“, kus räägin Eesti laulupidude ajaloost ja aren-
gust. Selline kutse on tunnustuseks meie olulise tradit-
siooni hoidmisele ja arendamisele.

Mis oleks suvi ilma folgita! Viljandi folk on kvaliteedimärk 
omaette ja on kõvasti inspireerinud paljusid teisi tegi-
jaid. Traditsiooniline Võru folkloorifestival, Märjamaal 
toimuv rahvatantsule orienteeritud festival – need sünd-
mused näitavad inimeste huvi oma kohaliku identiteedi 
ja juurte vastu. Augusti alguses Käsmus kolmandat kor-
da toimunud Viru Folk oma mõnusa mereäärse atmos-
fääriga ja spontaanse kaera-jaani tantsimisega võlus 
samuti jäägitult. Oleme kultuuriministeeriumis arutanud 
ka eraldi Virumaa kultuuriprogrammi ellukutsumist, mis 
sarnaselt juba kuuele toimivale kultuuriruumi program-
mile, nagu näiteks setu-, mulgi või vana-võrumaa, aitaks 
taasavastada ja arendada tervikuna Virumaa rahvakul-
tuuri pärandit. 

Kultuuriministri kohustused võivad tunduda kõrvaltvaatajale meeldivaimatena – teatrietendus Virumaal, 
kontsert Saaremaal ja kinoõhtu katusel. Kuid selle kõige taustal käib kibe töö ja Laine Jäneses on piisav an-
nus loomeinimese emotsionaalsust, et selles virrvarris oluline tehtud ja külastatud ning tegijad tunnustatud 
saaks. 

Tekst: Laine Jänes

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Rohke ja kõrgetasemeline 
esinejate arv näitab, et riik-
lik tegevustoetus laulu-ja 
tantsupeo protsessis osale-
vatele kollektiividele on end 
väga õigustanud.

Foto: Henry Mang
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Eraldi tahaks rõhutada kahte suvist muusika tippsünd-
must - Saaremaa ooperipäevi ja Birgitta festivali. Need 
mõlemad on suurepärased rahvusvaheliste suhete 
arendajad, pakkudes samal ajal publikule kõrgtase-
mel elamust professio-
naalsetelt kollektiividelt. 
Seekordsed külalise olid 
Venemaalt. Riikidevahe-
liste suhete arendami-
ses on olnud oluline roll 
ka 2009. aasta alguses 
sõlmitud Eesti-Vene 
kultuurikoostöö lepingul, milles kahe riigi vahelised 
koostöövaldkonnad on detailselt kirjas. Minu jaoks sai 
Saaremaa ooperipäevade vaieldamatuks lemmikuks meie 
oma  suure-pärase helilooja, Olav Ehala uus muusikaline 
laste-lavastus Leelo Tungla tekstile „Käsikivi kosmo-
sest“. Ilus muusika, vahva esitus, toredad noored 
näitlejad G. Otsa nim Muusikakoolist – see kõik kind-
lustas südamliku meeleolu ja toreda elamuse. Alates 
novemb-rist on võimalik seda etendust külastada Rah-
vusooperis Estonia. Soovitan väga kõikidel vanematel 
oma lapsed seda vaatama viia ja ikka ise ka vaatama 
jääda. Mõnus muusikaelamus on garanteeritud! 

Ooperimuusikat populariseerivad ka juba traditsioo-
niks saanud ka Pärnus korraldatavad ooperipäevad, 
seekord siis külalistega Valgevenest.

Raskemates oludes ollakse leidlikumad

Loomulikult kuuluvad 
suve juurde teatrite su-
veetendused. Jälle olid 
tegijad uusi põnevaid 
etenduskohti leidnud ja 
publikule presenteeri-
nud! Kurgjal, C.R. Jakob-soni talumuuseumis mängi-
ti Roman Baskini suurepärast lavastust „Iha jalakate 
all“. Talumuuseum on küll teada ja tuntud koht, kuid 
vaevalt sinna juhuslikult sageli satutakse. Seepärast 
on väga tore, et sellest nüüd nii suurtele rahvahulkadele 
teada anti. Muuseum on väga hästi tegutsenud ja meie 
rahvusliku ärkamise aegset hälli hoidnud ja arendanud – 
külastajatele pakutakse põnevaid teadmisi, vaatamist, 
kaasaelamist, atraktsioone, kohapeal küpsetatakse lei-
ba. Teater tõi muuseumiõuele kohale sajad inimesed, 
kes lisaks etendusele uudistasid muuseumi ekspo-

sitsiooni, ostsid meeneid ning kohapeal või kohalikust 
kauplusest sööki-jooki. Mõni jäi ehk ka Vändra kanti 
ööbimagi. Tahan öelda, et see on hea näide loomema-
janduse mõjust kohaliku kogukonna tegemistele. 

Teatrielamusi sai suvel 
kogeda veel näiteks 
Maantee-muuseumis, 
Kanepi vallas, Põlva-
maal, kus taaskord 
etendati Baskini 
lavastust „Augustiöö 

teemajake“; Tartu Suveteater andis etendust „Põrgu-
põhja uus vana-pagan“ Toomkiriku varemetes, Viinistus 
vaadati Mart Kivas-tiku näidendit „Kivist külalised“ ja 
Keila-Joa mõisas olid menukad Draamateatri eelmiste 
aastate menulavastus „Pikk päevatee kaob öösse“. 

Oma viiendat sünnipäeva pidas armastusfilmide festival 
tARTuFF, mis tõi kohale rekordarvu publikut ja sumedas 
suveöös pakkus kümneid väärtfilme meile nii olulisel 
teemal – armastusest.

Möödunud kultuuririkast suve kokku võttes tahan ma 
eriti tunnustada tegijate erakordset leidlikkust. Vaata-
mata masule toimus igas Eestimaa nurgas palju eri-
nevaid sündmusi, neid tundus olevat isegi rohkem kui 
tavaliselt. Rõõmustas ka see, et sündmustel, mida külas-
tasin, oli raske leida vaba kohta. Ka nüüd, septembri algu-
ses, pole ettevõtmiste hoog raugenud. Tartus toimus 
taas Draama festival. 

Sekka ka kultuuripoliitikat

Suviste festivalide ja muude ürituste raames toimub ka 
töiseid koosolekuid ja nõupidamisi. Arutada tööalaseid 
küsimusi mitte ministri kabinetis, vaid loovas, vabamas 
õhkkonnas on juba kogemuslikult väga kasulik. 

Loomemajanduse teema on mulle väga huvipakkuv 
ja ma usun, et ka perspektiivikas meie riigi elu aren-
damises. See käsitleb võimalusi, kuidas kultuurivald-

konna loovus ja kultuuritegelaste nutikad ideed pare-
mini ettevõtlusesse rakendada ja seeläbi ka kultuurielu 
edendada. Loomemajandus avardab kultuurivaldkonna 
võimalusi ja kõlapinda terves ühiskonnas ja seeläbi 
kogu traditsioonilist kultuuripoliitikat. 

Möödunud suvel võttis meie parlament vastu ka kultuuri-
poliitiliselt väga olulise seaduse – nö protsendiseaduse. 
Kunstiteoste tellimise seadus rakendub 1. jaanuarist 
2011. aastal ja see rikastab kindlasti meie ümbritsevat 
keskkonda väärika kunstiga ning võimaldab loojatele 
tööd. 

Riigikokku jõuavad lähiajal kultuuriministeeriumi poolt 
ettevalmistatud eelnõud: Muinsuskaitse seaduse 
muutmise seadus ja Meediateenuste eelnõu. Muinsus-
kaitse valdkonnas saavad kaitse all olevate objektide 

omajad lihtsamaid tingimusi oma valduses olevat pa-
rendada, meediateenuste osas võetakse üle ELi vastav 
direktiiv. Septembris toimub Pariisis Paavo Järvi diri-
geerimisel avakontsert Orchestre de Parisi’ga. Meie 
dirigendid on suurepärased riigi saadikud tutvustades 
meid läbi kultuurisündmuste. Selle visiidi käigus 
allkirjastame Prantsuse kultuuriministriga lepingu Eesti 
kultuuripäevade korraldamiseks Pariisis 2011. aasta sügisel. 

Aasta 2011 on märgiline ja oluline igas mõttes. Muuhul-
gas kannab Tallinn Euroopa kultuuripealinna tiitlit 
tandemina Turu linnaga Soomest. Loodan väga, et 
see õnnestub ja toob meile palju põnevaid kultuuri 
tippsündmusi. Hoiame pöialt ja anname oma parima!

Laine Jänes Facebookist

Olen üsna aktiivne Facebooki kasutaja, sest 

mulle üldse meeldib aktiivne suhtlemine ja 

seal on võimalik seda teha ka inimestega, kel-

lega sa tavaelus ei pruugigi kohtuda. Sõpru on 

igast Eestimaa nurgast, inimesi eri valdkon-

dadest. Kõik see mis seal toimub on siiras ja 

julge.

Kuigi sotsiaalmeedia on poliitikutele hea 

võimalus astuda lugejatega dialoogi poliit-

teemadel on minu jaoks Facebook kujunenud 

pigem päevikuks, kuhu saavad kirja isikliku-

mat laadi tegemised - kohad kus olen käinud, 

emotsioonid mida kogenud, pildid mis muidu 

jääksid vaid arvuti kaustadesse „tolmu kogu-

ma“. 

Samal ajal on see ka hea võimalus anda tegi-

jatele tagasisidet, sest ega igal sündmusel ei 

jõua esinejate–korraldajateni, et neid toreda 

elamuse eest tänada. 

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Saaremaa ooperipäevad ja Birgitta festival 
on mõlemad suurepärased rahvusvahe-
liste suhete arendajad, pakkudes publikule 
kõrgtasemel elamust professionaalsetelt 
kollektiividelt.

Loomemajandus käsitleb võimalusi, 
kuidas kultuurivaldkonna loovus ja kul-
tuuritegelaste nutikad ideed paremini 
ettevõtlusesse rakendada

Vaatamata masule toimus igas Eestimaa nurgas 
palju erinevaid sündmusi, neid tundus olevat isegi 
rohkem kui tavaliselt

Foto: Henry Mang
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Tekst: Jaanus Tamkivi

On isegi kummaline mõelda, et üks nelja-aastane 
valitsustsükkel juba läbi saamas on. See on olnud 
kokkuvõttes asjalik töötegemise aeg läbi keeruliste 
olude, mis tulenesid eelkõige järskudest muudatus-
test riigi majandus- ja finantsvaldkonnas. Olen selle 
aja jooksul kogenud, et keskkonnaministri ametis on 
võrreldes teiste valitsuse ministritega oma eripära.

Esiteks see, et ühe katuse alla on koondatud kaks 
valdkonda, nimelt looduskaitse ja looduslike res-
sursside valitsemine ja kasutamine, mille omavahe-

lises konkurentsis on teatud vastuolu ja probleemide 
allikas olemuslikult sisse kodeeritud. Nii et majas on 
„tuli“ pidevalt tuha all hõõgumas.

Ning teiseks – avalikkuse jaoks on Keskkonnaministeerium 
eelkõige looduskaitse ministeerium ja sellest tulene-
vad ka vastavad seisukohavõtud ja ootused. Paraku 
on aga valitsusala palju suurem ning vastuolulisem 
ja see nõuab ka ministrilt sageli otsuste langetamist, 
mis toovad kaasa ühelt või teiselt poolt valusat kriiti-
kat ja mittemõistmist. Aga nagu öeldakse, kuulub 

see kõik „palga sisse“ ja selles n-ö hädas aitab aga 
pidev selgitustöö, suhtlemine ajakirjanduse ja avalik-
kusega ning otsuste langetamise protsessi selgus ja 
arusaadavus.

Suurematest ümber-
korraldustest

Algus uues ametis oli küll veidi rabe, aga soov kõik 
kiiresti korda teha, oli suur. See viis siiski selleni, et 
2007. aasta hilissuvel küsiti lehepealkirjades, mis 
saab riigimetsast? Riigimetsa Majandamise Keskus 
(RMK) oli uue juhi Aigar Kallase käe all ja läbi suurte 
ümberkorralduste saanud võetud kohustuste täit-
misega hästi hakkama ning keerulises majandus-
olukorras sai riik oma metsast tõhusat abi ka eelarve 
koostamisel. 

Keerulised ajad majanduses aitasid meil aga ellu 
viia ka ammu vajaliku reformi, mille käigus ühendati 
maakondlikud keskkonnateenistused, Riiklik Loodus-
kaitsekeskus ja Kiirguskeskus Keskkonnaametiks. 
Uus töökorraldus pani looduskaitset puudutavate 
praktiliste tööde nagu objektide tähistamise ja loo-
dusradade rajamise ning korrashoiu kohustuse RMK-
le. Lubade ja tasudega seotu, mida olid siiani korral-
danud piirkondlikud teenistused, on nüüd ühtne ja 
kvaliteetne, sest segadust oli vanas süsteemis palju 
ja veel täna tegeleme erinevatest tõlgendustest tule-
nenud probleemidega. 

Viimane ümberkorraldus, mis alles aprillis jõustus, 
jääb ilmselt ka lühemas 
perspektiivis viimaseks. 
Keskkonnaministeeriumi 
haldusalas alustas tööd 
Keskkonnateabe Keskus, mis 
on loodud keskkonnami-
nisteeriumi info- ja tehnokeskuse ning metsakaitse- 
ja metsauuenduskeskuse baasil. Sarnaste ülesan-
netega asutused mis tegeldes keskkonnaandmete 
kogumise ja haldamisega saavad sama tööga nüüd 
otstarbekamalt tegeleda. 

Keskkonnaminister on võrreldes paljude teiste minis-
tritega eelarve läbirääkimistel pisut õnnelikumas sei-
sus. Meie kui riigi metsa ja maa valdaja, saame seda 

müües tulu ja aitame 
sellega täita eelarvet. 
Sel aastal lisandus siia 
ritta Eesti kasutamata 
saastekvoodi ehk AAUde 

müügi tulu. Eesti on sõlminud sel aastal ostu-müügi 
lepingud Hispaania, Luksemburgi ja Jaapaniga ning 
kaks lepingut Austriaga. Eelkõige on meie õnn olnud 
see, et meil olid valmis projektid mis vastasid oma 
suuruse ja hinna poolest ostjate huvidele. Müügi-
meeskond on ka tubli olnud. Peale Eesti on vaid üks 
riik sel aastal veel tehinguni jõudnud. Järgmisel aas-
tal loodame sama häid tulemusi.

Pikk nädalalõpp Saaremaal

Sel aastal oli erakordselt suurepärane võimalus minu 
kodusaarel võõrustada häid kolleege ministeeriumist 
ja loodushuvilisi Eestist ja kaugemaltki. Algas kõik 
suveseminariga ja kuna sel aastal täitub 100 aastat 
looduskaitse algusest Eestis (14. augustil möödus 
100 aastat Baltikumi esimese kaitse-ala, Vaika linnu-
kaitseala moodustamisest, mida peetakse ka Eesti 
looduskaitse alguseks), siis lõppes nädal juubeliüri-
tustega Loona mõisas. Kuna paljud Keskkonna-
ministeeriumi valitsemisala töötajad olid seetõttu 
ühes kohas koos, ühendati looduskaitse juubeliüri-

tustega valitsemisala töötajate suvine kohtumine. Suve-

seminaril osales kokku 270 Keskkonna-ministeeriumi ja 

selle valitsemisala töötajat. 

Programm oli mitmekesine 

ja sisaldas nii sportlikke 

(võrkpall, rahvastepall, 

teatevõistlused) kui ka 

mõtlikke (metsaretk vikto-

riiniga, mälumängud) elemente. Samal õhtul olid 

Saaremaad väisamas ka Riigikogu keskkonnakomisjon 

kellega koos sai pisut vabamas õhkonnas põhjalikult 

arutatud kogu keskkonna valdkonna kitsaskohti ja teha 

plaane algavaks Riigikogu istungjärguks.

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi teab, et suurem osa inimesi peab tema juhitavat ministeeriumi ainult loodus-
kaitsega tegelevaks. Valitsusala on tegelikkuses palju suurem ja vastuolulisem ja siin aitab ainult pidev 
selgitustöö, suhtlemine ajakirjanduse ja avalikkusega ning otsuste läbipaistvus. 

Segadust oli vanas süsteemis palju ja 
veel täna tegeleme erinevatest tõlgen-
dustest tulenenud probleemidega. 

Meie kui riigi metsa ja maa valdaja, 
saame seda müües tulu ja aitame sell-
ega täita eelarvet.

Foto: Henry Mang
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Järgmine päev algas Kuressaare linnateatris ajalookonve-

rents „100 aastat looduse kaitsel”. Ettekannetega 

esinesid Andres Tõnisson (Looduskaitse teetähised 

ilmasõdade vahel), Olav Renno (Looduskaitse uuesti-

sünd Eestis pärastsõja-aastail (1946-1970)), Agu Leivits 

(Looduskaitse minevikust tulevikku), Arvo Kullapere 

(Vilsandi Rahvuspargi kujunemine) ja Jaan Tätte (Mõt-

teid Vilsandilt). Jaan Tätte esitas ilusa mõtte, et me 

Eesti-maa loodus ongi nagu paradiis, milles me elame 

ja mida me just oma eluajal peame hoidma, et seda 

jätkuks ka tulevastele põlvedele. Konverentsi teises 

pooles toimus paneel-diskussioon „Kuhu lähed, loo-

duskaitse?“, mida juhtis 

dr Kalev Sepp ja milles 

osalesid minu enda kõr-

val Olari Taal, Andres 

Onemar, Mart Jüssi, Rein 

Kuresoo, Martin Zobel 

ja Andres Tarand. Kon-

verentsil anti ka üle esimesed looduskaitsja aumärgid 

mis statuudi järgi antakse kõigile Eerik Kumari preemia 

laureaatidele.

Samal õhtul algas Kuressaare lossihoovis looduskaitse 

juubelikontsert, kus laulsid Tõnis Mägi, Ott Lepland, 

Jaan Tätte ja Marko Matvere. Lauludele taustaks sai la-

val näha Jarek Jõepera loodusfotode programmi. Kohale 

oli tulnud üle 9000 inimese ja see on korraldajate sõnul 

lossihoovis enneolematu.

Peale kontserti said loodushuvilised koos Kaja Lot-

maniga jälgida nahkhiirte salaelu, püüda koos Teet 

Rubeniga ööputukaid, rääkida Mart Jüssiga hüljestest, 

kuulata astronoom Tõnu Viigi loengut lendtähte-

dest augustikuu taevas. Loodusemehed Tiit Kalluste ja 

Hendrik Relve rääkisid muljeid oma jututoas „Maailma-

mere jäise ääre peal“ – ettekandele tulid pildid, jutud ja 

muusikalood rännakust Eestist kõige kaugema mandri 

juurde. Loodustundja Aleksei Turovski jututuba „Kes 

elab saare peal?“ võttis vaatluse alla kõikvõimalikud 

saare-asukad ja nende eripärad meil ja mujal maailmas 

ning arutles, kuidas kaitsta loodust ja mida looduskaitse 

üldse tähendab.

Järgmise päeva, 14. augusti hommikul algasid ekskur-

sioonid, mis viisid huvilised Viidumäele, Sõrvele ning 

marsruudile Tagamõisa poolsaar Odalätsi. Sama päeva 

pärastlõunal avati näituste majas uus Vilsandi rahvus-

parki tutvustav püsiekspositsioon. Nädalavahetus 

lõppes igati väärikalt Riho Sibula kontserdiga, mida oli 

Loona mõisa saabunud kuulama mitutuhat inimest. 

Mitte ainult märtsini

Sel hooajal on ka põnevaid teemasid tulemas. Kõigepealt 

päris palju kirgi küttev uus jahiseadus. Maaomanikele 

suuremate õiguste andmine on pannud jahiringkon-

nad kihama. Uue seaduse järgi peaksid maaomanik ja 

jahirentnik sõlmima 

lepingu, millega pan-

nakse paika osapooli 

huvitavad tingimused, 

aga ka ulukikahjustuste 

vältimine ja kompen-

seerimine. Juhul, kui 

sellise lepinguni ei jõuta, on maaomanikul õigus nõuda 

loomakahjustuste hüvitamist kuni 1000 krooni hektari 

kohta. Selline määr on jahimeestele piisavalt kõrge, 

et hoida metsas ulukite arv optimaalne. Uue seaduse 

põhieesmärk on tasakaalustatud olukorra tekitamine 

maaomanike ja jahimeeste suhetes, kus mõlemal 

poolel on oma sõna-õigus.

Riigikogus tuleb arutlusele ehitusmaavarade ehk 

looduslike ehitusmaterjalide arengukava. See on 

maapõuealane strateegiline dokument, mille eesmärk 

on määrata riigi huvi ja selle alusel lahendada koosta-

mise ettepaneku eelnõus nimetatud ehitusmaavarade 

kaevandamise ja kasutamisega seotud vastuolud ja 

probleemid, kindlustades Eesti järjepideva varustatuse 

nimetatud ehitustoormega.

Teemasid jätkub terveks hooajaks ja pikemakski. Päris 

kindlasti ei tee ma plaane ainult kuni märtsi valimisteni. 

MINISTRI KABINETISMINISTRI KABINETIS

Jaan Tätte esitas ilusa mõtte, et me Eestimaa 
loodus ongi nagu paradiis, milles me elame ja 
mida me just oma eluajal peame hoidma, et 
seda jätkuks ka tulevastele põlvedele. 
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Mõtisklusi muutustest 
ja suundumustest
Tekst: Rein Lang

Suvi on omamoodi mõtlemise aeg. 
Pooleliolevate tööde lõpetamise aeg. 
Aga ka pikemate plaanide seadmise 
aeg. Selle suve muudab eriliseks veel 
see, et ta on ühe neljaaastase valit-
semistsükli viimane. Viimane enne 
aruannet ja uute vekslite väljaand-
mist oma valijatele. 

Enne kuuma saabumist sai Eesti 
OECD liikmeks. Ja juba kuumal ajal 
kinnitati meie sobivust ühisraha 
klubisse pääsemiseks. Ühtäkki sai 
meist riik, kes on „sees“ kõigis Euroo-
pa ja transatlantilise koostöö ühis-
projektides. Seda koos Sloveeniaga. 
Sellega on loodud kõik eeldused jõu-
kaks saamiseks. Edasine sõltub juba 
ainult meist endist. 

Kui nüüd, iseseisvuse faktilise taas-
tamise aastapäeval, neile aastatele 
tagasi vaadata, siis võib öelda, et 
meil on ikka väga hästi läinud. Meil 
on olnud ka õnne, aga ka õnnelikud 
juhused ja kokkusattumised tööta-
vad reeglina nende kasuks, kes ise 
arukalt oma asju ajavad. Oskasime 
ju pöörata purjus Moskva riigipööra-
jate käpardlikkuse kiirelt oma kasuks 
nagu ka aastaid hiljem prantsuse presi-
dendi soovituse vait olla. Ka viimase 
üleilmse majanduskriisi elasime me 
üle suhteliselt valutult ja väljusime 
sellest kindlasti tugevama, kui olime 
enne seda. Nüüd, kus majanduse 
rattad taas tuure koguvad, ei pea 

meie, erinevalt paljudest teistest Euroopa ühiskondadest, 
kogu loodavat lisaväärtust laenude katteks maksma, vaid 
saame arendada oma infrastruktuuri ja inimlikku heaolu. 
Euroopa Liidu viie jõukama riigi hulka jõudmise võimalus 
on suurem kui kunagi varem, ja kui kõikvõimalikud sot-
siaalsete töökohtade loojad asja vussi ei keera, pole Eesti 
ja Prantsusmaa elustandardi vahel 10 aasta pärast enam 
vahet.

Minu „kabinet“ suvel on ka minu kodu ja auto. Viimane 
aitas oma silmadega näha, kuidas slovakid said hakkama 
euro kasutuselevõtuga ja seda mitte üksnes pealinnas. 
N-ö puhkuse arvel sõitsin läbi ka pool Poolat ja veendusin, 
et liberaalide poliitilise võimu all on sealse ühiskonna 
ettevõtlustahe ja motiveeritus 24/7 pingutada oma laste 
parema tuleviku eeskujuks ka meile Eestis. Võrreldes 
2008. aasta algusega on poolakate vahespurt majandus-
arengus on olnud muljetavaldav. 

Suvised kodused „koosolekud“ tõid mind kokku paljude nende-
ga, kelle elukoht pole Eestis. Nende pilk eesti asjadele on 
väga väärtuslik. Nemad tajuvad muutusi ja suundumusi 
selgemalt kui need, kes koduses puljongis päevast päeva 
keevad. Kõigest sellest kujunebki suur pilt ja arusaam, 
milline siis ikka on meie koht, võimalused ja probleemid.
 

Kas stagnatsioon?

Ajaleht „Sirp“ küsitles hiljuti arvamusliidreid, kes pea kõik 
korrutasid Reformierakonna muutumist alalhoidlikuks 
jõuks. Eks selles ole ka oma tõetera. Erinevatel põhjustel on 
Riigikogus toppama jäänud kaks olulist reformi – korrakaitse ja 
avaliku teenistuse ümberkorral-
damine. Korrakaitseseadus 
sisaldab endas lisaks kõikvõi-
malikele juriidilistele nüanssi-
dele ka kaht paradigmalist 
muutust. Need on liikumine 
riikliku repressiooni hirmuga 
valitsemiselt ohtusid ennetavale tegevusele ja kodanike-
ühenduste kaasamine korrakaitselisse tegevusse. Kumbki 
neist ei sobi kokku võimukeskse maailmapildiga. Kui inimesed 
loodavad valitsusele, mitte iseendale, järgneb Godot 
ootamine. Godot’d ei tule aga mitte ainult homme, vaid 
üleüldse ja ootaja jääb ootama pika ninaga. 

Võib häbenemata väita, et meie valitsusaja üheks suuremaks 
kordaminekuks oli uue töölepinguseaduse jõustamine. 
See muutis töösuhted palju paindlikumaks asendades 
senised riiklikud ettekirjutused ja hüved pooltevahe-
lise lepingulise suhtega. Oleks aus ja loogiline kaotada 
kõikvõimalikud hüved ja soodustused ka avalikus teenis-
tuses, sest senine süsteem pole jätkusuutlik. Meile on 
vaja motiveeritud ja kompetentset avalikku teenistust, 
kus inimesed saavad vabalt roteeruda era- ja avaliku 

sektori vahel. Loogika, et inimene saab osa oma palgast 
kätte kas koondamishüvitise või pensionilisana, on ilmsel-
gelt oma aja ära elanud. Aga viimast tuleb öelda ka kogu 
võimukeskse maailmapildi kohta, mis paraku on visa kadu-
ma.

Vaadates objektiivselt olukorda, ei ole võimalik väita, 
et Reformierakond oleks kuidagi pidurdanud vajalikke 
reforme. Pigem vastupidi.

Vaba turumajandus küsimärgi all 

Kui USA-s lahvatas majanduskriis, millele järgnes Barrack 
Obama valimine presidendiks, vallandus enneolematu 
liberaalse  majanduspoliitika materdamine. Ka Eestis 
võis täheldada sarnaseid ilminguid – kes rääkis „nähtavast 
käest“, mis pidi vastandina liberaalsele majandusse mitte-
sekkumispoliitikale aitama Eesti kuristikust üle, kes püü-
dis elavdada majandust ettevõtlustoetuste läbi. Kuid 
nende ilmingutega saab võidelda läbipaistvusega. Kui 
kogu riigi ja omavalitsuse raha, sealhulgas nn euroraha, 
kasutamine on avalik, on üsna keeruline midagi sellest 
„omadele pakkida“. 

Nii nagu Euroopa Liidu suurtes liikmesmaades vallan-
dus majanduskriisiga protektsionistlik meeleolu, võis 
täheldada teatavat protektsionismi ka siin. Eestis suhtu-
takse endiselt suure kõhklusega meie siseturu avamisse 
teenustele, mida ei kata poolele teele jäänud ELi teenuste 
direktiiv. Selleks, et meie ettevõtjad saaksid oma kaupu ja 
teenuseid kogu maailmas müüa, peame ka meie oma sise-
turule konkurente lubama. Ehk lihtsamalt – kui meil on 
õigus Brüsselis taksot sõita, on ka belglastel õigus seda 

Tallinnas teha.

Sellega seondub 
lähedalt meie 
konkurentsipoliiti-
ka laiemalt. Turu-

majanduse makroökonoomiline põhitõde on see, et ilma 
konkurentsijärelevalveta ei ole ka turumajandust ennast. 
Võitlus korruptsiooniga ei saa seisneda üksnes omavalit-
suste ametnike meeleheavõtmise paljastamisega (mida 
tuleb muidugi teha), vaid peab keskenduma kõikvõi-
malike kartellide ja turujagamiste paljastamisele. Meie 
tänase ostujõu taseme juures hakkab konkurentsiamet 
muutuma üheks tähtsaimaks ametiks. Aga probleem pole 
mitte üksnes riiklikus järelevalves vaid ühiskonna arusaa-
mades. Kui meil saab ükskõik millise valdkonna esindaja 
raadio otsesaates öelda, et loomulikult kooskõlastavad 
nad konkurentidega hindu, sest keegi ju ei tahtvat hinna-
sõda, on midagi väga-väga valesti.

Valele tuleb reageerida hukkamõistu, mitte mõistmisega.
 

Rein Langi hinnangul vastab meie poliitilise süsteemi ülesehitus meie kliimale – suvel on seadusandlik ja 
täidesaatev võim teineteisest tõepoolest lahutatud. Kuna Riigikogu istungeid ei toimu, saab ka valitsus 
hingetõmbeaega.

MINISTRI KABINETISMINISTRI KABINETIS

Võib häbenemata väita, et meie valitsusaja 
üheks suuremaks kordaminekuks oli uue 
töölepinguseaduse jõustamine.

Foto: Henry Mang
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HEA TEADA HEA TEADA

Ka rahandusministeeriumis oli suvi veidi rahulikum aeg. 

Jürgen Ligi leiab, et vähemasti suvel võib tööasjade kõrval 

mõelda maast, ilmast ja spordist. Ja sarnaselt tööalastele 

saavutustele, tuleb rahandusministril ka spordis kõik 

maksimaalselt hästi välja. 

11 meistrikulda

Jürgen Ligi alaks on triatlon ja starti läks ta esimest korda 

11 aastat tagasi, 40sena. Ta peab triatloni kuninglikuks, ent 

glamuurita alaks: „See on looming, kus keha peab tegema 

kolme üksteisele vastu töötavat ala. Jooksnud ja ujunud 

olin palju, ent kokkupuude võistlusrattaga oli esimene. 

Tänaseks olen triatleetide seas ujumises keskpärane ja 

vahetustes lootusetu. Aga ujumise järel alustan ajujahti. 

Konkurentide selg ees sõbralik vastutulek on kõva stiimul 

ning jooksus vormistan enamasti vanuseklassi võidu.“ 

Meie tippvormis rahandusministril on ette näidata südant-

soojendavad 11 meistrikulda vanuseklassis, kümneid triat-

lone, oma arvestuses enamasti võite – kümnest kümme 

näiteks tänavu.

Lähenevate valimiste ja kampaania kontekstis peab 

rahandusminister oma harrastust kasutuks, isegi 

veidruseks, sest see ei paku enamusele huvi ja ammugi 

mitte järeletegemise soovi. Sportimist enesereklaamiks 

pidada on lihtne, ent press kandvat hoolt, et poliitiku 

sedasorti kerglus välja ei tuleks. „Mul selle võrra kergem 

võita, et ta võludest ei teata. Keegi ei usuks ka eriti, et 

mu aastate ja ameti juures sportlik tase märkimisväärne 

oleks,“ ütleb Ligi, kes tunneb endale reklaami tegemise 

asemel pigem rõõmu sellest, kui saab need, kes kah higi 

valada armastavad Nõmme metsas, Pirita ujulas ja Pärnu 

maanteel selja taha jätta. „Poliitkampaaniana on vastu-

pidavussport mõeldavaist ebatõhusaim.“

Võimaluste kohaselt ja vabatahtlikult

Samasuguse kindluse ja meelerahuga nagu kinni-

tab rahandusminister, et riigiametnike palgatõusul on 

mõneks ajaks kriips peal või et pensionäridel pole vaja 

karta pensionilangust, väidab Ligi, et auväärsuse annab 

poliitikule mitte palju sporti, vaid hea toitumus. „Spordil 

pole õigustust, küll aga on seletus. Biokeemiline näiteks, 

sest pingutus on ka endorfiinilaks, eestikeeli mõnu. Ta on 

ka adrenaliin ja hormoon, aja-

viide, elurütm, seltskond, šanss 

olla ihuüksi ja teab veel mida. 

Hingerahu ja stress ühtaegu, 

eluviis, ise valitud ja võimaluste-

kohane, mitte väline sund. Just 

nagu ka poliitika,“ arutleb Ligi. 

Seega eks korralikul toitumisel ja spordil on ikka oma-

jagu seost. 

Jürgen Ligi käest on tihti küsitud, et milleks talle sellisel 

tasemel sportimist vaja on või kust võtab ta selleks aja. 

Sellised küsimised jätavad esialgu sõnatuks, ent tunne, 

et minister ei saa olla luulike ja lihalike soovidega, pole 

võõras ministrile endalegi. Aega on Ligi sõnul meil 24/7 

ühtemoodi kõigil ja me peame aina valima, kuidas seda 

kasutada: „Minul käib ülejõu loobumine, mu päevas pea-

vad olema nii töö kui sport, teistsugust elu ma ei tahaks. 

Ja eks ma mõtle ikka, sportides tööstki ning tööl, tunnis-

tan, ka spordist.“ Ligi nendib, et ta tervis on raudne ja 

peale spordivigastuste ja vabatahtlike enesekahjustuste mille-

gi üle kurta ei saa. „Ma ei väida, et sportimisel mõtet 

on, et ta teeks mind näiteks terveks, aitaks tööd teha või 

miskit muud. Muidu-

gi, tema tulemus on 

ebatavalised võimed, 

ent pole ju nii määrav, 

kas võiksid väsimatult 

töötada, ent trenniväsi-

mus segab, või väsid 

tööst, sest ei treeni,“ lisab Ligi. 

Lugematute rahandusministeeriumite memode kõrval peab 

minister ütlemata põnevaks lektüüriks ka võistluste pro-

tokolle ning võistlusreisid mööda suvist Eestit on lahutama-

tuks osaks Ligide pereelust. Just nii laeb oma patareisid 

2011. aasta riigieelarve jätkuvaks kärpimiseks ja kriisi 

kogemustest õppimiseks Jürgen Ligi, kes palub mitte 

küsida, kas spordist küll juba ei saa, sest: „Aina tähtsam 

see tähtsusetu tundub, kurtis ka üks rivaal.“

Jürgen Ligi ühest 
kasutust harrastusest
Rahandusminister Jürgen Ligi teeb kõike kirega. Toob euro Eestisse, koostab riigieelarvet, annab intervjuu-
sid. Aga mitte ainult – ta teeb ka sporti. 

Auväärsuse annab poliitikule mitte 
palju sporti, vaid hea toitumus.

Minul käib ülejõu loobumine, mu päe-
vas peavad olema nii töö kui sport, 
teistsugust elu ma ei tahaks.

Foto: Eesti Triatloni Liit
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Suveerakonna reformipäevad Kurgjärvel

Suvepäevadel moodustati esmakordelt 
erakonna bänd, kes sai publikult suure-
pärase vastuvõtu. Bänd astus lavale 
kooseisus Karl Tamme (laul, bass-
kitarr), Kristjan Pentus (kitarr) ja Martin 
Bek (löökriistad).

Üllatuskülalistena 
astusid üles Valdo 
Randpere ja Ines.

Rõõmsad suvepäevalised Harjumaalt.

Stiilsed Pärnumaa reformikad.

Suvepäevadel oli tegevust kõigile. Ise-
tegemisrõõmu pakkus käsitöönurk, 
kus sai valmistada erinevaid ehteid.

Kindlasti ei puudu 
Reformierakonna 

suvepäevadelt 
võrkpalliturniir.

Vaatamata otsusele, et 
ametlikku tenniseturniiri 

suvepäevadel ei toimu, 
korraldasid tennisesõbrad 

turniiri Valdo Randpere 
juhtimisel.

Sel korral oli poliitikatunde kaks. 
Esi-meses rääkis Andrus Ansip hetke 

poliitilisest olukorrast ja vastas era-
konnakaaslaste küsimustele, teises 

räägiti haridusest ja eurost.

Laste päeva sisustas Pipi, kes 
pannkooke süües rääkis, kuidas temal 

on kombeks neid küpsetada.

Traditsiooniline parla-
mentääride pannkoogikohvik 
oli ka neil suvepäevadel väga 

populaarne.

13.-15. augustil toimusid erakonna suvepäevad, kuhu oli kogunenud ligi 500 inimest. Kaks päeva oli tihedalt 
sisustatud mitmekülgse meelelahutusega. Peeti maha maakondade vaheline võrkpalliturniir, orienteerumis-
mäng ja tenniseturniir. Laste aega sisustas Pipi ja naisperel oli võimalik oma osavus ja loovus proovile panna 
käsitöönurgas. Poliitikanurgas räägiti eurost, haridusest ja üldisest poliitilisest olukorrast.

Toimumata ei jäänud ka juba traditsiooniks saanud õnneloos ja parlamentääride pannkoogikohvik. Uueks 
ettevõtmiseks oli suveerakonna bändi ellukutsumine ja oksjon. Eksklusiivse etteaste tegid DJ Molekul (Rein 
Lang), DJ U.P. (Urmas Paet) ja DJ LL (Lauri Luik).  Fotod: Helen Kattai
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Parlamendi juhatuse liikmena oled ilmselt selgeks 
mõelnud, milline on Riigikogu roll Eestis. Milline see on?

Vaielda, arutada, kuulata, kokku leppida ja otsustada. 
Tagada, et riigis kehtiks just nii palju reegleid kui vajalik 
ja nii vähe kui võimalik, et meie inimestel sujuks elu ladu-
salt. Anda valitsusele suuniseid, mille alusel nemad toime-
tada saaksid. Reageerida vajadusel kiiresti ühiskonna olu-
listele muutustele. 

Leian, et Riigikogu rolli ei saa mõõta vastu võetud 
seaduste arvu järgi. Kindlasti on see roll ajas mõnevõrra 
muutuv. Mida rohkem valmis meie õiguskeskkond on, 
seda rohkem on aega ja võimalust rahulikult analüüsida 
juba vastuvõetud seaduste mõju.

Mina näen meie parlamenti ka järjest rohkem kohana, 
kus toimuvad vaidlused ja arutelud teravate teemade ja 
põhimõtteliste valikukohtade üle. Sel sügisel veel loode-
tavasti näiteks energeetika teema üle. Kaua me veeretame 
tuumajaama teemat nagu kuuma kuklit vasaku ja parema 
käe vahel? Lõpuks tähendab iga otsusega venitatud aasta 
kaotatud energiasõltumatuse aastat. 

Kui palju Riigikogus valitsusliidu ja opositsiooni saadikud 
omavahel suhtlevad? Lõuna ajal ühte lauda istute?

Minul pole suhtlemisega üldiselt probleeme. Ja ma ar-
van, et kellestki parteilise kuuluvuse tõttu suure kaarega 
mööda käimine pole poliitikas kõige mõistlikum käitu-
mine. Üldiselt on see väär ettekujutus, et opositsiooni ja 
koalitsiooni saadikud vuhisevad piki Toompea koridore 
pead kõrvale pöörates üksteisest pahuralt mööda. Inim-
likul tasandil suheldakse 
täiesti normaalselt ja ma 
arvan, et see peabki nii 
olema. 

Koalitsiooni siseselt 
on ilmselt avatum? Kui 
palju on seal kohta mitteametlikule suhtlemisele?

Koalitsiooni siseselt on õnneks sattunud nii, et parlamendi 
fraktsioonidesse kuuluvad inimesed käivad omavahel nii-
sama ka läbi. Osad teevad koos sporti, osasid seob näi-
teks muusika- või mõni teine ühine huvi. Suheldakse nii, 

nagu head kolleegid ikka omavahel suhtlevad. Kasvõi mu 
enda sünnipäeval oli ka IRLi liikmeid ja see tundus täiesti 
loomulik. Ma arvan, et ükski koalitsioon, mis saab oma-
vahel kokku ainult parlamendi saalis toimuvatel hääletus-

tel, ei püsi pikalt edukana. 

Järgmisel kevadel seisavad 
taas ees valimised. Millised 
omadused peavad inime-
sel peavad olema, et saada 
Riigikogu liikmeks ja parla-
mendis edukalt tööd teha?

Peab olema selge ettekujutus, visioon Eesti tulevikust. 
Tahtmine selle teoks saamise nimel vaielda, veenda, 
toetajaid otsida. Valmisolek pühenduda sellisele tööle, 
mis pole alati glamuurne, vaid tähendab teine kord kuude 
pikkust tuhnimist erinevates materjalides, lugemist, taus-

ta uurimist ja detailide selgeks tegemist ja siis pikkadel 
kohtumistel parima lahenduse otsimist. 

Ma arvan, et hea Riigikogu liige on avatud ja keskmisest tund-
likuma ühiskondliku närviga. Pealiskaudsus ja tuimus on 
need omadused, mida mina isiklikult ei tahaks kunagi ühegi 
riigi parlamendis kohata.

Kui paljud Eesti inimesed aru saavad, et nad nelja aasta 
tagant parlamenti valides tegelikult ise riiki juhivad?

Arvan, et järjest enam. Eesti 
inimene ei ole rumal. Jälgitak-
se tähelepanelikult seda, mida 
erakonnad ja saadikud teevad. 
Sedagi, kas ja kuidas tehakse neid asju, mida valimiste 
eel lubati. Olen veendunud, et Eesti inimesele läheb tema 
riigi käekäik väga korda. Tahetakse, et riigijuhid olek-
sid otsusekindlad ja usaldusväärsed. Hinnatakse ausust. 
Isegi kui on keerulised ajad ja tuleb teha otsuseid, mille 
üle kellelgi hea meel ei ole, usaldatakse pigem neid, kes 
ausalt selgitavad, miks nõnda vaja otsustada on, miks me 
sellise olukorrani oleme jõudnud, mis juhtuks kui jätak-
sime otsustamata. Tühja jutu ajajaid ja muidu vusserda-
jaid valija ei armasta. Ja õigesti teeb. 

Kuidas toimub Riigikogu liikme ja valija suhtlemine 
valimistevahelisel ajal?

Vorme, kuidas valijaga sidet pidada, tuleb järjest 
juurde. Internet pakub kindlasti oma võimalusi, kuid 
otsekohtumisi ja -suhtlust ei asenda miski. Tööd tuleb 
teha nii oma valimispiirkonnas, kui ka laiemalt, üle Eesti. 
Tuleb selgitada, selgitada, selgitada - rääkida lahti taustu, 
mis on otsuste taga, anda aru ja vastu võtta ka kriitikat. 
Oma valimispiirkonna inimesed peavad teadma, et nad 
saavad oma saadikuga alati ühendust võtta, kui mõni 
mure südamel. Olgu siis tavalise kirjaga (mis ei tohi jääda 
vastuseta!), Facebookis kommenteerides või helistades ja 
meili saates.

Ise annan oma valimisringkonna inimestele paar korda aas-
tas aru kirja teel. Saan alati ka päris palju tagasisidet. Isegi 
regulaarsed suhtlusparnterid, kes alati arvamust avaldavad 
ja juurde küsivad, on välja kujunenud. Eesti inimesed pärivad 
hästi praktiliste asjade kohta, mis neid või nende lähedasi 
puudutavad. Riigi rahandus, pensionid ja vanemahüvitis on 
kindlasti alati teema, üks näide on aga ka 1. jaanuarist jõus-
tuv uus liiklusseadus, mis puudutab kõiki inimesi.

Milline on Riigikogu roll Eesti esindamisel?

Riigikogupoolne välissuhtlus tähendab, et meil peab 
olema 101 pidevalt riigist väljapoole tegutsevat saadikut, 

Eesti riigi esindajat. Olen seda suunda juhatuse liikmena 
kolleegidega kõneldes neile südamele pannud. Kõik välis-
kontaktid, olgu tegu lähetuse, külaliste vastuvõtu või 
esinemisega, tuleb alati ära kasutauda, olla riigile nii 
kasulik kui võimalik.

Siin ei tohiks olla mingit valehäbi. Sobib tutvustada ja 
toetada ka meie ettevõtlust, Eesti ekspordiartikleid, kul-
tuuri ja loodust. Parlamendiliikme toetus ja pädevus 

Eestiga seotud rahvus-
vahelistes projektides, 
kaubavahetuses ja kultuuri-
suhetes on ülioluline. Olen 
kogenud, et poliitikute 

vahelisel suht-lemisel lausutud soovitus aitab ettevõtja-
tel lahti teha uksi, mis ehk muidu ei avanekski. Kui aga 
Eesti ettevõtjatel läheb maailmas hästi, tunneme me seda 
väikeriigina kiiresti kõik ka oma igapäevaelus. Tulevad 
investeeringud, tekkivad uued töökohad ja elu läheb pare-
maks kõigil. See, et elu kõigil paremaks läheks, on aga 
poliitikutöös kõige tähtsam eesmärk.

Üht head näidet, millega Eesti ettevõtlikud inimesed hakka-

ma on saanud, kogesin Estonia klaverivabriku külastusel mõni 

nädal tagasi – maailma kümne parima klaveri hulka hinnatud 

Estonial tuli välja uus mudel.

Eesti ei suuda kunagi maailma võita massiga, küll aga oma 

erilisuse ja kvaliteediga. Suudame maailmale pakkuda tipp-

kvaliteediga, eksklusiivseid asju. Mis võiks olla veel ilusam 

näide, kui kogu maailma vallutanud Estonia klaverid. Sügava 

kõlaga, väärikast, käsitööna valmivast Estonia klaverist on 

saamas selline märk, et varsti ei räägita meil vajadusest leida 

Eesti Nokia, vaid nenditakse rahulolevalt, et teistes riikides 

otsitakse nende oma Estoniat. 

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED

Keit Pentus: valija eelistab neid, kes 
suudavad ja julgevad otsustada
Tekst: Peep Lillemägi

Mina näen meie parlamenti ka järjest 
rohkem kohana, kus toimuvad vaid-
lused ja arutelud teravate teemade ja 
põhimõtteliste valikukohtade üle. 

Tühja jutu ajajaid ja muidu vusserda-
jaid valija ei armasta. Ja õigesti teeb.
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Riigikontrolli tänavu aval-
datud analüüs näitas, et 
ainult pooled kohalikud 
omavalitsused vähen-
dasid eelmisel ehk 2009. 
aastal oma eelarve kulu-
sid vastavalt tegelikele 
tulude laekumisele. Hooli-
mata sellest, et olukord 
majanduses halvenes 
pidevalt ning riigieelarvet 
kärbiti mehiselt.

Tõde tuleb päeva-
valgele

Enne möödunud sügisesi 
valimisi leidus vallamaju ja 

raekodasid, kus otsustati pea jaanalinnu kombel liiva alla peita 
ja teha nägu nagu majanduskriis neid 
ei puudutakski. Kahjuks oli nende seas 
ka pealinn Tallinn. Valijad said petta, 
sest probleemid kuhjusid ja tagasi-
löök tuli peale valimisi suuremgi. 
Samas aga suudeti näiteks Viljandis 
õigeaegselt kulusid kokku hoides 
teha vähem valusaid kärpeid, majanduslanguse põhjast läbi 
käia ja jätkata investeeringuid linlaste eluolu parandamiseks.

Reformierakonnas on alati au sees olnud lugupidav suhtu-
mine inimestesse ning aus ja ratsionaalne riigijuhtimine. 
Peaministri ja rahandusministri eestvedamisel tegutses 
valitsus kriisi ajal adekvaatselt ning tulemuseks on korras 
rahandus, euro kasutuselevõtt ning uue majanduskasvu 
algus. Omavalitsuste jaoks on aga peatselt saabumas 
tõehetk – kus areng jätkub, kus tuleb aga vastu minna 
saneerimisele.

Paljudes reformierakondlaste poolt juhitud omavalitsustes on 
majanduskriisi raskeim periood möödas. Seda peamiselt 
tänu tervele mõistusele ja ausale suhtumisele oma ini-
mestesse. Nendes linnades ja valdades, kus valijaid kuni 

viimse võimaluseni peteti (mõnel pool siiani), pole hullem 
veel möödas. 

Elu läheb taas paremaks

Eesti liitus sel suvel maailma Majandus-ja Arengukoostöö 
Organisatsiooniga OECD ja seetõttu osutuvad meile kätte-
saadavaks paljud uuringud, analüüsid ja ettepanekud. 
Järgmise aasta alguses avaldab OECD Eesti avalikku sek-
torit puudutava raporti, mis otsib vastust küsimusele, kui-
das Eestis kohalikke avalikke teenuseid paremini pakku-
da. Siht on selge, avalik sektor ja sealhulgas kohalikud 
omavalitsused peavad toimima tõhusalt, maksumaksja 
raha säästlikult kasutades. Paljusid küsimusi on mõistli-
kum lahendada koostöös, nii valdade vahel kui maakonna 
tasandil. Raskustestki saab koostöös kergemini üle. 

Ka Euroopa Liidu abirahaga on võimalik parandada ini-
meste eluolu tuntaval määral. Mõni kohalik omavalitsus 
on ebamõistlikke otsuseid langetades end lõhki laenanud 

ja pole suutnud 
õigel ajal kulutusi 
koomale tõmmata. 
Nii on nad kaota-
nud võime uusi 
i n v e s t e e r i n g u i d 

vastu võtta ja selle tulemusena areng seiskub. Rahandus-
minister Jürgen Ligi ütles valitsuse pressikonverentsil, et 
„mõnele omavalitsusele mõjuks investeeringutoetuse 
andmine hoopis karistusena, sest neil ei ole omaosalust 
kuskilt võtta, laenu ka ei saa. Näiteks Paide linnal on laenu-
koormus lubatud 60 asemel 129 protsenti. Neilt oma-
osaluse nõudmine oleks paidelaste karistamine.“

Aastad on näidanud, et reformierakondlik mõtteviis, mis ei 
eita raskuste korral probleeme, vaid teeb plaanides muuda-
tusi vastavalt kujunenud olukorrale, ja mis ei pelga vajadusel 
ka raskeid otsuseid, tagab palju parema elu kõigile inimestele 
nii nende kodukohas kui ka riigis tervikuna.  

Riigikogu liige Tõnis Kõiv arutleb, kuidas omavalitsused majanduskriisiga toime on tulnud, kellel neist on 
eeldusi uuest kasvust osa saada, miks  aga mõnes on inimesed valla- ja linnajuhtide tehtud valeotsuste 
tõttu määratud virelema. 

RIIGIKOGU LIIKME MÕTELUSED UUDISED

Majanduskriisi õppetunnid
Tekst: Tõnis Kõiv

Reformierakonnaga liitus
350 tudengit 

Kahe nädalaga on septembris alanud tudengitele 
mõeldud liitumiskampaania „Jah, Sinus on oravat!“ 
käigus Reformierakonnaga liitunud 350 üliõpilast. 
 

Reformierakonna peasekretär Kristen Michal usub, 
et nende 350 tudengi hulgas on mitmed Eesti tuleviku 
tegijad. „Reformierakonda ei kuulu vaid poliitikud, see 
on erakond, mis ühendab väga paljusid edumeelseid 
Eesti inimesi erinevatelt elualadelt - saagu neist siis 
õpetajad, teadlased, ettevõtjad, spetsialistid või riigi-
mehed,” lausus Michal.
 
Reformierakonnaga äsja liitunud psühholoogiatudeng 
Silver Suurküti sõnul on Reformierakonnas sümpaat-
sed ja tegusad inimesed, kes ei tee poliitikat poliitika 
pärast, vaid selleks, et meil kõigil läheks paremini. 
“Reformierakonda astusin eelkõige selle pärast, et 
oma silmaringi avardada - annab ju liikmeks olemine 
suurepärase võimaluse olla hästi kursis meie kõigi elu 
mõjutavate poliitikatega,” ütles Suurkütt.
 
Reformierakonnaga on võimalik liituda nii erakonna 
kodulehel kui Facebookis liitumisavaldust digiallkirjaga 
kinnitades www.facebook.com/reformierakond.
Reformierakonda kuulub üle 8800 liikme.
 

Kas sa Facebookis Reformierakonna uudistega oled 
ikka kursis?  Liitu  www.facebook.com/reformierakond

Siht on selge, avalik sektor ja seal-
hulgas kohalikud omavalitsused peavad 
toimima tõhusalt, maksumaksja raha 
säästlikult kasutades.

Restart stardib jälle!

14. novembril 2010 toimub järjekordne majandus-

konverents Restart. Esimene Restart toimus 2008. 

aastal, mil Eesti oli sisenemas majanduskriisi. Tollal 

küsisime, millise tee Eesti valima peaks: kas kriisile 

tuleks reageerida valuliku riigipoolse ülereguleeri-

misega või vastupidi, jätkata vabal turul ning otsida 

võimalusi, kuidas inimese individuaalset loovust 

parimal viisil ära kasutada. Või tuleks valida kolmas 

tee – ajutine riigikapitalism, kus riik võtab üle ette-

võtted, mis ei jaksa kriisi üle elada? 

Kaks aastat hiljem analüüsime, kas kriisi 
ajal tehtud valikud on olnud õiged. Kuidas 
vahepealsetel aastatel toimetatud on ja kas 
see on Eestile kasu toonud? Veelgi enam aga 

tuleb vaadata tulevikku. Kui tollal vajas majandus 

uuesti käivitamist, siis mis peaks nüüd saama meie 

riigile uut hingamist andvaks ja järgmisi eduversta-

poste seadvaks tõukejõuks. Euro tuleb, majandus 

liigub taas tõusvas joones. Kuhu edasi, Eesti?

Restart konverentsil kõnelevad majanduse suur-

kujud Eestist ja mujalt maailmast. Üritus on kutse-

tega, toimub otseülekanne internetis.
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Tallinna võidujooksu eelarve koostamine ja menetlemine on halvaks näiteks ja veel halvemaks praktikaks. Kui riik kär-

pis kriisi ajal ametnike ja asutuste kulusid, et säilitada ja suurendada investeeringuid tulevikku, siis linn on valinud 

vastupidise tee - kõigepealt makstakse endale palka, rahastatakse propagandistlikku Tallinna TV-d, ja tehakse linlaste 

raha eest poliitkampaaniat. Valdo Randpere sõnul ei lohuta ka ühe keskerakonna jüngri soovitus rahanduskomisjoni 

istungilt, et rasketel aegadel tulebki oma juhte pimesi usaldada ja lasta neil otsustada, kuhu raha on vaja suunata.

Tallinna eelarve – tühi paber

 Septembri alguses kehtestas Tallinna Linna-
volikogu 48 poolthäälega Tallinna tuleva aasta eelarve, 
mille maht on üle 462 miljoni euro (üle 7,2 miljardi kroo-
ni) ja mida hakati kiirustava menetlemise tõttu meedias 
kutsuma „võidujooksu eelarveks“. Reformierakonna 
hinnangul on linnaeelarve näol tegemist nii sisult kui 
normitehniliselt kehva dokumendiga - eelarve on pime 
kui öö. Linnavolikogu rahanduskomisjoni liikme Valdo 
Randpere sõnul on linnavalitsus saavutanud täiesti uue 
taseme eelarve tegemises – pakub tühja eelarvet ja kii-
dab ise takka. Linnapea on veendunud, et nii peabki 
eelarvet tegema, sest siis on hea lihtne seda muuta, kui 
asjaolud muutuvad. 

Peale eelarve vastuvõtmist ütles sots Juske välja põhjuse, 
miks Keskerakond ja sotsid linnaeelarve kiirkorras vastu 
võtsid. „Tegelikult oli koalitsiooni eesmärgiks hoopis seis-
ta kõrgema maksukoormuse ehk müügimaksu kehtimise 
eest Tallinnas ka järgmisel aastal,“ ütles Reformierakonna 
fraktsiooni esimees Remo Holsmer. „Koalitsioonipartnerid 
eesotsas linnapea Savisaarega valetasid teadlikult nii 
avalikkusele kui volikogule, väites, et eelarvet tehakse 
juba septembrikuus euro ja Kultuuripealinna pärast. 
Poolteist nädalat hämati avalikkust ja trambiti jalge 
alla demokraatlik debatt eelarve üle volikogus,“ lisas 
Holsmer. „Kultuuripealinna jutu asemel oleks võinud ju 
kohe tõtt rääkida.” Eelarve vastuvõtmisega annab pea 
iga töötav või pensioni saav tallinlane linnaisadele järg-
misel aastal keskeltläbi 1000 krooni müügi- või paadi-
maksu näol.

Tallinna eelarvest esitati volinikele üldsumma, aga min-
git infot eelarve täpsema sisu kohta enne vastuvõtmist 
ei antud. Linna tegevuskulud on ametite lõikes lahti kirju-

tamata. Iga asutuse taga on number, aga pole näha, 
mille jaoks seda kulutatakse. „Me ei pea õigeks eelarve 
kiirmenetlemist sisuliselt nädalaga septembri alguses. 
Nelja kuu laekumised selle aasta eel-arvesse on veel tead-
mata, ei linnapea ega finantsteenistus ei tea praegusel 
hetkel, kui suu-
reks kujuneb selle 
aasta alalaeku-
mine. 2009. aasta 
lõpus jäi näiteks 
Tallinnal üles 400 
miljoni krooni eest arveid, mis kandusid sellesse aastasse,“ üt-
les Holsmer. Just seetõttu ei esitanud opositsioonierakonnad 
eelnõu kohta protestimärgiks ühtki muudatusettepanekut 
ja lahkusid eelarve arutamise ajaks saalist.

Randpere sõnul on üks väheseid asju, mis eelarvest 
kindlalt teada see, et linnavalitsuse administratiivkulud 
tõusevad enam-vähem sama summa võrra, mida müügi-
maksuga kogutakse. „Selle linnavalitsuse stiili tundes 
on ka raske uskuda, et uues eelarves väheneks linna 
propagandakulud. Samal ajal langeb linna investeerimis-
võime järjekindlalt ja paljudel lasteaedadel pole raha 
isegi igapäevaste hädavajalike tarbevahendite ostuks,“ 

on Randpere nördinud. Ka Remo Holsmeri hinnangul 
paisutab linn oma tegevuskulusid selle aastaga võrreldes 
178 miljoni krooni (11.4 miljonit euro) võrra 5,8 miljardilt 
6 miljardi kroonini: „Uute laenude võtmise ja vanade 
tagasimaksmise vahe suureneb ligi 58 miljoni krooni võrra 

(3.7 miljonit eurot), millega suurenda-
takse eelarveaasta defitsiiti veelgi. See 
tähendab, et vastutustundetu raha põle-
tamise poliitika Tallinnas jätkub ning 
avalike teenuste pakkumiseks jääb üha 
vähem raha. Võib vaid oletada, milliseid 

„suurepäraseid“ kampaaniad ja valimisüritusi selle arvelt 
tegema hakatakse.“

Kuna linnavalitsus ise kulusid koomale ei tõmba, veere-
tatakse probleemid teiste kaela. Juba saadeti käskkirjad 
allasutustele, nõudes neilt arvete maksmise tähtaegade 
pikendamist. Randpere ennustab, et sellist trikitamist 
näeme sügisel veelgi. „Ma ei julgeks küll mürki võtta, et 
kõik linna palgal inimesed päris kindlad võivad olla, et linn 
neile sel aastal võlgu ei jää. Sama oht varitseb pensionäre, 
kel sünnipäev sügisel ja kes veel oma nn hinnatõusu 
kompensatsiooni kätte pole saanud.“

Reformierakond soovib parandada linna finantsseisu 
ja algatas seetõttu volikogus eelnõu „Abipakett finants-
raskustes linnavalitsusele“.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Remo Holsmeri 
sõnul esitas Reformierakond omapoolsed ettepanekud 
eelarvepositsiooni parandamiseks, et lasteaiad ja ühis-
transport oleks piisavas mahus rahastatud ning et inves-
teeritaks linna arengusse. 

„Kahjuks näitab kogemus, et Tallinna linnavalitsus pole 
võimeline mõistlikult majandama. Meie hinnangul saaks 
vähendada linna majandamis– ja tegevuskulusid ja reserv-
fondi suurust, kuna sellest finantseeritakse ebaotstarbe-
kaid kulusid. Niisamuti tuleks sulgeda Tallinna TV,“ ütles 
Holsmer. „Kokku oleks nende kärbete mõju eelarvele 
+235 miljonit krooni.“

Reformierakonna fraktsioon kaalus ka võimalusi linna 
tuluallikate suurendamiseks Hoonestusõiguse müüki ja 

linnavara renti saaks oluliselt suurendada, sest praegu 
jääb oma maadelt ja varadelt teenitud summa alla 100 
miljoni krooni aastas. „Eesmärk peaks olema stabiilselt 
300 miljonit krooni aastas,“ lisas Holsmer.

Esitatud ettepaneku kohaselt peaks linn ka rohkem euro-
rahasid taotlema ning võtma eesmärgiks tõsta seda 
summat praeguselt 300 miljonilt 700 miljoni kroonini. 
Samuti peaks planeeringute menetlemist linnas kiiren-
dama, mille eesmärgiks on soodustada investeeringute 
ja töökohtade teket Tallinnasse. „Linn peaks oluliselt roh-
kem taotlema riigilt maid munitsipaalomandisse. Mida 
rohkem maad saab tsiviilkäibesse, seda kiiremini areneb 
linn ja tekivad uued töökohad,“ ütles Holsmer.

Kokku on kulude kokkuhoiu ja tulude suurendamise mõju 
eelarvele hinnanguliselt 800-900 miljonit krooni. Linna-
eelarve kogumaht on 7.3 miljardit krooni.

Eelarve vastuvõtmisega annab pea iga 
tallinlane linnaisadele keskeltläbi 1000 
krooni müügi- või paadimaksu näol.

Selle linnavalitsuse stiili tundes on ka 
raske uskuda, et uues eelarves väheneks 
linna propagandakulud.

Tallinna eelarvet saab turgutada

Foto:  Toomas Huik / POSTIMEES

Valdo Randpere ja Remo Holsmer 
Tallinna linnavolikogu möödunud 
aasta esimesel istungil.



Pole saladus, et seoses laste arvu (vähemalt ajutise) kaha-

nemisega seisavad mitmed omavalitsused ebameeldivate 

valikute ees. Ka Viljandi linna arengukavasse sai juba kümme-

kond aastat tagasi lahendusena kirja gümnaasiumide arvu 

vähendamine, et kooliskäijate arvu kahanemisega ei ku-

luks linna ja riigi raha mitte asjatute hoonete ülalpidami-

seks. Palju targem on see suunata heade õppetingimuste 

loomisele ja kaasaegsete valikuvõimaluste  arendamisele. 

Gümnasistiks olemine loob väärikust

Praegu on Viljandis kolmes linnaosas gümnaasiumi nime 

kandvad koolid, kus koos alg- ja põhikool ning gümnaasiumi 

osa. Otsust, millisest ühtmoodi tugevast koolist (kas Paala-

linnast, Maagümnaasiumist või Jakobsoni Gümnaasiumist) 

gümnaasiumiklassid ära kaotada oli väga raske kui mitte või-

matu konsensuslikult teha. Loogilise jätkuna jõudsime lahen-

duseni, et Viljandis võiks olla üks gümnaasiumi-klassidega 

kool kenas kohas, linna keskel tänase Valuoja Põhikooli 

asemel. Saame ühe väga hea kooli, kuhu kanduvad mit-

me põlvkonna poolt loodud kolme gümnaasiumi tradit-

sioonid. Linnaosadesse jäävad tugevad ja just paraja 

suurusega põhikoolid. Head ja tublid õpetajad saavad 

veelgi paremad võimalused õpetamiseks. Õpilastele on 

kindlasti motiveeriv väärikas kool, kus õppida saavad kõik 

samaealised. 

Viimased ettevalmistused

Meie idee sai tugeva toetuse haridusministrilt ja valit-

suselt. Linn ja Haridusministeerium sõlmisid kokkuleppe, 

mille kohaselt antakse praegune Valuoja Põhikooli hoone 

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja sellest ehitatakse korralik 

ning kaasaegne riigile kuuluva gümnaasiumi hoone. Linn 

on ehitusele esitanud oma nõudmised, muuhulgas märki-

nud vajadust kõikide linna ja teiste omavalitsuste õppida 

soovijatele seitsme klassikomplekti loomiseks nii kümnen-

dates, üheteistkümnendates kui ka lõpuklassides. Uus 

gümnaasium avab uksed 1. septembril 2012 aastal. 

Detailplaneeringu muutmine on lõpusirgel, seejärel alus-

tab RKAS projekteerimist. Veel sellel sügisel alustatakse 

uuele gümnaasiumile ka direktori konkurssi. Kavandatu 

annab linnale võimaluse viia lõpuni haridusasutuste 
(koolid, lasteaiad, huvikoolid) võrgustiku korrastamise, 

Viljandi haridusotsused on 
eeskujuks kogu riigile

EESTIMAA AVARUSTES EESTIMAA AVARUSTES

Tekst: Peep Aru

Riigikogu liige ja Viljandi endine linnapea Peep Aru kirjutab, kuidas Mulgimaa pealinnas valmistatakse kooli-
võrgu ümberkujundamiseks, mis peab tagama elluastujatele parima hariduse.

Palavusest hoolimata oli aastal 2010 vaimustav suvi. Ma 

ei mäleta Kuressaares nii sooje öid ja päikesest köetud 

päevi. Kui suvest midagi kripeldama jääb, siis ainult see, 

et ei pannud kevadel ananasse kasvama. Kaks kuud pu-

hast subtroopikat oleks kindlasti hea saagi andnud. 

Nüüd tõsisemalt. Suvi andis hea saagi ikkagi. Paljude ko-

halike ettevõtjate ja külaliste tagasiside põhjal võib väita, 

et lisaks ilmale õnnestus see hooaeg Kuressaares ka kul-

tuuriliselt ja turismimajanduslikult. Ettevõtjatel, kes vähe-

gi tahtsid, oli võimalus muuta soojakraadid  rahakäibeks. 

Oli nädalaid, kus linnas oli võimatu vaba hotellikohta leida 

(linna majutusasutustes on 2100 voodikohta). Parvlaeva 

üleveo statistika kinnitab, et eelmise aastaga võrreldes 

kasvas sõitjate arv juulis märkimisväärselt, jäädes na-

pilt alla tippaastale 2008. Ka maailma näinud inimesed 

tunnistasid, et kultuuriline palett suvises Kuressaares 

oli muljetavaldav. Kontsertidel ja lavadel kõik Eesti kuu-

mad nimed; ooperipäevadel, kammermuusikafestivalil ja 

jazziõhtutel rahvusvahelise kaliibriga staarid kogu maa-

ilmast; tõeliselt rahvalikud Merepäevad ning kõige tipuks 

täitsa tasuta kontsert Tätte ja Matverega looduskaitse 

sünnipäeva puhul. Suurt rõõmu teeb linnale see, et meil 

on palju häid koostööpartnereid ja kohalikud ettevõtjad 

olid rahaliselt toeks kõigis olulistes kultuurilistes ettevõt-

mistes. Huvitav kultuurielu tõstab kohalike inimeste ene-

seteadvust, selles pole kahtlust. Mitte vähem oluline pole 

kultuurisündmuste majanduslik mõju. Arengute nimel 

tuleb kultuuriüritustesse ja kohaturundusse ka Kuressaa-

res veel rohkem panustada, sest näiteks siseturismi po-

tentsiaal on paljuski ammendamata, rääkimata jätkuvast 

vajadusest kasvatada üldist külastajate numbrit ka väljas-

pool hooaja tippkuusid. Viiskümmend tuhat turisti aastas 

rohkem on tegelikult ainult kättevõtmise asi. 

Linna finantsvõimekusest

Kohalikus elus taandub suur majanduspilt tavaliselt 

sellele, kas omavalitsuse arendamissuutlikkus languse 

ajal väheneb, püsib või kasvab. Kuressaare peab rahul 

olema – ei ole vähenenud. Selgi suvel oli käsil mitu mahu-

kat rekonstrueerimis- ja ehitustööd:  reoveepuhasti uuen-

damine, rohkem lapsi mahutava uue lasteaia ehitamine, 

muusikakooli remontimine, uue rannahoone ja uuendatud 

supelranna valmimine. Linna finantsvõimekus on korras, 

tulud ületavad kulusid ja läheme edasi hoides jalad tuge-

valt maas. Ka ses mõttes oli suvi tõesti selline nagu peab.

Reformikirja palvel pani Kuressaare linnapea Urve Tiidus kirja oma mõtted selle kohta, mille poolest erines 
2010. aasta suvi Saaremaa pealinnas kõikidest varasematest suvedest.

Tekst: Urve Tiidus

Suvi nagu peab

Ka maailma näinud inimesed tunnista-
sid, et kultuuriline palett suvises Kures-
saares oli muljetavaldav.

Saame ühe väga hea kooli, kuhu kandu-
vad mitme põlvkonna poolt loodud 
kolme gümnaasiumi traditsioonid.

Foto: Henry Mang

Foto: Rein Aidma



Reformierakonna kampaaniajuht Annika Arras teab ja tunneb põhjanaabrite hinge ning ta oli nõus kibekiirel tööajal 
Reformikirjaga oma mõtteid Soome presidendi valimistest jagama. Üks on selge – Tarja Halonen enam samas ametis ei 
jätka, kuid kes võidab 2012. aastal soomlaste põhjamaiselt konservatiivsed südamed?

Soome otsib presidenti

MAAILM JA MEIE

Tekst: Annika Arras

EESTIMAA AVARUSTES

Kommentaar: Lauri Luik
Reformierakonna programmitoimkonna 
haridusvaldkonna juht:

Hariduse kvaliteedi seisukohalt pole oluline, kes on kooli 
pidaja (kas riik, kohalik omavalitsus või era-omanik). 
Peamine on, et hea kvaliteet oleks tagatud läbi riiklike 
õppekavade ja muud õppekeskkonda puudutavate nõuete 
täitmise.

Täna on Eestis neli gümnaasiumiharidust pakkuvat õppe-
asutust, mille omanikuks on riik. Haridusministeeriumi kava 
luua juurde uusi riigigümnaasiume tundub poliitiline va-
lik. Omavalitsuste vaatenurgast nähtuna on munitsipaal-
gümnaasiumi riigile andmine tänases finantsiliselt keeru-
lises seisus muidugi kasulik samm. Riik ostab heal juhul 
koolimaja ära ning teeb korda ka. 

Viljandi pilootprojekt on hea näide sellest, kuidas tuleb kooli-
võrku kohandada vastavalt kahanevale õpilaste arvule. Li-
saks on konsultatsioone peetud minu kodulinna Haap-
saluga, kuid ka Jõgeva, Võru ja näiteks Sillamäega. See, 
kas riigigümnaasium tuleb igasse maakonda, sõltub 
paljuski kohalikest omavalitsustest ja nende initsiatiivist

Reformierakonna survel sai põhikooli- ja gümnaasiumi 
kooliastmete lahutamine uues seaduses (PGS) jäetud 

vabatahtlikuks. Tõsi, puhta gümnaasiumi loomisel on 
oma plussid, alustades võrdsetest konkursitingimustest 
ning lõpetades enama valikuvabadusega õppekavades, 
paremas pedagoogilises toes ning lõppkokkuvõttes ehk 
isegi paremas kvaliteedis.

PGS oli esimene suurem samm haridusmaastiku korras-
tamise suunas viimaste aastate jooksul. Ees ootab terve 
rida olulisi hariduspoliitilisi otsuseid: alushariduse kätte-
saadavuse parandamine; haridusasutuste omandivormi-
de vabadus, võrdsus ja mitmekesisus; õpetajakutse enam 
väärtustamine; õppekavade edasine arendamine enama 
vabaduse suunas ning palju muud.

mis lõppkokkuvõttes annab korralikku kokkuhoiu. 

Kogu Viljandimaa koolivõrk ootab otsuseid

Koolivõrk vajab korrastamist kogu maakonnas. Sajandi-

vahetuse aastatel sündinud laste arv ei võimalda üle 

üheksa klassikomplekti igas gümnaasiumi astmes maa-

konnas tervikuna avada. Põhja-Viljandimaal on praegu 

kaks gümnaasiumi ning Lõuna-Viljandimaal kolm. On 

paratamatu, et mõlemasse 

piirkonda saab heal juhul jää-

da üks tänapäevast haridust 

andev gümnaasium. Sellised 

otsused saavad muidugi 

sündida vaid omavalitsuste 

koostöös ja kokkuleppel, 

ilma milleta võib juhtuda, et kõik sealsed gümnaasiumid 

kaovad. Sellekski peab Viljandi linn olema valmis, sest 

maakonnakeskusel on auasi anda vajadusel kõikidele 

maakonna lastele head haridust..

Viljandi oli Eestis esimene koht, kus sellise haridusreformi-

ga algust tehti. Jaanipäevaks Riigikogus vastuvõetud uus 

Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus erinevaid kooliastmeid 

jõuga siiski veel ei lahuta nagu haridusministeerium alg-

selt  tahtis, kuid mõtlema hariduse sisu ja haridusvõrgu 

tuleviku üle sunnib uus seadus küll. Paljud omavalit-

sused peavad juba läbirääkimisi, et riigi abiga uusi koolihoo-

neid ehitada või vanu 

korda teha ja on Viljan-

dit eeskujuks võtmas. 

Tähtis on, et Eesti riigis 

kokku lepitud haridus-

standardid kõikides 

koolides kehtiksid ja 

õpilased saaksid korraliku hariduse ning hea ettevalmis-

tuse eluks.
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Paljud omavalitsused peavad juba läbi-
rääkimisi, et riigi abiga uusi koolihooneid 
ehitada või vanu korda teha ja on Viljandit 
eeskujuks võtmas. 

Soome ja Venemaa diplomaatilistes suhetes veereb täna kõik 
sama sujuvalt kui Halose juhitud golfiauto Kuldranna pargis 
sel suvel Medvedjevit võõrustades, kuid argiküsimustes kipub 
see masin aegajalt kraavi kiskuma.

Järgmiste presidendi valimisteni Soomes on jäänud pisut 

üle aasta ja olenemata rohketest arvamusküsitlustest 

ning meedia spekulatsioonidest pole soomlastel kind-

lat veendumust, kellest võiks saada nende riigi järgmine 

president. Tarja Halosel saab peatselt täis kaks ametiaega 

ning kolmandale ringile Soome põhiseaduse järgi minna ei 

saa – raudne leedi seljatas aastal 2000 ekspea-

minister Esko Aho ning tegi kuus aastat hiljem 

seda sama täna parlamendispiikri toolil istuva 

Sauli Niinistöga. Arvestades Halose suurt 

populaarsust rahva seas, oleks kolmas ameti-

aeg ülimalt tõenäoline.  Aga kes on piisavalt 

karismaatiline, väärikas ja usaldusväärne, et 

võita 2012. aastal soomlaste põhjamaiselt 

konservatiivsed südamed?

President kui Soome nägu maailmale

Soomlased on murelikud, sest nagu Eestiski 

ei tundu presidendiks olemine end poliitikas 

juba tõestanud inimestele kuigi populaarsena 

– esimese suurusjärgu tegevpoliitikud hinda-

vad märksa magusamaks positsiooniks 

peaministri kohta. Peamiseks põhjuseks 

peetakse presidendi institutsiooni tiibade 

kärpimist ja võimu vähendamist. Sellele viitab 

ka mitmete võimalike väärikate kandidaatide 

üsna varajane loobumine presidendirallist - 

Paavo Lipponen, Martti Ahtisaari, Matti Van-

hanen jpt.

Samas pole muutunud presidendi kui välispoliitika kujun-

daja positsioon, mistõttu ei saa Soomes siiski presidendi 

rolli marginaliseerumisest rääkida. Ja tõenäoliselt on just 

kandidaadi välispoliitilised seisukohad just need, mis 

saavad määravaks järgmise presidendi valikul. Soomlaslik 

uhkus pole kuhugi kadunud ja riigi maine maailmas läheb 

korda nii sotsiaaldemokraadile kui porvarile. 

Vahel tundub, et meie naaberrahvas põeb oma geograafi-

list asetust maailmakaardil üleliiagi palju – pesitseme koos 

pilkaselt pimedal ääremaal ning maailma tuiksoonel me ei 

kõnni. Väikese Eesti jaoks on iga pisemgi välispoliitiliselt 

positiivne sündmus märkimisväärne, suure Soome jaoks 

pole ükski välispoliitiliselt positiivne sündmus kunagi pii-

savalt suur. Seepärast võib ka ma mõista, miks soomlane 

jälgib maailmapoliitika arenguid märksa pingsamalt ja 

miks see presidendi valikul nii suurt kaalu omab.

Soome tänane välispoliitika on kindlasti Tarja Halose nägu 

– endise välisministrina, kelle ministriks oleku ajal liitus 

Soome ka Euroopa Liiduga, on ta juba alates 1995. aastast 

olnud üks peamisi võtmeisikuid suhetes muu maailma ja 

Lauri Luik erakonna suvepäevadel 
haridusprogrammi teese tutvustamas. 
August 2010.

Foto: Helen Kattai

Foto: Sergey Guneev / RIA Novosti / Scanpix
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Presidendivalimised Soomes

Soomes valitakse president iga kuue aasta tagant otse-

valimiste teel salajasel hääletusel üldise ja võrdse 

hääleõigusega. Esimene valimispäev on jaanuarikuu kol-

mas pühapäev. Kui esimeses voorus saab üks kandidaat 

üle poole häältest, osutub ta koheselt valituks. Kui kandi-

daatidest keegi üle 50% häältest ei saa, toimub kahe 

nädala pärast pühapäeval teine hääletusvoor kahe enim 

hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub teises 

voorus enim hääli saanud kandidaat. President asub 

ametisse valimiskuu järgse kuu esimesel päeval. Sama 

isik ei saa kandideerida presidendiks rohkem kui kahele 

järjestikusele ametiajale. Kui presidendivalimisteks esi-

tatakse vaid üks kandidaat, osutub tema presidendiks 

ilma hääletuseta.

MAAILM JA MEIE MAAILM JA MEIE

Ootamatu nimi

Soome üks armastatuim kirjanik ja uurija Kaari Utrio nimi 

kerkis esile sotsiaaldemokraatide suvetuuril. Tegemist on 

ülimalt tootliku kirjaniku-prouaga, kes viimased 40 aastat 

on talletanud oma ajaloolistesse romaanidesse ja teadus-

uurimustesse Soome elu. Paljud tema teosed keskenduvad 

naiste tähtsusele, suutlikkusele ja naise kui ühiskonna 

kooshoidja rollile. Viimastel aastatel on kirjanduskriitikud 

hakanud teda nimetama Mika Waltari järglaseks 

kirjandusmaastikul. Nüüd on temas tärganud huvi olla 

ka Tarja Halose järglane presidendina.

Foto: Kaj Ewart Tammi
Autori arvamus on kujunenud vestlustest Soome 
sõpradega ning meedia jälgimise tulemusena. 
Tuomo Martikaise kommentaari refereeritud 
8.8.2010 Helsingin Sanomatest. 

mis eriti tähtis, Venemaaga. Hiljuti kerkis Haloneni kõrvale 

särtsakas ja kõva sõnaga välisminister Alexander Stubb. 

Soomlased on rahul. Neile tundub, et neid on maailmas 

rohkem kuulda kui kunagi varem ning just nemad omavad 

ülimalt sooje ning avatud suhteid Venemaaga, samal ajal 

unustamata, et tegemist on ka nende ainsa välispoliitilise 

turvariskiga.

Igavene turvarisk

Jah, suhted Venemaaga on päevakorral nüüd ja igavesti. 

Ka  NATOga liitumine on aeg-ajalt õhus. Kas on tulemas 

uus soometumise laine? Millal liitub Soome NATOga?

Stubb on mitmeid kordi avalikult välja öelnud, et igasu-

gused spekulatsioonid soometumise ümber on alusetud 

ning tema ministriks 

oleku ajal ei tule see 

kõne allagi. Tähelepane- 

likumad välispoliitika 

jälgijad aga märkasid, 

et juulikuisel Soome ja 

Venemaa presidentide kohtumisel Naantalis sõnas Tarja 

Halonen tunni pikkuse pressikonverentsi käigus muu 

jutu hulgas ka seda, et tema hinnangul on mõlemas rii-

gis vaba ja aktiivne meedia (Sic!). Samal ajal oli Soome 

ja Venemaa kaubandussuhetes väike kriis, kus Venemaa 

ootamatult keelustas osade Soome toidukaupade impordi 

Venemaale. Presidentide kohtumisel lahendati see prob-

leem poliitilisel tasandil kiiresti. 

Jääb vaid üle loota, et tegemist oli keelevääratusega ning 

soomlaste selgroog ei hakka idanaabri ees kõverduma, 

nagu see eelmise sajandi seitsmekümnendatest teravalt 

meelde on jäänud. Soome ja Venemaa diplomaatilistes 

suhetes veereb täna kõik sama sujuvalt kui Halose juhitud 

golfiauto Kuldranna pargis sel suvel Medvedjevit võõrus-

tades, kuid argiküsimustes kipub see masin aeg-ajalt 

kraavi kiskuma.

Politoloog Tuomo Martikaninen on veendumusel, et 

Soome ainus tee NATOga liitumiseks on leida president, 

kes suudab rahva selleks sammuks n-ö ära rääkida. Peale 

presidendivalimiste korra muutmist (otsevalimised) on 

rahva usaldus presidendi vastu suurem kui ükskõik milli-

sel rahvasaadikul või erakonnal. Kas järgmine president 

õtab selle tee ette?

Otsitakse uut presidenti

Mõõdupuu presidendi valimiseks on suurtes piirides pai-

gas. Mida aga pole, on tõsiseltvõetavad kandidaadid. 

Augusti lõpus tehtud arvamusküsitluses juhtis jõudsalt 

parlamendispiiker Sauli Niinistö, tervelt 43% soomlastest 

oleksid tol hetkel oma hääle andnud just talle. Problemaati-

liseks teeb aga Kokoomuse (rahvuslik paremtsentristlik 

konservatiivne erakond) jaoks olukorra see, et Niinistö 

pole kinnitanud oma osalemist presidendivalimistel ning 

meediast saadud indikatsioonid viitavad pigem tema 

loobumisele. Aga äkki ta muudab rahva tahtel meelt? 

Võib-olla on hetkeline eemale hoidumine vaid taktika?

Veelgi keerulisem on olukord hetkel sotsiaal-demokraatide 

rindel, kelle ridadest on tulnud ka tänane president. Kõik esi-

rea poliitikud on 

keeldunud osalemast, 

ei ütles nii ekspresident 

Martti Ahtisaari kui 

kunagine peaminister 

Paavo Lipponen, 

lisaks veel hulk tuntuid poliitikuid. Otsinguga jõuti välja 

isegi nii kaugele, et erakond tegi suvel üleriigilise tuuri 

presidendikandidaadi leidmiseks. Kokku saadi 40 nime ja 

nüüd viiakse läbi küsitlust, kes neist võiksid sisevalimistel 

osaleda. Tõenäolisemad kandidaadid on Lasse Lehtinen 

(kirjanik ja endine europarlamendi liige), Erkki Tuomioja 

(parlamendisaadik) ja Eero Heinäluoma (endine riigivara- 

minister, parlamendiliige). Kedagi neist ei peeta siiski 

piisavalt tugevaks, et pakkuda konkurentsi Niinistöle.

Keskusta (tsentristid) suurim lootus on eurokomisjonäär 

Olli Rehn, kes pole aga oma huvi presidendivalimistel osa-

lemise osas välja näidanud ja tema tulekut peetakse siis-

ki ebatõenäoliseks. Ekspeaminister Matti Vanhanen 

pole samuti osalemisest huvitatud ning tema eelkäija, 68. 

päeva ametis olnud ja skandaaliga lahkunud Anneli Jäät-

teenmäki ei tundu ka tõsiseltvõetava kandidaadina, kuigi 

erakonnal võib olla hinges väike kättemaksusoov aastate-

taguse peaministri kukutamise eest.

Iga päev ebaselgust vastaskandidaatide osas tugevadab 

Niinistö positsiooni, mis on kõige suurem löök just 

demareille (soome kõnekeeles sotsiaaldemokraadid), 

sest see lõpetaks nende 30-aastase presidendilossi 

valitsemise (Halose eelkäijad Koivisto ja Ahtisaari olid ka SDP 

kandidaadid). Poliitikavaatlejad on murelikud, sest tugeva vas-

taskandidaadi puudumine viib alla ka huvi presiden-

divalimiste vastu ning seni populaarseimad ning alati 

suure hääletamisaktiivsusega valimised ei pruugi enam 

selleks jääda. Kui aga peaks juhtuma, et ka Niinistö 

loobub kandideerimast, on tulemas üllatusterohkeim 

presidendivalimine. Ning eks jõujooned selginevad ka 17. 

aprillil 2011 toimuvatel Eduskunta (parlament) valimistel. 

Üsna sarnases rütmis toimetame, nagu selgub.Väikese Eesti jaoks on iga pisemgi välispoli-
itiliselt positiivne sündmus märkimisväärne, 
suure Soome jaoks pole ükski välispoliitiliselt 
positiivne sündmus kunagi piisavalt suur.

Erakond tegi suvel üleriigilise tuuri presi-
dendikandidaadi leidmiseks. Kokku saa-
di 40 nime ja nüüd viiakse läbi küsitlust, 
kes neist võiksid sisevalimistel osaleda.



Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kirjutab Afganistani puudutavatest müütidest ja eksiar-
vamustest, Eesti panusest ja NATO-missiooni tulevikust. 

Kaugemal kui Iraan, 
lähemal kui Hiina
Tekst: Mati Raidma
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Sealpool Iraani ja siinpool Hiinat, mägede keskel elab 
üks rahvas - afgaanid. Kas rahvas või rahvus? Kui 
rääkida Afganistani puhul rahvustest, kujuneks nime-
kiri suhteliselt pikaks. Tegelikult pole isegi üht ega ühist 
keelt, mida selle riigi rahvas kõneleks. Ja nimekiri saab 
sada korda pikem siis, kui järgime kohapealse kultuuri ja 
võimusuhete alget – perekonda. Kaasaegses eesti keeles 
vastaks sellele ainsana vast hõimkond. Hõimusuhted ja 
-sidemed, vanemate austamine ning aktsepteerimine. 
Vanemate kogunemised otsuste kujundamisel ehk Shurad 
– see on kultuur ja demokraatia sealses ajas ning ruumis.  

Meenub üks seik eelmistest valimistest, kus lääne vaatlejad 
fikseerisid jämeda valimiskorra (ehk demokraatia) rikku-
mise ühes külas, kus valimiskast sisaldas sajaprotsendi-
liselt vaid ühe kandidaadi nimega valimissedeleid. Asja 
uurides selgus, et küla Shura oli mitu päeva palavaid vaid-

lusi pidanud, kes kandidaatidest nende küla huvisid kõige 
paremini esindada võiks ning lõpuks ühe välja valinud. Siis 
täideti vormiliselt ka lääne demokraatia sünnitised ehk 
valimissedelid ning lasti kasti. Viktoriini-küsimuseks on, 
kas oma ajas ja kultuuris pole need mõlemad demokraatli-
kud protsessid? 

Meie omavahelise mõistmise ja mittemõistmise ruum toid-
ab jätkuvalt müüte ja eksiarvamusi. Baseerudes kümne-
aastasele kogemusele selles riigis proovin vaid mõnedele 
neist anda omapoolse seletuse või vastuse. 

Müüt – sealsete inimeste jaoks oleme oku-
pandid ja nad vihkavad seepärast nii meid 
eurooplasi, kui ka ameeriklasi. 

Loomulikult on afgaanide seas inimesi, kes nii mõtlevad. 
Nagu Eestiski on tänaseni neid, kes arvavad, et enne ise-
seisvust olime tänu Nõukogude armeele palju paremini 
kaitstud.  Kindlasti leidub afgaane, kes ühel või teisel 
moel on rahvusvaheliste vägede kohalolekust kannatada 
saanud. Ja loomulikult inimesi, kelle seotus narkoäri, korrum-
peerunud võimu või äärmusliku usulise fanatismiga on 
neid põhimõtteliselt teisele poole n-ö rindejoont paigu-
tanud, olles seeläbi vastu ka omaenda rahvale.  

Mõiste okupatsioon, mida meie meediaruum seoses Afganis-
taniga ohtralt ekspluateerib, on täiesti vale ning loob 
eksliku kuvandi toimuvast. Mul on Afganistanis mitmeid 
sõpru nii Afganistani parlamendis, valitsuses, kaitseväe 
juhtkonnas kui ka näiteks kohalike arstide seas. Enamik 
afgaane mõistavad praeguse rahvusvahelise tegevuse 
tähtsust nende endi eesmärkide saavutamisel ja teavad 
ka, et täna neil selleks oma jõududest ei piisa. 

Kust siis see okupatsiooni- ja annekteerimise jutt? See 
kujuneb välja tegelikult paljuski tänu meile endile. Kas 
olete täheldanud 
mõnd artiklit n-ö 
terava pliiatsiga 
afgaanilt või meie 
ajakirjanike inter-
vjuusid Afganis-
tani tänaste mõtteliidritega? Mina mitte. Kas neid inimesi 
pole? On ja väga häid. Muide nad on küllaltki häiritud sel-
lest, et meile ei lähe korda, kuidas Afganistan toimib või 
areneb. Rindeuudis on see, mis meie meeli köidab ja mee-
dias müüb. Palju tapetuid, palju haavatuid, kes kellele pihta 
sai. Loomulikult on see sõjauudiste seisukohast oluline. 
Kuid vastust olulisematele küsimustele nagu kaua me seal 
oleme, millal see kõik lõppeb ning mis peamine – millega 
lõppeb – rikkalikest infovoogudest ei leia. 

Muide, mitmel korral on mul tulnud üllatusega tõdeda, et 
Afganistanis on teadmine Eestist täiesti olemas. Ja seda 
läbi ajaloo - afgaanid loevad endid esimesteks, kes võit-
sid Nõukogude Liitu sõjaliselt ja eestlasi esimesteks, kes 
selle monstrumriigi lõplikult kukutasid.

Müüt - oleme seal vaid sõdimas ja sedagi vaid 
seetõttu, et peab. 

Afganistani probleem ei alanud 2001. aastal ning ei lõppe 
2011ndal. See on üks  traagiline lugu maast, kus stabiilsus 
on tegelikult kõige oodatum areng ühiskonnas. Afgaani 

rahvas, nagu iga teinegi, soovib elada omal maal oma elu. 
Austades oma kultuuri ja ajalugu. See pole aga erineva-
tel põhjustel tänaseni õnnestunud. Küll rikkusid seda 
suurriigi huvid, kui Nõukogude Liit otsustas afgaanid oma 
sotsialistlikkusse rüppe võtta. Küll rikkus seda plahvatus-
likult levinud äärmuslik islamiliikumine. Tõsiasi, et ter-
rorism sai oma arengubaasiks äärmusliku islami näol 

vastastiku kasuliku 
pinnase, viis tulemus-
teni, mida polnud muul 
maailmal võimalik 
enam tolereerida. See 
jõudis meie kodudesse.  

Ja sellele tuli vastata.

Põhiloogikaid oli (ja on kohati veel ka siiani) kaks. Kas 
hävitame terroristid ja lähme koju tagasi või vaatame tule-
vikku, püüame tekitada situatsiooni, kus äärmusluse ja 
terrorismi pealevool takerdub. Et areneks riik, mis hoiab 
oma jõudude ja regulatsiooniga äärmuslikke liikumisi 
ohjes. Päevselgelt pole eksisteeriv situatsioon suurema 
osa Afganistani rahva soov ega unelm. 

Täna pole ühtegi tõsiseltvõetavat eksperti, kes julgeks väita, 
et peale rahvusvaheliste relvajõudude riigist lahkumist ei 
korduks kõik taas. Julgeoleku rahvusvahelisus on saanud 
üldtunnustatud põhitõeks. Ka Eestile. Uue Afganistani-
strateegia üks põhisuundadest on riigi julgeolekujõudude 
loomine, mille edukusest sõltub vastus küsimusele, kaua 
kestab meie kaitseväelaste missioon Afganistanis.  

Eesti kaitseväelaste raske ja üllas elukutse koosneb nii 
professionaalsest valmidusest kaitsta meie iseseisvust, 
kui ka võimekusest reageerida koos NATO partneritega 
erinevatele kriisidele, mis võivad olla kodust tuhandete 

Täna pole ühtegi tõsiseltvõetavat eksperti, kes 
julgeks väita, et peale rahvusvaheliste relva-
jõudude riigist lahkumist ei korduks kõik taas.

Foto: Erakogu

Mati Raidma, ümbritsetuna Afganistani Parlamendi 
riigikaitse ja julgeolekukomisjoni liikmetest, kirjutab 
Kabulis Afganistani Parlamendi Alamkoja Auraamatusse. 
Jaanuar 2010. 

Kohtumas Lashkar Gah’i baasis Helmandi 
väekoondise ülema brigaadikindral Cowan’iga.
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Afganistanis on alates 2003. aastast hukkunud 8 Eesti kaitseväelast. 

30. augustil langes Afganistanis NATO operatsioonil lahinguülesandeid täites Eesti jalaväe-
kompanii Estcoy-10 kaitseväelane nooremseersant Herdis Sikka (20).

Riigikogu pikendab välismissioonide mandaati üks kord aastas, järjekordne arutelu on 
Riigikogus tulemas sel sügisel. 

Kaitseminister Jaak Aaviksoo (IRL) ütles 2010. aasta augusti lõpus Kuku raadio «Äratajale» antud 
intervjuus, et Afganistanist vägede väljatoomine võiks alata järgmisel aastal.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser (SDE) kinnitas, et missiooni lõpetamine Afganistanis 
oleks mittesobiv, rääkimata sellest, millise sõnumi see annaks vaenlasele. 

kilomeetrite kaugusel. Ja nii saab see olema ka tulevikus. 
Kui mitte Afganistanis, siis muudes, tõenäoliselt Eestist 
kaugetes geograafilistes piirkondades. Et hoida kriisid ko-
dust kaugel. Et hoida koduseid.

Sõjalist julgeolekut loovate ja kindlustavate ope-
ratsioonide kõrval (mitte järel) on otsustava tähtsusega 
tsiviilpanus. Arengu- ja humanitaaralane tegevus, mille 
võib tinglikult jaotada kaheks. Esiteks tegevused, mis 
on suunatud Afganistani enda riigi võimekuse ja haldus-
suutlikkuse loomisele ning tõhustamisele. Teiseks lihtsa 
Afganistani elanikkonna igapäevase elukeskkonna paran-
damine, koostöös kohaliku võimu ning rahvaga. Vaid kõigi 
nende julgeoleku- ja tsiviilsuundade koostoime võib anda 
reaalseid tulemusi niivõrd komplitseeritud kriisikoldes, 
nagu seda on Afganistan.

Eesti panustab reaalselt kõigis neis suundades. Kaitseväe-
laste kõrval on Afganistanis oma missiooni täitmas ka 
Eesti tsiviileksperdid. Seda nii Afganistani riigistruktuuri-

de nõustamise, politsei arengu ja koolituse toetamise, kui 
tervishoiusüsteemi ülesehitamise näol. Nii on Eesti tsiviil-
ekspertide toel tänaseks Lõuna-Afganistanis Helmandi 
provintsis nõuetele vastava varustusega keskhaigla, 
kerkib arstide ja õdede täiendkoolituskeskus, käivitumas 
on kiirabiteenus, populaarsust on kogunud naiste esma-
abikursuste süsteem. Pealinnas Kabulis on käivitumas 
projekt Afganistani Parlamendi IT ja hääletussüsteemi 
väljaehitamiseks. Ja palju muudki, mis kõik teenib ühist 
eesmärki – aidata see kauge riik jalule ja minimaliseerida 
võimalus, et oht rahvusvahelisele julgeolekule tekiks taas.

Tekkiv müüt – järgmisel aastal jõuab kõik 
lõpule, ameeriklased alustavad väljatulemist 
ja me olema rumalad, kui seda sama ei tee. 

Jutte, et oleme saanud piisavalt kogemust, väljaõppe 
eesmärgid on ammendatud  ja seetõttu pole Afganistani 
missioon enam atraktiivne, võib kuulda igal sammul. 
Arva-mus, et oleme okupandid ning peame viivitamatult 
koju naasma, prevalveerib ka tänases Eestis. Lisades 
siia tõlgenduse USA presidendi Obama avaldusest, et 
järgmise aasta juulist algab ameeriklaste Afganistanist 
väljatoomine ehk teisisõnu Afganistani missiooni lõpp, 
joonistubki järjekordne võltskuvand. On tõenäoline, et 
see teemakäsitlus hakkab ka meie riigikogu valimis-

kampaanias oma elu elama.

USA president Obama tõstis tõepoolest oma avalduses 
esile ajaperioodi juuli 2011, kuid reaalsuses oli sellel tei-
ne tähendus. Küsimus 
oli ja on Afganistani 
j u l g e o l e k u j õ u d u d e 
arendamise tulemus-
likkuses. Eesmärgis, 
et kohalike julgeoleku-
jõudude areng on järgmisel aastal jõudnud sellisesse faa-
si, mis lubaks alustada Afganistani rahulikumate provint-
side üleandmist nende vastutusalasse. See ei puuduta kindlasti 
Lõuna Afganistani ega Helmandi või Kandahari provintse, 
kus selle ja järgmise aasta rahvusvaheliste relvajõudude 
tegevuste eesmärgil – mässulise liikumise selgroo murd-
misel – lasub tegelikult kogu Afganistani tuleviku mõistes 
saatuslik tähendus. 

Kokkuvõtvalt jõuamegi ainsa loogilise lahendini, et Afganistani 
probleemi võtmeks on jätkusuutlik, oma julgeolekuruumi 
kontrolliv riik. Seisund, kuhu ei jõuta ainult sõjaliste 
lahendustega. Seisund, kuhu jõudmiseks on vajalik kõigi 
ühiseid väärtusi jagavate osapoolte panustamine. Nii 
riigisiseselt kui rahvusvaheliselt. Surudes maha või 

tasakaalustades oma riikide või organisatsioonide eri-
nevaid ambitsioone, sealhulgas poliitilisi. 

Lõpetaksin Afganistani naaberriigi Pakistani peaministri 
Shaukat Aziz`i sõnadega 
2005. aastast, mil ta 
Eesti Päästemeeskonna-
ga pärast maavärina 
tagajärgede likvideeri-
misel osalemist kohtus: 

„Eestil on nüüdsest Pakistani rahva jaoks uus mõõde ja 
tähendus. Eesti on väike ja iseseisev maa, kus inimesed 
hoolivad üksteisest ja neid ei jäta ükskõikseks ka kauge 
rahva tragöödia. Meie, moslemid, mõistame seda ja tänu 
jääb meie südameisse.” 

Sõjalist julgeolekut loovate ja kindlus-
tavate operatsioonide kõrval (mitte järel) 
on otsustava tähtsusega tsiviilpanus.

USA president Obama tõstis tõepoolest oma 
avalduses esile ajaperioodi juuli 2011, kuid 
reaalsuses oli sellel teine tähendus.

Helmandi provints. Lashkar Gah’i baasis teenivad eestlased – tsiviileksperdid Anu 
Raisma ja Tanel Tiks, Eesti kontingendi ülem kolonelleitnant Kajari Klettenberg ning 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni delegatsioon (Raidma, Juul, Kõuts, Tootsen, Engel).

Afganistani mees oma burkasse riietatud naisega. 
Jaanuar 2010.
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 Juba viisteist aastat tagasi, kui väga paljud ini-

mesed turumajanduse tegelikust olemusest alles hakka-

sid aimu saama, rääkis Reformierakond, et vaid tugev 

majandus tagab kindla tuleviku. Reformikiri uuris, mida 

kümne Reformierakonna poolt riiki valitsetud aastaga 

ettevõtluse edendamiseks ära tehtud on ning mida veel 

teha vaja oleks.

Aastakümneid ettevõtluses 

tegutsenud Valdo Randpere 

meenutab, et aastatuhande-

vahetusel oli Eesti ettevõt-

luse suurim probleem liigne 

orienteeritus Vene turule. 

Peamine põhjus oli tradit-

sioon, aga seegi, et Eesti 

tooted ei olnud reeglina 

Lääne turgudel konkurentsi-

võimelised. Venemaale saa-

bus kriis ja suur osa Eesti 

eksporttoodangust jäi järsku 

ilma turuta.“Kriis sundis meid ümber orienteeruma ja see 

on lõppkokkuvõttes olnud Eestile hädavajalik ning edasi-

viiv,” tõdeb Randpere.

Ise samuti pikka aega ettevõtjana tegutsenud justiits-

minister Rein Lang näeb ühe tänase olulise eesmärgina 

ettevõtjana tegutsemise tahtmise suuremat levikut. 

„Konverentsil „Restart” ütlesin, et Eestis raporteerib ette-

võtlustulu alla 2% ettevõtjatest. Kõik graafikud näitavad, 

et ettevõtete kasumlikkus on läinud alla ja palgad üles. 

Samas pole tootlikkus eriti tõusnud. See olukord ei ole 

jätkusuutlik. Riik on viimaste aastate jooksul loonud ette-

võtluse jaoks õiguskeskkonna, mis on kogu maailma mas-

taabis üks lihtsamaid ja läbipaistvamaid. Meie IT lahen-

dused on maailma absoluutne tipp. Samas on aga suuri 

probleeme õiguskaitsega ehk teisisõnu – oma õiguste 

maksmapanemisega. Kui ettevõtja otsib kaitset pettu-

rite või oma kohustusi eiravate partnerite eest, kohtab 

ta olulisi takistusi – kohtud on aeglased ja tihtipeale 

ebakompetentsed, pankrotihaldurid saamatud ja omaka-

supüüdlikud, kohtutäiturid samuti.”

Vähem bürokraatiat, rohkem ausust

„Ärieetika on viimase kümne aastaga väga suure sam-

mu edasi astunud. Ettevõtlusse on tulnud palju haritud 

ning turumajanduses hästi orienteeruvaid noori, kes ei 

kanna endaga kaasas veel kümme aastat tagasi ette-

võtlust ilmestanud plaanimajanduse traditsiooni,” ütleb 

Randpere, lisades, et muuhulgas on Eesti ettevõtjad täna-

päeval tunduvalt tsiviliseeritumad. See hõlmab nii hari-

dust, kogemusi kui ka äritavasid. „Lihtne näide – kümne 

aasta eest ei andnud ükski ettevõte klientidele krediiti ja 

kõik toimis ettemaksu vastu. Peale ettemaksu tasumist 

erines aga makstud raha eest saadav teenus või kaup esi-

algu lubatust.”

Valdo Randpere peab eriti oluliseks, et bürokraatia ettevõtluse 

ümber on kordades vähenenud ja oluliselt lihtsustunud. „Palju 

asju saab tänapäeval ära teha hiireklõpsuga ja seda pole võima-

lik võrrelda asjaajamisega kümnekonna aasta eest. Võtkem 

kasvõi aastaaruande esitamine elektroonilises vormis. See 

võtab sõna otseses mõttes 5 minutit, ei mingeid tundide-

pikkuseid järjekordi enam maksuametis.” 

Uued turud ootavad

Eesti ettevõtjad hakkasid Euroopa turge vallutama juba enne 

2004. aastat, kui ametlikult Euroopa Liitu astusime. 2004. 

aasta oli muidugi eriline murdepunkt. Sa-

mas on Valdo Randpere hinnangul kuni 

viimase ajani probleemiks see, et ko-

dust väga kaugele minna ei julgeta või 

ei taheta. „Väga aktiivsed ja tublid on 

Eesti ettevõtjad Soomes, aga Rootsis 

ollakse juba tunduvalt tagasihoidliku-

malt esindatud,“ räägib ise Rootsis elanud Randpere. 

Teiste Euroopa riikide, Ameerika ja Aasiaga on lood veelgi 

kehvemad. „Ometi on need turud niivõrd suure potent-

siaaliga,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõned säravamad tähised Reformierakonna algatusel kümne aasta 
jooksul tehtud otsustest, mis, ettevõtlust kõige enam mõjutanud on. 

2000 – Jõustub tulumaksuvabastus ettevõttesse tagasi investeeritud kasumilt.

2004 – Euroopa Liiduga liitumine kõrvaldab ettevõtjate eest tõkked ühel maailma suuremal ja 

ostujõulisemal turul piiranguteta oma tooteid ja teenuseid müüa.

2005 – Algab üksikisiku tulumaksu langetamine. Viie aastaga on maksumäär vähenenud 

26 protsendilt 21-le.

2007 – Ettevõtte asutamise võimalus kolib internetti - uue firma saab luua mõne tunniga.

2008 – Uus töölepinguseadus tänapäevastab siiani kehtinud nõukogude ajast pärit töösuhete 

regulatsiooni. 

HUVITAV HUVITAV

Reformierakonna kümme võimuaastat 
ettevõtluse edendamisel
Tekst: Peep Lillemägi

Riik on viimaste aastate jooksul loonud 
ettevõtluse jaoks õiguskeskkonna, mis 
on kogu maailma mastaabis üks liht-
samaid ja läbipaistvamaid.

Tegelikult tuleks kogu maksusüsteemi edaspidi vaa-
data sellest aspektist, et üldise maksukoormuse säi-
limise korral väheneks tööjõu maksustamine ja seda 
kompenseeriks tarbimise maksustamine.

Foto: Henry Mang

Foto: Henry Mang
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Suve hakul peeti Tallinnas 

EASi eestvedamisel rahvus-

vaheline konverents, kus 

Skype`i, IBMi, Oracle`i ja 

Nokia tippjuhtide osalusel 

arutati välisinvesteerin-

gute riiki meelitamise 

võimaluste ja tingimuste 

üle. On selge, et kõikvõimast 

võluretsepti on raske välja 

mõelda. Primitiivne on ka 

loota, et mõni üksik toetus või maksusoodustus toob 

riiki lõputult otseinvesteeringuid ja tasuvaid töökohti. 

Pigem toob edu mitme faktori ühine sünergia. 

Talendid – Skype`i juht Sten Tamkivi pidas just võime-

kate talentide olemasolu kõige olulisemaks teguriks 

investeeringute asukoha valikul. Teenustekeskses glo-

baalses äris pole võimalik midagi märkimisväärset aren-

dada, kui sul puuduvad suurepärase hariduse, töökultuuri 

ja ärivaistuga inimesed. Üldine palgatase riigis on seejuures teise-

järguline, sest rahvusvaheliste tippude sissetulekud on ühe-

sugused nii Singapuris kui Poolas. 

Ettevõtluskeskkond – madalad maksud, lihtne ja 

läbipaistev seadusandlus, õigusriik ja toimiv õigussüs-

teem. Kindlasti ka tugevad ülikoolid, miss teevad erasek-

toriga teadus- ja arendustegevuses tihedat koostööd. 

Loomulikult peab riik tagama elementaarse infrastruktuuri. 

Üha enam hindavad ettevõtjad aga maksukeskkonna 

etteaimatavust. 

Internetiseeritus – wifi, lairiba, kodused ühendused, 

interneti odav ja kiire kättesaadavus. Kõik see, mis Ees-

tis tundub paljudele nii lihtne ja loomulik on ometi veel 

paljudes rikastes riikides vaegarenenud. Kaasaegne äri-

tegevus eeldab aga ülihäid kommunikatsioonikanaleid.   

Kultuursus ja avatus – tolerantsus, keelteoskus, aga 

ka austus võõramaise vastu. Siia võib liigitada ka turvalisuse 

kõige laiemas mõistes. Avatust suurendavad rahvusvahe-

lised õppeasutused, sest tihti liiguvad talendid koos lastega, 

kes mõistagi tahavad jätkata kvaliteetset kooliteed.   

Hea ligipääs – lennu-, maantee- ja rongiühendused. 

Suur raha liigub üldjuhul lennukiga, aga kui riiki pole või-

malik mugavalt ligi pääseda, siis maandub raha lihtsalt 

mõnes teises riigis. Kui Skandinaavia välja arvata, on kii-

rete transpordiühenduste valdkonnas meil hetkel kõige 

suuremad puudujäägid. 

Äri alustamise lihtsus – vabad äripinnad, soodsad litsent-

sid ja maksud, minimaalne bürokraatia. Eesti on just äri 

alustamise lihtsuses maailma esirinnas. Suurim teene 

selles on Rein Langi juurutatud ettevõtjaportaalil (ette-

võtte alustamine 15 minutiga). 

Kokkuvõtvalt määravad uute investeeringute asukoha 

kompetentsid, infrastruktuur ja suhtumine. Ülemaailmse 

majanduskriisi tulemusena mängib üha suuremat rolli 

riigi usaldusväärsus, makroökonoomiline ja maksusüs-

teemi stabiilsus. Aga loomulikult pole see veel kõik. On 

tegureid, mida me kuidagi muuta ei saa. Näiteks suurte 

turgude lähedus või kliima. Just kehva kliima tõttu pole 

näiteks piiramatute võimalustega Nokia leidnud endale 

uut tippjuhti väljastpoolt Soomet. Elu Californias on liht-

salt mõnusam kui Espoos.

Kuidas meelitada Eestisse uusi 
investeeringuid ja tasuvaid 
töökohti? 
Tekst: Arto Aas 

Töökohad tulevad vaid läbi hariduse

Riik ei saa lahendada töötuse probleemi uute töökohtade 

loomise kaudu. Riik saab aga ühelt poolt luua soodsad 

tingimused ettevõtluseks ja teiselt poolt toetada nn 

elukestvat õpet. „Kui palgatoetus ja tööpraktikatoetus 

on praeguse kõrge tööpuuduse hetkel omal kohal, peab 

pikas perspektiivis riigi osa olema siiski kontsentreeri-

tud kahele eelpool nimetatud valdkonnale. Seda tõestab 

fakt, et tööpuudusel on väga selge seos haridusega. 

Alg- ja põhiharidusega inimeste hulgas on tööpuudus 

30%, kõrgharidusega inimestest on vaid 5% tööta,“ arut-

leb Randpere. Eesti sai läbi viimase kriisi kindlasti palju 

õppetunde. Üks neist on, et igasugu toetusi ja riiklikke 

abirahasid on kerge eraldada ja raske koomale tõmmata. 

See võiks kõigil meeles olla ka siis, kui majandus jälle 

hästi läheb ja riigieelarve ülejääki hakkab jääma.

Järgmised eesmärgid – sotsiaalmaksu 
ülempiir ja uued töökohad

 

 
ettevõtteid on rohkem, lisandub vajadust ka lihtsamate 
ametite pidajate järele, eelkõige teenindussektoris ning 
tööhõive paraneb märgatavalt. 

Kuna tööpuudus on mõne aastaga mitmekordistunud, on 
eriti tähtis töötute ümberõpe. Töö kaotanu peab võima-
likult kiiresti omandama teadmised ja oskused, mille 
järele tööturul on nõudlus olemas. 

Justiitsministeeriumis on valmimas majandustegevuse 
põhimõisteid ja suhteid reguleeriv eelnõu, mis peaks ette-
võtluses toimetamise reeglid veelgi selgemaks muutma. 
Ütles ju Siim Kallas juba aastaid tagasi: riigi ülesanne ei 
ole turgu pidada, vaid tagada, et turuplats korras oleks ja 

seal kehtiksid kõigile sarnased reeglid.

HUVITAV

Septembri keskpaigas avalikustati Šveitsis tegut-
seva Maailma majandusfoorumi iga-aastane riikide 
konkurentsivõime edetabel. Eesti tõusis võrreldes 
eelmise aastaga kahe koha võrra kolmekümne 
kolmandaks. Sealjuures on Eesti Euroopa Liidu nii-
nimetatud uutest liikmesmaadest kõige kõrgema 
konkurentsivõimega. Edetabelit juhib Šveits. 

Eesti peamine edenemine on seotud makromajandus-
like näitajate olulise paranemisega. Kahe näitaja 
poolest on Eesti maailmas 139 riigi seas tervelt 

teisel kohal – koolide internetiühenduste ja mobiil-
telefonide kasutuse poolest. Mullusest selgelt 
parema hinnangu on saanud ka tööturu tõhusus, 
mis ilmselt on Riigikogu poolt vastu võetud tööturu-
seaduse mõju. 

Meie nõrkusteks on turu väiksus, mida muuta on 
keeruline, aga ka ettevõtluse ja ärisuhete keeru-
kus, sealhulgas kohalike allhankijate hulk. Erine-
vate näitajate poolest suhteliselt kõige kehvemal 
kohal, maailmas 125ndad, oleme oma lennu-
ühenduste arvuga. Ka seda mõjutada on väga 
raske ja kallis, kuid loodetavasti aitavad selle-
le kaasa hiljuti toimunud muutused Estonian 
Airis. 

Võrreldavate riikide seas parimat konkurentsivõimet 
saame kahtlemata võtta kiitusena riigile tervikuna. 
Püüame kindlasti paremaks ka edaspidi, kuid 
saime taas kindlust juurde, et kurss on õige.

Eesti tõusis 
konkurentsivõime 
edetabelis

HEA TEADA UUDIS

Meie seisu peetakse väga heaks 
tehnoloogilise valmisoleku osas 
ning kõrgelt on hinnatud siinset 
koolisüsteemi. 



71

Kolm päeva peale seda, kui hullunud fännid aprilli esime-
sel nädalal Apple’i poode ründasid, et järjekordse kultus-

vidina omanikuks saada, 
ilmus hea sõbra abiga 
ka minu öökapile iPad. 
Minu arvutifriigist teis-
melise poja esimene 
reaktsioon oli üllatav: 
„Tore vidin küll, aga 
üsna mõttetu! 
Milleks seda vaja 

on?” Tohoh, kas 
suur iPhone’i fänn on 

äkitselt Apple toote-
arenduses kahtlema hakanud 

või ei haaranud 
fantaasia kohe 

kõiki võima-
lusi, mida 

see 
nuti-

telefoni ja arvuti „ristsugutis” teha lubaks? 

Asusin rahulikult asja uurima

Veidi väiksemat, kui A4 formaadis lugerit (lugemisprojek-
tor; toimetus) on mugav käes hoida. Pilt on valgustund-
lik, kirgas ja hea resolutsiooniga. Kujutis pöörab alati 
lugemisasendisse, kuid seda saab ka kindlasse asendisse 
fikseerida. Uudiste ja e-kirjade lugemine on mugav, sest 
hiire asemel saab teksti näppudega ülesse-alla liiguta-

da, suuremaks ja väiksemaks teha. E-kirjade kirjutamine 
puutetundliku klaviatuuriga nõuab siiski veidi harjumist, 
kuid ei erine kuigi oluliselt arvutist. Minu esmamuljed on 
positiivsed: kerge, mugav, kiire, erakordselt lihtne info 
saamise ja vahetamise vahend. Aku ressurss on üllata-
valt suur (vähemalt 8 tundi) ja laadimine suhteliselt kiire. 
Tõsi, töö tegemiseks iPad hästi ei sobi. Vaatamata sellele, 

et bluetooth’iga ühenduv tavaklaviatuur teeb 
trükkimise märksa lihtsamaks ja Quick-

Office rakendus võimaldab luua 
nii World’i kui Exceli faile, 

on tekstitöötlus märksa 
ebamugavam, kui arvutiga. 
Flashi puudumine raskendab 

ka neid sisaldavate uudis-
te lugemist, kuid 

selle kompenseerib YouTube ja suurepärane iBook’ide 
rakendus ja üha laienev valik raamatuid. 

Tahvelarvuti kui elektrooniline 
raamatukogu

Mõne sendi eest või päris tasuta võid laadida oma elekt-
roonilisse raamaturiiulisse sadu raamatuid. Korraga 
võib käsil olla mitut raamatut, mille lehitsemine on sar-
nane päris raamatu lehitsemisele (isegi lehe krabinat 
on kuulda...) ning kui 
raamatu sulged ilmub 
automaatne järjehoidja 
õiget lehekülge näi-
tama. Videosid, foto-
sid ja linke sisaldavad 
multimeedia raama-
tud ja õpikud on lastesõbralikud ja atraktiivsed. iPad, 
kui multifunktsio-naalne õppevahend on alles avasta-
misjärgus, kuid juba on eesrindlikud koolid ja ülikoolid 
viinud oma õppeinfosüsteemid, õpikud, testid ja video-
loengud mobiilsete andmekandjate formaati. Loomulikult 
saab kõike neid kasutada ka iPhone’idega, kuid iPad on 
lugemiseks, õppimiseks ja filmide vaatamiseks lihtsalt 
suurem ja mugav. See teeb iPadist ka suurepärase reisi-
kaaslase. Arvutist oluliselt väiksem, kergem, pikema aku 
kasutusajaga ning võimaldab kõik hädapärased toimin-
gud internetis ära teha. Väga mugav pikkadel lennurei-
sidel filmide vaatamiseks, muusika kuulamiseks, män-
gude mängimiseks, fotode salvestamiseks. 3G variandi 

puhul ka suurepärane teenäitaja, kui kaardirakendus on 
installeeritud. Rääkimata Skype rakendusest, mis aitab 
reisimisel kõvasti kulusid kokku hoida (seda muidugi vaba 
internetivõrgu olemasolul). 

Ei asenda siiski arvutit

Kindlasti on iPadil ka mitmeid puuduseid nagu näiteks 
jutuks olnud Adobe Flashi ja USB-liidese puudumine, 
ebamugav kirjutamine puutetundliku sõrmistikuga, skän-

neri funktsiooni ja käsitsi kirju-
tamise võimaluse puudumine, 
määrduv ekraan ja suhteliselt 
kõrge hind. iPad ei asenda 
kindlasti arvutit, kuid on era-
kordselt mugav seade info va-
hetamiseks, lugemiseks, vaba 
aja veetmiseks ja aja planeeri-

miseks. Seda eriti siis, kui MobileMe vahendusel nii ar-
vutis, telefonis kui iPadis olevat infot automaatselt sünk-
roniseerida. 

Lõputute rakenduste hulgas leiavad kindlasti kõik endale 
huvipakkuva ja meelepärase ning öökapil kipub iPad juba 
praegu asendama nii raamatuid kui ajalehti. Kas aga iPad 
maailma muudab, nagu tema looja Steve Jobs loodab, seda 
näitab aeg. Täna saab veel ilma iPadita elada..., aga kui 
otsustate selle „kultusvidina” endale muretseda, siis ootab 
teid ees palju avastamisrõõmu! iPad’i rakenduste maailm 
tundub olevat lõputu!

HUVITAV HUVITAV

iPad-iga voodisse
Tekst: Mati Lukas

Lukas Foundation SA juhatuse esimees
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Aku ressurss on üllatavalt suur (vähemalt 8 
tundi) ja laadimine suhteliselt kiire.

Juba on eesrindlikud koolid ja ülikoolid 
viinud oma õppeinfosüsteemid, õpikud, 
testid ja videoloengud mobiilsete and-
mekandjate formaati.

Apple esitles uut tahvelarvutit iPad 
esmakordselt 27. jaanuaril 2010

•	 Toote	avalikustamisele	eelnes	kuudepikkune	kuulujuttude	periood,	mil	tahvelarvuti	nimeks	pakuti	küll		
 iSlate, küll iTablet.
•	 Apple’i	tegevjuht	Steve	Jobs	nimetas	esitlusel	uudistoodet	omaette	kolmandat	tüüpi	nähtuseks	nutitele-	
 fonide ja sülearvutite kõrval: «Sellega saab hoida interneti oma käes.»
•	 iPadi	puutetundlik	ekraan	on	24,6-sentimeetrise	diagonaaliga,	kaalub	680	grammi	ja	selle	paksus	on	
 1,25 sentimeetrit. 
•	 Arvuti	aku	peab	vastu	kuni	10	tundi	ning	ooterežiimis	lausa	kuu	aega.	
•	 iPad’i	hind	jääb	Ameerika	Ühendriikides	499	ja	829	dollari	vahele	(hind	sõltub	mälu	mahust).
•	 Kuigi	iPad’i	kriitikud	ütlevad,	et	uus	luger	on	vaid	väiksema	funktsionaalsusega	väljavenitatud	iPod	Touch,	
 leidub ka neid, kes ei kahtle toote geniaalsuses ja tekitavad turul nõudlust iPad’e mahutavate riiete järele 
 – Manhattani kõrgklassi rätsep õmbleb meestele iPad taskuga ülikondi ja internetist saab osta samuti 
 iPad’i taskuga T-särke ja kleite. 

 Allikas: www.e24.ee ja www.cultofmac.com ja  www.iclothing.com.au 

Aastaid tagasi oli Mati Lukas veendunud, et olgu kuidas on, aga arvutiga ta küll voodisse ei lähe. Need kaks asja lihtsalt 
ei käi kokku! Raamatule öökapil ja ajalehtede krõbistamisele enne uinumist ja peale ärkamist ei näinud konkurenti 
olevat ega tulevat. Aga tuli! 

Foto: Erik Riikoja
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 2010. aasta jooksul on Eesti Reformi-
erakonnaga liitunud üle 1500 inimese. Teisisõnu on kogu 
erakond 8 kuuga kasvanud üle 20% . Kõige suurema muu-
tuse on läbi teinud Puhja piirkond Tartumaal, mille liikmes-
kond on käesoleval aastal kolmekordistunud. Kuidas nii 
kiirelt kasvavat organisatsiooni tasakaalus hoida ja uus 
energia töösse rakendada?

Tutvustame iseend

Uue inimesega kohtudes on viisakas en-
nast tutvustada. Me kõik käitume tutvu-
misel nii - räägime kes me oleme ja mil-
lega tegeleme. Sarnaselt peame toimima 
ka erakonnana.  Äsjaliitunuile on vaja sel-
gitada seda, millised on Reformierakonna 
põhiväärtused, mille eest me seisame. Tuleb avada eri-
nevaid poliitikaid, ehk selgitada miks me ühes või teises 
küsimuses just sellistel seisukohtadel oleme ja miks meie 
lähenemine on teiste erakondade omast parem.

Loomulikult on vajalik uutele liikmetele rääkida sellest, 
kuidas erakond toimib. Mis pädevus on üldkogul, voli-
kogul ja erakonna juhatusel. Kuidas piirkondlik organi-
satsioon töötab ja milliseid võimalusi pakub.

Mööda ei saa minna ka nimedest. Kui kõik teavad, et 
Andrus Ansip on Eesti Reformierakonna juht, siis aseesi-
meeste nimetamisega ei pruugi nii libedalt minna. Meie 
kohus on uutele liikmetele teada anda, et nendeks on 
Keit Pentus, Urmas Paet ja Jürgen Ligi. Samamoodi peame 
tutvustama maakonna- ja piirkonnaorganisatsiooni juhte, 
kes on igale liikmele lähemalpaiknev liider. Eeldan, et 
arendusjuhiga on kõik „uued“ juba liitumisprotsessi ajal 
tutvunud.

Oska kuulata

Uued tulijad on seni meie tegemisi jälginud eemalt ja 
näevad asju võib-olla teise nurga alt, kui meie, kes asjas 
„pikalt sees“ oleme olnud. Kuulame, kuidas meie 

tegevus väljapoole paistab, eneseanalüüs ei tee kunagi 
paha, eriti kui selle tulemusena saame enda käitumist ja 
väljaütlemisi valijatele arusaadavamaks muuta.

Uutel liikmetel võivad olla värsked ideed, nad võivad olla 
mõne uue eluvaldkonna esindajad. Ideid pole kunagi liiga 
palju, samuti oma ala asjatundjaid. Seepärast on väga 
tähtis inimeste ärakuulamine ja nende parimate teadmis-
te vormimine erakonna programmi. Erakonna algusaastail 
moodustasid meie erakonna tuumiku majanduse- ja rahan-

duse asjatundjad. 
Aastatega on era-
kond kasvanud 
ja lisandunud on 
erinevate alade 
asjatundjad – 
oleme tugevad 

välispoliitikas, kultuuriküsimustes. Perepoliitika on üheks 
meie trumbiks, ainult meie teame kuidas pensionäride 
elujärge parandada. Järjest jõulisemalt suuname eesti 
hariduspoliitikat ja tagame energeetilise sõltumatuse. Ja 
seda kõike tänu meie erakonna liikmeskonna kasvule.

Uus on unustatud vana

Tegelikult pole seniöeldus ju midagi uut. Me kõik teame 
seda. Me üritame ka nii käituda, aga võib-olla ei tee seda 
päris teadlikult ja plaanipäraselt. Minu kirjatüki eesmär-
giks ongi kõigile asjaosalistele meelde tuletada, kuidas 
organisatsiooni arendada moel, et 1+1 võrdub rohkem, 
kui 2, st nii et keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna ja 
kogu meie inimeste tarkus saaks rakendatud ning võimen-
datud. Olukorras, kus kasvame aastas 25% ei saa midagi 
jätta juhuse hooleks, vaid arendustegevus peab olema 
plaanipärane.

Kokkuvõtlikult: peame uutele tulijatele avama organi-
satsiooni, näitama kätte paiknemise ja võimalused. Samal 
ajal kuulama ja kasutusele võtma kogu positiivse uudsuse, 
et selle abil erakonna kompetentsispektrit laiendada ja 
muutuda järjest tugevamaks erinevates eluvaldkondades.

Erakondade igapäevane otsesuhtlus n-ö tavaliste inimes-
tega tänavalt kulmineerub reeglina avalikel üritustel osa-
lemisega. Siiani on poliitiliste organisatsioonide avalikel 
üritustel osalemine olnud tihti sihipäratu reklaammater-
jalide jagamine, mis kahjuks ei pruugi täita eesmärki, et 
äkki keegi võtab vaevaks ja loeb üht-teist. 

Demokaraatlikes ühiskondades on erakondade välikam-
paaniad avalikel üritustel oma olemuselt arengus paigal 
seisnud juba viimased 
50 aastat – üheksa ruut-
meetri suurustes tel-
kides õhupalle puhudes 
ja lootes, et keegi viitsib 
poliitikute juttu iseseis-
valt kuulama tulla. 

Täna suudavad Eestis edukamad erakonnad ja kogenu-
mad kampaaniameeskonnad oma sõnumit levitada ja 
kaubamärki tugevdada ka avalike ürituste raames. Nad 
suudavad olla oma tegevustes eesmärgipärasemad ja 
julgen väita, et Reformierakond on ka selles osas Eestis 
teerajaja olnud.

Reformierakonna välikampaania meeskonnad ei istu tel-
kides ja nad ei looda heale õnnele, et ehk keegi tunneb 
erakonna vastu huvi. Meie esindajad pöörduvad aktiivselt 
ise inimeste poole ning see on pälvinud väga positiivse 
tagasiside. Kui tuua paralleele erasektorist, siis 95% ette-
võtete müügitegevus kvalifitseerub tellimuste vormista-
mise valdkonda, ülejäänud 5%, kes püüavad veidi rohkem 
esile tõsta oma toodet või teenust ja seeläbi ka rohkem 
müüa, on kindlasti palju edukamad. Meie eelistame 
viimast varianti. 

Reformierakond, esimesena Eesti erakondadest, on lisa-
nud oma avalikel üritustel välikampaania läbiviimise 

kontseptsiooni, lisaks brändi tugevdamisele ja erakonna 
vaadete tutvustamisele, ka otseselt mõõdetava eesmärgi 
– erakonna laiendamise. 2010. aasta kevadel-suvel-sü-
gisel oleme osalenud ja osalemas pea kõigil suurematel ava-

likel vabaõhu üritustel, 
peamiselt laatadel nii 
maal kui linnas. 

Lisaks Reformiera-
konna eesmärkide ja 
sõnumite levitamisele 
ning kaubamärgi tu-
gevdamisele on meie 

organisatsiooniga liitunud avalikel üritustel suur hulk uusi ini-
mesi, oleme sadade tublide erinevate eluvaldkondade esinda-
jate võrra rikkamad. Nende hulgas on olnud nii põllumehi, 
ettevõtjaid, akadeemikuid, traktoriste, pankureid, kui ka 
üliõpilasi. Usun, et nii mõnelgi neist on Reformierakonnale 
palju juurde anda ja ei välistaks sedagi, et mõni ka tulevi-
kus Riigikogus oma valijate huve esindab.

Kõige meeldejäävamad seigad seoses erakonna 
laiendamisega seonduvad eakamate inimestega, sest nad 
on oma väljaütlemistes siiramad kui ülejäänud. On olnud 
olukordi, kus kampaaniameeskonna liikmel on tulnud ini-
mese autosse vihma eest peitu pugeda, et saaks liitumis-
avalduse täitmisel abistada. On ette tulnud ka seiku, kus 
kindla pinna puudumisel laename uuele liikmele oma sel-
ja, et ta saaks Reformierakonnaga liitumisavaldust täita.

LAIENEMINE LAIENEMINE

Tekst: Kalev Lillo

Kiire kasv 
loob eelduse 
tiigrihüppeks

Valimiskampaaniate vaheline 
aeg kulub Reformierakonna 
laiendamisele
Tekst: Joonas Vänto

Suvised vabaõhuüritused ja laadad on soodsad kohad,
kus erakonnad saavad inimestega oma vaateid jagada
ning tagasisidet küsida senise tehtud töö kohta. Profes-
sionaalne ja inimestega arvestav kampaania ei tekita 
põhjamaiselt kinnistes eestlastes vastumeelsust, pigem 
vastupidi – ollakse rõõmsad, et Reformierakond proaktiiv-
selt liitumisvõimalust pakub.

Piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo on veendunud, et olukorras, kus erakond kasvab aastas 25%, ei tohi 
midagi jätta juhuse hooleks. Viisakas on uutele erakonnaliikmetele tutvustada ennast, oma kombeid, aga mitte 
vähemoluline on ka ise uustulija tausta ja kompetentsi mõista ja seda Eesti inimeste huvides tööle rakendada. 

Äsjaliitunuile on vaja selgitada seda, 
millised on Reformierakonna põhiväär-
tused, mille eest me seisame. Oleme sadade tublide erinevate eluvaldkon-

dade esindajate võrra rikkamad. Nende hul-
gas on nii põllumehi, ettevõtjaid, akadeemi-
kuid, traktoriste, pankureid, kui ka üliõpilasi.

Foto: Henry Mang
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 Martin meenutab, et teda Reformierakonda astumise eel 
keegi veenma ei pidanud. „Liitusin omal initsiatiivil, ot-

sus oli mul juba varem tehtud, enne kui erakonna kon-
tori uksest sisenesin. Avalduse kirjutamise põhjuseks 

said tuttavad ja vähem tuttavad inimesed, kes juba 
Reformierakonna liikmed olid ning see ellusuhtu-

mine ja ilmavaade, mis lisaks muudele kanalitele 
ka nende kaudu minuni jõudnud oli.“ 

Martini soovitajaks oli toonane Tallinna aren-
dusjuht Katrin Viks, kes talle liitumise järel 

tutvustas võimalusi, mida erakond ühele 
tavaliikmele pakub. Esialgu jäid silma 
noortekogu tegemised. Sealt noorel me-

hel tõsisem kaasalöömine erakonna siseelus 
alguse saigi.

Tegusid, sündmusi ja emotsioone on olnud väga palju 
ja üsna erinevaid. Ometi on just positiivsus see, mis 
oravamärgi kandjaid Martini hinnangul teistest Eesti 

parteilastest eristab. Juhtunut meenutama hakates 
on positiivsed mälestused suures ülekaalus. „Olen 

saanud palju uusi tuttavaid ja sõpru, erakonna 
asjadega tegeledes kokku puutunud erinevate 
väljakutsete ja katsumusetega. Kui ka kõik alati 
ei lähe kohe päris nii nagu loodad, siis selline 
ongi elu ja see teebki kõik palju põnevamaks.“

Poliitika õpetab

Vastavalt liituja soovidele, huvidele ja aktiiv-
susele on Reformierakonnas võimalik kaasa 
lüüa mitmetes rollides. Martini jaoks on kõige 
väljakutsuvam ja pingetpakkuvam olnud 

noortekogu, Tallinna piirkonna arendamise ja 
erakonna laiendamisega seotu. „Lisaks sisulisele 
olemusele ja väljapaistavatele inimestele pean era-
konna puhul äärmiselt oluliseks ka organisatsiooni 
terviklikku tugevust. 
Olen puutunud kokku 
mitmete valimiskam-
paaniate korraldamise-
ga alustades ümbrikute 
täitmisest kirjadega, 
lõpetades tänavakam-
paania läbiviimisega,“ jutustas Martin Kukk Re-
formikirjale. 

Kuna noormees otsustas mullu sügisel kandideerida 
kohalikel valimistel, sai ta valimiskampaania ma-
sinavärki ka seestpoolt vaadata. „Olen saanud era-

konnas kogemusi ja teadmisi kindlasti rohkem, kui 
bakalaureuse kraadi sisaldav õppeainete maht ükskõik 
millises ülikoolis. See ei tähenda sugugi et ma koo-
liharidust alahindaks, sest miks ma muidu ka ise 

veel koolipinki 
nühin,“ arutleb 
Martin.

„ S e l t s k o n d a , 
kuhu kuulun, 
iseloomustab 

töötahe ja püüdlemine millegi suunas. Reformiera-
konna inimesed teavad, et niisama ei saa midagi, 
on harjunud pingutama et tulemust saavutada. Ehe-
daid näiteid võib tuua aktiivsest valimisperioodist, 
mil hulk inimesi üle terve riigi teeb tööd ja näeb ränka 
vaeva, kasvõi ninast veri väljas, et saavutada ühine 
eesmärk - valimisvõit.“

Tekst: Peep Lillemägi

Martin Kukk – sadade uute erakonna-
liikmete „vader“

Martin Kukk (23) on viimase paari aastaga kutsunud Reformi-
erakonnaga liituma üle kahesaja sõbra ja tuttava, kaugelt roh-
kem inimesi kui keegi teine. Reformikiri uuris, mis on sellise 
edukuse taga.

Kuidas sõpru, tuttavaid ja isegi võhivõõraid 
Reformierakonnaga liituma kutsuda? 

Martin Kukk: Eesti inimesed on suhteliselt tagasihoid-
likud ja mitte et ma sellega midagi halba öelda tahaks, 
aga tihti ka veidi arad. Selleks, et inimene hakkaks oma 
peas mõtteid mõlgutama meiega liitumisest, püüan 
panna teda ennast avama, et aru saada, millise ini-
mesega on tegu. Seejärel, sõltuvalt inimtüübist, ot-
sustan, milline lähenemine on tulemuslikum - kas 
pikk ja ümmargune või lühike ning otsekohene jutt.

Inimesi meie hulka kutsudes tuleb vastata paljudele 
küsimustele. Põhiliselt organisatsioonist ja päeva-
poliitikast. Kogu jutu mõte, mida räägime võimalikele 
uutele liikmetele, seisneb selles, et nad leiaksid selle 
vestluse lõpuks endas ise vastuse, kas Reformiera-
konda kuulumine on midagi nende jaoks või mitte.
Otsusele jõudmisega läheb inimestel aega erinevalt. 

Mõnel on seisukoht juba enne vestluse algust ole-
mas, seda on silmist näha. Mõni liitub meiega ilma 
pikema jututa, aga on ka olukordi, kus inimesed tule-
vad paari nädala pärast ise meie juurde tagasi täide-
tud avaldus näpus, olles asjad enda jaoks selgeks 
mõelnud.

Kõige meeldejäävam juhtum minu jaoks oli ühel 
vabaõhuüritusel, kus vanem daam, kellel mõned 
aastad 90ndast juubelist puudu, oli täis elujõudu ja 
tahtmist meid toetada ning tagatipuks otsustas ta 
astuda Reformierakonda, selleks, et elus veel midagi 
korda saata.

Kogu jutu mõte, mida räägime võimalikele uutele 
liikmetele, seisneb selles, et nad leiaksid selle vest-
luse lõpuks endas ise vastuse, kas Reformierakonda 
kuulumine on midagi nende jaoks või mitte.

Foto: Henry Mang
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Mida arvavad Martini soovitusel 
Reformierakonda astunud?

Teily Allas: Olen kogu aeg Reformierakonna toetaja olnud, 

valimistel nende poolt hääletanud. Reformierakond vaatab 

plaanide tegemisel tulevikku, ei lähtu hetkeemotsiooni-

dest ning ei püüa iga hinna eest valijatele meeldida. 

Martin on juba kaks aastat olnud minu elukaaslane. Kuna 

olen sama maailmavaate pooldaja, astusin ka ise erakonda 

ning nii temast minu soovitaja saigi. Koos olles me poliitikast 

väga palju ei räägi. Vahel siiski arutame selle üle, milliseid 

muudatusi oleks Eestis teha vaja. Üks valdkond, mis vajaks 

senisest enam ümberkorraldusi, on haridus. Vaid õppimise 

kaudu saab muuta inimesi ettevõtlikumaks, läbi uute 

teadmiste tuleb majanduslik edu, ühiskonna heaolu, uued 

töökohad.

Tean, et Martin suhtleb töö tõttu väga paljude reformi-

erakondlastega ning on vähe küsimusi, millele ta  vastust 

ei suuda anda. Käime läbi ka teiste erakonnaliikmetega. 

Reformierakonna populaarsus on kasvanud ja arvan, et 

laienemiskampaania on siin oma rolli mänginud. Inimesed 

ei tea poliitikast rääkidest sageli, millega tegu. Paljud ar-

vavad, et poliitika on midagi kauget, kuid tegelikult on see 

meile kõigile oluline ja mõeldud inimeste heaolu paran-

damiseks.

Kaido Kaaberma: Kohtusin Martiniga tuttavate kaudu. 

Varsti tuli juttu ka Reformierakonnast ja liitumisest. Pike-

malt vestlesime sellel teemal Mustamäel ühes kohvikus 

ja seejärel saigi minust Reformierakonna liige. Olin seni 

poliitikast kaugel olnud, kuid Reformierakonna põhimõt-

teid ja vaateid enam-vähem teadsin. Martin siis rääkiski 

täpsemalt, kuidas poliitikas osaleda saab ning miks seda 

vaja on. Kuna minu vaated Reformierakonna vaadetega 

ühtisid, otsustasingi kaasa lüüa, et Reformierakonna 

põhimõtteid saaks rohkem rakendada nii kogu riigis kui 

omavalitsustes. Just viimase asjaolu tõttu kandideerisin 

ka kohalikel valimistel.

Martin on inimesena jätnud väga positiivse mulje. Ta on 

kogu hingega asja juures, usub seda, mida räägib, teab ja 

oskab selgitada, mis erakonnas toimub. Eriti sümpaatne 

on minu jaoks, et pooleteise aasta jooksul, mil erakonna 

liige olen, hoiab ta minuga kogu aeg sidet, selgitab, räägib 

mida kavandatakse, vahel küsib ka ise nõu. Ei ole nõnda, 

et avalduse täitmise järel jäetakse inimene omapead.

Millega vabal ajal tegeled?
Varem pühendasin palju aega sportimisele, nüüd 
on see asendunud paljuski lugemise, enese-
harimisega. Ka märkimisväärse osa vabast ajast 
veedan erakonnakaaslastega, sest suur osa minu 
sõpruskonnast kuulub Reformierakonda. Inimeste-
ga, kellega igapäevaselt erakonnas koos tööd teeme, 
suhtlen samuti väga tihti. Käime üksteisel külas, 
külastame ühiselt üritusi, käime kinos - kõike seda, 
mida tavalised inimesed teevad.

Milliseid Reformierakonna poliitikuid loed oma 
eeskujudeks ja kuhu soovid ise erakonnas välja 
jõuda?
Loen peaaegu kõiki Reformierakonna poliitikuid 
oma eeskujudeks, sest igaühelt on üht-teist õppida 
ja „kõrva taha“ panna. Esimeste nimedena tulevad 
pähe Taavi Rõivas, Keit Pentus, Kristen Michal, Rain 

Rosimannus, Remo Holsmer ja Hanno Pevkur, sest 
olen nendega kõige rohkem kokku puutunud ning 
näen iga päev kuivõrd hingega nad on asja juures. 
Erakonna asutajatest aga Andrus Ansip, Rein Lang, 
Jürgen Ligi, Euroopa Liidu juhtide sekka tõusnud 
Siim Kallas. Suurteks eeskujudeks on ka inimesed, 
kes võibolla ei olegi iga päev ajaleheuudistes, kuid 
on erakonna jaoks hindamatu väärtusega - erakonna 
kontor, nõunikud.

Esialgu näen ennast erakonnas pigem organisa-
toorse töö tegijana, kuni tunnen, et mul on midagi 
enamat pakkuda. Mind huvitavad maksunduse ja 
julgeoleku valdkonnad, kui kunagi suudan siin oma 
teadmistega erakonda ja miks mitte tervet Eestit aida-
ta, oleks väga hea meel. Ma ei välistaks midagi, eks 
aeg näitab. 

Kolm asja, mis Eestis Reformierakonna juhtimisel on ära 
teinud ja mille üle Martin Kukk kõige enam  uhkust tunneb:
1. Läbipaistev ja suhteliselt arusaadav maksusüsteem
2. Vanemahüvitis - majanduspoliitiliselt võibolla mitte kõige liberaalsem saavutus, aga globaliseeruvas maailmas 
on oma väga väikese rahva säilitamine äärmiselt keeruline ning mulle tundub, et see on üks lahendustest säili-
tada rahvast ja riiki
3. Eesti avatus, muuhulgas liitumine maailma asju määravate ühendustega (Euroopa Liit, NATO, OECD, Schen-
geni viisaruum, Eurotsoon,) - oleme suhteliselt lühikese ajaga saavutanud palju ja need on olulised vahendid, mis 
aitavad arengus järgi jõuda Põhjamaadele ja Euroopa riikidele.

Kolm asja, mis Martin Kukk soovitab Reformierakonna juhti-
misel lähiaastatel Eestis ära teha:
1. Luua Eestisse veelgi atraktiivsem investeeringute pinnas, sest lisaväärtuse loomine kõikidele maailma ini-
mestele meie kodumaa pinnal on see, mis teeb meid jõukamaks. See tähendab madalamaid tööjõumakse, sot-
siaalmaksu ülempiiri, paremaid lennuühendus, kindlasti ka tootlikkuse kasvu.
2. Haldusreform. Meid on liiga vähe, et pidada üleval nii suurt hulka omavalitsusi ja kõikvõimalike formaaljuriidi-
lisi organisatsioone, mille sisu oleks võimalik ratsionaalselt koondada ja sama hästi hakkama saada. Vajame 
tsentraalselt juhitud, kuid elanike arvamust arvestavat haldusreformi.
3. Uus kohalike maksude seadus. Selge kohalike omavalitsuste kohustuste ja vastutuse piir, kaasajastatud ning 
üheselt arusaadav tulude, sealhulgas kohalike maksude süsteem, mis tagaks elujõulised ja põhiliselt oma tulu-
dega majandavad omavalitsused.

LAIENEMINE

Kaks küsimust Martin Kukele

Foto: Henry Mang
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Martin Kukk ja Mikk Toomel tudengitele suunatud 
välikampaaniat tegemas. September 2010. 
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 1. jaanuaril 2010 toimub Eestis viimase kümnendi 

üks suuremaid muudatusi – üleminek eurole. Paraku näi-

tavad uuringud, et kogu elanikkond ei mõista veel euro-

tsooniga liitumise eeliseid ja reaalset rakendumist. 

Sügisesed teavituskampaaniad toimuvad sisuliselt kol-

mes laines. Juba on alanud esimene etapp ehk ausa hinna-

kujunduse propageerimine. Teine etapp keskendub euro 

kasutuselevõtmise praktiliste aspektide selgitamisele ja 

kolmas etapp on euroraha turvaelemente tutvustav kam-

paania. 

23. augustil algas „€ hinda ei tõsta – ausa hinnastamise 

leppe“ kampaania, mille eesmärk on hoida ära põhjen-

damatud hinnatõu-

sud. Igal ettevõtjal ja 

kaupmehel on võimalik 

ausa hinnakujundamise 

leppega liituda ning 

saada endale ka vastavad kampaaniamaterjalid (vähem 

kui kuu ajaga on leppega liitunud ligi 300 ettevõtet). Kogu 

vajaliku info leiab euroveebist euro.eesti.ee. Kõigi euroga 

seotud küsimuste tarvis on avatud ka tasuta euroinfo tele-

fon 800 3330. 

Uute eurorahade tutvustamiseks korraldatakse ka näi-

tusi kolmes suuremas keskuses. Narvas (oli avatud kuni 

12.09), Tallinnas (20.09 kuni 31.10) ning Tartus (08.11 kuni 

05.12). Näituste raames on planeeritud regulaarsed info-

seminarid, kus antakse huvilistele lähemat teavet kõige 

euro tulekuga seonduva kohta. Esimene kogemus Narvast 

näitas, et huvi  euronäituse vastu on väga elav. 

Euro kasutuselevõtu praktiliste aspektide suur teavitus-

kampaania kestab oktoobrist detsembrini ja jätkub vaja-

dusel ka jaanuaris. Ettevõtjad on esimese infovoldiku juba 

e-posti teel kätte saanud. Sügisel on kavas veel kolm otse-

postitust teabematerjalidega, sh ülemineku reaalseid 

toiminguid tutvustav teatmik. Kirjalikest materjalidest on 

olemas nii eesti- kui venekeelsed versioonid.

Oktoobris peaks personaalne teavituskiri jõudma ka iga 

pensionäri ja sotsiaaltoetuse saajani. Samal ajal alustab 

Pangaliit ka müntide käibelt kogumise kampaaniat. No-

vembris laekub igasse postkasti aga eurokalkulaator, mis 

aitab varakult täpse kursi ja uute hindadega harjuda. 

Eesti Pank on otsus-

tanud toota era-

isikutele müügiks 

Eesti euromüntide 

nn stardikomplekte 

väärtusega 200 krooni, mis on kindlasti ilus ja huvitav 

kingiidee. Esialgu toodetakse pool miljonit komplekti, mis 

tulevad müügile kommertspankades ning tõenäoliselt ka 

postkontorites. 

Eurole ülemineku kommunikatsioonistrateegia eesmärk 

on avaliku arvamuse uuringute kaudu mõõdetava elanik-

konna informeerituse taset tõsta 90 protsendini ning toe-

tust eurole 65 protsendini (suurem informeeritus tõstab 

ka toetust). Üks on igatahes kindel - alates 15. jaanuarist 

on Eestis käibel ainult euro. 

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehel Taavi Rõivasel on 
käed-jalad tööd täis, sest kuigi küsimuste sisu on euro 
tulekuga muutunud, tuleb endiselt palju selgitada, rahus-
tada, kindlust anda. Taavi soovitab ka kõigil Reformikirja 
lugejail olla oma tutvusringis ja sugulaste keskel väikest 
viisi euro-saadikud.

Euro tulek on viimaste kuude jututeema number üks. Kui 
aasta tagasi oli peamine küsimus „kas“ ja (ühe partei valimis-
reklaami tagajärjel) ka „mis kursiga“, siis nüüdseks on 
need olemuslikud küsimused saanud ühese vastuse ning 
asendunud küsimustega „kuidas raha vahetada“ ning 
„mis saab hinnatõusust“. 

Olen ikka ja jälle neid korduvaid küsimusi kohanud 
sõna otses mõttes nii Setus kui Saares ja usun, et oma 
tuttavatega rääkides kohtate teiegi.

1. jaanuari hommik

Uus aasta algab laupäevaga. Hea uudis on see, et erine-
valt 1992. aastal toimunud rahareformist pole seekord 
mingit hädavajadust kohe laupäeval rahavahetuspunkti 
tormata. Veelgi enam – hoides raha kontol, polegi vaja 
raha vahetama minna, sest vahetus toimub automaatselt 
ja ilma igasuguse teenustasuta. Kaardimaksed töötavad 
alati õiges valuutas ning kätte jäänud sularahakroonide 

kasutamiseks on aega lahedalt – kaks nädalat poes, pool 
aastat kohalikus pangakontoris ning tähtajatult Eesti 
Pangas.

Poes sularahaga makstes saate vahetusraha tagasi euro-
des, kuid ilmselt nõustute, et näiteks väikeses asulas 
500-kroonisega ajalehte ostma minnes ja suures koguses 
eurosid tagasi oodates, teete kaupmehe elu üksjagu 
raskeks. Uudishimu uute säravate Eesti kontuuriga euro-
müntide järele saab rahuldada juba enne aastavahetust, 
kui müügile saabuvad spetsiaalsed mündikomplektid.

Kuigi hinnad on esialgu harjumatud, aitab teadmine, et 
ka kuus kuud pärast üleminekut on võimalik paralleelselt 
näha hinda Eesti kroonides. Kõige olulisemaid hindu kipu-
me ikka mäletama ja kahes vääringus hindade kuvamine 
aitab tagada, et kaupmees salamahti hinda ei tõsta.

Mis saab hindadest

Koolipoisivastus oleks „jagatakse 15,6466-ga ning ümar-
datakse 1 eurosendi täpsusega“. Ometi teame, et päris 
alati see nii ei lähe. Nominaali vahe on üsna suur ja teame 
hästi, et on kohti, kus hinna ümarus on tähtsam kui summa 
suurus. Näiteks rannas jäätist ostes, kioskis lehe hinnana, 

tass kohvi tänavakohvikus jne. Neid oste on, aga meie 
igapäevasest ostukorvist moodustavad need siiski tühise 
osa. 

Ka sellistel puhkudel pole hinnatõus alati õigustatud – Madridi 
keskväljakul maksab klaas head veini 2.10 ehk tükk maad 
vähem kui Tallinnas. Ja naljatlemisi võib öelda, et kui hind 
sõltuks ainult nominaalist, oleks Lätis ühed maailma kõr-
geimad hinnad.

Väga raske on leida seost euro tuleku ja kaupluse hinna-
taseme vahel. Teame ju hästi, et juba praegu on hinnad 

EURO EURO

Riik ei jäta rahareformi 
eel inimesi teadmatusse

Tekst: Arto Aas

Tekst: Taavi Rõivas

Peaministribüroo juhataja Arto Aas teab, et euroga seotud küsimustele vasta-
miseks ja väärarusaamade kummutamiseks planeerib riik lähikuudel rahandus-

ministeeriumi juhtimisel mitmeid tegevusi, sest põhjalik selgitustöö on ülioluline, et 
eurole üleminek toimuks mugavalt ja tõrgeteta.

Elu koos euroga

Kogu vajaliku info leiab euroveebist euro.eesti.ee. 
Kõigi euroga seotud küsimuste tarvis on avatud 
ka tasuta euroinfo telefon 800 3330.

Kaardimaksed töötavad alati õiges valuu-
tas ning kätte jäänud sularahakroonide 
kasutamiseks on aega lahedalt – kaks 
nädalat poes, pool aastat kohalikus panga-
kontoris ning tähtajatult Eesti Pangas.

Foto: Henry Mang

EURO
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mitteümmargused – piimapakk maksab sõltuvalt kokkuostu-
hinnast 8.20 või 11.90, aga mitte ilmtingimata 10 krooni. 
Sama kehtib ka kõigi teiste kaupade puhul. Puudub vaja-
dus hindu ümardada ning jättes kõige väiksemad maako-
had välja, toimib poodidevaheline tugev konkurents. Võib 
olla üsna kindel, et ajalehtede koostatavad ostukorvide 
võrdlused euro tulekuga 
üksnes tihenevad ning 
ükski suur kauplusekett 
ei soovi olla kaotajate hul-
gas. NB! Kuigi euro tulek 
ei too kaasa hinnatõusu, 
ei saa siiski välistada, et 
mõni muu tegur seda kaasa tuua ei või – näiteks toidu-
ainete hinda poes mõjutavad nii palgad, kokkuostuhinnad 
kui kütuse ja elektri hind. Oluline on aga mõista, mis on 
hinnatõusu põhjuseks ja mis mitte. 

Üks olulisemaid hindu – raha hind – on tänu konservatiiv-
sele eelarvepoliitikale ja euro tulekule juba langenud. 
Pole sugugi juhuslik, et saame nautida väga palju odava-
maid laenuintresse kui mitmel pool mujal. Nii eraisikutena 
kui ettevõtetena.

Mis toimub majanduses 

Eksivad nii need, kes peavad eurot võluvitsaks kui need, 
kes väidavad sel üldse mitte positiivset mõju olevat. 
Koostoimes konservatiivse eelarvepoliitika ja ettevõtlus-
keskkonna pideva arendamisega on euro positiivne mõju 
vägagi suur. Lisaks süsteemi lihtsusele ja selgusele, turu 

avatusele ning kõigele muule majanduskiimat mõjutavale, 
on veel üks kriitilise tähtsusega küsimus – usaldusväärsus. 

Eestlastena teame hästi, et kroon on olnud vägagi sta-
biilne ja kindel valuuta. Algusest lõpuni euro suhtes muu-
tumatu kursiga ja sajaprotsendi-liselt Eesti Panga reservi-

dega tagatud. Naiivne 
oleks uskuda, et suuda-
me kindlustunde oma 
väikeriigi valuuta suhtes 
viia ka potentsiaalsete 
investoriteni. Majandus-
kriisi ajal ootasid krooni 
devalveerimist lisaks kesk-

erakondlastele nii soomlased kui rootslased ning lihtsal 
põhjusel – nii Soomes kui Rootsis eelmise kriisi ajal (Root-
sis ka mullu) just niimoodi läks. 

Euro – koos oma paljude plusside ja väheste miinustega – 
on teada-tuntud valuuta kogu maailmas. Teatakse, et selle 
taga on 300 miljoni inimese suurune ning suure ostujõuga 
turg. Investeerida riiki, kus on kasutusel euro, on kind-
lasti kindlam kui riiki, mille valuuta kohta kuigi palju ei 
teata. Samas investeering riiki, kus on küll euro kasutu-
sel aga rahaasjad totaalselt korrast ära ja maksud kõrged 
või keerulised, on taas pigem küsitav kui kindel. Siit ka 
põhjus, miks eurot ei saa vaadelda imevitsana, mis kõik 
meie eest ära teeb ning jätkamine konservatiivse eelarve-
poliitika ning madala maksukoormusega pole mitte valik 
vaid vajadus. 

1. SAMM
HARJUTA END UUTE RAHANUMBRITEGA

2. SAMM
VAHETA RAHA TEENUSTASUTA

3. SAMM
VÄLDI ESIMESE KAHE NÄDALA SEGADUST

  2005   2006   2007   2008  2009  2010*  2011*  2011*

Muutused maksupoliitikas

0
1

-1

-2
-3

2

3

4

5
6
7
8

10

11

11
%

4,1 4,4

Toit ja mittealkohoolsed joogid

Muud kaubad ja teenused

Muutused maksupoliitikas - aktsiisimäärad, käibemaks, lõivud              

Muud administratiivsed hinnamuutused - elekter, veevarustus, gaas, soojusenergia, kanalisatsioon

Muud kaubad ja teenused - lähedane baasinflatsioonile (2009-2010 ilma KM tõusuta)                   allikas: Rahandusministeerium

Muud administratiivsed hinnamuutused

Mootorikütused (aktsiisitõusudeta)

Panused THI kasvu

THI

6,6

10,4

2,6 2,62,5

-0,1

Panused THI kasvu

Euro rahanumbritega harjumine võtab aega. Ära lase 
end väikestest numbritest petta – summa, mis tundub 
eurodes väga väike, on kroonidesse ümber arvestatult 
päris suur. Näiteks, 7 eurot võrdub ligi 110 krooniga! 
Esimestel päevadel tee väikseid proovi-oste, mille 
hinda suudad kiiresti ümber arvestada. Kanna kaasas 
riigi poolt tasuta jagatavat eurokalkulaatorit!

Eestis hakkab euro kehtima 1. jaanuaril 2011 ehk 
€-päeval. Ära vaheta oma kroone eurodeks liiga vara! 
Kuu aega enne ja kuus kuud pärast €-päeva vaheta-
vad sularahateenuseid pakkuvad pangad kroonid 
eurodeks keskkursiga ja teenustasu võtmata. Kui 
Sul on sularaha, mida Sa ei kasuta, siis vii see paar 
nädalat enne €-päeva panka oma kontole. Müntide 
kokkukogumiseks korraldatakse eraldi kampaania, 
mille eesmärk on anda inimestele võimalus tuua oma 
kroonimündid enne €-päeva panka tavapärasest liht-
samas korras.

Pärast €-päeva saab kroonides maksta veel kahe 
nädala jooksul. Paralleelkäibe perioodil saab kõigis 
kauplustes ja teenindusasutustes maksta nii eurodes 
kui ka kroonides. Vahetusraha antakse reeglina tagasi 
eurodes. Sel perioodil soovitame Sul maksmisel kasu-
tada pangakaarti, sest nii väldid arvutuslikke eksimusi 
ning väheneb ka pettuste oht. Veendu, millises raha-
ühikus on ostusumma kaardimakseterminalis – 
eurodes või kroonides. Alates €-päevast on parem 
kasutada korraga ainult ühte valuutat, eelistatult 
eurosid.

Ole euro tulekuks 
valmis!
3 lihtsat sammu, mis Sind aitavad

Eesti näitab vanemapuhku-
sega Euroopale eeskuju 

EURO UUDIS

Võib olla üsna kindel, et ajalehtede 
koostatavad ostukorvide võrdlused euro 
tulekuga üksnes tihenevad ning ükski suur 
kauplusekett ei soovi olla kaotajate hulgas. 

Euroopa Parlament asub peagi menetlema direktiivi 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate tööta-
jate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meet-
mete kehtestamise kohta. Euroopa Parlamendi liikme 
Kristiina Ojulandi sõnul oleks direktiivi ettepanekus 
sõnastatud minimaalselt 20-nädalase üleeuroopalise 
vanemahüvitise kehtestamine igati tervitatav samm.

“Üleüldine Euroopa rahvastiku vananemine puudutab 
ka Eestit ning seetõttu käis Reformierakond 2009. 
aasta Euroopa Parlamendi valimistel välja idee üle-
euroopalisest vanemahüvitisest. Kuna sündivus on 
Eestis vanemahüvitise kehtima hakkamisest aasta-
aastalt märgatavalt paranenud, tasub ülejäänud Eu-
roopal tõsiselt kaaluda analoogse süsteemi raken-
damist,” ütles Ojuland.

“Eesti kogemus oma noortele peredele kindluse 
loomisel on kahtlemata eeskuju vääriv. Paljud saadi-
kud küsivad minult Eesti tee kohta selles valdkonnas 
- et kuidas on saanud rahvast, mis kunagi oli hääbuv, 
juba rahvus, mis säilib ja tulevikus loodetavasti ka 
kasvab. Nii ma räägingi meie kogemusest vanemahü-
vitisega ja soovitan sama teed minna,” lausus Oju-
land.

Ojuland märkis, et kuigi 20 nädalane tasustatud 
emapuhkus on võrreldes Eestis kehtiva 72 nädalaga 
märgatavalt vähem, tähendab see siiski mitmetes 
liikmesriikides olulist edasiminekut rasedate ja hiljuti 
sünnitanud naiste õiguste osas.

“Samas pole põhjust muretseda, et vanemapuhkus 
Eestis lüheneks, sest antud di rektiiviga kehtes-
tatakse üksnes miinimumnõuded ja antakse seega 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või säilitada 
soodsamaid sätteid. Olen kindel, et noortele ja pere-
dele on kindlus väga tähtis ning tean, et Reformiera-
kond ei lase enda loodud head ja töötavat vanema-
hüvitise süsteemi Eestis lõhkuda,” selgitas Ojuland.
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AASTA 2008:

9. jaanuar 
Andrus Ansip uudisteagentuurile 
Bloomberg „Inflatsiooni ennustamine 
kaugemale kui kaks aastat on tänamatu 
töö, kuid valitsuse eesmärk on viia Eesti 
aastaks 2011. eurotsooni“ 

18. veebruar 
Reitinguagentuur Standard & Poor’s
„Eesti ei saa eurot enne 2013. aastat“

22. veebruar
Andrus Ansip Tartus Eesti vabariigi 90. 
aastapäeva tähistamisel
 „Kui me tahame jõuda eurotsooni, 
tuleb meil külmutada riigiametnike 
arv ja tõmmata jõuliselt koomale riigi 
kulutused“
 
27. mai 
Ajakirjanike Raimo Poomi ja Kärt Anvelti 
artikli pealkiri 
„“Krokodillid” ei suuda eelarvet kärpida“

8.juuni
Andrus Ansip erakonna üldkogul Palmses
„Meil on jätkuvalt saavutamata üks suur 
eesmärk – liitumine eurotsooniga“

13. oktoober
Jürgen Ligi enne rahandusministriks 
saamist niinimetatud krokodillide komis-
joni liikmena
„Selle asemel et kärpida eelarvet, kärbi-
takse konkurendi reitingut. See häirib 
kõige rohkem“ 

12. november 
Endine poliitik Taavi Veskimägi 
 „Ma ei näe sel valitsusel enam jõudu 
teha tegelikke kärpeid“ 

AASTA 2009:

15. jaanuar
Endine poliitik Taavi Veskimägi
„Pensionid on probleem“ 

29. jaanuar 
Eesti Ekspress
„Andrus Ansipi meeskond alustas Eesti 
ajaloo üht suuremat õnnemängu, mille 
peavõit on krooni asendamine euroga 
hiljemalt jaanuariks 2011“

12. veebruar
Majandusteadlane Urmas Varblane 
„Olen sügavalt veendunud, et nii kaua, 
kuni me ei ole eurotsoonis, ei kao jutud 
devalveerimisest ega kao ebakindlus“

3. märts
Autoriteetne majandusajakiri The Econo-
mist
„Eesti ei suuda euro-kriteeriume täita“

15. mai 
Suhtekorraldaja Daniel Vaarik
„Eurot ilmselt ei tule“

20. mai
Eesti Päevalehe ajakirjaniku Mikk Salu
„Eesti valik: kas pensionid või euro?“

21. mai
Poliitik Edgar Savisaar oma blogis
„Kärpimine ei ole lahendus”

21. mai
Suhtekorraldaja Janek Mäggi
“Ansip on tegija”

25. juuli
Poliitik Kadri Simson 
„Eurot Eestile 2011. aastal ei tule“

27. august
Peaminister Andrus Ansip
“Mina usun, et Eesti liitub 2011. aastal 
euroga. Meil on selge plaan, kuidas hoida 
eelarvedefitsiit alla kolme protsendi” 

28. august
Jürgen Ligi rahandusministrina 
„Valitsuse pühendumus on suurem 
kui seni, plaan on olemas.[..] Ma olen 
mõõdukas optimist“ 

3. september 
SEB panga majandusanalüütik Ruta 
Arumäe
 „Euro 2011 on võimalik, kuid õnnes-
tumine oleks siiski pigem positiivseks 
üllatuseks“ 

19. september
Ärimees Rein Kilk ennustab Õhtulehes
„Eurot ei tule“ 

8. oktoober
Pankur Vahur Kraft ajakirjanikele 
„Eesti ei saa 2011 eurot“ 

29. oktoober
Postimehe ajakirjanik Vahur Koorits 
„Pensione tuleb euro saamiseks kärpida“

30. oktoober 
Ajakiri The Economist on muutnud 
seisukohta
„Nüüd aga paistab, et kui midagi vahele 
ei tule, täidab Eesti tuleva aasta kesk-
paigaks kõik euroga liitumise tingi-
mused“ 

17. november
Reitinguagentuur Moody´s
 „Eesti reaktsioon kriisile on muljetaval-
dav“ 
 
AASTA 2010

20. jaanuar
Pankur Vahur Kraft on muutnud seisu-
kohta
„Tõenäoliselt tuleb euro 2011. aastal“ 

29. jaanuar
Rahandusminister Jürgen Ligi
“Meil on kindel usk, et Maastrichti kri-
teeriumid õnnestub täita varuga” 

13. mai
Moody’s Investor Service’i asepresident 
Kenneth Orchard
„Väga muljetavaldav on see, et valitsus 
suutis kõik Maastrichti kriteeriumid täita 
nii rasketes oludes“ 

5. juuni
Poliitikavaatleja Tiit Made
„Andrus Ansip on taasiseseisvunud Eesti 
parim peaminister. […] Ansip ja tema 
valitsus on päris hästi saanud hakkama 
masu karmimate päevade üleelamisega 
ning vajalike eelarve kärpimistega” 

14. juuli 
Ajaleht Äripäev
„Hakkama saime, euro tulebki!“

 

Laupäeval, 15. jaanuaril 2011 
Estonia Kontserdisaalis
 
Täpsem info lähiajal Oravavõrgus ja www.reform.ee

Reformierakonna 
 üldkogu ja 
     uusaastaball

2008. aasta alguses ütles peaminister Andrus Ansip ajakirjanikule antud intervjuus, et valitsuse eesmärk on viia Eesti 
kolme aastaga eurotsooni. Tänaseks teame, et seatud eesmärk saab täidetud. Valitsusel on õnnestunud hoida konser-
vatiivset eelarvepoliitikat, pensione ei pidanudki kärpima ja Eestile ennustatakse Euroopa Liidu suurimat majandus-
kasvu. Reformikiri koostas valiku väljaütlemistest, mis on oma sisult kahe ja poole aasta jooksul paljuski muutunud. 

Teekond euroni
Valik tsitaate meediast
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meis kõigis on oravat!

Reformikas! Kutsu sõber erakonda!
Liituda saab Facebookis: www.facebook.com/reformierakond


