Vaid viiendik eestlastest saab süüa, mida hing ihkab
POOLA MUUSEUMI USKUMATU VÄIDE: Merevaigutuba on leitud | Ülevaade: riigijuhtide tulud ja võlad
Vaimuhaiged saadetakse sundravile liiga hilja | Viru vangla islamiusuline vang nõuab kambrisse kella
Teet Malsroos

TAAVI LIBE LAHKUB
VIKERRAADIOST:
parem lühike
särav karjäär
kui 20 aastat
tiksumist

AFP/Scanpix

Amputeeritud jalaga
sekspomm: OLEN
BIOONILINE NAINE!

Kolmapäev, 12. juuni 2019 | Hind 1,25 €

www.ohtuleht.ee
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Stanislav Moškov

Huko S

eestiloto.ee

Selle nädala ennustatavad jackpot’id

3 000 000 €
Müük sulgub kolmapäeval kell 19.00

1 2 0 000 €
Müük sulgub kolmapäeval kell 18.00

5 4 000 000€
Müük sulgub reedel kell 20.00

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Prokuratuur esitas Marti
Kuusikule kahtlustuse
Riigiprokuratuur kinnitas, et EKRE poliitikule Marti Kuusikule esitati eelmisel
nädalal kahtlustus kehalises väärkohtlemises. Poolteist päeva ministriametit pidanud Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust, kui Eesti Ekspress ja Eesti
Päevaleht kirjutasid, et tuttavate väitel
on Kuusik aastaid oma endise abikaasa
kallal vägivallatsenud. „Mina saan öelda
niipalju, et ses kahtlustuse esitamise asjaolus pole midagi dramaatilist, see on
menetluses tarvilik samm,“ ütles Kuusik
ERRile antud kommentaaris. EKRE esimees Mart Helme, kes hiljuti väitis, et
Kuusiku suhtes tekkinud kahtlused on
kokku kukkunud, ei soovinud eile ERRile
Kuusikule kahtlustuse esitamist kommenteerida. OHTULEHT.EE

UUDISED.OHTULEHT.EE

Justiitsminister Raivo Aeg saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. Justiitsministri sõnul ei täida
need keelud tänapäeval oma eesmärki.
2019. aasta riigikogu valimiste eel esitati
politseile 47 selgitustaotlust poliitilise
välireklaami keelu kohta ning 32 teadet
poliitilise välireklaami keelu võimaliku
rikkumise kohta. Teine piirang, mida
soovitakse kaotada, on valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. See on kehtinud 1994. aastast ja ajale jalgu jäänud,
kuna üha rohkem inimesi eelhääletab
ajal, mil aktiivne agitatsioon on lubatud.
OHTULEHT.EE

Juhataja Dannar Leitmaa
Tel 614 4013
dannar.leitmaa@ohtuleht.ee
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Mati Hiis

Justiitsminister Raivo
Aeg tahab valimisreklaami keelu tühistada

Erakogu

Haruldase haigusega tüdrukule
on annetatud miljon eurot
Haruldase geenihaigusega Eesti tüdruk Annabel (pildil) vajab elu päästmiseks maailma kalleimat ravimit,
mis maksab üle 1,7 miljoni euro. Teisipäeval teatas SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, et keskpäevaks oli
kolmekuuse tüdruku raviks kogutud 1 014 254 eurot.
Seejuures pole arvestatud neid annetusi, mis tehti tasulisele telefoninumbrile helistades. Need andmed
loodab lastefond kätte saada kolmapäeval. Seni suurim annetus on 22 000 eurot. Annetuse tegemiseks
vajaliku info leiab veebilehelt www.lastefond.ee. OHTULEHT.EE

Gaasiseadmete kontroll saab
ilmselt kohustuslikuks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab ette määrust, mis jõustumisel nõuab
gaasiseadmete kontrolli iga kolme aasta tagant. Eestis on tuhandeid korterelamuid, mille gaasiboilereid
pole kunagi kontrollitud. Alates 2015. aastast nõutakse neile seadmetele küll erakorralist auditit, kuid ettevõtteid, kes niisugust auditit teha võivad, on Eestis
ainult kaks, kirjutab ERR. Perioodilisi kontrolle saaks
teha umbes 20 ettevõtet. OHTULEHT.EE

OHTULEHT.EE
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loe ja kommenteeri

PUHAS EESTI TOIT POLE
KÕIGILE KÄTTESAADAV:
vaid viiendik
eestlastest
saab süüa,
mida hing
ihkab

VAENE
RAHVAS:

Eestlane eelistab
traditsioonilist toitu

Ehkki riigikontrolli toiduohutuse audit näitas, et Eesti toit
on välismaisest mitu korda puhtam, selgus toiduliidu ostukäitumise uuringust, et kodumaine kaup pole meie inimestele sageli kättesaadav: puudu jääb nii ostujõust kui
ka kaubavalikust.
LIINA HALLIK
liina.hallik@ohtuleht.ee

Toiduliidu tellitud ning Emori
poolt teoks tehtud ostukäitumise
uuring selgitas välja, mille põhjal
tarbijad ostuotsuseid langetavad,
kui palju oste ette plaanitakse ning
kuidas on need trendid viimase
aasta jooksul muutunud. Toiduliidu juht Sirje Potisepp märgib,
et ehkki 83 protsenti eestlastest
eelistab eestimaist, ei suudeta seda alati osta. „Hinges ja südames
on eestimaise eelistus suurem kui
tegelikes ostudes, mida dikteerib
suuresti rahakott.“
Talle teeb muret, et Eesti toidu varasemate aastate hinnaeelis
on hakanud kaduma. „Ka Eesti toidu hinnad on tõusuteel ning meie
tootjatel on selliste suurte põllumajandusriikidega nagu Poola ja
Leedu raske konkureerida.“
Emori uuringuekspert Aivar
Voog lisab, et Eesti kauba ostmist
võivad pärssida ka mitmed tegurid – nimelt ei ole kodumaist toitu igas tootekategoorias alati saada. Poodides pakutavas sortimendis on Eesti kaupa vaid 59 protsenti. Ka Voogi sõnul on oluline

hinnafaktor. „Kui Eesti kaup maksab kolm korda rohkem, on loomulik, et otsus langetatakse välismaise kasuks.“
Potisepa sõnul on Eestis neid,
kes saavad alati osta seda, mida
tahavad, vaid viiendik. Sama palju on tarbijaid, kes ei või endale ihaldusväärset kaupa pea kunagi lubada, vaid peavad vaatama, mida rahakott välja kannatab. „Ja 60 protsenti on neid, kes
otsivad sooduspakkumisi. Koguni pool kõigist toiduainetest müüakse ära sooduspakkumiste ajal.“
Tema kinnitusel on inimesed
muutunud märksa ratsionaalsemateks. „On näha, et üha rohkem
planeeritakse oste ette ning poes
käiakse mõnevõrra harvemini. See
ei ole nii väga soov ja tahe, vaid
eluline vajadus, et kulud ja tulud
kattuksid. Ehkki majanduskasv on
laes ja öeldakse, et Eesti inimesed ei ole kunagi elanud nii hästi kui praegu, ei ole tarbijate hinnatundlikkus kuhugi kadunud.“
Kuigi palgad on tõusnud, ei
tunneta inimesed sissetuleku kasvu, sest tõusnud on ka kõik muud
kulud. „Eesti inimeste esmatarbekulud moodustavad 46 prot-

Toiduainetetööstuse
liidu juht Sirje Potisepp
ütleb, et neid inimesi,
kes saavad alati osta
seda, mida tahavad, on
vaid viiendik.

„Traditsioonilised maitse
d on endistviisi au
sees,“ sõnab CO OP i tur
undusjuht Andres
Lember, kelle sõnul ei
maksa fookust kaotada väikeste, kuid häälek
ate kliendigruppide
nõudmiste peale. „2018.
aastal müüsime
majoneesisalateid 2262
tonni ja toorsalateid 629 tonni. Eesti inim
ene lihtsalt armastab klassikalist kartulisal
atit.“ Lemberi sõnul
kasvas mullu kõige roh
kem valmistoidu ostmine (16 protsenti), ent
tunamullusest
enam osteti ka puu- ja
juurvilju ning leibasaia. „Loodetavasti ost
etakse puu- ja juurvilju ka pärast toiduohutus
auditi avaldamist,“
muigab toiduliidu juht
Sirje Potisepp „Kes
kardab, ostku Eesti puu
- ja juurvilju. Neid
kontrollitakse kogu aeg
ja need on puhtamad. Ja toituge mitme
kesiselt. Ei ole vaja
süüa viis kilo viinamarju
.“

senti sissetulekust, samas kui Euroopa Liidu keskmine on 29 protsenti,“ sõnab Potisepp. Emori
uuringu põhjal osutus hind ostu
puhul kõige olulisemaks faktoriks
juustu, õlu, värske sealiha ja valmis lihatoodete puhul. Vähem
kaaluti seda puljongi, värskete salatite ning kondiitritoodete ja jahu ostul. Konkreetset tootemarki
eelistati jahu, ketšupi ja piima ostmisel. Kondiitritoodete, smuutide ja valmistoitude ostmisel tootemarki ei kaalutud ning otsus
tehti poeriiuli juures.

Poes käiakse harvem
Voog märgib, et kui kümmekond aastat tagasi käidi poes ligi
viis korda nädalas, siis nüüd on

see langenud kahele–kolmele korrale
nädalas. Sageli minnakse toidukauplusse veelgi harvem. Ostetakse ikka sama kaupa, mis aastaid tagasi. Voogi sõnul planeeritakse endiselt pea
100 protsenti ette piimatoodete ja leivasaiatoodete ostmist.
„Planeerima on hakatud ka valmistoitude
ostu, mis varem oli eranditult impulsiivne. Impulsiivselt ostetakse
senini maiustusi ja pagaritooteid. Samas on
planeeritud ostuks muutunud õlu,
mida veel neli–viis aastat tagasi
haarati poest kaasa impulsi ajel.“
Kui planeeritud ostu puhul on
tähtis harjumus, konkreetse toote
maitse, usaldusväärne kaubamärk,
koostis, tervislikkus, aga ka odavaim hind, siis impulsiivostude puhul mängib peale soodsa hinna rolli toidu värskus, säilivusaeg ning
soov proovida midagi uut. Samas
ei maksa tootjatel uudsusega ka
liiale minna. „Oli periood, kus jogurteid tehti väga ootamatutes
maitsekooslustes, et huvi äratada,“ märgib Voog. „Aga inimesed
ostavad enamasti ikka kahte–kolme maitset. Kunstlikult variatiivsuse ülevalhoidmine on kulukas.“

PRESIDENT ILVES: minister Kingo räägib rumalusi
IT- ja väliskaubandusminister Kert
Kingo (pildil) ütles esmaspäeval
Vikerraadio saates „Uudis+“, et
jälgib välisreisidel ainult eesti keeles kõneldes Lennart Meri eeskuju.
President Toomas Hendrik Ilves
(pildil) nimetab seda valeks.
EKRE liikmelt Kert Kingolt küsiti
raadiosaates 24. mail Postimehes
ilmunud artikli kohta, milles kirjutati,
et vastne minister kavatseb välisreisidel käia võimalikult vähe ning kui
tõesti peab minema, räägib ainult
eesti keeles, kasutades suhtlemiseks tõlki.
„Juhin tähelepanu, et president
Lennart Meri rääkis alati eesti keeles – vaatamata sellele, et ta valdas
veel kolme või nelja keelt. Võõrkeeles suhtles ainult nende isikutega,
keda ta väga hästi tundis ja kes olid
ta head sõbrad,“ põhjendas Kingo.

Teet Malsroos

Tiit Tamme

Ta lisas: „Ma ei leia, et eesti keeles suhtlemine oleks midagi valet,
sest tegu on spetsiifilise sõnavaraga,“ põhjendas Kingo. „Selleks, et ei
tekiks olukorda, kus tõlkes läheks
kaduma olulisi vestluse detaile, on
ainuõige ja väga vastutustundlik suhelda tõlgi vahendusel, et saada selge ülevaade.“

President Toomas Hendrik Ilves
peab Kingo väidet, nagu oleks president Lennart Meri rääkinud välismaal
vaid eesti keeles, naeruväärseks.
„On rumal väita midagi, mis pole
üksnes vale, vaid on ka nii hõlpsasti
ümberlükatav. Kümned Eesti diplomaadid, kes läbi aastate president
Meri saatsid, võivad kinnitada, et

väide on absoluutselt vale,“ säutsus
Ilves Twitteris.
Ta töötas koos Meriga aastatel
1990–2001. „Kõik, kes temaga koos
töötasid, teadsid, et ta rääkis alati
oma vestluskaaslase keeles või siis
inglise keeles, kui viimane ei olnud
prantsuse, saksa, vene või soome
keele kõneleja.“
Twitteri-lõimes nõustub Ilvesega
ka Briti ajakirjanik Edward Lucas.
„Ma tundsin president Meri päris
hästi. See on tõeline mõttetus, Toomas Ilvesel on õigus,“ säutsus ta.
Tallinnas töötanud endine Raadio Vaba Euroopa ajakirjanik Mel
Huang meenutas Twitteris Ilvesele
vastates, kuidas Meri läks ühel konverentsil inglise keele pealt sujuvalt
üle prantsuse keelele ja ametlik
sünkroontõlk vandus selle peale
kuuldavalt. OHTULEHT.EE
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UUS MUDEL

6914

5804

75 €

6103

0404

91 €

93 €

Püsivalt
lahe!

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub.

6102

2004

REKLAAM

Kaasaegne töömees vajab
kaasaegset töörõivast.
SNICKERS Workwear New Generation
tööpükstel on suuremat liikumisvabadust
andvad materjalid ja mugavam lõige.
Tule proovi uusi suviseid tööpükse
ja ägedaid T-särke.

6134

6604

111 €

Kui ostad ükskõik millised
SNICKERS Workwear FLEXI Work
tööpüksid tavahinnaga, anname
sulle pikkade varrukatega
POLOSÄRGI

6600

Kampaania kestab kuni
tasuta pusasid jätkub.
Kampaania ei kehti
www.tamrex.ee e-poes
ja Snickers Workwear
laste pükste ostu puhul.

2530

Hi-Vis
T-särk

26 €

art 2607/5104 (väärtus 40 €)

MAKSIMAALNE
LIIKUMISVABADUS

2580

FLEXI Work tööpüksid tõstavad töömugavuse
ja paindlikkuse täiesti uuele tasemele. Keha liikumist
arvestav tipptasemel disain ja õhku läbilaskev elastne,
tugev ja ülimalt mugav Cordura® stretškangas tagavad
maksimaalse liikumisvabaduse ja ventilatsiooni.

UUS VÄRV

3D prinditud
logoga
T-särk

TASUTA

4000
0600

6905

0400
3400

18 €

6904

97 €

6933

8704

5804

TAMREX OHUTUSE OÜ

100 €

6604

114 €

8704

8604

9504

5804

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

3

Kolmapäev, 12. juuni 2019 U U D ISE D

Lääne-Tallinna keskhaigla / Facebook

VAIMUHAIGED TUNNISTATAKS
Sundravi võinuks ära hoida
ÕNN: Tallinnas sündisid kolmikud Darina, Jesenia ja Daniil. Viimati
sündisid kolmikud Pelgulinna sünnitusmajas kolme aasta eest.

KOLM KORDA ROHKEM RÕÕMU
JA MURET: mida tähendab,
kui perre sünnivad mitmikud
KRISTJAN VÄLI
kristjan.vali@ohtuleht.ee

„Esimene reaktsioon oli
ikkagi šokk: ei või olla,“
rääkis kolmikud sünnitanud naine arstidele: ta ei
suutnud esialgu uskuda, et
see harvaesinev õnn tuli
just nimelt tema perekonna õuele.
Maikuu viimasel pühapäeval
sündisid Tallinnas Pelgulinna
sünnitusmajas kolmikud – kaks
tüdrukut ja poiss. Darina, Jesenia ja Daniil soovivad rahu ja
vaikust, et koos vanematega olla ja elu esimestest päevadest
täit rõõmu tunda. Haigla personal vahendab, et vastsündinud
kolmikute vanemad on tagasihoidlikud inimesed, mistõttu ei
soovi nad ka avalikkuse tähelepanu.
Vastne kolmikute ema rääkis
arstidele, et sai kolme lapse
ootusest teada kolmandal ultraheliuuringul. „Teisel uuringul
öeldi, et saame kaksikud, kolmandal korral nähti, et lapsi on
hoopis kolm,“ ütles naine, kel on
suguvõsas varem kaksikuid olnud. „Esimene reaktsioon oli ikkagi šokk: ei või olla,“ muigas ta.
Nii ema kui ka lapsed tunnevad
end hästi ja harjuvad uue olukorraga. Kodus on pisikesi ootamas 11aastane õde.
Mis seal salata – mitmikke
sünnib siinmail tõesti harva.
2017. aastal sündisid Eestis kolmikud neljale inimesele, 2016.
aastal kolmele ja 2015. aastal
ühele. 2014. aastal kolmikuid
Eestis ei sündinud. Nelikuid on
Eestis sündinud teadaolevalt vaid
ühel korral, kui 2017. aasta 9.bjuulil nägid Tallinna keskhaiglas ilmavalgust Loore, Luise, Leene
ja Lagle. Tartu ülikooli kliinilise
meditsiini instituudi kliinilise
geneetika professor Katrin Õunap kommenteeris sündi toona
kui erakordselt haruldast sündmust. Ta märkis, et mitmike taga on tihtipeale kunstlik viljastamine, kuid mitmikke võib saa-

da ka traditsioonilisel moel. Kaksikuid sünnib igal aastal paarisaja ringis.
Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuht Heli Rannu ütleb, et mitmike sünni juures on
terve trobikond lisajõude. „Kolmikute sünd on haigla personali jaoks harukordne ja väga eriline sündmus. Kui tavaliselt viibib normaalselt kulgeva sünnituse juures üks ämmaemand, siis
kolmikute puhul mitmekordistub ka abivägi. Kuna tegu oli keisrilõikega, siis lisaks kolmele ämmaemandale olid meeskonnas
otse loomulikult ka naistearstid
ja lastearst,“ rääkis Rannu.

Kordades rohkem
rõõmu ja muret
Eestis on mitmike perekonnad loonud omaette kogukonna. 2017. aastal loodi MTÜ Eesti Mitmikud, mille eesmärk on
jagada infot mitmikega seotud
tegevuste kohta. Pöördusime kogukonna poole, et uurida, millised on perede mured ja rõõmud.
Muresid on pigem vähe. Haiglate töötajad on üldiselt (mõningate eranditega) vägagi abivalmid ja hoolivad. Ka omavalitsus
toetab enamasti nõu ja jõuga.
Küll on paljude jaoks kitsaskoht
kaksikute sünnitoetuse küsimus
– nimelt pole riigi jaoks kaksikud mitmikud. Kaksikute vanemad saavad sünnitoetust ühe
lapse kohta 320 eurot ehk kokku 640 eurot. Kolmikute ja nelikute puhul on sünnitoetus 1000
eurot lapse kohta. Rahasüst teeb
lapsevanemate elu märgatavalt
kergemaks. „Kulutused on ju siiski topelt. Vahel isegi veel suuremad. Kuna kahe järjestikuse lapsega saad tihti kasutada samu
riideid, vankrit, turvahälli, siis
kaksikute puhul on sul vaja kõike topelt. Lisaks rahalisele poolele võiks kaksikute puhul võimaldada ka isale palju pikemat
isapuhkust, sest kaks imikut esimeste lastena oli minule ikka alguses päris keeruline,“ räägib
Annika.

Seaduse järgi saab vaimselt ebastabiilseid ning üldsusele ohtlikke isikuid psühhiaatrilisele sundravile saata
ainult kohtuotsuse alusel. Mida teha aga siis, kui
lähedane või pereliige kannatab sõltuvus- või muu
häire all, mis muudab ta ohtlikuks nii endale kui ka
teistele, ent arstid leiavad, et tema ravi ei ole vältimatu? Valdkond on nii keeruline, et psühhiaatrid seda
kommenteerida ei söanda, nentides, et psühhiaatriline sundravi on liiga lai ja põhjalikult läbi arutamata
teema, et seda meedias käsitleda.
LIINA HALLIK
liina.hallik@ohtuleht.ee

Mullu veebruaris kägistas
kanepi- ja amfetamiiniuimas
Mart (nimi muudetud) oma isa
surnuks ning üritas surnukehaga vahekorda astuda. Perekond oli üritanud ränga narkosõltuvusega meest juba aastaid
ravile saata, kuid arstid leidsid,
et ta pole kellelegi ohtlik. 2010.
aastal tabas Marti (35) põlvevigastus, misjärel hakkas ta valu vaigistamiseks kasutama
meelemürke. „Temast sai kanepi liigtarvitaja ja ta muutus
täiesti teiseks inimeseks. Vägivaldseks muutus ta 2016. aastal,“ tõdes Mardi õde tunnistajapingis.
Ehkki Mart üritas vanemate eest sõltuvust varjata, kasutas ta laia valikut meelemürke
valuvaigistitest ja alkoholist
marihuaana ja amfetamiinini
välja. 2016. aastal peksis ta segi vanemate suvila ja valas selle kütusega üle. Mardi ema hakkas poja vägivallapurskeid kartma ning kolis perest eemale.
Isa jäi siiski pojaga. 2017. aas-

ta novembris ründas poeg isa.
Õde üritas Marti võimalikult
pikaks ajaks vaimuhaiglasse ravile saada, käis ka seal palumas, et venda välja ei lastaks,
kuid arstid ütlesid, et Marti pole võimalik kinni hoida, kuna
ta on normaalne. Veebruaris
2018, kolm kuud pärast esimest
rünnakut ja õe tagasilükatud
palvet venda haiglas hoida, saabus traagiline lõppmäng.

Sundravi alles pärast
traagilisi juhtumeid
Detsembris 2016 saatis Viru maakohus psühhiaatriahaiglasse sundravile Daniili, kes oli
sama aasta suvel surnuks pussitanud oma õigeusu preestrist
isa. Süüdistuse järgi lõi Daniil
(20) ööl vastu 21. juunit 2016
oma Narva kodus 49aastast isa
korduvalt noaga ja lahkus seejärel korterist. Kiirabi toimetas
raskelt viga saanud isa haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud
tema elu päästa.
Seitse aastat tagasi süüdistati Sillamäel toime pandud
mõrvas Maksimi. Süüdistuse
järgi peksis toona 17aastane
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KUI MAATRIKS VÕTAB ÜLE:

Käskivad hääled peas võivad sundida nii
tapma kui ka vägistama.

Šokiteraapiat tänapäeval enam ei kasutata. Küll aga on peetud
vajalikuks seaduses eraldi välja tuua, et sundravil viibiva isikuga
ei tohi teha kliinilisi katseid, katsetada uusi ravimeid ega ravimeetodeid.

noormees 2012. aasta septembris Sõtke tänaval asuva maja
korteris 36aastast meest. Seejärel talutas noormees kannatanu korterist välja tänavale,
vedas ta maja taha ning lõi korduvalt noaga. Mehe surnukeha avastati järgmisel päeval.
Pärast tapatööd naasis Maksim Sõtke tänava korterisse,
kus lõi korteriukse avanud 65aastast meest noaga ning lahkus
seejärel korterist.
Viru maakohus saatis Maksimi psühhiaatrilisele sundravile, mis kestis kolm ja pool
aastat. Ravi lõpetati, kuna arstide hinnangul oli patsient tervenenud. Pärast seda määrati
Maksimile prokuratuuri taotlusel kohtupsühhiaatria-

kohtupsühholoogia kompleksekspertiis, mis kinnitas, et Maksim on võimeline osalema kohtuistungil ja kandma vanglakaristust ega vaja psühhiaatrilist sundravi.

Kõiki vaimuhaigeid
ei saadeta ravile
Tänavu jaanuaris selgitas
ühe mehe tapmises ja kahe naise vägistamises süüdistatav Enriko Nurm kohtunikule, et ründas möödunud aastal Tallinna
vanglas kolm korda vangivalvureid sellepärast, et nood üritasid teda „maatriksi kaudu mõjutada“. Salapärase maatriksi
mõjuga selgitas Nurm ka oma
kõige rängemaid kuritegusid ehk jõhkrat mõrva

Teet Malsroos

TRAAGILINE LÕPP: 2017. aasta detsembris tulistas politseinik Tallinnas Vabaduse väljakul
nugadega vehkinud paljasjalgset meest, kes hiljem suri.
Hiljem selgus, et ta kannatas
raske psüühikahäire käes.

ja vägistamisi: kuna maatriks
olevat aastaid kontrollinud tema ja ta lähedaste elu, läks ta
kättemaksuks maatriksile tapma ja vägistama.
Kolme eksperdi tehtud kordusekspertiis leidis, et tegu on
simulandiga. Ekspertide sõnul
oli Nurm vaimselt täiesti terve mees, kes kogu maatriksijutu lihtsalt välja mõtles. „Nurme väited mõjutamisest ja
meelte-kuulmispetetest on
hinnatavad teeskluse ehk simulatsioonina,“ seisab ekspertiisi kokkuvõttes.
Oktoobris 2017 vehkis paljasjalgne Jaanus (33) Tallinnas Vabaduse väljakul nugadega. Sündmuskohale saabunud korrakaitsjad käskisid noad

maha panna, kuid Jaanus eiras käsku ning hakkas politseinike poole liikuma. Politseinikud tegi hoiatuslasud,
millele Jaanus ei reageerinud,
misjärel üks korravalvuritest
teda tulistas.
Raskelt viga saanud Jaanus
suri hiljem haiglas. Ekspertiis
tuvastas, et Jaanusel oli süvenev psüühikahäire, millega
kaasnes kõrge risk nii endale
kui ka teistele viga teha. Kohtuarst-psühhiaater kinnitas
ekspertiisis, et sellise inimese
käitumist ei saa suunata sõnade ega hoiatusvõtetega.

Sundravi kohaldamise
otsustab kohtunik

amet
president
riigikogu esimees
riigikogu aseesimees
riigikogu aseesimees
haridusminister
sotsiaalminister
rahvastikuminister
riigihalduse minister
justiitsminister
majandusminister
keskkonnaminister
välisminister
siseminister
IT- ja väliskaubandusminister
kultuuriminister
rahandusminiser
peaminister
kaitseminister
maaeluminister
Tallinna linnapea
Tartu linnapea
Pärnu linnapea
Narva linnapea

nimi
Kersti Kaljulaid
Henn Põlluaas
Helir-Valdor Seeder
Siim Kallas
Mailis Reps
Tanel Kiik
Riina Solman
Jaak Aab
Raivo Aeg
Taavi Aas
Rene Kokk
Urmas Reinsalu
Mart Helme
Kert Kingo
Tõnis Lukas
Martin Helme
Jüri Ratas
Jüri Luik
Mart Järvik
Mihhail Kõlvart
Urmas Klaas
Romek Kosenkranius
Aleksei Jefgrafov

aastatulu 2018
215156,57
47448,00
56655,39
93699,3
70369,88
45112,09
43511,75
73515,79
103184,36
98746,94
16045
54465,46
56332,11
pole teatanud
pole teatanud
73605,64
64001,58
54590,74
6018,28
94480,85
68560,73
50218,1
pole teatanud

kohustused
0
15884
10846
0
186204
164771
159365
130925
103834
100563
60758
50000
31000

kinnistuid
6
2
3
3
4
1
3
1
5
5
1
2
6

0
0
0
0
301469
37751
0

2
4
1
4
4
3

President teenis mullu ligi 18 000 eurot kuus
Martin Ahven

Värskelt avaldatud kõrgemate
riigitegelaste majanduslike huvide deklaratsioonidest selgub, et
president Kersti Kaljulaid (pildil) teenis 2018. aastal kuus
keskmiselt ligi 18 000 eurot,
millest märkimisväärse osa
moodustab Euroopa Kontrollikojast senini iga kuu makstav
lahkumishüvitis.
Samas tuli värske maaeluminister Mart Järvik (EKRE) deklaratsiooni andmetel toime 501 euroga kuus. Enne ministritoolile
istumist oli ta 16 aastat Järvakandi
vallavanem. Järvik on terve elu tegelnud ettevõtlusega. Pärast vallavanema ametikohustuste lõppu
2018. aastal võttis ta aja maha
ega käinud tööl. „Ma olin töötu

pärast seda, kui vallavanema ameti maha panin. Ja aastate eest
sain kompensatsiooni. Tegin kodutalus töid, mis mul 16 aasta
jooksul tegemata olid jäänud.
Pühendusin kodumajapidamisele.
Selles ei ole midagi imelikku,“ selgitab Järvik.
Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvart peab arvestama, et tal on
välja toodud nimekirjas kõige suurem võlakoormus – ligi 300 000
eurot. „Ostsin maja ja hiljem tuli
seal remonti teha,“ märgib ta.
Majaost toimus 2013. aastal.
Kui Õhtuleht koostas kaks aastat tagasi samalaadse edetabeli,
oli suurim võlakoormus ehk
335 081 eurot reformierakondlasel
Taavi Rõivasel. OHTULEHT.EE

TULE JA TÖÖTA TUGEVAS EESTI ETTEVÕTTES!
KANDIDEERI

ATS TEHNIKUKS!
Kandideeri julgesti –
sa ei pea planeeritud suvepuhkusest loobuma!
TAMREX pakub:

ATS-tehniku ülesanneteks on:

• head tööandjat ja kindlat töökohta;
• S¦HYDVWW¸¸DHJD(5
• igakuist stabiilset töötasu  € bruto
ȜN¦WWH 
• sportimise- ja/või tervisekompensatsiooni 300 € aastas;
• vabu õhtuid ja vabu nädalavahetusi:
• meeldivaid töökaaslasi ja ühtehoidvat
kollektiivi;
• meeldejäävaid ühisüritusi, sh suvepidu,
talvepäevad, teatrikülastused jms
• väga häid töötingimusi:
• kaasaegsed puhke- ja pesuruumid;
• tippklassi tööriided- ja jalanõud;
• tasuta kohv/tee jne;

• automaatse tulekahjusignalisatsiooni
$76 SDLJDOGXVKRROGXVNRQWUROO
ja rikete kõrvaldamine;
• tehniliste küsimuste lahendamine
objektil;
• klientide nõustamine objektil;
• hooldus- ja kontrollaktide korrektne
täitmine.

TULEOHUTUS TÖÖOHUTUS TEENUSED

Prokuratuuri pressinõuniku Jelena Filippova sõnul kohaldatakse psühhiaatrilist sundravi juhul, kui isik on pannud
õigusvastase teo toime süüdimatus seisundis või kui ta on
pärast kohtuotsuse tegemist,
ent enne karistuse ärakandmist jäänud vaimuhaigeks või
nõdrameelseks. „Ka siis, kui
tal on tekkinud muu raske
psüühikahäire või kui tal on
nimetatud seisund tuvastatud
kohtueelse menetluse või koh-

tumenetluse ajal, ta on ohtlik
endale ja ühiskonnale ning vajab psühhiaatrilist sundravi.
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise otsustab kohtunik
ainuisikuliselt,“ rääkis Filippova.
Psühhiaatrilise abi seadus
ütleb, et psühhiaatrilist abi antakse vaba tahte avalduse alusel – isiku soovil või teadval
nõusolekul. Psüühikahäirega
isiku ravi ilma tema nõusolekuta on lubatud ainult juhul,
kui tal on raske psüühikahäire,
mis piirab tema võimet oma
käitumisest aru saada või seda juhtida, haiglaravita ohustab ta iseenda või teiste elu,
tervist või julgeolekut ning
muu psühhiaatriline abi ei ole
küllaldane. Tahtest olenematut ravi võib kohaldada üksnes
kohtumääruse alusel.
Kui on otsene oht, et psüühikahäirega inimene vigastab
ennast või ründab teisi, võib
meeltesegaduses inimese ka
näiteks kinni siduda või käeraudu panna. Samuti võib talla rahutussümptomite leevendamiseks vägisi ravimeid anda.
Ilma kohtu määruseta võib
sundravi kohaldada juhul, kui
see on vältimatu inimene enda või teiste kaitseks ja kohtu
määrust pole võimalik piisavalt ruttu saada. Sel juhul teeb
otsuse haigla psühhiaater.
Selline ravi ei tohi kesta üle
48btunni.

Riigi- ja linnajuhtide mullune sissetulek ja deklareeritud vara

Andmeanalüüs: Margus Järv

SE SAGELI TERVEKS.
mitu räiget tapmist

Kolmapäev, 12. juuni 2019 U U D ISE D

Vida Press

Kandideeri, kui sul on
• hea tehniline taip ja
positiivne ellusuhtumine;
• vähemalt 2aastane tehnilise töö kogemus
ühes ettevõttes;
• väga hea eesti keele oskus
ja B-kategooria juhiluba.
• Kasuks tulevad elektroonika
või elektrialased teadmised.

Töökoht:/DNL7DOOLQQ REMHNWLGN·LNMDO¾OH(HVWL
Tööaeg: täistööaeg
Ootame Sinu CV-d kuni .
CV saada läbi CV-Keskuse, CV-Online või aadressile diana@tamrex.ee
Lisainfo: ATS osakonna juhataja Mati Lättekivi, telefon 5662 9956
TAMREX OHUTUSE OÜ
Pärnu mnt 130, 11313 Tallinn

TULEOHUTUS • TÖÖOHUTUS • TEENUSED
•

reg nr 10590451

•

tel 654 9900

•

faks 654 9901

•

tamrex@tamrex.ee

•

www.tamrex.ee
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Tiina Kõrtsini

MOSLEMIST VANGI SUUR MURE: ilma
kellata ei saa õigel ajal palvetada
Vangide kaebused koormavad kohtusüsteemi
Jörgen Norkroos

Assar Paulus ei
pääsenud enne
tähtaega vanglast
Eesti kuritegelikus ilmas tuntud
Assar Paulus (pildil) peab jääma
edasi vanglasse, kuna riigikohus ei
võtnud arutada tema kaebust varasemale kohtuotsusele, millega ta
jäeti enne tähtaega vabastamata.
Riigikohus ei võtnud läinud nädalal menetlusse Assar Pauluse
määruskaebust Tartu ringkonnakohtu otsusele.
Mullu detsembris esitas Viru
vangla Viru maakohtule materjalid
Assar Pauluse vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks. Arvestades Pauluse ohtlikkuse taset ning uue kuriteo toimepanemise tõenäosust, ei toetanud
vangla tema tingimisi enne tähtaega vabastamist. Tänavu veebruaris otsustas Viru maakohus
Eesti kuritegelikus ilmas tuntud
Paulust enne tähtaega vanglast
mitte vabastada, kuna tal on kandmata rohkem kui kaks aastat talle
määratud karistusest ning uue kuriteo toimepanemise risk pole piisavalt maandatud, kirjutas ERR.
Viru maakohus mõistis 2016.
aasta novembris Paulusele liitkaristuseks seitse aastat vangistust.
Maakohus tunnistas Pauluse süüdi Ida-Viru narkojõugu rahastamises. SIIM RANDLA

Maksu- ja tolliamet

KRISTJAN VÄLI
kristjan.vali@ohtuleht.ee

Viru vangla kinnipeetaval
on suur mure: ramadaani
ajal ehk moslemite paastukuul peab ta mitu korda
päevas ja kindlal kellaajal
palvetama, ent kinnimaja
kitsas kambris pole tal
kella. Muresid on muidki
– kuna ta tohib ramadaani ajal süüa alles pärast
päikeseloojangut, siis on
toit selleks ajaks külmaks
läinud.
Ei ole ebatavaline, et vangid
tunnevad, et neile on liiga tehtud. Paljud neist ei jää käed rüpes ootama, vaid pöörduvad õigluse leidmiseks kohtu poole. Viru vangla moslemist kinnipeetav pöördus sel kevadel Tartu
halduskohtu poole suisa terve
murede nimekirjaga. Enamik
neist on seotud moslemite püha paastukuu ehk ramadaaniga.
2018. aasta suvest üksikkongis istunud vangi kõige suurem
probleem puudutab hügieeni:
ta peab enne igat palvust täitma pesemisrituaali, mille ajal
tuleb jalad puhtaks küürida.
Dušši saab ta kasutada aga ainult ühe palvuse eel, ülejäänud
neljal korral mitte. Ülejäänud
kordadel kasutab ta pesemiseks
pisikest kraanikaussi, aga see
tekitab ebamugavust. Jala tõstmine on valulik, kohati isegi
võimatu.

Vangidel palju muresid

Toll leidis üle
miljoni salasigareti
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Narva piiripunktis leidsid maksuja tolliameti (MTA) töötajad mai
keskel väikebussist 1 008 000
Valgevene maksumärkidega sigaretti NZ 10 (pildil).
Venemaalt Eestisse tulnud kaubiku Volkswagen Crafter juht deklareeris kaubana elektroonsed
dioodid ja mootorsõidukite õhufiltrid, mis asusid sõiduki kaubaruumis pappkarpides. Kaubiku läbivalgustus näitas, et õhufiltrite
asemel olid kõikides pappkarpides
filtrite karkassid, millesse olid peidetud salasigaretid.
MTA uurimisosakonna juhataja
Rain Kuusi sõnul on viimastel aastatel suurtes kogustes salasigarettide avastamine vähenenud, kuna
tolliametnikud teevad head tööd ja
tänu sellele on ka proovijaid aina
vähem. „Tõhusamale tollikontrollile on kaasa aidanud nii uute röntgenseadmete soetamine, tollikoerte kasutamine kui ka hea riskianalüüs,“ lisas Kuus.
MTA uurimisosakond alustas
sigarettide salakaubaveo tunnustel kriminaalmenetlust, mida juhib
Viru ringkonnaprokuratuur.
OHTULEHT.EE

Teine mure on toit. Kui päike on väljas, siis ei tohi ramadaani ajal süüa. Pärast päikeseloojangut on päeva jooksul
toodud toit külmaks läinud,
kongis puudub aga toidu soojendamise võimalus. Kõigele
lisaks pole üksikkongis kella,
mistõttu vangil on väga keeruline teada, millal täpselt palvetama peab.
Kõigi nende probleemide lahendamiseks pöördus kõnealu-

MILLAL
PALVETADA?

Viru vangla kinnipeetaval on suur mure:
ramadaani ajal ehk
moslemite paastukuul
peab ta mitu korda
päevas ja kindlal
kellaajal palvetama,
ent kinnimaja kitsas
kambris pole tal kella.
Pildil Viru vangla
kamber.

ne kinnipeetav ka vangla ja kohtu poole.
Tartu halduskohus tutvus
vangi muredega, kuid teda aidata ei saa. Nimelt kiirustas
kinnipeetav kohtu poole pöördumisega. Vanglal on veel aega, et tema muredega tegelda.
Alles siis, kui Viru vangla keeldub talle vastu tulemast ja sellekohase otsuse väljastab, saab
kinnipeetav vaide esitada ja
kohtusse pöörduda.
Tihtipeale on vangide mured vägagi kummalised. Mullu
suvel esitas Tartu vangla kinnipeetav mittevaralise kahju
hüvitamise taotluse, milles nõudis 150 eurot, sest vangla ei taganud talle juuksuriteenust.
Lõikus polnud aga lihtsalt ilu
pärast, vaid oli arsti ette kirjutatud. Nimelt oli mehel tekkinud kõõm ja lööve.

Vang kaebas, et pikad juuksed tekitasid talle üksjagu kannatusi, mistõttu probleem aina süvenes ning olukord põhjustas talle füüsilist valu ja
äärmist ebameeldivust. Kohus
rahuldas mehe kaebuse osaliselt ja talle mõisteti välja 75
eurot.

Seksuaalkurjategijatel
keelati telefoni
kasutada
2017. aasta detsembris pöördus Viru vangla kinnipeetav
vangla poole sooviga soetada
kalkulaator. Nimelt soovis vang
tegelda aktsia- ja valuutaturu
tehnoanalüüsiga, mistõttu oli
tal vaja teha keerulisi arvutusi. Vangla aga keeldus, tuues
välja, et kalkulaatorist võib teha külmrelva. Vang pöördus
kohtu poole, aga jäi kaotajaks.

Mullu novembris pöördus
Tartu vangla juhtkonna ja hiljem ka kohtu poole kinnipeetav,
kes tundis, et temaga on käitutud ebaõiglaselt. Nimelt on vanglas telefoni kasutamise järjekord
vangide endi teha ja kaebaja oli
hakanud oma nõu ja jõuga asja
korraldama. Ehk – tema otsustas ainuisikuliselt, kes helistada tohib ja kes mitte.
Korraldus kujunes aga võrdlemisi ebavõrdseks: seksuaalkurjategijad ei tohtinud enam
üldse telefoni kasutada, aga temal endal mingeid piiranguid
polnud. Despootlikust korraldusest sai kaasvangidel aga ühel
hetkel villand, mistõttu läks telefonijärjekorras kakluseks.
Vangla isehakanud sideoperaator viidi kartsa.
Ta protesteeris, aga asjata.
Vangla ütles, et ta on olukorras

ise süüdi. Vang pöördus kohtu
poole, sest tundis, et talle on
ülekohut tehtud ja vangla valetab kõige kohta. Kohtus jäi ta
aga kaotajaks.
Juuni alguses kirjutas Õhtuleht, kuidas kongikaaslase peale koputanud kinnipeetav arvas, et tema isik kusagilt välja
ei tule, kuid juhuse tahtel läks
vastupidi. Vanglaametnik kirjutas kitse nime ilusti protokolli üles ja ulatas selle menetluse kaela saanud kongikaaslasele. Vangla kirjutamata reeglite
vastu eksinud mehest sai üleöö kinnimaja peksukott, keda
tutvustati uutele tulijatele kui
„kõrgohtlikku kitse“. Ta võitles
oma õiguste eest riigikohtuni
välja, ent jäi siiski kaotajaks.

www.ohtuleht.ee

Viljandimaa talunikud põletavad hooneid juba öösiti
Aldo Luud

Kenno Soo

Esmaspäeval enne kella 23 teatati häirekeskusele, et PõhjaSakala vallas Võhmassaare külas põleb maja ja leegid ulatuvad üle puulatvade. Kohale kihutanud päästeautodel tuli aga
ots ringi pöörata, sest omanik ei
soovinud, et hoone kustutataks.
Päästjatele oli see täielik déjàvu, sest alles märtsis tuli neil
maid jagada Viljandi vallas Alustre küla majaomanikuga, kes tuli
neile, reha käes, vastu. Ta nõudis,
et kõrvalhoonet ei kustutataks.
Võhmassaarde suurte jõududega
kohale sõitnud päästjad konstateerisid, et see põleb lahtise leegiga, hindasid olukorda ja kerisid
voolikud kokku. Nimelt põles
lammutatud hoone materjal vundamendimüüride vahel ning seega polnud ohtu, et tuli leviks.
Mõistagi polnud taluperemehel
lammutusluba, põletamisloast
rääkimata. Päästjad sõitsid minema, kuigi leekide kuma oli öös

ÖINE MAJAPÕLETAMINE: Võhmassaare
külas otsustas taluomanik hoone öö
hakul põlema panna.
kaugele näha veel mitu tundi.
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik tõstab
käed püsti ja tõdeb, et nende inspektorid saavad trahvi teha siis,
kui on tekitatud oht ümbrusele.
„Trahvimiseks on sellistel puhkudel alust pigem keskkonnains-

KONTROLLI ALL? Alustre külas põletati kõrvalhoonet
küll päeval, kuid tuulepuhangu puhul ei suuda üks
inimene tule levikut peatada.

pektoritel, sest on vähe hooneid,
mille materjalis pole keemilisi aineid, mida mõistagi ei tohi põletada,“ selgitab ta. Kiige sõnul on
teoreetiliselt vanast hoonest võimalik ka põletamise teel lahti
saada, kuid see eeldab luba
omavalitsus- ja keskkonnaamet-

nikelt. Ta lisab, et trahvimise võimalus on siiski ka päästeinspektoritel – seda põhjusel, et tagataks tuleohutus. Paraku ei suuda
hoone põletamisel üks või kaks
inimest ohutusnõudeid tagada.
„Kui põleb ikka hoone, siis pole
seal paari tulekustuti, labida ja

aiakastmisvoolikuga midagi teha.
Siis ongi vaja päästeautot. Sellist
teenust me aga ei paku.“
Põhja-Sakala valla keskkonnaspetsialist Kärt Linder kinnitab, et vallalt pole äsjaseks öiseks
põletamiseks mingit luba küsitud. „Lammutamisluba on võimalik anda ja kui lammutamise
käigus on välja sorteeritud puhas
puit, siis seda võib lõkkes põletada. Valla poole ei ole sellise küsimusega aga kunagi pöördutud,“
ütleb ta. Ametlikult lammutamine
tähendab ka tema sõnul üsna
suuri väljaminekuid, sest lammutusprojektiga peab täpselt paika
saama selle, kuhu viiakse eterniit
ja teised jäätmed, ning transport.
Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul ütleb, et
mööblit ja immutamata puitu ei
tohi põletada. „Ka vanadel hoonetel on värvitud aknad ees ja
isegi neid ei tohi põletada.“
ARVO UUSTALU
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Renault KADJAR
Täiusliku varustusega eriseeria Easy Life

Easy Life eripakkumise hind alates

20 990€
Tasuta hooldus garantiiperioodiks
Tehasegarantii 5 aastat või 100 000 km
140-hj turbo bensiinimootor

Hinna sees: 7“ puuteekraaniga multimeedia- ja navigatsioonisüsteem R-LINK 2, automaatne kahetsooniline kliimaseade, esiistmete soojendus, esiklaasi soojendus, Renault‘
vabakäe-võtmekaart, LED päevatuled, kurvitulede funktsiooniga udutuled, automaatne lähi- ja kaugtulede vahetus, sõiduraja kontrollsüsteem, iseparkimissüsteem Easy Park Assist,
parkimisandurid ees, taga ja külgedel, tagurduskaamera, pimeala jälgimissüsteem, liiklusmärkide tuvastussüsteem, el. kokkuklapitavad küljepeeglid, 18“ valuveljed, automaatne elektriline
käsipidur, aktiivne hädapidurdusassistent, metallikvärv ja palju muud. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Pilt on illustratiivne. Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub. Keskmine kütusekulu (WLTP)
4,7-6,8 l/100 km, CO2 emissioon 131-154 g/km.
Renault soovitab

TALLINN: Abc Motors AS - Paldiski mnt 105, tel: 674 7700 | LAAGRI: City Motors AS - Pärnu mnt 541, tel: 626 4070 | TARTU: City Motors AS - Jõe 9A, tel: 7367893 | PÄRNU:
Pereauto OÜ - Pärlimõisa tee 24, tel: 447 7300 | VILJANDI: Rael Autokeskus OÜ - Tallinna mnt 97, tel: 433 0987 | HAAPSALU: Tradilo OÜ - Tallinna mnt 73, tel: 473 1383 |
KURESSAARE: Warma Auto OÜ - Pikk 59, tel: 453 0122 | RAKVERE: Wiru Auto OÜ - Kreutzwaldi 7, tel: 329 5560 | NARVA: Albion Motors OÜ - Kerese 40G, tel: 356 9333.
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„

Kui üksikisiku tulumaksu määr kergitada 22% peale ja
lisatulu sihtotstarbeliselt teadusele kulutada, aga mitte sihitult
kagupiirile ja mujale sootaristu ehitamiseks uputada, oleks
kõrgharidusele ja teadusele lubatu kuhjaga kaetud.“

J U HTKI R I

S E I S U KO HT

ERRi pitsitatakse sealt, kus on kõige valusam

Eesti festivalisuve
pikk peielaud

Olgugi et siseminister Mart Helme visioon rahvusringKuigi kultuuriminister iroonitses, võiks seda arvuhäälingu tulevikust – erastada tuleks Raadio Tallinn,
tuskäiku jagada ka avalikkusega, sest telemaja puuduRaadio 2, ETV2 ja ETV+ ning alles jätta vaid Vikerraa- tava suhtes on Riigi Kinnisvara AS leidnud, et uue madio, Klassikaraadio ja ETV ning uue telemaja ehitami- ja ehitamisel oleksid hoiukulud 30 aasta jooksul 35
se asemel remontida vana – on mitu kraadi lahjem
protsenti odavamad kui vana maja kapitaalremondi
nüüdse rahandusministri Martin Helme
korral. Kuidas hoone pealt, millest osa
Kuidas käituks ERR siis, on tööinspektsioon kasutuskõlbmatukski
varasemast ettepanekust, et ERR tuleks
kui surve pole enam
üldse laiali saata, viitab selline teemakuulutanud, 53 miljonit eurot kokku hoiüksnes retooriline, vaid
püstitus, et rahvusringhääling on valitda (ehituskulu on hinnanguliselt 60 milselgelt rahaline?
susparteile endiselt pinnuks silmas. Kuijonit, remondile kuluks Helme sõnul vaid
das käituks organisatsioon siis, kui surve pole enam
7 miljonit eurot), tahaks näha oma silmaga.
olitüksnes retooriline, vaid selgelt rahaline?
Üllas mõte on ka vabaneva raha suunamine politKüll aga on ilmne, et Helme plaani ei suudaks ellu
seinike ja päästjate palgatõusuks. Iseküsimus on, kui
ulutuviia EKRE üksi, sest rahvusringhäälingu seadus sätesmõistlik on püsikulu suurendamine ühekordse kulutulgatab, et ERR on kohustatud tootma vähemalt kahte tese ärajätmise arvelt – kui mitte võtta hoiak, et palgaure.
leprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogramtaseme säilitamine on juba järgmise valitsuse mure.
mi – seega eeldaks kärpekava seadusemuudatust. Kas
Ehk polegi Helme visioon mõeldud teostuma, ja tedkoalitsioonikaaslastest võiks sellega päri olla näiteks
gelik eesmärk – rahvusringhäälingu ärevuses hoidIsamaa, kelle kultuuriminister ootab siseministrilt
mine, mis garanteerib erakonnale kindlalt meenüüd täpsemaid arvutusi, näitab aeg.
diakajastuse – ongi täitumas.

Nohikute mäss rumaluse vastu
Investeering teadusesse
saab olema pikk plaan
Eestile, et elaksime jõukamalt ja targemalt. 20 aasta vältel tehtud vead teaduse alarahastamisega
tõid kaasa puhkeva sotsiaalse katastroofi IdaVirumaal. Teadus aitab tulevikuprobleeme vältida.
Lihtne ettekujutus teadusest
näeb ette laborit, valgetes kitlites nohikuid, ilaste lõugadega
katsekoeri, väikest tossu ja suurt
pauku. Või siis nina nokkivat prillipapast sotsiaalteadlast, kes kaks
aastat tatikuuli veeretades jõuab
geniaalsele arusaamisele, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon
ja naised erinevad meestest eelkõige vaatenurga poolest. Eks
see ﬁlmidest ja anekdootidest
pärinev kuvand võib vahest harva ka tõele vastata (rõhuga sõnal „harva“).
Päriselus on teadus enamasti väga praktiline tegevus, mis
lahendab väga praktilisi probleeme. Isegi raketiteadus potsatab ühel päeval meie ellu veekindla kanga või sulgkerge rattaraami näol. Ainult et see kõik
võtab aega. Teadus on väga ajamahukas tegevus. Tänapäeval
on aga targa inimese aeg kallis
– seepärast ei ole ka teadus odav
meelelahutus.

Teadus ei ole kulu
Ameerika teadlased teavad
täpselt, kuhu kaob raha ja kust
tuleb tolm. Ja tänu sellele teavad nad ka suurepäraselt, kust
raha tuleb ja kuhu tolm kaob.
Nad on kokku rehkendanud, et
laias laastus iga teadusesse investeeritud dollar jõuab majandusse tagasi umbes 20 aastaga
ja kolmekordistub. Nii ei tasugi
väga imestada, et ameeriklased
esimesena Kuu peale jõudsid ja

MAREK REINAAS
ettevõtja (Eesti 200)

Kujutleme, et 20 aastat
tagasi oleks piisavalt investeeritud teadusse
eesmärgiga leida parim
lahendus ja tehnoloogia
põlevkivi väärindamiseks
ja selle probleemi lahendamiseks. Järsku me siis
ei seisaks praegu silmitsi
1300 inimesega, kellel
on nende tulevik ära kadunud.
interneti välja mõtlesid. Põhjus
on lihtne – nad teavad suurepäraselt, et teadus ei ole kulu, vaid
investeering. Ning et kakskümmend aastat on tegelikult lühike aeg, et mulda sokutatud mündist kasvaks rahapuu.
Eesti erineb Ameerikast aga
vaatenurga poolest – nimelt on
meie valitsus siiral veendumusel, et teadus pole investeering,
vaid kulu. Mõttetu eelarverida,
millest rahastatakse sotsiaalteadlaste ninanokkimist ja nohikute väikest tossupilve. Isegi
suurt pauku selle 0,7 protsendi
eest ei saa! Täiesti mõttetu värk!
Pole mingit põhjust kokkulepetest kinni pidada ja suurendada
teaduse rahastamist, sest eks
need prillipapad istuvad rahulikult edasi oma teadusasutustes

ja kiruvad laboripiiritust lahjendades eluraskust ja vabariigi valitsust.
Võta näpust – teadlased tulevad plakatitega tänavatele ja
nõuavad kokkuleppest kinnipidamist: Eesti riigieelarvest tuleb eraldada üks protsent teadusele ja innovatsioonile. Kõige rumalam, et nad ei nõua endale
palgatõusu ja kuldsulepead. Tegelikult nad nõuavad, et meie
kõik siin Eestis elaksime 20 aasta pärast jõukamalt ja targemalt.
Annaks haridussüsteem aga tarkust seda sõnumit ära tunda!
Näide elust enesest. Meieni
on järsku jõudnud arusaam, et
Ida-Virumaal jääb sel aastal töötuks 1300 inimest, kes siiamaani leidsid rakendust energeetikatööstuses. Tublid ja kuldaväärt
spetsialistid. Põhjus on proosaline – põlevkivi maa seest välja
uuristamine ja selle ahju ajamine elektrienergia saamiseks pole olemasoleva tehnoloogiaga
mõttekas. Pigem isegi vastupidi
– tegu on meie keskkonnale väga kahjuliku masinavärgiga. Seega pole viga nendes 1300 spetsialistis, viga on iganenud tehnoloogias.
See probleem ei ilmunud välja 2019. aasta juunikuus nagu
põuavälk selgest taevast. Kujutleme, et 20 aastat tagasi oleks
piisavalt investeeritud teadusse
eesmärgiga leida parim lahendus ja tehnoloogia põlevkivi väärindamiseks ja selle probleemi
lahendamiseks. Järsku me siis ei
seisaks praegu silmitsi 1300 inimesega, kellel on nende tulevik
ära kadunud. Tulevik olla nõutud ja väärikas spetsialist.

Maailm ei tiirle ümber
valimistsükli
Valitsus võib ju nüüd seista
murekorts laubal ja lahendada
jõulise lõuajoone saatel nende

VÄLJAANDJA
AS Õhtuleht Kirjastus
Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Tel 614 4000
leht@ohtuleht.ee, www.ohtuleht.ee
TRÜKK
AS Kroonpress, Tähe 133, 51013 Tartu

Peatoimetaja Martin Šmutov TEL 614 4085
Uudised TEL 614 4030 Arvamus TEL 614 4028
Elu ja meelelahutus TEL 614 4058
Sport TEL 614 4066 Tartu toimetus TEL 614 4170
Juhatuse esimees Erik Heinsaar TEL 614 4085
Raamatupidamine TEL 614 4006 Levi TEL 614 4005
Turundus TEL 614 4002 Reklaam TEL 614 4188

TELLIMINE JA KOJUKANNE TEL 666 2233, FAKS 614
4050, tellimine.ee, E-POST tellimine@ohtulehtkirjastus.ee
TELLIMINE VÄLISMAALE KE Ajakirjanduse OÜ,
Filmi 6–47, 10152 Tallinn, TEL 641 1753
REKLAAM JA KUULUTUSED TEL 614 4100,
FAKS 614 4050, E-POST reklaam@ohtuleht.ee
INTERNET kuulutused.ohtuleht.ee

Sel nädalal küttis kirgi teade, et Tallinnas mullu alguse saanud
linnafestival Sweet Spot sel aastal enam ei toimu. Sama saatus
tabas ka Pärnu viimaste aastate suurimat muusikasündmust
Weekend Festivali. Mõlema uudise puhul leidus inimeste seas
nii ürituse taganutjaid kui ka parastajaid.
Kui Weekendi puhul on arusaadav, miks nii mõnigi „narkopeo“ lõpetamist tervitab, siis Sweet Spoti puhul jääb selline
reaktsioon mulle mõistmatuks. Ka päevasel ajal Tallinnas toimuv kogupereüritus on paljude sõnavõtjate arvates „ainemeeste kokkutulek
kokkutulek“..
Kas tõesti olemegi
ole
Eesti suviste ürituste kvaliteedilt jõudnu
jõudnud tasemele, kus ainus üritus, mida
hea meelega külastatakse, on end festivali nimetuse taha peitev laat, mis ei paku kohaolijatele muud kui
ku paari kohalikku süldibändi, kilode kaupa lih
liha ja liitrite viisi alkoholi? Oodatud
vaheldust pakuvad
pa
vaid paar-kolm artisti, nagu Bon Jovi, k
kelle kontsert siinse publiku suvisele kultuur
kultuuriprogrammile väärika punkti pani.

MÄRT NIIDASSOO
M
video- ja fototoimetuse produtsent

AN D R E S VAR U STI N

ette üllatusena kerkinud töötuse probleemi Ida-Virumaal. Aga
viga tehti ju 20 aastat tagasi, kui
valede otsuste tõttu lasti sellel
probleemil nii suureks kasvada.
Ja kas ei oleks õigem öelda: viga tehti just nädal aega tagasi,
kui jäeti tõstmata teaduse rahastamine, nagu oli varem kokku
lepitud. Selle rumala otsuse pärast tekivad need mured, mis seisavad meie ees 20 aasta pärast.
Koos teaduse rahastamise
tõstmisega tuleb tõsta ka küsimusi, millele teadus peaks vastama. Milline on kõige parem rakendus meie maapõues asuvale
fosforiidile? Kui palju metsa on
mõistlik igal aastal raiuda? Kuidas teha nii, et segregatsioon
meie pealinnas ei tekitaks olukorda, kus Lasnamäe dikteerib
Tallinnale, kuidas mööda mereäärt ja läbi Kadrioru pargi teid
ehitada, selle asemel, et jätta
Lasnamäe vaid nostalgiliseks
mälestuseks ühes Nolani märuliﬁlmis? Ja nii edasi. Küsimustest vast puudu ei tuleks.
Puudu jääb aga poliitiku tarkusest. Selleks, et poliitikud usaldaksid teadust, on tarvis kolme
eeldust. Esiteks peab poliitikal
olema pikaajaline plaan – see tähendab arusaam, et maailm ei
tiirle ümber valimistsükli, vaid
endiselt ümber Päikese. Teiseks
peab olema tarkust, et mõista
kurba tõsiasja – ilmselt on teadlased poliitikust mingites küsimustes targemad ja neid oleks
mõistlik kuulata. Ja kolmandaks
tuleb totaalselt muuta poliitika
vaatenurka: meie valitsuse peamiseks eesmärgiks ei tohi olla
üksnes minevikuprobleemide
lappimine. Meie ühiskonna poliitiline tarkus ja nutikus tuleb
suunata sellele, et tulevikuprobleeme vältida. Minevikus sobramine on nõme, tulevikus elamine on lahe. M.O.T.T.

Narva mnt 13, 10151 Tallinn | leht@ohtuleht.ee | twitter.com/ohtuleht | facebook.com/ohtuleht | www.ohtuleht.ee

8

Sirbi peatoimetaja
Kaarel
Tarand. SIRP

KARTAAGO
MEID EI HUVITA,
AGA ERR-i UUS
MAJA TULEB
JUBA EOS
HÄVITADA!

Vead, mida EKRE-le ei andestata
Igavus ja tülpimus, mis valitses reformikate teerulli ajal, on kadunud ja see
on ju tore. Igavus soodustab paigalseisu ja seda me oma riigile ei soovi.
Keskerakonna võimulepääs pakkus vaheldust, kuid pikalt pinki nühkinud kesikud tahtsid kõik aastatega kogunenud mõtted korraga teoks teha ja välja
tuli nagu alati – paras segadus ning kaos. Sotsidest ja Isamaast on sõltunud vaid see, kumb suurtest peaministritooli omab. EKRE tuli propaganda ja
populismiga. Ei lahenda rahva muresid muidugi nemadki, aga no lootma ju
peab ja ilma lootuseta oleks väga kurb siin ilmas elada.
EKRE moodi laamendamine tekitab esmapilgul hirmu, kuid ma olen
veendunud, et demokraatia ja vabadus jäävad Eestis püsima, sest suures
pildis on siiski iga EKRE toetaja kohta kolm-neli nende vastast. Ja tegelikult
ei ole ju EKRE toetaja Eesti vastane, vaid enamjaolt vägagi eestimeelne.
On savi, milliste käemärkidega esineb poisikeseohtu noorsand. Kui aga
sarnaste märkidega esinevad valitsuspartei juhtperekonna liikmed, siis vähemalt mulle paistab see irvitava ülbusena. Ah et ületasite välismeedia
künnise? Tore, aga ei tasu vast oodata, et Trump teile nüüd patsi lööb.
Mis juba rohkem häirib, on alavääristavad ütlused naiste suunas. Eriti
kui üks selle kaabuga kodaniku poolt pakutud minister praagitakse valitsusest välja kahtlustatuna selles, et alavääristavad sõnad on leidnud väljendust ka tegudes. Kaabuga kodanik, kes on vahepeal saanud lausa siseministriks ja peaks olema iga Eesti kodaniku turvamees, räägib meile süütuse
presumptsioonist ja põhiseadusest. Omamoodi irooniline on muidugi see,
et mees, kes räägib tõsimeeli mingi müstilise süvariigi olemasolust ja kuidas
see meie järele luurab ning elu juhib, on nüüd siseminister.
Mis EKREga siis teha? Midagi pole vast vaja teha. Enamuses on seal ju
inimesed nagu me kõik teisedki siin Eestimaal oma murede ja rõõmudega.
Elasime üle reformi teerulli, elasime üle Keskerakonna kepsleva karjamaale
pääsemise ja küll elame üle ka EKRE valitsuses olemise.
AIN OSTRA, Vabaerakond

VIHJETELEFON 614 4144 | TELLIMISKESKUS 666 2233 | KUULUTUSED 614 4100

Kõik Õhtulehes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed, mille kasutuse reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses. Rõhutame, et nende reprodutseerimine ja levitamine
ilma AS Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetus aktsepteerib vaid isiklikult kohale toimetatud või tähitud postiga toimetusele saadetud õiendusi ja vastulauseid.
Isikuandmetega seotud küsimustes palume pöörduda aadressil isikuandmed@ohtuleht.ee.
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel 646 3363.
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Tsarskoje
Selos
avati 2003. aastal
vana toa koopia.

Poola muuseumi sensatsiooniline väide:

ME LEIDSIME MEREVAIGUTOA!
„Kinnitan, et uus uurimine georadariga juhtis meid tunnelini, mida pole kordagi pärast II maailmasõda uuritud. Seal
võivadki peituda pikka aega otsitud Merevaigutoa seinapaneelid, mille Wehrmacht 1941. aastal Tsarskoje Selos
kokku pakkis ja Königsbergi viis, kust see 1945. aasta jaanuaris kadus,“ ütleb Poola Mamerki punkrimuuseumi töötaja Bartlomiej Plebanczyk.
TÕNIS ERILAID
tonis.erilaid@ohtuleht.ee

Jutud Mamerki tunnelitesse ja
punkritesse peidetud varandustest on liikunud aastakümneid.
Merevaigutuba on sealt kandist
varemgi otsitud: 2006. ja 2016.–
2017. aastail. Midagi ei leitud. Nüüd
on ootus tõusnud taas haripunkti, sest seadmed, mis võimaldavad
heita pilku maapõue, on järjest
arenenud ja avastatud uus tunnel
paikneb üsna toonaste otsimiskohtade lähedal.
Mamerki (Ida-Preisimaa
Mauerwald) võib tõesti olla Merevaigutoa asupaik. Samas lähedal on Ketrzyn (Rastenburg), mille juures paiknes maailmasõja aastail Hitleri peakorter Wolfsschanze,
hundiurg. Peaaegu kõrval on ka
Gizycko (Lötzen), kus paiknes
OKH, armee ülemjuhatus. Mamerki punkrid ja tunnelid paiknevad
200 hektaril ja muuseum on ena-

miku neist läbi uurinud ja külastatavaks muutnud.
Esialgu on leitud vaid tunnelile viitav ava, mida katab betoonplaat ja mille kohal kasvab
puu. „Just see tõestabki, et keegi pole selles tunnelis pärast sõda käinud,“ kinnitab Plebanczyk.
Tema sõnul on omal ajal tublisti vaeva nähtud, et muuta tunnel loooduses nähtamatuks. Selle suu katmiseks veeti suur kogus mulda.

Seniteadmata tunnelisuu
Muuseum loodab, et nad saavad hiljemalt juuni lõpuks valitsuselt loa puu maha saagida, tunneliava praegu katva plaadi eemale tõsta ja kaevamisega alustada. Ta on veendunud, et kui Merevaigutuba ei leitagi, võib tunnelis olla muud natside kokku riisutud vara. Tunneli avamisele
tuleb ka telekanal History Channel ja kohale tormab kogu Poo-

Kaader Mamerki muuseumi videosalvestisest

Paljud asjatundjad arvavad,
et Königsbergi lossis olnud Merevaigutuba hävis, kui lähenevate
Nõukogude vägede õhujõud tegid
linna vaippommitamistega peaaegu maatasa. Samas on tunnistajaid, kes kinnitavad, et nägid
oma silmaga 40 vagunit, kuhu
kanti lossist kastitäite kaupa vara. Kuhu rong edasi sõitis, pole
siiski teada. Mamerkisse on Königsbergist, nüüdsest Kaliningradist, vaid kahe tunni tee.

Kaheksas maailmaime
Omal ajal kaheksandaks maailmaimeks kutsutud Andreas Schlüteri kujundatud Merevaigutoa kinSALADUS PLAADI ALL: Poola
kis 1716. aastal tsaar Peeter I-le Preimuuseumi töötajad usuvad, et puu simaa kuningas Friedrich WilhelmbI
all algavasse tunnelisse on peide– pärast seda, kui tema juures käitud originaalne Merevaigutuba.
nud tsaar nähtust vaimustusse sattus. Ruudukujuline sajaruutmeetrila press, arvab väljaanne Interia ne tuba paigutati Peterburi TalveFakty.
paleesse. Hiljem lasi Katariina Suur
Tõsi, Plebanczyk valab uudise venelastest käsitöölistel seda täiusmeetünni kohaliku Olsztyni ajale- tada ja see viidi 1755. aastal Tsarshega kõneldes ka pisut tõrva: „Või- koje Selosse, tema uude suvepaleesmalik on muidugi ka see, et tegu se. Seal avati Merevaigutuba oma
on tehnilise tunneliga, mille kau- täies hiilguses 1770. aastal.
Venemaa meistrid tegid kadudu käis näiteks õhuvarustus. Kuid
kui me ei hakka seal kaevama ega nud toa võimalikult täpse koopia,
selgita tõde välja, siis jääbki kaht- mis sai Saksamaalt tulnud annetuste abiga valmis 2003. aastal.
lus meie hinge koormama.“

Surmalaev sikutati Doonau põhjast pinnale
Eile hommikul toodi Budapestis
Doonau põhjast pinnale jõelaev
Hableany (Merineitsi), mis uppus
vaid seitsme sekundi jooksul 29.
mail kella üheksa paiku õhtul kohaliku aja järgi pärast kokkupõrget
suurema alusega Viking Sigyn.
Laeval olnud 35 inimesest pääses
eluga vaid seitse.
Šveitsi kompaniile kuuluv kruiisilaev Viking Sigyn rammis paduvihmasajusel pimedal õhtul Hableany ahtrit
parajasti siis, kui laevad sõitsid Margiti silla alt läbi. 70aastasel Hableanyl
lõbusõitu teinud turistidest oli enamik pärit Lõuna-Koreast. Õnnetuse

Reuters/Scanpix

ohvrite arv oli vähemalt viimase poole
sajandi jooksul Doonau suurim.
Doonau on praegu kiire vooluga ja
veerohke. Ühe laeval viibinu surnukeha leiti rohkem kui 100 kilomeetri
kaugusel õnnetuskohast. Kaheksa

BUDAPEST:
Õnnetuselaev
toodi Doonau
põhjast pinnale, kuid osa
tema pardal
olnud reisijaist
on endiselt
kadunud.

inimest oli eilseni kadunud. Tuukrite
otsinguid on peale kõrge vee seganud
ka see, et vesi on ülimalt sogane, isegi välja sirutatud käe sõrmi pole näha.
Kohalikele sukeldujatele tulid abiks ka
Lõuna-Korea tuukrid.

Eile alustasid tuukrid otsinguid laevas kohe pärast seda, kui ülatekk oli pinnale tõusnud. BBC teatel leiti laeva kapteni ja kolme lõunakorealase surnukehad. Nende seas oli ka ainus uppunud
laps, kuueaastane tüdruk. Hableany pinnale toomine kestis kuus tundi.
Viking Sigyni ukrainlasest kapten,
64aastane mees, vahistati 1. juunil,
kuid tema kruiisilaeval lubati reisi jätkata. Kaptenit süüdistatakse hooletus
laevajuhtimises, mis viis paljude inimeste hukkumiseni. Tema advokaatide sõnul eitab kapten oma süüd ja
kinnitab, et ei teinud midagi valesti.
OHTULEHT.EE

Toimetaja Tõnis Erilaid
tonis.erilaid@ohtuleht.ee
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ILM ON KÄEST: lumi, paduvihmad, rahe, rohutirtsud...
Soomes Lapimaal ei tulnud ööl vastu eilset
kardetud 15 sentimeetrit lund, aga maa oli
siiski valge. Samal ajal tabas Lõuna-Hiinat
paduvihm, millesarnast pole varem nähtud.
Guizhou provintsis jäi terve linn kahemeetrise veekihi alla, teatab BBC. Hukkus vähemalt viis inimest ning hävisid sajad majad
ja tuhanded hektarid vilja. Sünoptikute sõnul jätkub vihm veel mitu päeva. Sademetega oldi hädas ka Inglismaal, kus mõnes paigas sadas päevaga maha terve kuu sademetenorm. Raudteevalitsus hoiatas, et rööbasteed on üle ujutatud ja soovitas sõidud
edasi lükata või otsida reisimiseks muid võimalusi. Münchenis langesid aga tennisepallisuurused raheterad, mis vigastasid inimesi
ja lõhkusid aknaid. Samas on Sardiinia talunikud hädas lausa piiblimõõtu rohutirtsuparvedega. Tirtsud ilmusid välja kuuma
ilmaga ja nad panevad kõik põllul leiduva
nahka. OHTULEHT.EE
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Maailma kalleim maal
ehib saudi printsi jahti
New Yorgis 2017. aasta novembris enampakkumisel kõigi aegade rekordhinnaga –
450 300 000 dollarit – müüdud Leonardo
da Vincile omistatav maal „Salvator Mundi“
(pildil) kadus pikaks ajaks kunstisõprade vaateväljalt. Nüüd selgus, et see ripub Saudi Araabia printsi Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al
Saudi hiiglaslikul jahtlaeval Serene (meeskonnas on
poolsada madrust). Kuus aastat tagasi oli „Salvator
Mundi“ esimest korda müügis. Toona ei leitud, et tegu on Leonardo tööga ja see müüdi vaid 45 naela
ehk poolesaja euro eest. Prints ostis muide Serene
Stolitshnaya Vodkaga miljardäriks saanud venelase
Juri Šefteri käest. OHTULEHT.EE

Vene tankeril kärgatanud
plahvatuses hukkusid inimesed
Vähemalt kolm meeskonnaliiget sai surma ja kolm vigastatut viidi haiglasse sadamas seisnud tankerilt
Mahhatškalas pärast seda, kui eile hommikul kärgatas nafta lossimise ajal laeva masinaruumis plahvatus ja kajutiosas algas tulekahju. OHTULEHT.EE

Öine veresaun Malis
Lääne-Aafrikas Malis tegutseb koos prantslastega
rahuvalvel eestlasigi. Ööl vastu eilset sõitsid riigi
keskosas 300 elanikuga asulasse poolsada raskelt
relvastatud meest, kes piirasid esiti küla ümber ja
tapsid seejärel vähemalt 95 inimest, kes püüdsid
nende käest põgeneda. 19 külaelanikku on kadunud.
OHTULEHT.EE

Lehmakari vigastas
lapselast kaitsnud naist
Walesi mägedes tungis lehmakari lapselapse ja kahe
koeraga jalutanud vanemale naisele kallale. Last oma
elu hinnaga kaitsta püüdnud naisele tulid appi kaks
jalgratturit, kuid ka neil õnnestus lehmi vaid pisut tagasi tõrjuda, enne kui nad uuesti ründasid. Päästjad
viisid raskelt vigastatud naise haiglasse kopteriga.
Seal vaadati ka laps läbi. Tal polnud õnneks suuri vigastusi. OHTULEHT.EE

Vanem mees saatis rahvaesindajale oma peenise pildi
62aastane mees saatis Rootsi sotsiaaldemokraadist
31aastasele parlamendiliikmele Yasmine Bladeliusele
kirju, meile ja püüdis ühendust saada Facebookis.
Käsitsi kirjutatud kirju sadas ka Yasmine kodusesse
postkasti, kirjutab Aftonbladet. Kui tagatipuks ilmus
meili ka mehe peenise foto, läks parlamendisaadik
politseisse. Kohus määras mehele kopsaka trahvi.
OHTULEHT.EE
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Aldo Luud

„Iluoperatsioonidesse tuleb suhtuda tõsiselt, muidu tekib sõltuvus nagu tätoveeringutega,“ lausub Marco Tasane
(pildil) ehk strippar Marco, kelle värske
muusikavideo „Rasvaimu“ on pühendatud just iluoperatsioonidele. Videos teeb
kaasa ka Kasatšoki-Jüri.
Marco ei ole kunagi varjanud, et on
lasknud endagi kallal nipet-näpet teha:
„2003. aastal lasin otsaette Botoxit, aga
selle mõju peaks ammu haihtunud olema. Lõuaimplantaat oli kiiruga tehtud
otsus, aga see on juba ammu eemaldatud.“
Oma uues muusikavideos „Rasvaimu“ kehastab Marco ilukirurgi, kes võtab patsiente vastu kodus ja keldris.
„Selliseid vastuvõtupunkte eksisteerib
muide Venemaal ka päriselus,“ teab laulev strippar öelda.
Kasatšoki-Jüri sattus Marco verivärskesse videosse üsna ootamatult: 2007.
aastal superstaariks pürginud mees võttis
Marcoga ühendust samal päeval, kui Marcol
oli plaan video valmis saada. „Ta oli tegelikult täitsa hea,“ kiidab Marco tagantjärele. „Mängis kaasa
nii nagu vaja ja hiljem ikka küsis, kas ta sisse ka
jääb ja kui palju.“
Rasvaimu kohta arvab Marco, et õige trenni ja
toitumisega ei peaks laskma kirurginoal sekkuda.
„Aga kui kaalust on alla saadud ekstreemsed 30
kilogrammi, siis naha, mis rippuma jääb, peaks
küll eemaldama.“ Marco arvab, et rasvaimu või
iluoperatsioone ei peaks pelgama ka naised, kes
pärast sünnitust oma rinnakujuga enam rahul pole. „Sinna ei aitaks enam lihtsalt trenn.“
JAANIKA VILIPO

Justin Bieber kutsub Tom
Cruise’i vabavõitlusele
Justin Bieber (alumisel
pildil) esitas Hollywoodi legendile Tom
Cruise’ile (pildil)
isevärki väljakutse:
endine lapstäht
nõuab, et Cruise
kohtuks temaga vabavõitlusringis.
„Tom, kui sa matšiga ei
nõustu, oled argpüks ega saa
selle teadmisega enam elada,“ õhutas 25aastane
Bieber endast 31 aastat vanemat filmistaari. Justin on viimasel ajal muusika tegemisest taandunud, keskendudes oma vaimse tervise parandamisele. Laulja on andnud mõista, et teda vaevavad
depressioon ja ärevus. Eks ole sport tuntud pingetemaandaja, sealt ka siis kange soov Cruise’iga
ringis madistada. Cruise pole pakkumist veel kommenteerinud.
Bieber loodab, et matši korraldamisel aitab teda vabavõitlusorganisatsiooni UFC ehk Ultimate
Fighting Championshipi president Dana White. Justini
sotsiaalmeediasäutsust on
juba tuld võtnud endine
UFC sulg- ja kergekaalutšempion Conor McGregor,
kes lubab sõud juhtida –
„juhul kui Tom Cruise’is on
piisavalt meest, et väljakutse vastu võtta“.
OHTULEHT.EE
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Juhataja Katrin Roht
Tel 614 4058
katrin.roht@ohtuleht.ee

STRIPPAR MARCO:
inimesed liialdavad
ilulõikustega
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Läänemaalt pärit Huko Sild paneb Venemaa ja Kasahstani pesumajad tõhusa
DEIVIL TSERP
STANISLAV MOŠKOV
online@ohtuleht.ee

Mõistus tõrgub uskumast,
et juhuslik telefonikõne
võib sind karjääriredelil
valguskiirusel edasi viia.
Kuid Õhtulehe tandem intervjueeris Moskvas Läänemaalt tuule tiibadesse
saanud Huko Silda, kes on
sellist imet kogenud. „Arvan, et nii häid spetsialiste
on Venemaal ainult üks
või kaks,“ ütleb multimiljonär Ravil Šarifjanovitš Nurislamov asendamatu abilise kohta.

LEHT
ÕHTUM
AL
VENE A

Seda võib nimetada 21. sajandi tööturu muinasjutuks. Üheksa aastat tagasi oli Huko ametis
pesumajas, kui ühtäkki helises
tema lauatelefon.
„Ma ei saanud algul täpselt
aru, mida nad tahavad,“ meenutab ta heas mõttes saatuslikku
päeva. „Jutt oli halvasti kuulda,
kõne tuli analoogtelefonilt. Palusin neil järgmisel päeval uuesti helistada ja andsin oma mobiiltelefoni numbri.“ Selgus, et
Moskvast otsitakse selle valdkonna asjatundjat, kes oskab vene keelt. Huko otsustas väljakutse vastu võtta ja sõitis Venemaa
pealinna. Talle kangastub silme
ette esimene tööintervjuu ja huulile tekib muie.
„Vaidlesin tulevase otsese ülemusega, mis on seadmepargi võimsus ja mis on tootlikkus,“ räägib
Huko. „Ta ajas need kaks asja täitsa segamini. Lõpuks nõustusin tema seisukohaga, sest tahtsin tööle saada. Mõtlesin, et olgu peale,
las seekord olla sinul õigus.“

Keeruline sisseelamine
Kõigepealt Kaasanis rakendust leidnud Huko sattus probleemiderägastikku. „Šokk oli
meeletu,“ lausub ta. „Esialgu suhtuti minusse eelarvamusega. Tatarlastega oli keeruline ühist
keelt leida.“
Kaua sa ikka peaga vastu seina jooksed! Hukol viskas lõpuks
kopa ette ja ta naasis kodumaale. „Mõõt sai täis,“ selgitab 38aastane mees kannapöörde põhjust
jõulise lühilausega. Kodumaale
meelitas Huko tema viimane Eesti tööandja. „Kahjuks ei pidanud
paika algul antud lubadus, et saan
kaasa rääkida kogu ettevõtte juhtimises. Mõni otsus oli juba tehtud ja mõni tehti mu seljataga.
Minu meelest polnud need otsused õiged. Eestisse minnes mõtlesin, et mul on rohkem vaba aega. Aga minust mitteolenevate
otsuste tõttu viibisin pidevalt
tööl. Leidsin, et parem on rügada Venemaal, kus teenin kakskolm korda rohkem kui Eestis.“
Kodumaal oli Huko ametis ainult kaks kuud. Selle aja jooksul
mõistsid tatarlased eestlase tegelikku väärtust ja palusid tal
uuesti Kaasanisse tööle tulla.
Seal tegutses ta kaks aastat.
Pärast viie talve tagust olümpiat edutati Huko Sotši pesumaja direktoriks. Vajadusel kääris ta
ka ise käised üles ja sekkus tööprotsessi – näiteks vormel 1 maailmameistrivõistluste etapil küüris Jenson Buttoni sõiduülikonda.
„Sotši minekuni oli mu ametikohustus ühesugune, konkreetse
pesumaja operatiivne juhtimine.
Viimased kolm aastat on ülesan-

ASJATUNDJA:

38aastane Huko Sild on Venemaa pesumajade käivitaja ja
tööshoidjana asendamatu mees.
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ded olnud
globaalsemad: uute projektide
käivitamine, uued tehnoloogiad,
masinapargi arendamine.“
Kompaniis Cotton-Way igapäevast leiba teeniv Huko jõudis ringiga taas Moskvasse, ent
tema haare on väga lai. „Meie
ettevõte on esindatud Siberist
Musta mereni,“ jutustab ta. „Pesumajad asuvad Novokuznetskis, Barnaulis, Tjumenis, Nižni
Novgorodis, Kaasanis, Petrozavodskis ja Sotšis.“
Kuid see pole veel kõik: äri on
laienenud Kasahstani. „Praegu
käivitame Almatõs esimest in-

dustriaalset pesumaja,“ räägib
Huko. „Oleme seda projekti vedanud aasta aega, pesumaja on
nullist püsti pandud.“

Saavutab imelised
majandustulemused
Huko on multimiljonär Ravil
Nurislamovi teenistuses alates
2016. aastast. „Meie koostöö algus oli väga keeruline. Nad tegutsevad siin juba üle 40 aasta
ja on harjunud, et keegi ei tülita. Pesumaja asjadesse peremees
eriti ei süvenenud, tal on muud
ärid, kust tuleb ettevõtte põhikäive. Algul puikles Ravil kõvas-

ti vastu, ei uskunud, et suudame
teha nii, nagu seda esitasime.
Tema usalduse võitmiseks kulus
umbes aasta.“
Kui Huko esimest korda sellesse pesumajja sisenes, avanes
talle trööstitu vaatepilt. Tehnoloogia oli ajast ja arust – 1970.
ja 1980. aastatest, pärit Tšehhoslovakkiast ja Saksa DVst. „Kogu
hoone pudenes igast nurgast,“
pajatab Huko. „Keegi polnud siin
30 aastat remonti teinud. Nüüd
Ravil näeb, et äril on potentsiaali, ta investeerib hoone kordategemisse. Natuke tuleb veel remonti teha, siis on vabrik nagu
uus.“
Ravil tunnistab, et enne Huko tulekut elas tema oma ja pesumaja oma elu. „Inimesed käisid tööl ja said palka, erilisi eesmärke me ei seadnud. Varem oli
meil 250, praegu on 130 töötajat. Tööviljakus on tõusnud, töömaht on varsemast kuus korda
suurem,“ arutleb ärihai, kelle ettevõte tegeleb ka lumekoristuse
ja teedeehitusega.
Arenguhüpe on tehtud tänu
Huko nutikusele. „Ta kuulub erakordsete profﬁde väiksesse ringi,“ lausub Ravil. „Targad inimesed leidsid ta Eestist. Armastame Hukot seepärast, et ta paneb

alt tööle

Stanislav Moškov

Mida arvab
multimiljonär
eestlastest?
Multimiljonär Ravil Nurislamov, kellele kuuluvat
pesumaja ja keemilist puhastust juhib eestlane
Huko Sild, tegeles nooruses maadlusega. Kõrgkoolis õppis ta energeetikat ja hiljem sukeldus
ärimaailma.
Ravil on laia silmaringiga inimene, kes käib
abikaasaga Viinis, Veronas ja Milanos ooperit
ja balletti vaatamas. Eestlastest räägib ta lugupidavalt.
„Enne Hukoga tutvumist mul eestlastega otseseid kontakte polnud. Põikasin naisega kaheks päevaks Tallinna, kus mulle väga meeldis.
Ei tundnud, et olen Venemaalt saabunu. Olen
kindel: nii Eesti tavaelanikud kui ka ärimehed
suhtuvad minusse hästi ega arva, et sõidan
homme tankiga Tallinna. Aga televiisorist kuuleme, et Balti riikides on sellised hirmud.“
1990. aastatel kuulus Ravil karmis privatiseerimisrallis võitjate leeri. „Segased ajad,“ ütleb ta. „Toona oli äri väga spetsiifiline. Palju olenes muidugi inimesest. Pidid oskama kokku
leppida. Kui läksid ja võtsid teiselt ära viimase,
mis tal oli hinge taha jäänud, siis ma ei imesta,
kui sellisele lasti kuul pähe. Nii tehakse isegi
praegu. Kõik sõltub sinu käitumisest. Suhted
peavad olema mõnusad, igaüks valib endale
sobivad koostööpartnerid.“

„

Venemaal töötav Huko Sild räägib Moskva suurest
pesumajast.

TANDEM: Huko
Sild (vasakul) ja
pesumaja omanik
Ravil Nurislamov
Stanislav Moškov

kui palju neil mingisuguseid ressursse kulub ja kui palju kuu,
nädala või päeva lõikes oma tehnilisi võimalusi kasutatakse.
Praegu on kõik teisiti,“ kinnitab
Huko.
Ta tutvustab Õhtulehele pesumaja. „Põhiliselt kasutame
Saksa tehnikat, aga rõhutan, et
see pole uus. See on üles putitatud ning sobitatud nendele
tehnoloogiatele ja sellele segmendile, mida siin toodame. Iga
liin on individuaalne. Tulemus

Gwyneth Paltrow (pildil) paljastas hiljutises intervjuus, et tema ja
ta vastne abikaasa Brad Falchuk
(pildil) elavad suure osa ajast lahus.
46aastane näitlejanna rääkis
Sunday Timesile, et tema ja „American Horror Story“ produtsent
Brad (48) elavad koos vaid neli
päeva nädalas. Seejärel naaseb
Falchuk oma majja. Selline elukorraldus on saanud ka tõelise eksperdi heakskiidu – nimelt kinnitas
Gwynethi intiimsustreener (!), et
vahepealne lahusolek tekitab abielusuhetele soodsa polariseerumise. „Ah, kõik mu abielus sõbrad
ütlevad, et meie eluviis tundub
ideaalne ja me ei tohiks midagi
muuta,“ õhkas Gwyneth.
Tal on 2014. aastal purunenud
abielust Coldplay laulja Chris
Martiniga (42) kaks teismelist
last: 15aastane tütar Apple ja
13aastane poeg Moses. Ekskaasad saavad suurepäraselt läbi:
Chris sõitis koos Gwynethiga isegi
mesinädalatele kaasa. Kärgperre
on südamlikult vastu võetud ka
rokkari uus kallim, „Hallide varjundite“ staar Dakota Johnson. Kaks
teismelist last varasemast abielust
on ka Bradil. OHTULEHT.EE

Jennifer Aniston:
kartsin lennureisil
surra

Tulemus on hämmastavalt hea.
Sakslased tulevad meie juurde ja
paluvad, et näitaksime uutele
potentsiaalsetele ostjatele, kuidas
oleme nii vägeva tulemuse saavutanud.
Nad ütlevad: kõik on nii hästi, et me ei
usu oma silmi!“

äri käima ja on tehnikaküsimustes tugev. Tal on ebatavaline
pilk. Meie ei märka probleemi,
aga tema märkab. Ma ei anna
niisugust spetsialisti käest. Jumaldan teda! Ta on meil üks paremini tasustatud töötajaid.“
Ravil lisab muheldes: „Iseloom on Hukol raske. Ei, see ei
ole isegi tabav sõna – hirmus
raske! Ta on kompromissitu ja
aus. Niisugustega on keeruline
koos elada. Aga ma armastan
inimesi, kes ütlevad otse näkku: see pole õige või asi on halvasti. Tegelikult mind eriti ei
huvitagi, mis on hästi, sest see
on ju nagunii hästi. Kuulan tähelepanelikult, mis on kehvasti. Meie ettevõte on Venemaal
suure potentsiaaliga. Usun, et
ükskord saab kogu Euroopas parimaks.“
Ravilile kuuluv pesumaja, mis
tegeleb ka keemilise puhastusega, töötab vingelt. „Euroopas
pole võimalik nii lühikese ajaga selliseid majandusnäitajaid
saavutada,“ märgib Huko. „Aga
et siin oli kõik uus, võis tootlikkust paari kuuga 30 protsendi
võrra tõsta.“
Töötajate ja ka omaniku mõttemaailm on muutunud. „Nad
polnud kunagi huvi tundnud,

Gwyneth jagab oma
mehega voodit vaid
neljal ööl nädalas
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dab isegi Venemaa multimiljonär
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on hämmastavalt hea. Sakslased tulevad meie juurde ja paluvad, et näitaksime uutele potentsiaalsetele ostjatele, kuidas
oleme nii vägeva tulemuse saavutanud. Nad ütlevad: kõik on
nii hästi, et me ei usu oma silmi!“

Venemaal vajatakse
kõva käega juhti
Pesumaja ja keemilist puhastust kasutab nii riiklik kui ka
erasektor, põhiliselt hotellid,

hostelid, lasteaiad, kohvikud,
restoranid ja meditsiiniasutused. „Praegu pestakse kuus 1200
tonni pesu, aga selle pargiga
võime pesta ka 2000 tonni,“ osutab Huko varule. „Meditsiiniasjade puhtaks saamine on keeruline, kuid tulemus on nii hea,
et võime olla uhked.“
Pesumajas töötavad mitme
rahvuse esindajad: kirgiisid, aserid, moldaavlased ja venelased.
Sümbioosi tekitamine pole lihtne. „Hooldustehnik on Dages-

tanist,“ nendib Huko. „Kirgiisidest operaatorid ei ole alati kõige taiplikumad. Kui nad esimesest, teisest või viiendast selgitusest aru ei saa ja teevad ikka
nii, nagu nemad õigeks peavad,
võib tulla füüsiline noomitus.“
Huko annab vajadusel häälepaeltele voli. „Loodreid ma
ei armasta. Selgitan, mida ja
kuidas teha, aga kui ülesandeid hooletuse tõttu ei täideta, oskan ka häält tõsta. Räägin emotsionaalselt, kus asuvad valupunktid, mida peame
jälgima. Kõige huvitavam, et
40 aastat tööd teinud personal
muutub. Kui boss viibis puhkusel, oli see ka neile puhkus.
Ent nad ise helistasid talle ja
ütlesid: palun tule ja riidle
meiega!“
Läbimurde sooritas Huko tänu pealehakkamisele. „Töötan
tulemuse huvides. Siin tegutsetakse tihti selle nimel, et saaks
linnukese kirja. Seatakse mingisugune ülesanne, mille tähtaeg on näiteks täna. Reaalne töö
algabki täna hommikul, kuigi
selleks oli aega üks kuu. Mina
mõtlen teisiti. Ülesanne tuleb
ära teha võimalikult kiiresti. Pärast saab tulemust täiustada, kui
see vajalik on.“

Jennifer Aniston (50, pildil) paljastas Ellen DeGeneresi vestlussaates, et elas selle aasta algul üle
nii hirmutava lennureisi, et kartis
surra. Tol hetkel ei teadnud ta, kellele saata sõnum oma viimaste
sõnadega, vahendab Mirror.
Aniston lendas sõpradega Los
Angelesist Mehhikosse, kui lennuk
raskustesse sattus. Aniston rääkis,
et kõik inimesed tema ümber võtsid välja telefonid ja hakkasid oma
lähedastele sõnumeid saatma,
kartes kõige hullemat. Anistonil
aga polnud aimugi, kellele sellises
olukorras sõnumineerida.
Samal hetkel saatis talle sõnumi sõbranna Ellen DeGeneres, kes
kuulis, et lennuk on raskustes ja
uuris, kas Anistoniga on kõik korras. „Keegi ütles, et Jenniferi lennuk peab tegema hädamaandumise ja ma saatsin sulle kohe sõnumi,“ ütles Ellen.
„Lennu ajal oli väga suur turbulents, mis kestis umbes poolteist
tundi,“ rääkis Jennifer, kellel on niigi suur lennuhirm. Lennukimeeskond andis reisijatele teada, mis
olukord on, ja kõik hakkasid oma
lähedastele sõnumeid saatma. „Ma
mõtlesin, kellele saata sõnum. Ja
siis olid sina esimene inimene, kes
uuris, kas mul on kõik korras. Siis
ma mõtlesin, et mul on tõesti keegi, kes mind armastab! Sa olid väga
mures,“ rääkis Jennifer.
Lennukil purunes rehv ja nii tuli
aliforniasse tagasi
Californiasse
öörduda, kuid enpöörduda,
e seda pidi lenne
uk kuus tundi
nuk
rutama, et kütiirutama,
st põletada.
tust
OHTULEHT.EE
HTULEHT.EE
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Amputeeritud jalaga sekspomm:

„OLEN BIOONILINE NAINE!“
Sünnitraumaga läti tüdrukust sai pärast vigase jala amputeerimist poptäht
EPA/Scanpix

TRIIN TAEL
triin.tael@ohtuleht.ee

Viktoria Modesta ei taha
enam rääkida sünniaegsest õnnetusest, mis sandistas tema vasaku jala. Ta
ei taha rääkida lapsena üle
elatud kümnetest lõikustest ega neist viiest aastast, mil ta teismelisena
anus, et arstid tema vasaku jala altpoolt põlve amputeeriksid. Sellest kõigest
on niigi juttu olnud. Viktoria tahab rääkida sellest,
kes ta on praegu: biooniline naine, kes on muutnud
maailma arusaama ilust.
Artistinimi Modesta on muidugi irooniline. Uje, tagasihoidlik – 31aastane Viktoria Modesta on kõike muud kui seda. Ta on
jõuline naine, kes on teinud häbiväärseks peetud puudest oma
trumbi. Tema kunstjalad – neid
on tal tõepoolest kümneid – on
efektsed: üks terava tipuga nagu porgand, kuid läikivmust, teine tuledest plinkiv, kolmas üle
kümne aasta vana puust retrojalg, millest turritavad välja ogad.
Modesta, keda reklaamiti mõni
aasta tagasi maailma esimese
amputatsiooni läbinud poptähena ning kes palub end nüüdsel ajal kutsuda biooniliseks kabareegörliks, on äärmiselt seksikas ning oma pooliku jala üle
uhke. Sest tänu sellele saab ta
maailma muuta. Pöörata pea peale meie arusaama sellest, millise pilguga puuet vaadata ja mida ilusaks pidada. Ta nimetab
end inimjärgseks ja puudejärgseks – ta on uue ajastu olend.

Haigest jalast
vabanemine andis tiivad
Modesta sündis 25. veebruaril 1988 Lätis Daugavpilsis Viktorija Moskaljova nime all. 12aastaselt siirdus ta emaga elama
Londonisse. Kuueselt oli ta vanaema pealekäimisel hakanud
muusikakoolis klaverit õppima,
kuid Läti aastad seostuvad Modestale ennekõike lõputute operatsioonidega. Nimelt oli tema
vasak jalg sünnitusel arsti hoolimatuse tõttu kõvasti kannatada
saanud. Tüdrukule tehti 15 rekonstruktiivlõikust. Sellal kui teised lapsed õues möllasid, lamas
tema nädalate kaupa haiglavoodis. Teismeeaks oli Modestal sellest kõigest kõrini saanud. Ta tah-

FEMME FATALE:

Viktoria Modesta proteesid
Pariisi kabareesõus on disaininud moe ja tehnika miksimise poolest kuulus Anouk
Wipprecht ning parukad
Lady Gaga kaastööline
Charlie Le Mindu. Ka
kingad ja nahkaksessuaarid on tipptegijatelt. „Uued tehnoloogiad ja mood on minu
suur kirg. Mind huvitab üldiselt kõik,
mis on seotud keha parendamise
või täiustamisega ja nutimoega,“ ütles ta
WWD.comile.

tis haigest jalaosast vabaneda.
Vaid see tähendanuks talle võimalust vanast taagast priiks saada ning uut elu elama hakata.
Kuid arstide veenmiseks kulus viis aastat. „Minus oli enesekindlus, aga oli selge, et mu
füüsis ei vasta mu ambitsioonikusele,“ rääkis Modesta viis aastat tagasi ELLE.comile. Ta ei saanud sportida ega kontskingi kanda – isegi kõndimine oli raske.
„Mu tervise kohal rippus ebakindlus ja mul oli kindel siht seda olukorda muuta, et saaksin
teha kõike, millest unistasin.“
Kui Modesta oli 20aastane, lõigati haige jalaosa viimaks ära
ning ta sai proteesi. „Turistiklassist äriklassi,“ iseloomustab ta
muutust. „Kui mu jalg eemaldati, sain otsustada, millist jalga
ma tahan, kuidas see välja näeb
ja milleks on suuteline. See oli
vinge! Paljud vist ei mõista, kui
palju valikuid neil tegelikult elus
on. Minult on küsitud, kas ma
tunnen, et mul on puue, ja vastus on ei. Ütlen, et see, mida ma
esindan, on vaba hing.“
Nüüdsel ajal on jalaprotees,
olgu siis Swarovski kristallidega
ehitud või valgust plinkiv, Modesta suurim trump. Londonis oli
ta teismelisena sukeldunud ööellu ning joovastunud selle subkultuuridest, mida sütitasid mood,

muusika ja eksperimentaalkunst.
See tõi kaasa arusaamise: ta võib
muutuda kelleks tahes. Modestast sai iseenda kunstiprojekt. Esmalt tegutses ta vambiliku invamodellina, 2010. aastal aga pani
aluse lauljakarjäärile. Kuuldus
põnevast kaunitarist levis ning
lätlanna kutsuti esinema 2012.
aasta Londoni paraolümpiamängude lõputseremooniale. Ta ilmus Coldplay rokkimise taustal
areenile vapustavalt seksika Lumekuningannana, kes meenutas
oma sipelgasepihaliseks nööritud korsetiga staarstrippar Dita
von Teese'i. Kuid femme fatale’i
põhirelv oli jääpurikana läbi kumav kunstjalg, mida kaunistasid
briljandid. Kui uisutajad Modestat mööda areeni kandsid, ajas ta
proteesi püsti kui võitluslipu. Täht
oli sündinud.

Kunstjalaga vamp
hullutab Pariisi kabarees
2014. aasta lõpus lõi Modesta laineid telekanali Channel 4
videoga „Prototype“, mida näidati Briti superstaarisaate ﬁnaali reklaamipausi ajal. „Unustage
kõik, mida te puuete kohta teate,“ kuulutati kohe alguses. Teatraalne muusikavideo on hüpnotiseeriv ülistus naiselikule väele, mida ei saa poolik jäse kuidagi tumestada. Ühes lõigus joo-

nistab Modesta kui sirkel
kel veripunasel taustal enda disainitud
isainitud
musta koonusja proteesiga
ga poognaid. Terav ots kriibib põrandat külmavärinaid tekitava
kitava
kriginaga. Selles on midagi
dagi
erutavat. Modestat üllatab,
tab,
et see, mida tema pidas
das
loomulikuks, šokeeris teiisi. „Ma ju väljendasin ükssnes oma põhiõigust nai-selikkusele, seksuaalsu-sele ja stiilsusele.“
Nüüdseks on tema pea-korter Los Angeleses. Teema ja ta kallim Benjamin
min
Palmer – Modesta sõnul interneti supervõlur, kes on
n tegelnud meelelahutuse turundaurundamisega – töötavad parajasti
asti välja telesarja, mille eesmärk
ärk on
muuta teadus seksikaks.
s.
Kuid Modesta on loodud
oodud
lavale. Nii on ta Pariisi kuulsas Crazy Horse'i kabarees,
arees,
kus on esinenud nii Dita
a von
Teese kui ka Conchita Wurst,
terve juunikuu külalisesineesineja. Artist ütles WWD.comile,
comile,
et tema sõu eesmärk on
n kummutada arvamused, et naine ei
või olla artist, ettevõitja,
ja, omaenda ülemus; et ta ei või
õi olla tugev, kuid ühtlasi meeleline;
eline; et
intelligentsus, seksuaalsus
sus ja ilu
ei klapi kokku. „Meie sõu
õu ütleb:
ah, jätke see jama!“

Vida Press

Rauno Vahtre

UU

Eestisse jõudis eile peale
Hollywoodi tähtede teinegi
maailmaklassi staar, Briti laulja
ja laulukirjutaja Sting. Vaid mõni
minut pärast Christopher Nolani
filmimeeskonna saabumist maandus Tallinna lennuväljale ka Stingi
eralennuk, mis startis Riiast, kus
muusik esmaspäeva õhtul esines.
Juba täna õhtul astub ta Saku
suurhallis lavale oma uue tuurikavaga „My Songs“, kus tulevad esitamisele Stingi parimad hitid.
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Christopher Nolan ja John David
Washington saabusid Tallinna
Rauno Vahtre

ANDRA NÕLVAK

Tiit Tamme

andra.nolvak@ohtuleht.ee

Eile saabus Hollywoodi
tipprežissöör Christopher
Nolani filmi „Tenet“ meeskonna lennuk Tallinna.
Koos temaga tuli siia ka
Oscari võitja Denzel Washingtoni poeg John David
Washington, kes mängib
filmis ühte peaosalistest.
Meeskond ja näitleja saabusid Tallinna kell 12.38 luksuslennukiga Boeing 777-200LR Vip
Crystal Sky, milles on vaid 88
esimese klassi kohta.
Lennujaama vipisissepääsu
piirasid politseinikud ja kedagi
ei lastud sissesõidutee otsast
kaugemale. Nii saigi staare näha vaid mõnekümne meetri kauguselt. Nolan nägi küllaltki väsinud välja, kuid ilmselt oli see
tingitud pikast lennureisist. Õhtulehe fotograaﬁ kaamerasilm
püüdis kinni ka peaosalise John
David Washingtoni, kes on mänginud HBO komöödiasarjas „Ballers“ ja ﬁlmis „BlacKkKlansman“.
Staaridest teevad rahvusvahelises spiooniloos kaasa veel
Clémence Poésy, Michael Caine,
Dimple Kapadia, Aaron TaylorJohnson, Kenneth Branagh, Robert Pattinson ja Elizabeth Debicki, kuid neid polnud lennujaamas näha. Küll aga saabusid
Jonathan Camp ja „Troonide
mängust“ tuntud Jefferson Hall.

Esmaspäevast neljapäevani vedas Taavi Libe
Vikerraadios saadet „Vikerhommik“ ja oli saatesarjade „Vallatud kurvid“ ja „Aeg peatub“ autor.
Varem on ta töötanud ka sporditoimetuses.

Taavi Libe lahkub
Vikerraadiost
Juba pärastlõ
unal algasid lin
nahalli juures
püstitatud ra
proovivõtted
mbist sõitsid
. Treppidele
kordamööda
olid pargitud
üles-alla sõid
ukrainakeels
ukid, platsile
ete siltidega
kiirabi- ja po
litseiautod.

Nolani filmi „Tenet“ üks peaosalisi
John David Washington.

Lennukist väljunud inimesi
püüti kiivalt varjata. Buss tõi nad
lennuki juurest vipiväravasse ja
sealt edasi paigutati kõik kibekiirelt autodesse ning lahkuti.
Kas ja millal ülejäänud staarid Eestisse jõuavad, ei ole veel
teada.
Pärast meeskonna saabumist
Tallinna läks suureks sagimiseks

ka linnahalli juures, kus võetakse osa ﬁlmist üles. Linnahall,
millest ﬁlmis saab Ukraina rahvusooper, on juba mõnda aega
taradega piiratud. Praegu asjatatakse seal päris tihedalt ja tehakse juba esimesi proove – treppidele püstitatud rambist sõidavad kordamööda üles-alla sõidukid.

Mis saab Laagna teel plaanitavatest võtetest, milleks peaks
selle kuuks ajaks sulgema, ei ole
veel selge.
Filmi esimesed võtted toimuvad Tallinnas 17.–19. juunil, kogu võtteaeg kestab aga kuu aega. Võttepaiku on 13.

Christopher Nolani filmi „Tenet“ meeskond ja näitleja saabusid Tallinna eile kell 12.38
luksuslennukiga Boeing 777-200LR Vip Crystal Sky, milles on vaid 88 esimese klassi kohta.
Martin Ahven

„Oskan päris paljudel teemadel kõnelda mikrofoni
ja kaamerasse ja üht-teist küsida teistegi käest,
panna kirja enda ja teiste mõtteid; vastutamine ja
otsustamine tuleb ka vist välja ning täitsa tihti tulevad mulle pähe ideed, mille üle vähemalt ise päris uhke olen,“ jagab Libe kogemusi ning on avatud uutele väljakutsetele.
Alates 2015. aasta suvest Eesti suurima kuulajaskonnaga hommikuprogrammi juhtinud Libe sõnul oli
tegu põhjalikult kaalutud ja raske otsusega. „Niivõrd
mahuka ja mitmekesise teemavalikuga saate vedamine eeldab täielikku pühendumist ja kirge, mis mul viimasel ajal raugema kippus,“ rääkis Libe Menule.
„Viimase poole aasta jooksul olen mõelnud, et
olen vaimselt väsinud. See töö on füüsiliselt ikkagi
tohutult väsitav,“ kommenteerib Libe Õhtulehele.
Saatejuht räägib, et uni ei ole tal kunagi kõige parem
olnud. „Viimase hooaja vältel tundsin, et kui võib-olla
olen vaimselt natukene väsinud, siis ei ole mõtet enda tervist nii väga tappa ka.“ Libe tunnistab, et sellel
hooajal on olnud ka tervis nõrgem. „See ei tähenda,
et olen haiglas olnud, aga tunnen, et olen füüsiliselt
väsinud. Kui need asjad ei ole kuidagi tasakaalus, siis
tulebki tunne, et võiks midagi muud proovida elus teha,“ ütleb Libe ja lisab, et võib-olla on ta ühel päeval
siiski Vikerraadios tagasi.
Libe arvab, et „Vikerhommiku“ formaadis ajakirjanduslikku saadet aastaid teha on keeruline. „On
näiteid, nagu Alari Kivisaar, kes teeb saateid 15 aastat, aga Vikerraadio puhul on spetsiifika teistsugune.
Saade on ajakirjanduslikke teemasid täis. Kui saade
läbi saab, ei saa sa ennast välja lülitada ja mõelda, et
nüüd võiks puhata. Pidevalt peab mõtlema sellele,
mis järgmises saates on. Tunnistan, et see on raske.“
Tulevikuplaane ei ole Libe veel paika pannud ning
on avatud pakkumistele. Peale koduse meediavaldkonna ei välista ta ka uute ametite avastamist. „Eks
ikka on paratamatult mingi hirm sees, aga mis siis lõpuks ikka saab?“
Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek oli Libe lahkumisavaldust vastu võttes kurb. „Mul ei ole talle otseselt midagi ette heita. Arutasime, kuidas üleminek
võiks toimuda ja kaua ma saadet veel teen. Tema enda otsustada on see, mis saab „Vikerhommikust“
edasi.“ Peegi sõnul on toimetusel väga kahju, et Libe
on otsustanud oma loomingulisel teel edasi liikuda.
„Aga inimesena mõistan seda, kuna hommikuprogrammi vedamine ongi raske töö. Oleme väga tänulikud Taavile Vikerraadiole pühendatud aastate eest
ning soovime edu edaspidiseks,“ sõnas Peek Menule.
JAANIKA VILIPO

Disturbed Saku suurhallis: TÜDRUKUD NUTSID ESIREAS
Erlend Staub

„Kuigi metal on üsna agressiivne muusika, peegeldus Disturbedi kontserdil väga tugevat austust
nende lähedaste inimeste ja siitilmast lahkunud
muusikute vastu. Oli näha, et see läks inimestele
hinge ja tüdrukud esireas nutsid,“ kirjeldab fänn
Erlend USA metal-bändi esmaspäevaõhtust kontserti Saku suurhallis.
„Disturbedi esinemist Eestis tasus oodata! Bänd
on üle 30 aasta tegutsenud ja suur kummardus korraldajatele, et nad suutsid sellise bändi Eestisse tuua.
Kui nad oleksid kontserdi Kultuurikatlasse (kontserdi
esialgu plaanitud esinemiskoht – toim) jätnud, oleks
sellel korsten minema lennanud,“ muigab Õhtulehega muljeid jaganud külastaja. „Laulja David Draiman
küll nii vormis ei olnud kui teised bändiliikmed, härra

VAATA PILTE
ohtuleht.ee

on natuke paksuks läinud, aga sellegipoolest andsid
nad väga kõvasti energiat.“
Mehe sõnul rääkisid muusikud laval lugude vahel ka
juttu ning austasid meie seast lahkunud muusikuid,
mispeale esireas olnud neiud lausa pisaraid valasid.
„Ma ei ole Disturbedit varem live’is esinemas näinud,
kuid olen vaadanud muusikavideoid ja nende varasemaid esinemisi videotest. Kui laulja veel kõhn poiss oli,
hüppas ja kargas ta laval ringi, aga praegu tundus, nagu ta oleks tahtnud meile midagi südamest edasi anda. Ta pani inimesed mõtlema elu üle ja selle peale,
kuhu peaksime liikuma ja mida tähele panema. Teised
bändiliikmed olid rõõmsad ja energiat täis, aga lauljal
oli silmis kurb pilk,“ kirjeldab Erlend. „See kontsert oli
nii ehe, et ilmselt meenutan seda veel aastakümneid.

Tegu oli parima kontserdiga, kus ma viimase viie kuni
kümne aasta jooksul käinud olen.“
Rahvast oli Erlendi sõnul kohal väga palju. „Oli ka
palju välismaalasi. Arvan, et korraldajad tegid ka lätlastele suure kingituse. Oli väga palju noori, kes teadsid laule ja laulsid kaasa. Siinkohal saab öelda, et metal pole kaugeltki surnud.“
Bänd müristas Saku suurhalli blackbox’is lausa
kaks tundi ja lisalugusidki tehti mitu. „Nad tulid korraliku mürinaga peale, juba alguses mängiti suuri hitte
ja neid jätkus terve kontserdi ajaks. Uusi lugusid kuulis päris vähe.“
Vaata galeriist, mis toimus laval
ja kes bändi kaema olid tulnud.
KATHARINA TOOMEMETS
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KATUS. Igal katusel on oma eluiga, mis jääb sõltuvalt materjalist,
paigaldusest, asukohast ja hooldusest 10–40 aasta vahele. Seejärel on
käes aeg katuse vahetamiseks või renoveerimiseks, kusjuures katused
võivad vananeda nii füüsiliselt kui moraalselt. Millal on õige aeg mõelda
katuse uuendamisele ja kuidas ehitada tõesti pikaajalist katust, räägib üle
25 aasta katuste ehitamisega tegelenud OÜ Evari Ehitus juht Rein Kala.

Millal on aeg mõelda kortermaja katuse
renoveerimisele ja kuidas seda õigesti teha?

F

Fotod: OÜ Evari Ehitus

üüsiliselt vananedes ei täida katused
enam katusele pandud eesmärke ehk
enamasti ei pea katused
vett, hituskonstruktsioonid märguvad, parandamine on kulukas, parandamisega saadud positiivne
tulemus on lühiajaline.
Moraalse vananemise
korral aga ei rahulda olemasoleva katuse lahendus
katuse omanikku. Näiteks
on turule tulnud ued ja
paremad materjalid, katuse soojustus ei ole piisavalt hea, katuse väljanägemine ei vasta soovidele
või on vaja muuta katuse
asukohta, konstruktsiooni
või kuju.

Katuse renoveerimisele või
vahetamisele peab aga kindlasti
hakkama mõtlema siis, kui selle
parandustööde sagedus hakkab
tihenema, remondiks kuluvad
summad järjest suurenevad või
visuaalsel vaatlemisel on näha
tuntavaid katusematerjalide vananemise tunnuseid. Tänapäeval
leidub hulganisti katuseid, mille
kohta võib öelda, et need on enneaegselt vananenud. Seda võivad
põhjustada ehitamise ajal tehtud
vead, ebakvaliteetsete materjalide
kasutamine, samuti mittenõuetekohane ekspluatatsioon ja ebapiisav hooldus.
Kindlasti ei tohi katust kasutada selleks mitte ettenähtud tegevusteks. On lubamatu vigastada
katusekatet mistahes tegevusega:
antennide, kaablite, seadmete paigaldamiseks tuleb kasutada selleks
otstarbeks valmistatud vahendeid,
katust ei tohi kasutada prügilana
ning mittevajalikud asjad tuleb
katuselt eemaldada. Samuti peab
katust regulaarselt hooldama: kevadel pärast lume sulamist, sügisel enne külmade tulekut, pärast
ekstreemseid loodusnähtusi ning
pärast erinevaid töid nagu antenni
paigaldus või korstna remont.

Mis on oluline
katusetöödega alustamisel?
Kõigepealt on vaja kindlaks tehavajaminevate tööde ulatus: mida
täpsemalt seda teha, seda vähem
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Hea teada
Suurimad vead, mida katuse remondi või selle planeerimise juures tehakse:

• Remondi planeerimisega alus-

•

tatakse liiga hilja, alles siis, kui
probleem on suur, mis omakor
da jätab planeerimisele vähe
aega ja tekitab pingeid.
Vajaminevate tööde kindlakstegemisele ei kaasata oma ala
asjatundjaid ja jäetakse tegeli-

on hiljem üllatusi. Kõige kindlam
on tellida teha vajatavatele töödele projekt. Töö de tegemiseks
peaks olema põhiprojekt, keerukamate katuste puhul ka tööprojekt. Projekti tellib üldjuhul
tellija ning suuremahuliste tööde
korral peab projekti kinnitama
kohalikus omavalitsuses. Projekti
olemasolul on tellijal hea korraldada ehitushanget ja ära jäävad
tööde käigus tekkida võivad vaidlused. Alati on soodsam teha töid
üks kord ja korralikult kui mitu
korda ja ikka uuesti ja uuesti! Väga
oluline osa on katuse ehitamisel
professionaalse ehitaja leidmisel,
sest ehitusvead tekivad tavaliselt
ikka ebapiisava kvalifikatsiooniga,
juhuslikku ja vähetuntud tööjõudu
kasutades. Soovitav on kasutada
tuntud ja turul pikemat aega olnud firmade teenuseid, kuid ikkagi
tasub firma valikul uurida nende
tausta kõikvõimalikest allikatest,

kud probleemid tähelepanuta.

• Tööde tegemisel kasutatakse

•

säästulahendusi ja odavaid
materjale, mille tulemusel jääb
renoveeritava katuse eluiga
oodatust tunduvalt lühemaks.
Tööde tegemiseks kasutatakse juhuslikke inimesi või

vähetuntud firmasid, kelle
oskusteave katuste ehitamiseks ei pruugi olla piisav Nii
saadakse paremal juhul ehk
katus soodsamalt valmis, aga
pole sugugi harvad juhtumid,
kus pärast mõnda ta ve peab
katuse uuesti ehitama.

hinnata firma usaldusväärsust,
vaadata kodulehe olemasolu ja tõsiseltvõetavust ning referentse ja
arvustusi.

Katuseremondi korral peab
arvestama mõningaste
ebamugavustega
Esimene ebamugavus on seotud
materjalide objektile toomisega.
Maja ümber peab olema piisavalt
ruumi, et suured autod ja kraanad
mahuksid liikuma, mis tähendab, et
selleks ajaks tuleb ümber korraldada autode parkimine maja ümber.
Teiseks liiguvad ehitamise ajal majas ehitusmehed ning iga liikumine
toob endaga kaasa mõningal määral
prahti ja tolmu. Kolmandaks on teadagi müra, mis ehitusega kaasneb
– puurimine, saagimine, toksimine. Ja neljandaks tuleb katuselt eemaldada kõik aastatega kogunenud
mittevajalik juhtmestik, amortiseerunud tehnika ja muud esemed.

Parim valik kortermajadele
on lamekatus
Enamik kortermaju Eestis on ehitatud lamekatusega, mis on katuseliikidest soodsaim ja paljudel juhtudel ka
ainulahenduseks. Kuna energia hind
järjepidevalt tõuseb, on enne katuste renoveerimist vajalik üle vaadata
hoone piirete, sealhulgas ka katuste
soojustuse vastavus tänapäevanõuetele. Enamikul juht del on vajalik
paigaldada katustele lisasoojustus –
selleks kasutatakse nii plaatvahtsoojustusi kui ka kõvasid katusevillasid.
Kasutatavate soojustusmaterjalide
survetugevus sõltub katuse kasutusest ja peab vastama katuseehitusnormidele Kortermajade renoveerimisel olemasolevat vana katust
tavaliselt alt ära ei võeta. Lisasoojustuse paksus selgub projekteerimise
käigus ja sõltub paljuski olemasolevast katusest. Hüdroisolatsioon
ehk katusekate ehitatakse enamasti
kahekordsest SBS-bituumenrullma-

terjalist, mille ruutmeetri kaalud on
normeeritud. Aluskiht peab olema
vähemalt 4 kilogrammi ja pealiskiht
vähemalt 5 kilogrammi ruutmeeter.
Materjali valikul tuleb arvestada ka
bituumeni koostist ja materjalidele
tugevust andva tugikanga materjali ning kaalu. Soovitav on kasutada
polüestertugikangaga rullmaterjale,
mille tugikangaste kaal on vähemalt
160 g/m².
Rullmaterjale toodetakse väga
erinevates tehastes ja väga erineva
kvaliteediga. Kuigi visuaalselt vaadates ei ole materjali kvaliteet silmaga
näha, tuleb hoolega kaaluda materjali hinna ja kvaliteedi suhet. Igal materjalil on kaasas tooteleht koos materjali iseloomustavate näitajatega.
Erinevatest näitajatest arusaamiseks
on soovitav kasutada asjatundjate
abi, sest nagu öeldud –
kehvade materjalide kasutamisel
jääb katuse eluiga oodatust tunduvalt lühemaks.

ilm.ohtuleht.ee

Sudoku lahendus

Toimetaja Raivo Rauts | Tel 614 4097 | raivo.rauts@ohtuleht.ee
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H O R O S KO O P
astroloog Maria Angel

+18
↙ 6 m/s

Kahe järgneva päeva ilmaennustus
+21...+27

+16...+28

← 5–15 m/s

← 2–8 m/s

Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm.
Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest.
Puhub ida- ja kagutuul
5–11, rannikul puhanguti
15 m/s, õhtul nõrgeneb.
Õhutemperatuur on
+21...+27 °C.

Reedel tuleb vahelduva
pilvisusega ilm. Mitmel
pool sajab hoovihma,
on äikest. Tuul pöördub
kagust läänekaarde,
puhudes 2–8 m/s.
Õhutemperatuur on
+23...+28, rannikul
kohati +16...+20 °C.

KÜ M M E KÜ S I M U ST

Päike

Kuu

tõuseb
kell 4.05
loojub
kell 22.37

tõuseb
kell 15.50
loojub
kell 2.54

Kuufaasid
d
{
e
z

10. juunil
17. juunil
25. juunil
2. juulil

Ristsõnaajakiri Ristik

1. Kus sündis Ivo Linna täna
70 aastat tagasi?
a) Kuressaares
b) Tallinnas
c) Pärnus
2. Mis oli tema esimese ansambli
nimi?
a) Mikronid
b) Meistrid
c) Müstikud
3. Mida õppis Iff kaks aastat Tartu
ülikoolis?
a) Ajalugu
b) Eesti filoloogiat
c) Õigusteadust
4. Mis aastal tuli välja tema esimene suurem hitt „Julge laul“?
a) 1970
b) 1972
c) 1974
5. Mitu aastat oli Iff lauljaks
ansamblis Apelsin?
a) kolm aastat
b) viis aastat
c) seitse aastat

6. Mitmenda koha sai ta koos
Maarja-Liis Ilusaga 1996. aastal
Eurovisionil?
a) 5.
b) 8.
c) 10.
7. Mis aastal esitas Iff esimest
korda Alo Mattiiseni viit
isamaalist laulu?
a) 1987
b) 1988
c) 1989
8. Millise tiitliga pärjati teda
eelmisel aastal?
a) Aasta saatejuht
b) 21. sajandi muhulane
c) Sajandi saarlane
9. Kelle nime kandva preemia sai
Iff 2017. aastal?
a) Georg Otsa
b) Tiit Kuusiku
c) Hendrik Krummi
10. Mis on tema abikaasa nimi?
a) Anna
b) Imbi
c) Maret

Vastused: 1. a); 2. c); 3. b); 4. a); 5. b); 6. a); 7. b); 8. c); 9. c); 10. b)

R I STS Õ NA

i

21. mai – 21. juuni

Soov oma tahtmist läbi suruda on
sulle ülioluline. Oled valmis ägedaks võitluseks tugevate konkurentidega. Leia võimalus sisepinge
ohutuks väljaelamiseks.
VÄHK

j

22. juuni – 22. juuli

Sulle meeldivad ilusad asjad. Naudid poodides käimist ja tunned isu
üht-teist osta. Asjad, mida ihaled,
on tõenäoliselt küllaltki kallid. Hoidu emotsioonide ajel raha tuulde
loopimast.
LÕVI

k

Palju õnne, Iff!

ristsona.ohtuleht.ee

20. aprill – 20. mai

Teadvustad endale selgelt oma
eesmärke, mõistad, kuidas nende
poole liikumist kiirendada. Saad
aru, millised on su nõrgad küljed.
Anna endast parim.
KAKSIKUD

23. juuli – 22. august

On oht ülemustega või kolleegiga
tülli pöörata – sulle näib, et sind ei
kohelda õiglaselt, kui seda aga valjul häälel välja ütled, tõmbub vastaspool kaitsepositsioonile.
NEITSI

l

23. august – 22. september

Suurem osa energiast kulub töötamisele. Nõu ja abi saamisel saad
loota vastassoost kolleegidele, mis
kutsub ehk kelleski esile kadedust
ja õelutsemist.
KAALUD

a

23. september – 23. oktoober

Olukord on võimalusterohke, samas
aga ettearvamatu. Õnn võib sulle
naeratada, võid saada kasu tõotavaid pakkumisi, ent oht kaotuse
osaliseks saada on samuti õhus.
SKORPION

b

24. oktoober – 21. november

Tiheneb läbikäimine sugulastega,
küllap tuleb naabritegagi tegemist
teha, mingite ühiste huvide nimel
pingutada. Igapäevaseid toiminguid tehes kohtad põnevaid isikuid.
AMBUR

c

22. november – 21. detsember
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e

20. jaanuar – 18. veebruar

f

19. veebruar – 20. märts

Armusuhted arenevad lausa iseenesest. Neptuuni ja Marsi trigoon
teeb sind tundlikuks ja mõistvaks,
tõmbad ligi vastassoo esindajaid,
kes on sinuga vaimselt samal tasandil.

www.ohtuleht.ee
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S Ü N N I PÄE V

Maria Angel

Sünnipäeva horoskoop

22. detsember – 19. jaanuar

Töises elus toimub muudatusi. Kasuta neid targalt ära, sest olukord
on sinu jaoks soodne, pakkudes
võimalust oma tööelu huvitavamaks muuta ning sissetulekut suurendada.
KALAD

sudoku.ohtuleht.ee

7

Suudad uut infot lennult haarata,
selle abil oma probleeme uue nurga alt näha. Hea aeg uute teadmiste kogumiseks, praegu õpitu
jääb pikaks ajaks hästi meelde.
KALJUKITS
Oled optimistlikult meelestatud ja
suudad maailma avara pilguga
vaadata, mõista erinevaid aspekte.
Tasub teha pikaajalisi plaane ning
võtta vastu otsuseid olulistes küsimustes.
VEEVALAJA

AASTA

S U D O KU

70
Ivo Linna,
laulja

Palju õnne, Kaksikud! Algaval aastaringil on sul rohkesti energiat
ning tegutsemisjulgust. Oled iseenda peremees ja saad teha asju, mis
sulle rõõmu pakuvad. Kui su äri on
ühtaegu su hobi, tegeled sellega
pühendunult ning asjad edenevad
tõhusalt ja kasumlikult. On väga
hea aeg vastassoole mulje avaldamiseks ja suhete algatamiseks.

Paiguta numbrid ühest üheksani (või tähed a–i) tühjadesse ruutudesse nii, et ükski number ei korduks horisontaal- ja vertikaalridades ega ka tumedama piirjoonega ümbritsetud üheksaruuduses sektsioonis.

+19
↙ 7 m/s

h

Tähesudoku

+20
↙ 7 m/s

Keeruline

+20
↙ 7 m/s

21. märts – 19. aprill

Armusuhted on tähtsad. Paraku ei
lähe kõik aga sinu tahtmist mööda.
Ole kannatlik – pealetükkivusega
ei saavuta sa midagi, kasu pole ka
liigsetest emotsioonidest.
SÕNN

Hagar Hirmus

↙ 6 m/s

+20
↙ 8 m/s

+19
↙ 8 m/s

+16

g JÄÄR

Garfield

+20
↙ 7 m/s

+17
↙ 6 m/s

Krantsid

+15
↙ 6 m/s

Lihtne

+16
↙ 9 m/s

Piraaja Klubi
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Muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub kirde- ja idatuul 5–11,
rannikul puhanguti 15–17 m/s. Õhutemperatuur
on +15...+20, Lõuna-Eestis kuni +23 °C.
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yr.no, ilmateenistus.ee, aai.ee

Kolmapäev, 12. juuni 2019 TÄNA

I LMAE N N U STU S

AN E KD O OT
Mees läheb kinno ja märkab kõrvalistmel konna.
„Kas sa oled konn?“ küsib mees.
„Jah.“
„Mida paganat sa kinos teed?“
„Noh, raamat mulle täitsa meeldis.“
***
Üks sõbranna teisele:
„Miks sa nii kurb oled? Kas sellepärast, et oled paks, või juhtus midagi?“

Nimepäev
Aisha, Asia,
Asja, Eskel,
Esko, Esku,
Espen, Esper

TÕ N I S E R I LAI D

Kuidas USA saadiku abikaasa eestlasi kiitis
John Wiley nimeti USA saadikuks Lätis ja Eestis 1938. aasta
juulis. Üsna pea pidi tegelikult
Riias resideeriv Wiley Eestisse
sõitma, et siingi oma volikirjad
üle anda.
Tema abikaasa Irena kirjutab
oma mälestustes: „Eesti oli naeratav maa, tulvil joie de vivre’it
(elurõõmu) ja suuremeelsust.
Eestis oli 1500 järve, 72 ööklubi, maailma vanim apteek, mehed, kes nägid välja kui viikingid, ning kollaka naha, pronk-

sikarva juuste ja kannikesevärvi silmadega naised. Arusaadaval kombel oli Tallinn välisteenistuse poiste lemmikteenistuskoht. Elu oli Tallinnas lahe, rõõmus ja muretu. Eestis leidis John
uudse lähenemise keeleprobleemile. Oma jahmatuseks kuulis
ta, et pärast volikirjade üleandmist presidendile oodatakse temalt pöördumist Eesti kaitseväe
poole. John oli ülesande kõrgusel. Ta valmistas ette kena väikese kõne, laskis selle laitmatus-

se eesti keelde tõlkida ja harjutas hääldust meie kokaga. Suur
hetk jõudis kätte: John, frakk seljas, astus presidendilossi paraadtreppi mööda alla ja võttis
torukübara peast. Ta esitas kõne paljapäi, veatus eesti keeles.
Oli kõne torukübara põhja kleepinud ja sai raskusteta sealt maha lugeda. Eestlased olid rõõmsad, et John oli eesti keele nii
ruttu ära õppinud. Just nagu suudaks keegi eesti keele ära õppida!“
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tv.ohtuleht.ee

KOLMAPÄEV, 12. JUUNI 2019
Päeva nael
ETV

KUULUTUSED.OHTULEHT.EE
Leinakuulutus või õnnitlus telefonil 900 1900, kõne hind 25 €

Ì

KANAL 2
06.30 Meie aasta Iraanis, 7/15:

„Spiooniga“ reisile!*
07.30 Astrotobeloogia*
07.32 Super 4
07.45 Sonic Boom
07.57 Astrotobeloogia
08.00 Suvereporter*
09.00 Alo, 2: Vanamees*
09.30 Gordon Ramsayga põrgusse
ja tagasi, 8
10.30 Minu kodu on parim, 124
11.30 Kodus ja võõrsil, 7042
12.00 Mängi ja võida!. Interaktiivne
telemäng
13.00 Kodutunne*
14.00 Tüdruk nimega Elif, 677
15.00 Toscana kirg, 99/100
16.00 Öökuninganna, 19/49
17.00 Hingesugulased, 258
18.00 Kodutunne
19.00 Suvereporter
20.00 Meie aasta Iraanis, 8/15:
Tuuli totaalne muutumine
21.00 Jälg, 5
21.30 Malluka suvi maal, 2: Mis
süüa on?
22.00 Saatuslik kelmitar, 2. Maddie
püüab oma viimast sihtmärki
konksu otsa saada, kuid avastab,
et teda tõmbab hoopis saladusliku Patrick Ezra poole.
23.00 Lõbutüdruk Bruna, 2
23.55 Surmarelv, 15: Getzimaks
minna ei saa
00.55 Seksimüüdid, 5
01.45 Lahkudes Neverlandist, 2/2*
03.30 Suvereporter*
04.20 Tuvikesed, 130-133/262
05.35 Küladetektiivid, 332: Vale
mees

TV3
06.15 Lasteka hommik: Jänku Juss.

Maša ja karu. Kuninglik akadeemia. Ben 10 2, 9–10. Transformerid: Päästerobotid
08.00 Kirgede torm, 3097*
09.05 Vaprad ja ilusad, 8013*
09.35 Minu köök on parim, 42*
11.00 Top Shop
11.15 Meisterkokk 4, 12: 13 parimat
võistlevad*
12.20 Suvesangarid, 8
12.55 Kättemaksukontor, 5: Blondid, 2*
14.00 Papad mammad, 4*
15.00 Meisterkokk 4, 13: 11 parimat
võistlevad
16.00 Vaprad ja ilusad, 8014
16.30 Kirgede torm, 3098
17.35 Minu köök on parim 4, 42:
Finaalieelne võistlus, 2. rühm
19.00 Suvised Seitsmesed
19.30 Seitsmesed
20.00 Suur lotokolmapäev: Rooside
sõda
21.05 Võimalik vaid Venemaal
21.35 Naabrist parem 7, 10: Finaal.
Finaali otsesaates selgub, kes on 7.
hooajal naabrist parem!
23.30 Kaks kanget Sovetistanis, 14
00.35 Legendid 1, 9: Peeglite kõnnumaa
01.05 Kaks ema (Adore, AustraaliaPrantsuse 2013)*. Romantiline
draama
03.35 Võimalik vaid Venemaal*
04.05 Suvesangarid
04.35 Suvised Seitsmesed
05.00 Seitsmesed
05.25 Kirgede torm, 3098*
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televeeb.ee

Reakuulutus telefonil 900 1234, kõne hind 10,23 €

Alar Truu

06.55 Terevisioon
09.05 Perekonnakroonika, 12/22*
10.10 Terevisioon*
12.20 Tule tulemine, 7/24*
12.35 Kuninganna ema, 2/2 (The

Queen Mother, Inglise 2018)*
13.25 Muhu: ätsed ja roosid
14.25 Kalailm, 13/29 (Eesti 2012)
14.55 Rakett 69 9: Puiduteadused
15.25 Töörööbikud (ETV 2018)
15.55 Osoon (ETV 2015)
16.25 Reisile minuga 12: Sansibari
saare külaelu (Eesti 2018)
16.50 Minu laulupidu: Elo Selirand
17.00 Õnne 13 13 (Eesti 2006)
17.30 Perekonnakroonika, 13/22
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 4x4. Aafrika, 7/11
19.15 Aeg õppida, 3/4 (ETV 2019)
19.45 Kadunud tsivilisatsiooni
jälgedel, 3/7 (ETV 2015)
20.15 ENSV 9, 12/16: 8 kopsi kilo
20.45 Tule tulemine, 8/24
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.25 Sport
21.35 On meie aeg 1, 6/10:
Taasavamine (Rootsi 2017)
22.35 Ivo Linna. Sajandi saarlane
23.30 Ivo Linna. Laulud läbi aegade
00.30 4x4. Aafrika, 7/11*
01.00 ENSV 9, 12/16: 8 kopsi kilo*
01.30 Tule tulemine, 8/24*
01.46 ERR.ee uudised

Toimetaja Reet Murel | Tel 614 4121 | reet.murel@ohtuleht.ee

Kalev Valgepea
Mälestame head kolleegi ja
avaldame sügavat kaastunnet
Valentinale perega armsa abikaasa,
isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Plasto Aknad.Uksed OÜ

Ivo Linna.
Sajandi saarlane
Ì 22.35 ETV
Armastatud laulja Ivo Linna avab
70. sünnipäeval koos abikaasa Imbiga Muhus asuva kodutalu uksed, et
jagada vaatajaga oma tegemisi väljaspool rambivalgust. Juttu tuleb nii
töödest ja puhkusest maal kui ka
muusikast. Saatejuht Karmel Killandi, toimetaja Kai Väärtnõu, režissöör
Eva Katariina Taimre.
ETV2
07.00 Lastesaated* 10.00 Mõistlik või mõttetu
2, 19/24 (Eesti 2013) 10.30 Elu nagu filmis?
Subjektiivne objektiiv, 3/6 (Eesti 2014) 11.00
Ajavaod. Ärimehed: H. Männik ja „Loodus”
(ETV 2015) 11.25 Elu allpool nulli, 5/10: Veri,
higi ja hirm (USA-Inglise 2013)* 12.15 Teel
2019. aasta jalgpalli MM-finaalturniirile, 2/8*
12.45 ERR.ee uudised 14.45 Muusika!. Valik
uut muusikat. 15.20 Uus Tase 2, 32/34 (Kanada 2014)* 15.45 Nova (ETV 2019) 16.00 Lastesaated 19.00 Uus Tase 2, 33/34 (Kanada
2014) 19.25 Aktuaalne kaamera (viipekeeles)
19.30 Elu allpool nulli, 6/10: Ootamatused
(USA-Inglise 2013) 20.15 Loodusepäev Osooniga: Loodus kui toode (ETV 2018)* 20.30 BIG
– kuulsuse tipul (Taani 2017). Dokfilm 21.30
Maailma kino: Sõda (Taani 2015) Draama
23.20 Teel 2019. aasta jalgpalli MM-finaalturniirile, 3/8 (Inglise-Šveitsi 2019) 23.50 Erdogan, tee absoluutse võimuni (Prantsuse 2017)
00.40 Pete Holmes. Näod ja hääled (USA
2016) 01.43 ERR.ee uudised

TV6
06.00 Power Hit Radio 07.50 Suvised Seitsmesed 08.20 Seitsmesed 08.50 Simpsonid 23,
14* 09.20 Kutsuge Cobra 11 20, 10* 10.20 Suvised Seitsmesed 10.50 Seitsmesed 11.20 Legend kõige halvemast ankrumehest* 13.40 Top
Shop 13.55 Kutsuge Cobra 11* 14.55 Varjudemaa 1, 3 16.00 Kutsuge Cobra 11 20, 11 17.00
MacGyver 3, 2 18.00 Kalamehejutud 5, 18
18.30 Viharavi 4, 17* 19.00 Suure paugu teooria
8, 18-19 20.00 Viharavi 4, 18 20.30 Simpsonid
23, 15: Väljuge Kwik-E-Marti kaudu 21.00 Maailma naljakaimad videod 21.30 Röövitud 2
(Prantsuse 2012) 23.25 Suure paugu teooria 8,
18* 23.55 Suure paugu teooria 8, 19* 00.25
Kalamehejutud 5, 18* 01.00 MacGyver 3, 2*
02.00 Varjudemaa 1, 3* 02.55 Kodu keset
linna, 48 03.20 Suvised Seitsmesed 03.45
Seitsmesed 04.10 Power Hit Radio

Kanal 11
06.10 Hingesugulased, 107 07.20 Tüdruk nimega Elif, 990* 08.15 Vana silla saladus, 637*
09.15 Kodus ja võõrsil, 7046* 09.45 Armastuse
maitse, 222 10.45 Poissmees, 7 11.45 Top
Shop 12.00 Otse! Mängi ja võida!, 8 13.00
Osake minust, 60 13.55 Mida teha, kui on keha?, 11* 14.55 Soodsad sööginaudingud, 16*
16.05 Õhtu parimad palad* 17.00 Tüdruk nimega Elif, 991 18.00 Vana silla saladus, 638 19.00
Kodus ja võõrsil, 7047 19.30 Meie aasta Hiinas:
Matriarhaat ja piltkiri 20.15 Pulmalaulik (USA
1998). R: Frank Coraci. O: Adam Sandler, Drew
Barrymore. Südamlikult vaimukas komöödia
22.15 Poissmees paradiisis, 6 00.00 Aadam
otsib Eevat, 22 01.05 Suvereporter* 01.55 Armastuse saar, 58 02.50 Poissmees paradiisis,
6* 04.15 Postimees.ee 05.25 Meie Charly, 137:
Tööasjad

Kanal 12
06.40 Galileo 07.40 Suvereporter* 08.30 Jälgi
jätmata, 19 09.20 Kontor, 149–150* 10.10 Kilovatikunnid, 34* 11.00 Tuvikesed, 47–48* 12.00
Otse! Mängi ja võida! 13.00 Jack ja Jill (USA
2011)*. Komöödia 14.55 Spordireporter* 15.00
Raamatukoguhoidjad, 11 15.55 Spordireporter
16.00 Politseiakadeemia, 17 16.55 Spordireporter* 17.00 Kontor, 151-152 17.55 Spordireporter*
18.00 Tuvikesed, 49: Kolm töökohta 18.25 Tuvikesed, 50: Nokaut 18.55 Pargid ja puhkealad,
28 19.20 Sardiinia MM-ralli eelvaade, 1: Eelõhtul 19.55 Alo, 2: Vanamees* 20.25 Otse! Võrkpalli Kuldliiga: Holland – Eesti 22.30 Kilovatikunnid, 35 23.30 Archer, 33 23.55 Archer, 34
00.20 Politseiakadeemia, 17* 01.10 Raamatukoguhoidjad, 11* 01.55 Postimees.ee

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Alma Muskat
24. IV 1919 – 8. VI 2019

Teatame kurbusega,
et on lahkunud meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

Ellen Arm

Mälestavad Luige tn elanikud.

/Niitmets/
6. II 1927 – 9. VI 2019

Matusetalitus 15. juunil kell 13
Rannamõisa kirikus.

Ärasaatmine 14. juunil kell 13.30
Pärnamäe krematooriumis.

| Hansa Hoov
INFO WWW.HANSAHOOV.EE

Lahkus meie kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

Enno Kask
23. III 1949 – 7. VI 2019
Omaksed
Ärasaatmine 15. juunil kell 10
Pärnamäe krematooriumis.
Pärgasid ja lilli palume mitte tuua.

Avaldame kaastunnet
Kristiina Kõrvele ema

Sügav kaastunne
Lainele kalli venna

Mare Kõrve
18. IV 1952 – 11. VI 2019

Lembit
Raudseppa

surma puhul.

kaotuse puhul.

Pagaripoisid OÜ

Hilja, Ilmar, Laine ja Märt.

Indrek Taalmaa „Onu Heinari lood“
11.07.; 25.07 ja 8.08 kell 19
Indrek Taalmaa „Oranžid tropid kõrvas“
19.07 kell 19
Indrek Taalmaa „Lollidemaa“
2.08 kell 19
Sepo Seeman „Eesti mees ja tema poeg“
14.08 kell 19
Indrek Taalmaa „Parimad palad“
16.08 kell 19
Sooduspiletid on müügil Hansahotellis ja
www.hansahoov.ee kodulehel!

| Rakvere Teater

Müük

Ost

z Konditsioneeride ja õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Järelmaksu võimalus.
www.ohksoojus.eu, tel 5388 4884

z Aigrette Antiik – ostame ja hindame
vanaaegseid esemeid: kunsti, raamatuid,
münte, märke, hõbedat, kulda, fotosid
jms. Tel 509 1500, info@aigrette.ee.
Väike-Karja 4. Küsige julgelt asjakohast nõu!
z Idla Antiik ostab antiiki, kuld- ja
hõbeesemeid, kunsti, münte, erinevaid kollektsioone, mööblit, samovare
ja muud huvitavat vanakraami.
Pikk 30, tel 503 0655, jaanus@idla.ee

Lõhutud küttepuud (lahtiselt või
2 rm konteinerites); kaminapuud
võrkkottides. Kohaletoomine. Täpne
kogus, parim kvaliteet. Tel 5333 4347,
505 3391, www.tulepuu.ee
z Segalehtpuu 46 €/rm, lepp 46 €/rm,
okaspuu 46 €/rm, must lepp 49 €/rm,
saar 59 €/rm, kask 60 €/rm. Kuiv puu:
okaspuu 57 €/rm, segapuu 57 €/rm,
segalehtpuu 59 €/rm, lepp 63 €/rm,
must lepp 69 €/rm, kask 74 €/rm,
saar 75 €/rm. Kviitung. Puud koju
1–6 päevaga. Kriske OÜ, tel 5648 6058

Seda ja teist

INFO 667 9555, WWW.NUKU.EE

Teenus

Teater
| MTÜ Tikerkultuur

Tänavakivi
60 mm (hall)

INFO MTY.TIKERKULTUUR@GMAIL.COM

„Üksi lehekuu põues“
16.06 Tallinnas NUKU teatri ovaalsaalis
Hinnale
lisandub
käibemaks

€/m2

Lahkunu transport üle Eesti 24h

z Õmblusmasinate parandus.
Parandan kõiki õmblusmasinaid.
Tulen kohale Tallinnas ja Harjumaal.
Tel 516 8180, Hillar

HEA HIND!

5 90

INFO 329 5444, WWW.RAKVERETEATER.EE

www.raekivi.ee
tel 5550 0560

JAANIDEKS

SUPER HINNAD
TEIE KINNISTUTELE
TARTUMETS
KÜSI PAKKUMIST

5557 7007
janno@tartumets.ee

Koolitus
z Ameti- ja ADR-koolitused.
Motokool, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee
z Õpi eesti keelt rääkima Skype’i
abil, sinule sobival ajal kogenud
keeleõpetajaga. Tel 5669 1116.
Esimesed kaks 10 min tasuta.

„Miks Jeppe joob?“
12.06.; 13.06.; 14.06.; 15.06.; 16.06.; 19.06.;
20.06.; 21.06.; 22.06.; 26.06.; 27.06.; 28.06
ja 29.06 kell 19 Harjumaal Kolgaküla
rahvamajas
„Loojanguekspress“
14.06.; 15.06.; 16.06.; 21.06.; 22.06.; 28.06
ja 29.06 kell 19 Rakvere Raudteegetos,
Näituse 4a
„LA H US“
20.06 kell 19 ERMi teatrisaalis.
Viimane etendus!

| NUKU teater

z Näen taro- ja oraaklikaartidega
inimese eluteekonnal olevaid valikuid ja võimalusi - aitan leida parima
lahenduse. Helista tel 900 1727 ja vali 3.
Vastan teile 24/7. Ennustaja Hera
z Ennustusliin. Tel 900 2202 (1 €/min).
Karmen

KAARDIMOOR
TEL 900 3014, 0,95 € /min

Pakun tööd
z Pakume tööd B-kategooria autojuhile tööstuskaupade vedudel
Tallinna ja Harjumaa piires
(Renault Master 2018). Tel 503 4201

Ilu ja tervis
z Parapsühholoog Ž. Stepanjan.
Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse,
ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi
puhul. Konsultatsioon.
Tel 5858 8910

Britt Rosen
(sünd 1969)

Postimehe Arteri toimetaja

Tallinna TV
07.00 TeTeVeke lastele* 07.30 Täna. Uudised*
08.00 Täna maailmas* 08.15 Heeroldi jutud*
08.45 Täna. Uudised* 09.00 Treener sinu kodus. Seenioride võimlemine 09.20 Aadlipreilide
instituut, 11/260* 10.10 Hannes Võrno 33
minutit* 10.45 Praegu ja siin 11.30 Poolkuu
Igor Gräziniga* 12.00 OTSE: LV pressikonverents 12.30 Heeroldi jutud* 13.00 Info TV.
Rahvaraadio 14.40 Hannes Võrno 33 minutit*
15.15 Poolkuu Igor Gräziniga* 15.45 LV pressikonverents* 16.15 Oru valitseja 1, 7* 17.10
Treener sinu kodus. Seenioride võimlemine*
17.30 TeTeVeke lastele 18.00 Täna. Uudised
18.10 Linnaruumi arhiivist. Kalaranna 18.40
Aadlipreilide instituut, 12/260 19.30 Kultuurimeetri arhiivist. Tallinn 800 1/2 20.00 Täna.
Uudised 20.30 Täna maailmas 20.45 Pärnu
Harmonica festival 2018. Fireworks, 2/4 21.15
Oru valitseja 1, 8 22.10 BRICS. Uue maailmakorra rajamine kuldklotsidega 23.05 Täna.
Uudised 23.15 Kas tohib?* 23.45 Pärnu
Harmonica festival 2018. Fireworks, 2/4* 00.15
Täna. Uudised 00.45 Täna maailmas*

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kustus eluniit

Õnnitleb Eesti Meediaettevõtete Liit

KUULUTA ÕHTULEHES
TELEFONI TEEL 900 1234 (reakuulutus) kõne hind 10.23 €
900 1900 (leinakuulutus või õnnitlus) kõne hind 25 €
INTERNETI TEEL kuulutused.ohtuleht.ee
VASTUVÕTUKOHAD TALLINNAS

Õhtuleht, Narva mnt 13, I korrus, tel 614 4100;
OÜ Leontravel, Gonsiori 8-21 , tel 631 0090

Jaan Tõnisson oli Eesti poliitik ja riigimees, kelle
tegevus Eesti Vabariigi juhtimisel on jätnud meie
ajalukku olulise jälje. Samas oli tegemist tavalise
inimesega, kelles lisaks aatelisusele ja patriotismile lõid aeg-ajalt välja ka kired ja emotsioonid.
Lavastus on pühendatud Jaan Tõnissoni 150.
sünniaastapäevale ja ühtlasi ka Eesti Vabariigi
100. juubeliaastale. Lavastaja Karl Sakrits,
kunstnik Ele Krusell, muusik ja helilooja Villem
Rootalu, video- ja valguskunstnik Rommi Ruttas,
autor Loone Ots ning näitleja Mihkel Tikerpalu.

| Vana Baskini Teater
INFO WWW.VANABASKINITEATER.EE

„Kas hakkame seksima?“
9.07 kell 20 Ulila suveaias
10.07 kell 20 Mõisaküla suvelaval
11.07 kell 20 Ammende Villa
vabaõhulaval
12.07 kell 20 Orissaare laululaval
13.07 kell 20 Kuressaare lossihoovis
14.07 kell 20 Orjaku sadamas
29.07 kell 20 Tallinna Linnateatri
lavaaugus
30.07 ja 31.07 kell 20 Lohusalu sadamas
15.08 kell 19 Alatskivi mõisa tallihoovis
16.08 kell 19 Ruusa laululaval (Räpina ja
Põlva vahel)
17.08 kell 19 Pootsi mõisa suvelaval
21.08 kell 19 Tallinna Löwenruh’ pargis
22.08 kell 19 Ohukotsu küüni õuel
(Raplamaal)
23.08 kell 19 Võru Kandle aias
24.08 kell 19 Tartu Hansahoovis

„Metsakülad“
12.06 ja 13.06 kell 11, vanusele 2+ /
ovaalsaalis. Viimased etendused!
„Nutude salajutud“
14.06 kell 11, vanusele 1–2 / ovaalsaalis
15.06 kell 12 ja 15, vanusele 1–2 /
ovaalsaalis
16.06 kell 12, vanusele 1–2 / ovaalsaalis
„Gulliveri reisid“
28.06 kell 19
29.06 ja 30.06 kell 16
10.07.; 11.07 ja 12.07 kell 19
13.07 ja 14.07 kell 16
Viimased 8 etendust! Seiklusrikas suvelavastus
kõigile al 7. a. Autor Jonathan Swift, lavastaja Taavi
Tõnisson. Nimiosas Anti Kobin.

| Endla Teater
INFO 442 0666, WWW.ENDLA.EE

„Ihu paradiis“
12.06.; 13.06.; 14.06.; 15.06.; 16.06.;
18.06 ja 19.06 kell 19 Koidula muuseumis
Pärnus, Jannseni 3
„Säärane mulk ehk
Sada vakka tangusoola“
26.06.; 27.06.; 28.06.; 29.06.; 1.07.; 2.07.;
3.07.; 8.07.; 9.07 ja 10.07 (Viimane
etendus!) kell 19 Koidula muuseumis
Pärnus, Jannseni 3

Kontsert
| Tallinna
XIV kitarrifestival
INFO WWW.KITARRIFESTIVAL.EE

Il fenomeno, Aniello Desiderio (Itaalia),
Eurostrings Stars Guitar Orchestra
12.06 kell 19 mustpeade majas
Pilet 15 € ja 12 €.

Galantset lautomuusikat.
Vinicius Perez (Brasiilia)
13.06 kell 19 Niguliste kirikus
Pilet 12 € ja 10 €.

Suurimaid meistreid klassikalisel
kitarril. Tilman Hoppstock (Saksamaa)
14.06 kell 19 mustpeade majas
Pilet 15 € ja 12 €.

TELLI
ÕHTULEHT
HELISTADES 666 2233 VÕI

TELLI.OHTULEHT.EE

Erki Pärnaku

Kolmapäev, 12. juuni 2019 SP O RT

Tiit Tamme

SPORT.OHTULEHT.EE

Randvere
kooli staadionil viskas
Liina Laasma
oda 60.31.

Juhataja Kaarel Täll
Tel 614 4055
kaarel.tall@ohtuleht.ee

ODAVISKAJA
LAASMA –
laevatehase
töötajast
Doha
MM-normi
täitjaks
Tiit Tamme

DEIVIL TSERP
deivil.tserp@ohtuleht.ee

Mullu EMil põrunud Eesti parim
naisodaviskaja Liina Laasma
tammus sügisel teelahkmel.
„Toetused kadusid. Otsisin varianti, kuidas sporti jätkata.
Ainus lahendus oli välismaale
tööle minna, raha teenida ja
selle eest uuesti treenima hakata,“ räägib hiljuti MM-normi
alistanud 27aastane sportlane.
Tegelikult oli Liinal ka teine võimalus, mida ta ei kaalunud kuigi
tõsiselt. „Tulnuks leida Eestis midagi spordi kõrvale,“ lausub Tõstamaalt pärit kergejõustiklane. „Aga
ma polnud püssi põõsasse visanud.
Kui läinuksin siin tööle, ei oleks
oma võimeid realiseerinud. Ma polegi seda veel teinud, ent tunne on
varasemast parem.“
Sügisel hakkas Liina Tallinnas
Sven Andresoo juhendamisel MMhooajaks valmistuma. „Käisime oktoobris kaks nädalat metsas harjutamas,“ jutustab ta. „Ütlesin Svenile: ära pabista, teen natuke aega
Soomes tööd ja uue aasta alguses
hakkame jälle kõvasti treenima.“

Edukas koostöö
kahe treeneriga
Tänu onu tutvustele pääses Liina igapäevast leiba teenima Turu
laevatehasesse, kus ta pidi värvima
ja koristama. „Ärkasin hommikul
pool kuus ja õhtul kuue paiku jõudsin koju tagasi. Vahel tegime ka päris hulle päevi, lõpetasime kell kaheksa või üheksa,“ meenutab ta.
Kergejõustikutreeninguid Liina
sel ajal mõistetavatel põhjustel ei
teinud. „Algul üritasin enne tööd,
kella viie paiku jooksmas käia, aga
selline rütm väsitas väga ära. Igal
õhtul oli ainult soov puhata. Vabadel päevadel proovisin ikka pisut
liigutada,“ tõdeb ta.

„

Ärkasin hommikul
pool kuus ja õhtul kuue
paiku jõudsin koju tagasi.
Vahel tegime ka päris hulle
päevi, lõpetasime kell
kaheksa või üheksa.“
Eesti odaviskerekordi omanik Liina
Laasma tööst Turu laevatehases.

Eestlanna sattus kaheks ja pooleks kuuks rahvusvahelisse seltskonda. „Mu otsene ülemus oli Soomes elav marokolane,“ avaldab ta.
„Leidsin uusi sõpru ja tuttavaid.
Õppisin tundma nende põhimõtteid ning maailmavaateid.“
Kaasmaalasi Liina rühmas polnud, küll aga töötas neid samas tehases teistes ametites. „Mõni tundis mu isegi ära ja küsis: mida sina
siin teed?“ muheleb ta. „See oli üks
väike eluetapp, mille pidin läbima.
Ma ei näinud virisemisel mingisugust mõtet. Vaatasin selle perioodi häid külgi.“
Jõuludeks Eestisse naasnud Liina tundis end sõna otseses mõttes
teise inimesena. „Eelmistel aastatel juhtus halba palju rohkem kui
head,“ arutleb ta. „Pahad asjad, eelkõige vigastused, olid mu ära väsitanud. Soome minnes tõrjusin spordimõtted peast. Tagasi tulles oli
vaim värske, tahtsin kohe harjutama hakata.“

Võistlemine
muudab Laasma
enesekindlaks

Tänavu kaks korda võiste
lnud ja mõlemal etteastel oda üle 60
meetri lennutanud Liina Laasma (pi
ldil) osaleb laupäeval Lätis presidend
i karikavõistlusel,
kus ta tahab edukat ho
oaega väärikalt
jätkata.
„Ogresse tuleb ka Heiko
, nii et saan
temalt kohe vajalikke näp
unäiteid,“
arutleb Liina. „Võiksin
iga võistlusega
enesekindlamaks muutu
da. Tavaliselt
pole vigastused lubanu
d palju võistelda.
Aga senisel parimal ho
oajal ehk 2016.
aastal sain üsna tihti od
a visata ja tulemused olid head.“
Esialgu püsib küsimärk
20. juunil
peetava Ostrava jõupro
ovi kohal. „Kolm
päeva hiljem võistlen Mi
nskis Euroopa
mängudel. Ostravasse
lähen juhul, kui
mänedžeril õnnestub leid
a hea lahendus, kuidas pärast võistlu
st võimalikult
kiirelt ja mugavalt Minsk
isse jõuda,“
räägib Liina.

Turus tööd rügades langes Liina
kehakaal koguni kuue kilo võrra.
„Ma olin odaviskaja kohta liiga kerge,“ osutab ta, et hakkas pärast jõulupühi jälle usinalt põhja laduma.
Liina kiidab ühistreeninguid tulevikulootus Mirell Luigega. „Varem harjutasin tihti üksinda, praegune koostöö sobib mulle hästi.
Usun, et see tuleb ka Mirellile kasuks,“ lausub Eesti rekordi 63.65
omanik.
Mõlemad odaviskajad treenivad
senisest professionaalsemalt. „Vigastuste tõttu juurdusid mul vead
nii hoojooksu kui ka viskeliigutusse. Tegime palju drille ja tehnika
muutus paremaks,“ lausub Liina,
keda juhendab ka Heiko Väät.
Talvel ja kevadel süvenes ta eriti põhjalikult erialastesse nüanssidesse. „Mõtlesin, miks ma üht või
teist harjutust sooritan. Liikusime
edasi sammhaaval. Uue elemendi
juurde ei läinud enne, kui eelmine
oli kinnistunud.“

Liina on tänulik mõlemale
treenerile. „Eriti suure kummarduse pean tegema Svenile, kes mõtleb 24/7, kuidas saaksin oda kaugemale visata. Heiko on samuti väga asjalik. Tunneme kogu protsessist mõnu.
Kui me kõik treeninguid naudime, sünnib ka ilus tulemus.“
Kevadises Hispaania laagris, mida rahastas AS Thermory,
lendas Liina oda juba üle 60
meetri. „Arvasin, et MMi norm
(61.50 – toim) ei tohiks olla mägede taga,“ räägib ta, huulil mesimagus naeratus.

MM-normi täitis
Liina mängeldes

Hooaja avavõistlusel Randveres triumfeeris Liina tulemusega 60.31, ehkki tingimused
olid pehmelt väljendudes kehvad. Isegi pime pidi nägema tema viskevõimsust. Paraku jäi ta
kõleda ilmaga tõbiseks ja pidi
järgmisest etteastest loobuma.
Eelmise kolmapäeva hommikul
sõitis Liina laevaga Tallinnast Helsingisse ja jätkas sealt teekonda
Lahtisse. „Enne võistlust valdas
mind kerge hirm, sest olin nädal
aega pisut haige. Ei teadnud, mis
seisus ma olen. Aga ühel soojenduskatsel lendas oda üle 60 meetri, see andis eneseusku.“
Lahti võistlust alustas Liina hiilgavalt – ta püstitas avakatsel oma
hooaja tippmargi 62.56, mis tagas
Doha-pileti. „Normaalne tulemus,
kuid mitte midagi erilist,“ hindab
ta sooritust. „Sellel võistlusel oli
võimalik katsetada. Tähtsamatel
etteastetel pean täpselt teadma,
mida tuleb teha.“
Praegu on Liinal põhjust lootusrikkalt Doha poole kiigata. Loodame, et septembri lõpus algaval MMil
murrab ta esmalt läbi kvaliﬁkatsiooni kadalipu ja viskab ka lõppvõistlusel pikki odakaari.

Kirt alistas Soomes
kaks olümpiavõitjat
Odaviskaja Magnus Kirt (pildil) triumfeeris Turus peetud Paavo Nurmi mälestusvõistlustel neljandas voorus visatud
tulemusega 88.32.
Kirdile järgnesid Rio de Janeiro olümpiavõitja Thomas Röhler 86.33ga ning
Londoni olümpiavõitja Keshorn Walcott
86.09ga.
Kirdi eilne seeria oli 86.92 - 83.42 - X
- 88.32 - X. Viimasest katsest eestlane
loobus, sest võit oli kindel.
Kettaheitja Martin Kupperi parim katse
kandus 61.55 peale, mis andis kaheksanda
koha. 3000 meetri takistusjooksja Kaur Kivistik läks püüdma MM-normi (8.29,00),
kuid jäi sellest kaugele. Aeg 8.36,68 andis
kaheksanda koha. OHTULEHT.EE

Ameeriklaste
suutmatus rikkus
Raieste NBA plaanid
Martin Ahven

Üleeilsega läks lukku
20. juunil peetava NBA
draft’i nimekiri. Esialgu
andsid end üles ka noored eestlased Henri Drell
(19) ning Sander
Raieste (20, pildil), kuid
mõlemad võtsid oma nime ikkagi maha.
Põhjus lihtne: kummalgi polnud kindlust, et
nad valituks osutuvad.
Mõlemad veedavad veel
vähemalt ühe aasta Euroopas, et endale rohkem nime teha. Kui Drell
sai end USAs juba skautidele näidata, siis Raiestel nõnda hästi ei läinud.
Nimelt pidi 30. maist – 2. juunini Monacos toimuma NBA Global Camp, kuhu oodati Euroopa talendikamaid pallureid. Jänkide kehva organiseerimise
tõttu jäi laager aga ära.
Ühtlasi tõmbas see vee peale Raieste plaanidele.
„Lootsime väga selle laagri peale. Sander saanuks
end seal NBA tiimidele näidata. Lisaks toimunuks
seal intervjuud meeskondade esindajatega,“ selgitas
eestlase agent Gerard Raventos Õhtulehele. „Seetõttu ei saanud me NBA klubidelt tagasisidet ja otsustasime Sandri nime maha võtta.“
Erinevalt Drellist oli Raieste kõik kaardid Monaco
laagri peale asetanud. „Sander ei käinud USAs. Plaan
oli Baskonia meeskonna juures kõvasti trenni teha, et
Global Camp’iks hästi valimis olla. Paraku see ei õnnestunud,“ lisas Raventos.
Hispaania tippklubi Vitoria Baskonia pole veel otsustanud, kas soovib Raiestet uuel hooajal näha oma
põhimeeskonnas. JARMO JAGOMÄGI

Ränkel võtabki püssi selga
Raido Ränkel (29) kuulutati möödunud nädalalõpul
suusaliidu hooaja lõpetamisel Eesti aasta parimaks
meessuusatajaks, kuid mõtetes oli ta selleks ajaks juba
ala vahetanud ning hakanud laskesuusatajaks.
Lõplik otsus langes mai keskpaigas,
kui oli selge, et suusaliidu rahalised vahendid on olematud. „Ei viitsi sipelda
nii, et pole varianti kuhugi pääseda,“
lausus ta telefonitsi Õhtulehele.
„Siis võiks juba Estoloppetit sõita
(kohalik suusamaratonide sari – M. T.),
aga selle jaoks peaks minema tootvale tööle.
Seda ei taha keegi niisama sponsoreerida.“
Ta on juba mõnda aega treeninud koos Eesti parimate laskesuusatajatega ning püüdnud usinasti relvaga sina peale saada. 18. juunil algab Otepääl teine
ühislaager. MART TREIAL

Keno loto
L
Loosimine
nr 17 687, 11. juunil kell 21.15
2
2, 4, 8, 12, 13, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 45, 47, 51, 53, 60, 61
Loosimine nr 17 686, 11. juunil kell 14.15
L
11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 59, 62
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SPIKKER: Kuidas kirjutada Henri
Anieri (nr 15) nime korea keeles.

Kevin Durant teab, et trauma on tõsine.

Aasta korvpallidraama,
peaosas Kevin Durant
Kuu aega tagasi oli korvpalliüldsus arvamusel, et
Kevin Durantist on saanud
maailma parim mängija.
Nüüd on tõenäoline, et tema valitsusaega ei tulegi.
NBA finaalseeria viiendas
mängus vaatamata säärelihase
vigastusele platsile tulnud Durant tegi paremale jalale uuesti
liiga ja tema koduklubi Golden
State Warriorsi arstid kardavad,
et seekord on tegu Achilleuse
kõõluse rebendiga. Hullemat
sporditraumat pole korvpallurite jaoks olemas.
30aastane Durant teadis, et
väljakule naasmine on suur risk.
Warriors samuti. Võib öelda, et
olukord nõudis seda, sest tiitlikaitsja oli ﬁnaalseeria Raptorsi
vastu mängudega 1 : 3 kaotusseisu jäänud ja Durant oli Warriorsi viimane õlekõrs.
Esimesed 14 minutit oligi. Durant tabas kõik kolm teelesaadetud kaugviset ja oli ka kaitses
mehe eest väljas. Finaalis Raptorsi jõulise kaitse vastu hätta
jäänud Warriorsi rünnak sai järsku uue hingamise.
Ent individuaalselt polnud
210 cm pikkune Durant üritanud
veel vastaseid eriti ette võtta.
Kuni ühel rünnakul jäi teda katma Serge Ibaka, kellest tippvormis Durant peaks suutma probleemideta mööda mängida. Paar
teravat liigutust… ja superstaar
varises põrandale.
Kui Durant haaras Achilleuse
kõõluse piirkonnast, oli selge, et
mängumeest temast enam ei ole.
Kordusest oli näha, kuidas ameeriklase jalast šokilaine läbi käis.
Toronto publik tervitas traumat
hõisetega. Mitmed Warriorsi mängijad tunnistasid hiljem, et selline
käitumine tekitas neis sportlikku
viha. Lõpuks suudetigi 106 : 105
võit võtta ja ellu jääda.

Warriors peab kuuenda kohtumise kodus, aga suure osa ﬁnaalseeriast on Raptors suutnud
tiitlikaitsja üle mängida. Nüüd
pole isegi ähmast lootust, et Durant tuleks ja neid päästaks.
Achilleuse kõõluse rebend tähendaks umbes aastast mängupausi. Edulugusid on korvpallurite puhul vähe. Kõige edukamalt
suutis senist taset hoida Dominique Wilkins, aga tema trauma
juhtus ligi 30 aastat tagasi.
Warriorsi peamänedžer Bob
Myers võttis vastutuse enda peale. „Kevinile anti luba mängida.
See oli meie klubi ühine otsus.
Ma arvan, et pole vaja kedagi
süüdistada, aga ma mõistan, kuidas maailm töötab. Kui vaja, süüdistage mind. Nelja nädala jooksul aitasid teda mitmed arstid ja
eksperdid. Tegime erinevaid
uuringuid. Kevinile andsid loa
mängida inimesed, kes tahtsid talle head,“ ütles pisaratega võidelnud Myers pressikonverentsil.
Ja Warriorsi süüdistataksegi.
ESPNiga jagas oma mõtteid legendaarne Charles Barkley, kes
ei karda kunagi arvamust avaldada.
„Mind ei huvita, mida nad
ütlevad. Warriors poleks tohtinud lasta Durantil platsile tulla. Pallurid ei tohi kunagi öelda, kas nad saavad mängida või
mitte. Miks ma seda tean? Nägite ise, ta keeras oma Achilleuse p****e. Kõik viimaste nädalate lollid artiklid panid klubi ja Duranti surve alla. Ta polnud üle kuu aja mänginud ja ta
ei saanud isegi korralikult trenni teha. Ja nüüd visati ta finaali viiendas kohtumises vette,“
pahandas ta.
Duranti vigastuse tõsidus selgus Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva, ﬁnaalseeria kuues mäng
toimub aga ööl vastu reedet.
ATS KULDKEPP

Mäkinen mõistab
Tänaku lepingusoovi
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Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen saab aru, miks Ott Tänak
soovib hiljemalt augusti alguseks järgmis(t)e aasta(te) lepinguasjad joonde ajada.
„Ka mina mõtlesin alatasa tuleviku peale,“ sõnas endine ralliäss.
„Ott arvab, et ta ei peaks siis enam
selle peale mõtlema ja saaks tööle
keskenduda. Leping on üks asi
mõtetes lisaks.“
Soomlane lisas, et Tänak ei pea
töökoha pärast muretsema. „Tal

on niikuinii WRCs tulevikku. Kus
täpselt, ei tea keegi. On üsna selge, et paljud meeskonnad tahavad
teda endale,“ ütles Mäkinen.
„Kui Ott tahab kokkuleppeni
jõuda, siis oleme valmis selles küsimuses edasi liikuma. Teiste sõitjate olukorda analüüsime alles pärast Soome rallit.“
MM-sari jätkub sel nädalalõpul
Sardiinias, kuhu siirdub ka Õhtulehe reporter.
OHTULEHT.EE
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„Iga klubivahetus on raske – uus riik, uus meeskond,
uus treener, uus keskkond, uued pangakaardid, uus
korter... Kõigega on vaja väga kiiresti kohaneda,“ räägib Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier oma
kaootilisest, kuid samal ajal ääretult põnevast elust.
Veebruari esimesel päeval liitus ta meie jaoks ülieksootilise Lõuna-Korea esiliiga klubiga Suwon FC.
Anieri elu muutus täielikult.
KAAREL TÄLL,
Tallinn–Mainz
kaarel.tall@ohtuleht.ee

28aastane väravakütt on proﬁjalgpalli mänginud seitsme
riigi 11 klubis – stabiilsusest
on asi kaugel. „Lugesin kuskilt,
et Amburid ongi pigem seiklushimulised. Äkki on selles
mingi tõde. Ju siis peab see elustiil mulle sobima,“ arutleb ta.

Tunneb end noorena
„Nüüd tundub, et ehk olengi kasvanud kiireks kohanejaks. Algus oli raskem. Olen
üsna kindel, et paljud ei suudaks seda niimoodi läbi teha.
Välja paistab vaid tervikpildi
üks osa, kuid inimese peas toimub palju rohkem. Mind võetakse igale poole ju kindla eesmärgiga – mine väljakule ja
tee tulemust! Kõik peab kokku klappima, et seda suuta. Väline ja sisemine pool peavad
olema tasakaalus. Suurt rolli
mängivad uni, toit ja palju
muudki.“
Anier käis äsja Eestis, kuid
sõitis eelmise nädala kolmapäeval tagasi Suwoni. Vigastuse tõttu ei saanud ta osaleda
Eesti jalgpallikoondise matšides Põhja-Iirimaa ja Saksamaa

vastu. Kohtusime ründajaga vahetult enne lennukile minekut.
Toomasnipernaadilik rändurielu paneb Anieri pikemalt
mõtlema. „Nüüd olen tõesti
harjunud. Mõtlen positiivselt
ja kõik klapib. Sõitsime just
Hannesega (vend Hannes
Anier on samuti Eesti koondises mänginud, praegu kaitseb
ta Tallinna Kalevi värve – toim)
siia ja mõtlesin, et ühtpidi tahaks tõesti rohkem stabiilsust,
aga teistpidi võib see päris võõras olla. Ma ei kujuta praegu
ette, et oleksin aasta või kaks
järjest Eestis. Samas tean, et
karjäär saab ükspäev läbi. Mulle tegelikult meeldib Eesti väga. Siin oldud päevad olid jälle väga-väga mõnusad. Usun,
et karjääri lõpus tulen tagasi.
Ehitaksin oma elu teisiti üles
ja naudiksin kodus olemist.“

Karjääri raskeimad
treeningud
Anier usub, et tal on sportlasena ees veel hulk ilusaid aastaid. „Mõtlen endast kui noorest mängijast. Kostja (Konstantin Vassiljev – toim) on 34
ja Raku 33 (Ragnar Klavan –
toim), aga ilmselt tahavad mõlemad paar aastat veel mängida. Usun, et mul on kõvasti ae-

ga veel ees. Tuleb iga päev vaimselt tugev olla ja veel rohkem
tööd teha. Siis tulevad saavutused.“
Lõuna-Korea tööeetikat kiidab Anier taevani. „Ma pole
mitte kuskil mujal näinud nii
intensiivseid treeninguid. Olen
kindel, et arenen praegu
iga päev. Inimesena
niikuinii, aga ka jalgpallurina. Korea liigas peab mentaalselt väga tugev olla. Meil on klubis
42 lepinguga mängijat ja treeneritelt
saab vähe tagasisidet.
Nad kõik on head! Mul oli periood, kus mind ei pandudki
mängu. Välismaalasi on meeskonnas vähe ja neilt oodatakse vaid väravaid või resultatiivseid sööte. Õnneks sain oma
võimaluse ja suutsin ootusi täita. Kuni tuli vigastus... Nüüd
lähen tagasi ja pean end uuesti tõestama.“ Kuue mänguga
on Anieril kirjas kaks tabamust
ja kolm väravasöötu.
Vend Hannes ütleb kõrvalt,
et külaskäik Suwoni avaldas
muljet: „Vaatasin trenni ja ma
polnud midagi sellist varem
näinud – lühike sööt käis meeletu kiirusega, pall ei kadunudki ära. Taktikaliselt on nad küll
kehvemad, aga töövõime ja tehnika on väga head.“
Henri võtab taas jutujärje
enda kanda: „Pean praegust
hetke lihtsalt nautima. Mul on
privileeg olla esimese eestlasena seal riigis jalgpallur. Kui
mul hästi läheb, siis avaneb

ELAGU:

Henri Anier on
Suwoni särgis
löönud kaks väravat, kuid peagi
loodab ta saldot parandada.

ehk kellelgi teisel võimalus. Korea liiga on Aasia kolme tugevama seas. Ja Aasia on tohutult suur. Nagu nemad ei tea
Euroopast suurt midagi, ei tea
meie ka nendest. Samamoodi
ei teata Euroopas ega Aasias
midagi Lõuna-Ameerikast, mis
on paksult ülihäid jalgpallureid täis.

„

Mõtlen
endast kui
noorest
mängijast. Kostja
on 34 ja Raku 33, aga
ilmselt tahavad mõlemad
paar aastat veel mängida.
Usun, et mul on kõvasti
aega veel ees.“
Henri Anier (28)

Kas kellelgi on mingit aimu
näiteks Kolumbia liiga kohta?
Ei. Samamoodi pilgati Eestis,
et mis Korea esiliiga... Ma olen
jalgpalli sees kaua olnud, aga
pole kunagi nii raskeid trenne
varem teinud. Praegu olen tõesti väga rahul. Ma ei kahetse oma
karjääri jooksul ühtegi käiku.
Kõik kohad, kus olen mänginud ja elanud, on mind arendanud. See on olnud vägev!“
Praegu peab Anier Suwoniga sõlmitud aastapikkust lepingut oma karjääri parimaks,
kuid esialgu pakkumisest kuuldes oli temagi kahtleval seisukohal. Veidrat teed pidi jõudis
väga kauge maa klubi just Tallinna kutini, kes äsja lahkus FC

REKLAAM
Lõuna-Korea pakub peale
suurlinnade ka looduskauneid paiku. Matkamine
kuulub Henri Anieri lemmikhobide sekka.

H E N R I AN I E R
z 28aastane ründaja
z 2008-2011 Flora (Eesti)
z 2012–2014 Stavangeri Viking (Norra)
z 2013 Fredrikstad (Norra, laen)
z 2013–2014 Motherwell (Šotimaa)
z 2014–2015 Aue Erzgebirge (Saksamaa)
z 2015–2016 Dundee United (Šotimaa)
z 2015–2016 Hibernian (Šotimaa, laen)
z 2016 Kalmar (Rootsi)
z 2017 Inverness (Šotimaa)
z 2017–2018 Lahti (Soome)
z 2019–… Suwon (Lõuna-Korea)
z Eesti koondises 60 mängu ja 13 väravat

Saksamaa
unistus elab

Erakogu

Henri Anier suhtleb fännidega alati
hea meelega.

Lahtist. Pärast agendi kõnet
võttis Anier nädala jagu aega,
et olukorda oma peas praadida. Suwoniga liitumist soovitasid talle teiste seas Küprose
koondislane Valentinos Sielis
ja Montenegro internatsionaal
Stefan Mugoša. Mõlemad mängivad Korea kõrgliigas.

Elu parim leping
„Ütlen ausalt – väga raske on
neid otsuseid teha. Kuhu riiki
minna? Mul oli veel pakkumisi, ometi sõitsin lõpuks Aasiasse ja jäingi sinna elama. Nüüd
tean, et Koreas on kõik paigas.
Agressiivne ja väga tehniline
mäng. Trennid on ülimalt läbi
mõeldud ja kohalik töökultuur

Erakogu

Vennad Hannes (vasakul) ja Henri Anier
on teineteisele toeks.

Teisipäeva hilisõhtul Mainzis peetud EMvalikmäng Saksamaaga olnuks Henri Anieri
jaoks erilise tähtsusega. Esiteks austab ta
sealset Bundesligat, teiseks on ka üks isiklik
kana kitkuda. Aasta oli siis 2014, kui Saksamaa tugevuselt teise liiga tiim Aue Erzgebirge maksis Henri eest Motherwellile umbes
350 000 eurot. Lisaks sõlmis sama tiimiga
lepingu ka tema vend Hannes.
„Väga tahaks veel 2. Bundesligas mängida. Olgu, muidugi sooviks ka kõrgliigat
proovida, aga mõtlen praegu ikkagi reaalselt
– 2. Bundesliga taseme peaksin välja vedama. Me saime Hannesega Aues võimaluse,
aga täit potentsiaali ei lastud realiseerida.
Jalgpalliäri tuli vahele – pärast viit mängu
läksid treener ja klubi president minema ja
kõik muutus,“ meenutab ta üht oma karjääri
tüütumat perioodi.
„Kahju, et nii läks, aga loomulikult oleme
sellest üle saanud ja elu läheb edasi. Ise
usun endiselt, et Saksamaa kultuur ja mängustiil võiks mulle sobida. Muidugi oleks
tahtnud Mainzis täismaja ees mängida ja
näidata, milleks olen võimeline. Mingit aukartust mul nende vastu pole, olen piisavalt
suurte koondiste vastu võidelnud. Kihvt, et
teistel tekkis võimalus end proovile panna.“

Korealane järgib reegleid

Korea ootamatustest rääkide
s jõuab Anier huvitaval kom
bel
prügini: „Mitte kuskil pole prü
gikaste. Kõik on väga-väga
puhas,
kohalikud taaskasutavad pea
aegu kõike. Soulis polegi prü
gi
mitte kuhugi panna. Kohvito
psi annan üle leti tagasi või
viin
koju. Kodus muidugi tuleb
ka kõik prügi väga hoolikalt
ära sorteerida. Korealane järgib reeg
leid. Näiteks viiakse 90 pro
tsenti
kaotatud rahakottidest omani
kele tagasi. Seal on väga turv
aline
olla, Euroopas on kuidagi teis
iti. Kaks kõige tähtsamat asja
on
nende jaoks töökultuur ja om
avaheline austus.“

on meeletu. Harjutuskorrad on väga konkreetsed –
kui on trenni aeg, siis käib ainult julm töötegemine.“
Anier möönab, et mõistab
jalgpallihuvilisi, kes tema omapärase klubivahetuse tagamaid

ei adu. „Eestist vaadates ei pruugi see üldse nii tunduda, aga minu jaoks on see elu parim leping.
Ka mina ei kujutanud mõne aja
eest ette, mis asi Korea jalgpall
täpselt on... See on tõesti natu-

REKLAAM
1. JÄTA OMA TUTVUMISKUULUTUS TASUTA:
Helista 66 22 528, kuula hoolega juhiseid. Ütle 40 sek jooksul selge häälega oma kuulutuse
tekst. Ära lõpeta kõnet enne, kui oled ära kuulanud oma postkasti numbri ja salakoodi.
NB! Kirjuta need üles. PS. Soovitame Sul enda jaoks kuulutuse tekst eelnevalt valmis kirjutada.
TereLiini rubriigis ei avaldata tutvusega mitteseotud kuulutusi.
2. NII VASTAD LEHEST LEITUD KUULUTUSELE:
Helista 900 2626, peale sissejuhatust vali kood 020. Edasi kuula hoolega juhiseid. Sisesta
selle kuulutuse number telefoniklahvidel, millele vastad ja ütle selge häälega oma vastus.
3. NII KUULED SULLE SAABUNUD VASTUSEID:
Helista 900 2626, peale sissejuhatust vali kood 020. Kuula tähelepanelikult juhiseid, sisesta
oma kõnepostkasti number ja salakood ning siis võid kuulata Sulle jäetud teateid.
4. NII KUULED KA VAREM JÄETUD KUULUTUSI:
Helista 900 2626, peale sissejuhatust vali 020. Kuula tähelepanelikult juhiseid, vali kas meeste
või naiste jäetud kuulutused, alla või üle 30 aastased, edasi võid juba kuulata kuulutusi ja
nendele vastata.
TÄHELEPANU!
Meie numbritele saab helistada tavatelefonilt ja kõikidelt mobiilidelt tingimusel, et telefon
on klahvidega ja toonvalimisega. Uued kuulutused ilmuvad kolmapäeviti Õhtulehes.
Numbri 900 2626 eritariif 0,63 EUR/min. Teenuse osutaja: Indata Eesti.

Naine meest

• Soovin tutvuda 40-50 a mehega üle

• Tallinna naine soovib oma ellu leida

• Tallinna naine soovib püsisuhet kor-

toimekat kuni 72 a pikemat kasvu
meest. 76885
• 54/177 lesknaine Harjumaalt tutvub
mehega, kes sooviks olla ka reisikaaslane. 76881
• 72 a pahedest vaba lesk vanaema
Tallinnas soovib tutvuda. 76863
• Maj. kindl. naine soovib püsisuhet maj.
kindl. Tallinna või lähiümbruse härraga
kuni 74 a. 76862
• 59 a naine otsib kaaslaseks haritud sõltuvusteta reisihuvilist Tallinna
meest, et koos suve nautida. Vanus
57-73 a. 76882
• 65+ a meeldiv heas vormis naine kena
koduga soovib leida enda kõrvale pikemat kaaslast vanuses 65+ a Pärnust
või lähiümbrusest, soovitavalt autoga.
Võiksid tunda pisut ehitust. 76878
• Üksik nooruslik naine, ei vaja sponsorit, soovib tutvuda rahuliku targa suitsust mittehooliva kuid enda eest hoolitseva üksiku härraga vanuses 60-70
a. 76876
• 70 a Tallinna naine soovib kohtuda
vaba mehega. 76873
• 64 a kõrgharidusega kena normaalne
Tallinna naine soovib leida endast vanemat intelligentset meessõpra. 76867
• Üksik 70 a naisterahvas ootab helistamist ja kohtumist, et koos minna
suvesse. 76866
• Äge tallinlanna tutvuks mehega, kes
on kuum, nagu lõunamaa öö. Vanus
59-74 a. 76861
• Maj. kindl. naine 66/165/63 tutvub
pikema kuni 70 a autoga mehega, kes
oleks toredaks kaaslaseks, et suvele
koos vastu minna ja sobivusel ka elukaaslaseks. 76857
• Tallinna naine soovib tutvuda 75+ a
härraga, kellega koos vaba aega sisustada. 76854
• 62 a Harjumaa naine soovib leida
sõpra, kellega vahetevahel kohtuda.

76852

• Üksik kena haritud Tallinna daam

otsib 56-74 a sõpra, kellega koos jaaniööl sõnajalaõit otsida. 76845
• Harjumaal elav 60+ a naine soovib
tutvuda 55+ a vaba kultuurilembese
härrasmehega, kellega meeldivalt aega
veeta. 76843
• Soovin püsisuhet 65-75 a pikema
mehega Tallinnast või lähiümbrusest.

76842

• Üksik Tartu mees, kes ei ole seikleja,
kellele meeldib lihtne mõnus elu, vanuses 67-74 a, helista! 76840
• Lõuna-Eesti lesknaine soovib tutvuda kuni 62 a mehega. Võta ühendust,
peame plaani ja naudime elu. 76838
• Sümpaatne 65+ a lesknaine tutvub
meeleldi haritud kuni 70 a härrasmehega Pärnust või Pärnumaalt, kellega
vahel kohtuda. Oleksin meeldiv kaaslane suveüritustel, reisidel, spa-käikudel. Auto olemasolu vajalik. 76837
• Lesknaine Pärnust otsib kaaslast, kellega koos elus edasi minna. 76834
• Töötav nooruslik Pärnu naine soovib tutvuda kooselu hindava mehega
vanuses 64 - 70 a. Võiksid omada autot.

76825
kene teistmoodi. Miks? Seda on
raske sõnadega edasi anda. Näiteks Šotimaal tehti jalgpalli kõrvalt ka nalja ja nauditi elu, kuid
Koreas on jalgpall karm töö –
kõik on väga professionaalne.“
Keelebarjääri pole tal õnnestunud nelja kuu jooksul veel ületada, kuid ta õpib kohalikku tähestikku, et võimalikult ruttu
elementaarsel tasandil suhelda.
„Paljud ei saa inglise keelest midagi aru. Trennis on tõlk, kes
meile kolmele välismaalasele
kõike selgitab ja harjutusi kaasa
teeb. Koreas on võõral tõesti raske. Ise olen avatud inimene ja
see aitab, kuid ka minul oli alguses keeruline kohaneda,“ märgib ta.

• 67 a üksi jäänud Tallinna tüdruk soo-

vib tutvuda. 76790
• Tallinna naine soovib sõbraks 76+ a
vaba Tallinna härrat. 76787
• Sõbralik endaga toime tulev sale
lesknaine tutvub vaba pikemat kasvu
aruka ja ausa kooselu hindava mehega
vanuses 63-70 a Pärnu kandist. Võiksid
omada autot. 76778
• 60+ a sümpaatne Kesk-Eesti naine
soovib leida enda kõrvale samuti sümpaatset 60+ a kaaslast. Hea, kui omaksid autot ja tunneksid natuke ehitust.

76772

• Normaalne Eesti naine soovib tut-

vuda normaalse Tallinna mehega vanuses 60-75 a, et käsikäes kevadele vastu
minna. 76770
• Hei Sina, kuni 63 a Mulgimaa härrasmees! Sinu kõnet ootab pikakasvuline
50+ a särasilmne naisterahvas. Lähme
käsikäes vastu millele iganes, ole sina
vaid endast ja kaaslasest hooliv, töökas
ja ära huumoriga koonerda. 76761
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raliku pikema mehega, kes huvituks ka
muusikast. Vanus 65-72 a. 76759
• 72 a lesknaine soovib tutvuda 76 a
härraga, et elus koos edasi minna. Hea,
kui omaksid autot. 76755
• 50+ a Harjumaa pikemat kasvu lesknaine otsib kaaslast, kellel meeldib reisida nii Eestis kui ka mujal 76753
• 75 a üksik lesknaine vajab oma
ellu ausat tasakaalukat suhtlemisaldist vaba vanaahärrat. Tore, kui
elad Viljandimaal ja omad maakodu.

76742

• Nooruslik üksik naine, heal elujärjel,

soovib leida haritud härrasmeest vanuses kuni 75 a, kellega aeg-ajalt kohtuda,
nautida koosolemist ja koos käimist
kultuuriüritustel. 76736
• 72 a lesknaine soovib tutvuda kuni 76
a härraga, et elus edasi minna. Hea, kui
omaksid autot. 76735
• 61 a Viljandi naine soovib tutvuda korraliku meesterahvaga. 76730
• 56 a Tartu naine ootab oma ellu
pikemat kasvu südamlikku ja hoolivat
sõpra. 76726
• Sümpaatne kena kodu omav naine
soovib leida enda kõrvale üht lahedat
pikemakasvulist 65+ a kaaslast, sobivusel elukaaslast. Võiksid tunda pisut ehitust ja omada autot. 76723
• Naine soovib saada sõbraks heasüdamliku kuni 72 a ja 180 cm pika maj.
kindl. mehega. 76720
• 57 a Lõuna-Eesti lesknaine soovib
tutvuda kuni 67 a mehega. Võta ühendust ja vaatame, mis saatusel plaanis.

76719

Mees naist
• 70 a kõrgharidusega vaba karske maj.

kindl. mees tutvub püsisuhteks omavanuse toreda saleda daamiga. Elan pealinna lähedal. 76884
• 65+ a mees tutvub saleda naisterahvaga, et vahest suhelda ja ka reisida.

76869

• 37 a mees otsib sõpra vanuses 18+ a.

76868

• 69 a ebatavaline mees tutvub ebata-

valise naisega. 76864

• 55+ a mees soovib 55+ a naisele vahel

rõõmu teha. 76860

• 75+ a mat. kindl. peaaegu sale vaba

mees tutvub saledapoolse naisega
Tallinnast või lähiümbrusest. 76853
• 75+/180/78 viinast-suitsust-õllest prii
haritud mees soovib tutvuda Tallinnas
või lähiümbruses haritud normaalses
kaalus prouaga 70+ a. 76849
• 32 a noormees Pärnu lähedalt otsib
neidu või naist, kes tunneb end sama
üksikuna, kui mina. Koos saame muuta
suve ilusamaks. 76841
• 65/179/85 mees tutvuks saledama
naisterahvaga, kellega vahel kohtuda ja
ka reisida. Võid olla abielus. 76824
• 65/180/78 kena nooruslik mees tutvub Tallinna naisega, et vahest suhelda.

76782

• Tutvun kuuekümnendates saleda

Viljandi daamiga. 76779

• 69/165 vaba Pärnu mees, kõrgema

haridusega, aktiivne ja tervislike eluviisidega, soovib tutvuda. Räägin vabalt
vene ja eesti keelt. 76764
• 66/180/90 mees otsib elukaaslast, et
elus edasi minna. Kui on vaja, vahetaks
ka elukohta. Kõik elus olemas. 76758
• 65 a Viljandimaa vanaisa otsib eluseltsilist, kes soovib kodust ja rahulikku
elu. 76738
• 80+ a pikka kasvu mees soovib leida
naist kooselu eesmärgil. Mina elukohta
ei vaheta. Rahvus pole oluline. Elamine
ja reisimise võimalus olemas. 76729
• 65 a vaba meesterahvas soovib tutvuda. 76727
• Olen 28 a noormees Pärnumaalt,
oman töökohta, autot ja maja, otsin
oma ellu püsisuhet 28-30 a neiuga.

76725
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Galaxy S10e

Galaxy A50
128
GB

5.8

4000

25MP

mAh

349.99

-60€

289.
9.

62

555.
17.99€/k

Pavilion15

9 Lite

V130

5.45

16
GB

5.65

32
GB

13 MP

3000

13 MP

3000

mAh

-20€

-140€

mAh

119.99

439.99
299.99

89.

149.

99

99

3.33€/k

5.22€/k

Juhtmevabad kõrvaklapid
JLab JBuds Air True Earbuds

15.6
4 GB

Intel
Pentium

128 GB
SSD

299.

99

6:00

9.
1.8 kg

13.3

Intel
Core i5

8 GB

128GB
SSD

1099.-

12:00
1.35 kg

899.99
28.81€/k

Juhtmevaba kõlar
JBL Charge 4

• Bluetooth ühendus
• sisseehitatud kolmeastmeline
ekvalaiser • IP55
• aku kestvus kuni 4 tundi
• kaasas laadimiskarp

94

15.6

AMD
Ryzen 5
2gen

8 GB

1TB+
128GB
SSD

€/k

256 GB SSD versioon 329.99

Mürasummutavad kõrvaklapid
Bose QuietComfort 35 II

UUS!

-199€

UUS!

2019

-150€

MacBook Air

mAh

99

€/k

Xiaomi
Redmi 6A

3100

16 MP

749.99

-194€

99

128
GB

8:15
1.93 kg

649.99
20.94€/k

Juhtmevabad kõrvaklapid
JBL T500BT

-80€

-10€

379.99

79.99
3.02€/k

Aktiivsusmonitor
Fitbit Inspire HR

• juhtmevabad
• aku kestvus kuni 20 tundi
• sisseehitatud mikrofon

299.99
9.94€/k

49.99

• aku kestvus kuni 16 tundi
• sisseehitatud mikrofon

39.99

Nutikell
Honor Watch Magic

Aktiivsusmonitor
Withings Steel HR

-20€

-30€

169.99

• koguvõimsus 30 W
• IPX7 veekindlusklass
• aku kestvus kuni 20 tundi

139.

99

4.90€/k

• sammu- ja pulsilugeja • une
jälgimine • veekindel • aku
kestvus kuni 5 päeva • kõnede ja
sõnumite teavitused

99.

99

Stiilne nutikell, mis näeb välja
nagu tavaline kell.
Hind alates:
• mõõdab samme, pulssi, und,
kulutatud kaloreid
• kõnede ja sõnumite teavitused
• aku kestvus kuni 25 päeva

219.99

179.

99

• puutetundlik AMOLED ekraan
• aku kestvus kuni 7 päeva • GPS,
GLONASS, GALILEO • Wear OS
• Ühildub nii Androidi kui iOs-ga

199.99
6.79€/k

Tähelepanu! Krediidi kulukuse määr on 26,5% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; lepingutasu 15,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt 21,9.
Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,04 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu 263.14 € ja lepingutasu 15,90 €. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Finantseerimisteenuse pakkujaks on Telia Eesti AS (tegevusloa
number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
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TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Tallinna lennujaam (58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124);
PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab kuni 23. 06. 2019. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 48 kuud.
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