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Riigikogu koguneb presidenti
valima 30. augustil
■ Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub
30. augustil. Riigikogu esimees Jüri
Ratas (Keskerakond) kutsus vastavalt
põhiseadusele, riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ja vabariigi presidendi valimise seadusele president Kersti
Kaljulaidi ettepanekul kokku Toompea
lossi istungisaali riigikogu erakorralise
istungjärgu. 30. augustil kell 13 toimuva istungjärgu päevakorras on presidendi valimine. Seni on ainus väljakuulutatud presidendikandidaat Henn Põlluaas (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond). PM

Erikomisjon: riigi raha peab
kulutama heaperemehelikult
■ Riigikogu esimehe ja endise peaministri Jüri Ratase (Keskerakond) kulutusi neljal istungil arutanud korruptsioonivastane erikomisjon jõudis kokkuvõtlikule järeldusele, et säärased
kulutused peaks olema heaperemehelikud. «Komisjon leiab, et peaministrit
ja teisi kõrgemaid riigiametnikke teenindavate riigiasutuste teenistujatel on
õigus ja kohustus seada kahtluse alla
ja keelduda korralduste täitmisest ja
kulutuste tegemisest, kui need ei ole
kooskõlas heade õigusaktide, heade
tavade ning kokkuhoidlikkuse, vältimatu vajalikkuse, läbipaistvuse ja teiste avalikus sektoris kokkulepitud põhimõtetega,» sõnas komisjoni esimees
Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). 14. mail kohtus erikomisjon sama juhtumi asjus Jüri Ratasega,
20. mail riigisekretär Taimar Peterkopi ja protokollinõunik Kristiina Sikaga
ning 8. juunil peaministri büroo endiste juhtide Tanel Kiige ja Johannes Merilaiga. PM
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Veiko-Vello Palm sai kaitseväe
juhataja asetäitjaks
■ Kaitseväe peastaabi territooriumil
aset leidnud tseremoonial võttis brigaadikindral Veiko-Vello Palm (pildil)
kindralmajor Indrek Sirelilt üle kaitseväe juhataja asetäitja ametikohustused. Kindralmajor
Sirel jätkab teenistust Eesti kaitseväe sõjalise esindajana NATO ja
Euroopa Liidu juures. Kaitseväe juhataja asetäitja täidab
kaitseväe juhataja puudumisel tema
ülesandeid ning juhib ja korraldab
kaitseväe juhataja määratud valdkonna tööd. BNS

Prokurör tahab Marti Kuusikule
tingimisi vangistust
■ Viru ringkonnaprokuratuuri
vanemprokurör Sirje Merilo vaidlustas
Tartu ringkonnakohtus endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku perevägivalla süüasjas õigeksmõistmise ning taotleb tema
süüdimõistmist ja talle tingimisi kolme
kuu pikkuse vangistuse määramist.
Ühtlasi leiab prokurör, et ringkonnakohus peaks tühistama Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri jälitustoimingu loa õigusvastaseks tunnistamise ning tunnistama selle loa õiguspäraseks. BNS
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ANDMEKOGU. Ehkki EKRE käitumist ABISi eelnõu kritiseerimisel peetakse silmakirjalikuks, näeva

ABIS tekitab tuleviku suhtes ebak
analüüs

Meinhard Pulk
reporter

R

iigikogu töö on
EKRE käitumise tõttu tõkestanud ABIS –
automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu, millega koondatakse kokku inimeste sõrmejäljed ja näokujutised.
Aspekte, mis ebakindlust tekitavad, on mitu.
ABISi eelnõu saatis esimesele
kooskõlastusringile juba eelmisel sügisel toonane siseminister
Mart Helme (EKRE). Tema sõnul
oli eelnõu algne eesmärk hoopis
uue IT-rakenduste loomine vanade andmebaaside asemele, kuid
«ametnike initsiatiivil muutus
eelnõu superandmebaasi loomise eelnõuks» ning nõnda jäi see
eelmises valitsuses just EKRE
vastuseisu tõttu toppama.
Mart Helme lahkumise järel
siseministriks saanud Alar Laneman (EKRE, pildil) rõhutas,
et EKRE ei ole eelnõu mõtte vastu, sest tehnoloogiaga tuleb
kaasas käia.
Trotsi tekitavad aga mitmed detailid,
mille suhtes
EKRE muudatusettepanekuid arvesse ei võetud. «Ei ole ju ühtegi sisulist seadust, mis algatusest
vastuvõtmiseni püsib muutumatuna. Loomulik protsess on, et
muudatusi tehakse.»

Puuduvad garantiid
Siseminister Kristian Jaani (KE)
ütles, et olemasolevaid ja toimivaid isikuandmete töötlemise
reegleid ei muudeta. «ABISiga
ei looda juurde uusi õiguslikke
aluseid isikuandmete töötlemiseks, vaid selleks, et tänapäevane tehniline lahendus kasutusse
võtta, luuakse eraldiseisev andmekogu,» märkis Jaani. Selleks
eraldatakse praegu ühes andmebaasis töödeldavad inimese sõrmejäljed ja foto ehk biomeetrilised andmed inimese biograafilistest andmetest, näiteks nimest ja isikukoodist.
Lanemani sõnul hea mõte
ühe agaga: «Küsimusi tekitab
tõrge need garantiid ka sinna
eelnõusse sisse kirjutada. Miks
ei taheta seda teha? Mitmes

Siseminister Kristian Jaani kinnitab, et endise siseministri Mart Helme ajal algatatud eelnõuga ei muudeta seniseid isikuandmete töötlemise reeglei

Küberturbeekspert: biomeetria mõiste on defineerimata
Eenõus ei ole kirjas biomeetriliste andmete lõplikku loetelu. Eelnõu järgi
tohib ABISi andmebaasi
tulevikus lisada mitme
teise seaduse alusel
kogutud andmeid. Nende
hulgas on ka seadused,
mis eraldi biomeetriliste
andmete mõistet ei sätesta, küll aga võimaldavad
ulatuslikku mistahes andmete kogumist. Jutt on
kriminaalmenetluse sea-

dustikust, vangistusseadusest, väljasõidukohustuse- ja sissesõidukeelu
seadusest ja väärteomenetluse seadustikust.
Siseminister Kristian Jaani
on küll kinnitanud, et biomeetriliste andmete
nimekiri (sõrmejäljed ja
näotuvastus) olevat lõplik, aga seda lõplikkust ei
ole seaduse tekstis ühelgi
moel mainitud. Segadust
süvendab asjaolu, et eel-

plaanis oli neid küsimusi. Esmalt, mis on andmete ring, mida kogutakse. Mis on see loetelu, kes seda saavad kasutada. Ja
võib-olla kõige varjatum ja tähtsam on, et sellise võimekusega
toimetades peaks väga selgelt
järgima demokraatlikku prot-

nõu seletuskiri sedastab,
et biomeetriliste isikuandmete hulka kuuluvad
teatud juhtudel ka DNA
andmed.
Küberturbeekspert
Agu Kivimägi ütleb, et
biomeetriliste andmete
hulka võivadki kuuluda
kõikvõimalikud käitumise
ja liikumise ning anatoomilisi omapärasid, aga ka
häält ning selle spektrit
puudutavad andmed ja

sessi, kui tulevikus tekib mõte, et võiks veel andmeid lisada ja veel mingil moel seda projekti võimsamaks teha – siis see
peaks käima läbi seadusandliku taseme.»
Probleem on Lanemani sõnul
ka turvalisusega. Ta toob esile mi-

mõistagi ka DNA kohta
käiv.
«Biograafiliste andmete mõiste on aga õiguslikult sisustamata – legaaldefinitsioonita – ning see
annab täitevvõimule
põhimõtteliselt piiramatu
meelevalla, mida nende
andmete all mõista ning
mida koguda,» ütleb Kivimägi ja lisab, et iseenesest pole ju ka suurema
hulga biomeetriliste ja

tu hiljutist muret tekitavat juhtumit andmebaasidega. «Meie väikeses riigis on see väga tihti samade
firmade ja spetsialistide ring, kes
nende teemadega tegeleb. Minu
arust on küll põhjust vaadata asjale sügavuti sisse ja aru saada, kas
oleme kõikidele küsimustele vas-

õiguslikult arusaamatu
sisuga «biograafiliste»
andmete kogumises
midagi varjamisväärset,
kuid oluline on nende
kasutamist kontrollida.
«Me ei saa eeldada, et
võimule pääsevad vaid
mõistlikud inimesed ning
seetõttu peavad seadused kodanikke kaitsma
igasuguse võimumustri
puhul», hoiatab Kivimägi.
Marek Strandberg

tused saanud,» lisas Laneman ja
väljendas pettumust, et kogu protsess on
poliitiliseks aetud.
Ka endine sisejulgeoleku ekspert Erkki Koort

Grupp noori seisis mahuka narkokuriteo pärast kohtu ees
Karel Reisenbuk

karel.reisenbuk@postimees.ee

Möödunud aasta suvel jõudis
mahukas kriminaaluurimine
pöördepunktini ja rauad klõpsasid eeluurimise ajaks kümne
noore inimese randmete ümber
kinni. Kokku sai kriminaalsüüdistuse 15 inimest, keda süüdistatakse enam kui 2,1 miljoni euro väärtuses narkootikumide
maale toomises ning selle edasimüümises. Neist viis viibib endiselt vahi all.
Prokuratuuri süüdistuse järgi on kuritegeliku ühenduse kokkupanemises keskne roll kahel
Gruusia kodanikul, Davit Mantskaval ja Peter Perkinil, kes väidetavalt grupeeringu üles ehitasid,
värvates selleks Eestist noori inimesi, kes Euroopast kohvritega
narkootikumid Eestisse tooks ja
siin maha müüks. Neist enamik
olid varatäiskasvanud, valdavalt
korralikest perekondadest, kõrgharitud või tudengid. Ühel juhul

süüdistab prokuratuur ka Küllike Nammi advokaadibüroo vandeadvokaadi abi Kristjan Tuult,
kellele pannakse süüks oma
kaitsealuse Peter Perkini aitamist. Nimelt olevat Perkin soovinud vahi all olles narkoäriga jätkata ning süüdistuse järgi edastas Tuul selleks Perkinilt saadud
vastavad juhised. Teiste seas on
süüdistatavate hulgas tõsieluseriaalist «Rannamaja» tuntud Oskar Süvari ning mõrvatud turismiärimehe Mait Metsamaa poeg
Mathias-Mait Metsamaa.
Grupi käest liikus süüdistuse järgi läbi vähemalt 263 kilogrammi marihuaanat, ligi üks kilogramm ketamiini ja 2,4 kilogrammi kokaiini, enam kui 6000
MDMA tabletti ja pea kaks kilogrammi kristalsel kujul MDMAd. Narkootilisi aineid tõid
grupi liikmed süüdistuse järgi
Eestisse nii auto kui ka reisibussidega Hispaaniast, Saksamaalt,
Lätist ja Leedust ning müüsid
neid peamiselt Tallinnas.

«Selliste koguste juures ulatunuks tänaval narkomüügist
saadav kriminaaltulu arvestuslikult kuni viie miljoni euroni,»
on menetlust juhtiv ringkonnaprokuröri Raigo Aas varem öelnud. Aasa sõnul on tegemist aga
tavapärasest erineva narkokuriteoga. «Noorte täiskasvanute
eluraskused täiskasvanud elu alguses lükkasid nad sellisele kuritegelikule teele,» ütles Aas oma
avakõnes.
Esmaspäeval tunnistas 11 noort end
ka kuriteos süüdi
ning kahetses tehtut, lootes saavutada asjas prokuratuuriga kokkulepe. Mantskava, üks
grupeeringu juhtidest ennast süüdi ei tunnistanud, teine
võtmefiguur Per- Peter Perkin ja Davit
kin tunnis- plaanil). 

tas oma süüd osaliselt. Samuti
ei tunnistanud end kohtus süüdi vandeadvokaadi abi Kristjan
Tuul ning narkootikumide käitlemises süüdistuse saanud Grete Õunapuu. Õunapuud kaitsev
vandeadvokaat Oliver Nääs kavatseb kohtult paluda Õunapuu
õigeks mõistmist. Advokaadi
abi Tuult kaitsev advokatuuri
juhatuse esimees Jaanus Tehver
sõnas kohtus, et Tuulele esitatud süüdistus on
väljamõeldis
ning kohtult
kavatsetakse taotleda mehe
õigek sm õ i s tmist.
Uu r imist läbi viinud Põhja prefektuuri kriminaalbüroo
narko- ja orMantskava (esiFoto: Sander Ilvest ganiseeritud

kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on grupi tegevuse lõpetamine suur töövõit. «Kogutud
tõendid maalivad pildi, kus üürikese rahalise kasu nimel rikuti elud paljudel noortel inimestel – nii grupi tegevuses osalenutel kui ka nendel, kelle sõltuvuse arvelt süüdistatavad rikastuda üritasid. Grupi liidrid kasutasid noorte suhtes alatuid
manipuleerimisvõtteid, laiendades oma kuritegelikku haaret ja
värvates peenraha eest üha uusi
narkomuulasid. Kuigi süüdistatavad kasutasid erinevaid krüpteeritud suhtluskanaleid, suutsime koguda tugevaid tõendeid
kuritegeliku tegevuse kohta, selgitada välja kriminaaltulu ulatuse ning arestida igal võimalusel maksimaalselt süüdistatavate
vara, näiteks sularaha, tehnikavahendeid ja sõidukeid,» ütles Pikaro. Kokku on arestitud kriminaaltulu ligi 100 000 euro väärtuses. Kohus jätkub Harju maakohtus uuel nädalal.
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vad küsitavusi ka mitmed eksperdid.
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Mis on ABIS?
• Koondab sõrmejälgi ja näotuvastust.
• Võimalus andmebaasi täiendada on valitsusel.
• Arendamiseks ja ülalpidamiseks on eraldatud 17 miljonit
eurot.
• Tehnilises teostuses on riigi
partnerid IDEMIA ja Cybernetica AS.

hea õigusloome tava kontekstis.
«Kuna esmalt lubas riik kasutada passi saamiseks
võetud sõrmejälgi ja näokujutist üksnes
identifitseerimiseks, samas
kui nüüd peetakse plaani andmete laiendatud kasutuseks ka
kriminaalmenetluses, mistõttu
seaduseelnõu vajanuks tunduvalt
ulatuslikumat ühiskondlikku debatti,» lausus Glikman ja rõhutas, et Euroopa õigusruumis kehtib enese mittesüüdistamise privileeg, mis tähendab, et inimene
ei pea kaasa aitama enese süüdimõistmisele. «Andes riigile üle
biomeetrilised andmed, ta paraku teeb seda.»

Teaduse võimalused

Fotod: Eero Vabamägi, Mihkel Maripuu, montaaž: Airi Altnurme

(pildil) näeb vajadust asetada suurem rõhk parlamentaarsele ehk
tsiviilkontrollile.
«Praegu on küsitav, millises
mahus tsiviilkontrolli on ja kui
põhjalikult suudab parlament ühte või teist asja tegelikkuses kontrollida,» nentis Koort.

Muutused juba varem
Meedias on varem räägitud sellest, kuidas siseministeerium lubas veel mõni aasta tagasi hoida
dokumentide tarbeks antavad sõrmejäljed eraldi kriminaalmenetluste omadest. Uue andmebaasiga see tingimus kaob.
Endine siseministeeriumi asekantsler Koort nendib, et selline
plaan tõepoolest oli, aga miks
nüüd on asjaolud muutunud, ta ei
tea. Ta viitab, et muutused toimusid juba politsei ja piirivalveameti ühendamisel. Sellega liitus politseiga ka kodakondsus- ja mig-

ratsiooniamet, mille all sõrmejälgede andmebaas esialgu oli. «Juba
see oli iseenesest muutus.»
Suures plaanis Koort eelnõus
siiski probleemi ei näe, sest Eesti on Euroopa Liidu tasandil selle teemaga juba aastaid tegelenud.
«Näitena võib tuua, et kui üks Euroopa riik võrdles kriminaal-sõrmejälgede andmebaasi ja varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaasi, siis selgus, et iga kuues
kattub. Ilma selle võrdluseta oleks
inimeste, ka väljapoolt riiki saabunud rikkujate tuvastamiseks
kulutatud väga palju rohkem riigi ressursse, kui täna selleks kulutati.» Ta lisas, et praegu ei ole
enam mõistlik teha oma riiki kallimaks ja ebaefektiivsemaks seeläbi, et jätame kasutamata andmeid,
mis meil olemas on.
Vandeadvokaat Leon Glikman (pildil) näeb eelnõus probleemi eelkõige õiguskindluse ja

Glikman ei nõustu nendega, kes
väidavad, et riik ei tohiks biomeetrilisi andmeid koguda, sest
oleks rumal teaduse antavaid võimalusi headel eesmärkidel mitte
kasutada. «Euroopa Inimõiguste Kohus on nimetanud, et uute
tehniliste vahendite kasutuselevõtt avab tee ulatuslikeks põhiõiguste riiveteks, mistõttu seadus peab erilise põhjalikkusega
kindlustama õiguste kuritarvitamise keelu. Praegune eelnõu
vajaks suurel määral detailsemaks muutmist, tagamaks andmete kasutust ultima ratio (viimase meetme) põhimõttel.»
Glikmani sõnul peaks andmetöötluse põhieesmärk olema
isiku identifitseerimine, andmetele ligipääsu saavate ja vastutust kandvate ametnike nimekiri peaks olema selge, kõik andmetele ligipääsu saamise juhud
peavad olema alati fikseeritud
ning inimest, kelle privaatsusõigust riivati, tuleb sellest otsekohe teavitada ning ka rahaliselt
kompenseerida.

Kommunismiohvrite memoriaali mälestusseinale
lisandus 250 hukkunu nime
Esmaspäeval, leinapäeval avati
Eesti kommunismiohvrite memoriaali mälestuskoridoris uued
nimetahvlid 250 hukkunud
ohvri nimega. Eesti Mälu Instituut kutsub
üles kontrollima
oma pereliikmete ja teiste tuttavate andmeid
elektroonilises
memor ia a l is
w w w. m e m o riaal.ee ning jagama lisateavet,
mis aitab jäädvustada ohvrite mälestust.
Mälestusseinal on praegu üle 22 000 hukkunud kommunismiohvri nime ning e-memoriaalis rohkem kui 100 000
isikukirjet.
«Kodus säilinud dokumendid, kirjad, kirja pandud mälestused ja fotod või ka seni suuliselt edasi antud lood on sageli

suureks abiks Nõukogude režiimi ohvrite saatuste selgitamisel.
Uus teave aitab meil e-memoriaalis andmeid täpsustada ning
jäädvustada hukkunud
ohvrite nimesid memoriaali mälestusseinal. Julgustame pöörduma
meie poole kõiki, kelle valduses sellist teavet on,» ütles
Eesti Mälu Instituudi juhatuse
liige ajaloodoktor
Meelis Maripuu.
Alates memoriaali
rajamisest Maarjamäel ning
e-memoriaali avamisest internetis on instituudiga võtnud ühendust sajad inimesed, kes on aidanud välja selgitada paljude seni teadmata saatusega represseeritute andmeid ja lugusid või parandada ebatäpsusi. Samas ootab
selgitamist veel tuhandete Eesti

inimeste saatus, kelle kohta käiv
info on puudulik.
Esmaspäeval kell 15.15 kommunismiohvrite memoriaalis avatud uutel nimetahvlitel on teiste hulgas kolme venna – Mati,
Kaljo ja Kalevi – nimed, kes surid väikelastena küüditatutena
Siberis alatoitumuse, ebainimlike elutingimuste ja meditsiiniabi
puudumise tõttu. See on e-memoriaali vaates täiesti uus teadmine, sest Siberis hukkunud laste kohta on infot väga vähe. Tänu peres säilinud mälestuste jagamisele instituudiga on laste nimed nüüd jäädvustatud memoriaalis. Toimus ka mälestustseremoonia, kus kõnelesid president
Kersti Kaljulaid, justiitsminister
Maris Lauri ja teised.
14. juuni on leinapäev, mil
Eestis mälestatakse rohkem kui
10 000 inimest – 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid ning kõiki Nõukogude võimu tegevuse tagajärjel hukkunud inimesi. PM

Harku vallavanem Eerik Sandla Meriküla kooli ees. 	

FOTO: Kaader Videost

Kohalikud auhinna nominendist:
see on rahva mõnitamine
Elo Mõttus-Leppik
reporter

H

arku valla elanikud peavad näkkusülitamiseks
Harjumaa Omavalitsuste Liidu otsust esitada aasta õpetaja gala aasta hariduse sõbra nominendiks Harku vallavanem Erik Sandla ja aasta haridusteo nominendiks Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla
õppehoone, mille rajamise vastu
käivad vallaelanikud kohut.
Üle kahekümne Harku vallas
elava pere on enam kui aasta käinud kohut vallavalitsusega, kuna
nende lapsed suunati õppima Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoonesse, kus puudub turvaline koolitee. Tänaseks on valla
elanikud kahes kohtuastmes valda võitnud.
«See on uskumatu, et olukorras, kus valla vastu on mindud kohtusse ja ka võidetud kahes kohtuastmes, esitatakse Meriküla õppehoone ja Erik Sandla
aasta haridusteo ja aasta hariduse
sõbra nominentideks,» ütles üks
kohtuskäijatest Pille Lamp Kanal
2 uudistesaatele «Reporter». «Me
oleme ikka väga-väga nördinud.
Ei oleks uskunud, et meie valla
esindus võib nii madalale langeda. See on ikkagi rahva mõnitamine juba.»
Tüli Harku vallavalitsuse ja
mitmete vallaelanike vahel sai
alguse enam kui aasta tagasi, kui
selgus, et osa lapsi suunatakse
seitsmendast klassist alates õppima Tabasalu ühisgümnaasiumi
uude avatavasse Meriküla õppefiliaali, mis jäi tühjalt seisma, kui
sealt oli ära kolinud Muraste politsei- ja piirivalvekolledž. Lapsevanemad olid rahulolematud, et neid
ei kaasatud õppehoone valmimise protsessi, ja laste koolitee on
nende hinnangul suisa eluohtlik.

Kitsas ja pime tee
«Eriti teeb muret kooli asukoht.
Lähim bussipeatus on 4,8 kilomeetrit mööda pimedat kurvilist
kitsast teed,» selgitas Pille Lamp,
kelle laps on Meriküla õppehoones käinud aasta aega. «Tee on väga kitsas, käänuline, pime, suures
osas puudub igasugune tänavavalgustus ja teeääred on väga järsud. Kui seal on lumevallid ja tulevad autod vastu, siis ei ole kuskile minna, hüppa või kraavi. Sinna
ei saa ka ehitada kõnniteid, sest
tegemist on looduskaitsealaga.»
Harku vallavanem Erik Sandla laste koolitees nii suurt probleemi ei näe, kuna lapsi viivad kooli ja toovad ära koolibussid ning
Tilgu teed on juba turvalisemaks
muudetud. «Koolibussidega on ju
ligipääs tagatud. Muidugi võib alati öelda, et tee võiks veel laiem ja
ohutum olla, aga samamoodi ma
võin öelda, et Tallinna linnas on
ohtlik kooli minna üle trammitee ja üle mitme bussitee,» leiab
Sandla.

Valla elaniku Mart Eensalu sõ- uue betoonehitise rajamise asenul pole aga lahendatud olukor- mel võeti kasutusele Merikülas
da, kui laps jääb koolibussist ma- hoone, mis on kunagi juba kavanha või peab näiteks keset kooli- datud õppimiseks.
päeva arsti juurde minema. «Siis
on ainuke variant – kand ja var- Kohus on elanike poolel
vas – mööda Tilgu teed, mis pole Siiani on kohus oma otsustes,
ilmselgelt kõndimiseks ette näh- mis puudutavad Meriküla kooli
tud,» ütleb Eensalu.
avamist, olnud valla elanike pooKolmanda võimalusena ka- lel. Tallinna halduskohus leidis,
sutavad kooliõpilased kooli jõud- et koolikoha valimise protsessi ei
miseks kõrgele klindile ehitatud kaasatud piisavalt valla elanikke,
tehnorajatist, mis muudab koo- ja kohustas vallavolikogu uuesti
litee alla kahe kilomeetri pikku- otsustama õppetegevuse asukoseks, kuid rajatis on kuulutatud ha üle Muraste-Suurupi piirkoneluohtlikuks ja suleti aasta taga- nas. Ka Tallinna ringkonnakohus
si. «Kui sa siin jäisel ajal kukud, jättis kohtuotsuse jõusse.
siis sa võid ikkagi mitukümmend
«Selgelt ütles ka kohus seda,
meetrit libiseda ja surnuks kukku- et laste vabadust on piiratud, kui
da,» muretseb Pille Lamp.
nendel on kooli pääsuks ainuHarku vallavanema sõnul on ke võimalus koolibuss. Jala ega
nad soovinud ammu uue turva- muudmoodi kooli ei pääse,» ütlisema trepi ehiles Pille Lamp.
tada. «Oleme seVald on otsuse
See üle 850
da üle pooleteiedasi kaevanud
000 euro
se aasta ajanud.
riigikohtusse.
maksma minev
Sügiseti toiSeesama kitsas
muv, haridus- ja
inimeste grupp
turismiobjekt
püüab seda takisteadusministeeei sobi kuidagi
tada, kaebab kõikriumi ellu kutsuvõimalikesse kohtud aasta õpetalooduskaitsetadesse,» laiutab
ja gala on harialale.
Erik Sandla käsi.
dusrahva seas ooMart Eensalu kooliteed
Mart Eensalu
datud sündmus,
lühendavast liftiga trepist
sõnul ei sobi praemillele ka televigu valla kavandasiooni vahendusel
tav pompoosne trepp koos lifti- elab kaasa palju vaatajaid. Erik
ga tõesti looduskaitsealale, mis Sandla on nominatsioonist meekuulub ka Natura 2000 võrgus- litatud. «Ma üllatusega avastatikku. «See paistab olevat monu- sin jah, et ma olen sellise nomiment vallavanemale endale,» üt- natsiooni osaliseks saanud. Mileb Eensalu. «See üle 850 000 eu- na tunnen sellest rõõmu, sest arro maksma minev turismiobjekt van, et Harku vald arenes eelneei sobi kuidagi looduskaitsealale.» val neljal aastal ja areneb edasKuna trepp on valla poolt projek- pidi hästi – ja eriti selle haridusteeritud turismiobjektiks, on sel- võrk, kus me oleme mitmeid olulele vastu eelkõige kohalikud, kes lisi objekte valmis saanud. Mul
kardavad, et nende rahulikku ko- on ainult rõõm, et valla elanikud
durajooni meelitatakse massiliselt on seda märganud,» ütles Sandvõõraid.
la, kelle sõnul kõigile ei saagi alaValla elanikud ei mõista, miks ti meeldida.
tuli läbi suruda ilma ligipääsuHarjumaa Omavalitsuste Liita Meriküla õppehoone avami- du haridus- ja kultuurikomisjoni
ne, kuigi lõviosa lapsevanemaid esimehe Helle Lootsmanni sõnul
oleks eelistanud seni kuueklassi- olid nad nominente välja valides
lise Muraste kooli üheksaklassili- küll kursis Meriküla õppehoone
seks muutmist. Vallavanema hin- ümber käivate kohtuvaidlustega,
nangul oli aga igati loogiline, et kuid komisjonis seda ei arutatud.
Nüüd on Lootsmann pöördunud
komisjoni poole selgituste saamiseks. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi, et lõplikud kandi• Sügisel toimuval aasta õpetaja
daadid valib välja riiklik komisgalal antakse välja kümme riikjon ja kui tekib kahtlus, et kanlikku aastapreemiat (suurusedidaadi töö ei ole teistele eeskuga 10 000 eurot) ning kuni
juks, siis on selline kandidaat sekolm elutööpreemiat (suuruseni parimate seast välja jäänud.
ga 65 000 eurot).
Uue
laen
• Konkurss algab juba kevadel,
u pla
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elgu
mil kandidaadi saab esitada
b sü
gise
l
igaüks. Hindamisprotsess on
kaheastmeline. Esimene hindamine toimub maakondade ning
kolme suurema linna – Tallinna,
Tartu, Narva – tasandil. Teine
hindamine toimub riiklikus komisjonis, kes igas kategoorias
valib välja kolm nominenti ja
Samal teemal
laureaadi. Seejärel tehakse VaBritta-Maria Alas
bariigi Valitsusele ettepanek
«Muraste õpetajad direktori
määrata aastapreemiad.
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MILLINE SAAK TULEB? Kas tänavune õiterohkus toob ka hea saagi, seda veel ennustada ei taheta.

Maasikakasvatajad: elame päev korraga!
kõiki eestlasi, kes tahavad tööd
teha.» Kokku läheb AranFarmingul maasikakorjajaid vaja 60–80.
reporter
Eelmisel kevadel, kui ukrainlased koju kinni jäid, püüdis Otuuremad maasikakas- sus korjajaid leida kohapealt. «Lävatajad loodavad täna- bi käis üle 200 inimese, kes järgvu võõrtööjõu abil mul- mine päev kadunud olid,» nenlusest kahjumist üle saa- tis ta. Kas eestlased on siis lödida, marjakorjamishuvi- püksid? «Ei ütleks nii, eestlased
lisi on ka kohalike hulgas juurde on tubli rahvas, aga tublidel initulnud, aga mitte paljukiidetud mestel on töökoht olemas,» märtööampsuseaduse tõttu.
kis Otsus. «Paljud, kes kandidee«Erinevalt vanast valitsusest risid, on töötud, kellel on «tööotteeb uus valitsus meiega koos- simise plaanis» kirjas, et nad peatööd ja pole tööjõu liikumisele vad kuskil korra nägu näitama, et
piiranguid seadnud,» kiitis Tar- töötu abiraha kätte saada.»
tumaa suurim maasikakasvataja
«Olen maksimalist ja oma
Paavo Otsus, kelväikesel turul olen
le ettevõte müüb
sellega nime teiTöötukassa
maasikaid Arannud – kes ostab,
kodulehel otsib
Farmingu kaubasee teab, et mapraegu korjajaid
märgi all. «Oleri on kvaliteetne,»
me eelmisest
üheksa maasika- põhjendas Viljandimaal Põhja-Sakakevadest korrakasvatajat,
likus augus, ürila vallas Navesti kütame sellest vällas asuva Kiige tamitmed Tartu-,
ja tulla ja elu lälu perenaine Devi
Jõgevaja
heb edasi.»
Kiik peent töötasuLäänemaalt.
Ta kinnitas,
süsteemi, mida on
kirjeldatud ka tööet on Haaslava kandis kiletunnelites valmi- tukassa kuulutuses, milles otsinud maasikaid saanud korjata ja takse kümmekonda maasikakormüüa juba paar nädalat. Kohe tu- jajat. «Üks korjab tigude lutsutalevad turule loori all kasvatatud tud, teine ideaalset marja – kilomaasikad, avamaamaasikas val- hinda maksta pole aus.»
mib mitme taluniku hinnangul
Tööampsudega Kiik ei tegele.
jaanipäevaks.
«Pean iga uue inimese välja koo«Esimesed 15 võõrtöölist litama, et ta mul peenart tuksi ei
Moldovast on juba abiks, küm- keeraks,» seletas ta. «Mul on vame päeva karantiinis ära oldud ja rajane, keskvalmiv ja hiline maamuud vajalikud protseduurid teh- sikasort, et ei oleks hullu tööjõutud,» seletas Paavo Otsus. «Kui puudust. Võtan paar ukrainlast
paari nädala jooksul ka avamaa- ja ülejäänu ehitan kohalike peamaasikad valmivad, tuleb Ukrai- le üles. Kui vaja, lähen ka ise vao
nast inimesi juurde ja ootame ka vahele.»

saaki – ilmad on soojad ja ka kahjurite surve on päris suur: ripslane, õielõikaja, seemnenäkk...» seletas Paavo Otsus. «Tundub, et kehv
saak ei tule. Ilmad on aga kuumad
ja kui kogu saak hakkab korraga
valmima... No loodame parimat!»

Ülle Harju

S

Maasikasaaki talunikud
ennustama ei kipu

Põlvamaal kasvanud Joosepi talu maasikas.

Läänemaal Lääne-Nigula
vallas asuva Tammiku talu peremees Heikki Kaljusaar otsib
praegu kümmet maasikakorjajat. «Töötukassa ei lahenda tööjõuprobleeme, loodan teie (ajakirjanduse – toim) ja jumala peale,»
ütles staažikas talumees. «Töö
ampsusoovijad mulle ka helistanud pole...» Noored ehk tuleksid?
«Hinnatakse võimeid üle, tegelikult ei osata midagi,» lausus Kaljusaar. «Asja saab talulastest, keda on kaasatud kodustesse töödesse.»

Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Uuemõisa külas maasikaid kasvatav Peter Kask otsib
juurde nelja korjajat. «Kümme
inimest peaks tulema kodukandist kokku,» rehkendas ta. «Kolm
ukrainlast sain ka.»

Maasikakorjamise eest
makstakse erinevalt
Töötukassa kodulehel otsib praegu korjajaid üheksa maasikakasvatajat, mitmed Tartu-, Jõgevaja Läänemaalt. Tasuks pakutaks
kilost 50 senti kuni üks euro ja

FOTO: Sander Ilvest

ka tunnihinda: 4,5–5 eurot tunnis.
AranFarmingu põldudel Tartumaal makstakse sõltuvalt põllust ja sordist maasikakilost 50–
70 senti. «Kribude korjamise eest
peab ikka euro maksma, kui on
ilus suur maasikas, siis maksame vähem,» ütles Lääne-Virumaa talunik Peter Kask. «Euro
on Soome hind, 60–80 senti on
meie hinnad,» märkis Heikki Kaljusaar Läänemaalt.
«Õisi on maasikatel palju, aga
see ei tähenda ilmtingimata head

«Mida rohkem õisi, seda metsmarjalikum mari,» hindas Devi Kiik. «Maasikakasvataja elab
päeva korraga. Mina ei ole härra Mang! Ma olen kahe jalaga
maa peal. Täna on hästi palju õisi, homme on äikesevihm... Olen
seisnud vao vahel ja nutnud, korjanud sealt vihmapekstud marja.»
«Midagi ei tea veel,» ütles
saagi kohta Peter Kask. «Kuumad ilmad, vihma ei tule – jama on majas. Kui õisi on palju,
on mari kribu, punaseks valmis
ja head aega!»
Töötukassa Tartu osakonna
juht Jane Väli ütles, et sel kevadel
on maasikakorjamise vastu huvi tundnud just alla 18-aastased.
«Kahjuks panevad paljud tööandjad vanusepiiranguid: alla 18-aastaseid või isegi alla 21-aastaseid ei
taheta,» märkis ta. «Mõned noored, kes ei ole teinud tööd kohusetundlikult, on tõmmanud kriipsu peale ka teistele, kohusetundlikele noortele.
Tööampsuseaduse kohta ütles
Väli, et töötajapoolsest vaatest on
tegu väga hea asjaga. «Tööamps
on väga soodustanud lühiajalise
töö – kuni kaheksa päeva kuus –
vastuvõtmist,» leidis ta. «Töö
amps ei ole loodudki selleks, et
tööandja saaks soodsamatel tingimustel tööjõudu.»
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Läti president Egils Levits, USA riigipea Joe Biden, Leedu president
Gitanas Nausėda ja Eesti peaminister Kaja Kallas eilsel kohtumisel. 

Brüsseli sümbol Manneken Pis
riietati eile NATO sümboolikasse.

Peaminister Kaja Kallas saabumisel pressi ees. 



FOTO: Kevin Lamarque / Scanpix



NATO liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid imetlemas loosungeid pilduvat videoinstallatsiooni. 



FOTO: Leedu Presidendi Kantselei

Toimetaja Jürgen Tamme, valis@postimees.ee

TIPPKOHTUMINE. Veidi üle kolme tunni kestnud istungile eelnes
hommikupoolik tseremooniate ja veidra videoinstallatsiooniga.

NATO klassikokkutulek rääkis ühtsusest
Evelyn Kaldoja

välistoimetuse juhataja,
Brüssel

E

ile kella poole kahe paiku kutsus nõudlik hääl
üle NATO peakorteri aatriumi: «Daamid
ja härrad, eemaldage
maskid ja vaadake kaamerasse.»
NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja 30 liitlasriigi esindajad – kust president, kust peaminister, Joe Bidenist Recep Tayyip
Erdoğanini ning Angela Merkelist Boris Johnsonini, Eesti puhul Kaja Kallas – käitusid kuulekalt ja poseerisid alliansi ametliku perepildi tarbeks.
«Te võite maskid maha jätta
ja vaadake NATO 2030 virtuaalset torni,» suunas sama hääl seisvad liidrid ümber pöörduma.
Seal kuvati nende ette neile
lööklauseid plinkiv videoinstallatsioon. Näis, et sama tseremooniameister, kes sundis ajakirjanikke läbi koroonaaja videopressikonverentside hakatuseks vaatama piinlikupoolseid propagandavideoid NATO ühtsusest, lubati ka tippkohtumise korralduse
juurde.
Liidrite auks korraldatud installatsioonis kuvati nende ette
väljendeid nagu «Sügavam poliitiline konsulteerimine ja koordineerimine», «Tugevdatud heidutus ja kaitse» ja «NATOsse investeerimine». See on valik osa
pealkirja «NATO 2030» kandva visioonidokumendi üheksast
punktist.
«Palun pange maskid ette ja
liikuge edasi ruumi number üks,»
juhatas hääl üle aatriumi pärast
installatsiooni lõpuni imetlemist
liidrid seejärel päriskohtumisele.
Sellega oli läbi päeva esimene pool täis mitmesuguseid tseremooniaid ja võis alata lõpuks veidi üle kolme tunni kestnud tippkohtumise põhiosa, kus riikide
esindajad istusid laua taga, võtsid
sõna ja kuulasid üksteist.

Mälestus
juuniküüditamisest
Hommiku oli avanud ametlike saabumiste osa, kus iga maa
esindaja astus korraks ootavate kaamerate ette ja vastas ajakirjanike hõigatud küsimustele. Kallas sai rääkida nii Venemaast kui ka Hiinast. Omal al-

gatusel meenutas Kallas NATO sid siiski küünarnukimükseteni,
tippkohtumist kajastavale pressi- mis hilisematelt fotodelt paistale Venemaast rääkides juuniküü- vad kui kinnasteta poks Stoltenditamise aastapäeva ja seda, kui- bergiga.
das tema ema kuuekuuse beebiAmetlike istungiteta hommik
na Siberisse viidi.
ei tähendanud siiski seda, et tippVeel enne eelkirjeldatud ins- kohtumisele sõitnud oleksid tsetallatsiooni vaaremooniate vahel
tamist toimus ka
üpris kõrvetava
Stoltenbergi
ametlik tervitustBrüsseli päikese
sõnul tervitasid
seremoonia, kus
all jõude istunud.
See oli aeg, mida
liider liidri järel
kõik seda, et
kasutati avalikult
ametliku teadusBiden pidas enne ja väiksematel
tamise saatel sinisele vaibale askohtumistel oma
homme Genfi
tus ja Stoltenbersõnumite edastaVene presidendi
gi tervitati ummiseks.
Vladimir Putiniga
bes samamoodi,
Kallasel oli kanagu seda teevad
hepoolne
kohtunõu pidama
24. veebruari vasmine Islandi kolminemist
tuvõtu külalised
leegi Katrín JaEesti presidendiga.
kobsdóttiri ning
liitlastega nõu.
Koroonaajale
tema ja Lätit ja
vastavalt käesuLeedut esindarumist polnud. Mõõdukam osa, nud presidentide Egils Levitsi ja
Kallas nende seas, piirdus kum- Gitanas Nausėda ühiskokkusaamardusega peasekretäri poole. mine USA presidendi Joe BideniSuuremad show-mehed aga läk- ga. Samuti olid Kallas ja Kanada

peaminister Justin Trudeau Sky
Newsi välistoimetuse juhi Deborah Haynesi juhitud vestlusringis
üks tippkohtumisega paralleelselt
kulgenud Brüsseli foorumi avaetteasteid.
Brüsseli foorumil näitas end
mitu teistki liidrit.
Saksa liidukantsler Angela Merkel oli oma sõnades üsna
mõõdetud ja meenutas, et NATO
vaeb praegu tulevikuvisiooni.
Türgi riigipea Recep Tayyip
Erdoğan tervitas hakatuseks seda,
et nende taaselustatud dialoog
Kreekaga kindlasti suurendab
piirkondlikku julgeolekut. Seejärel aga mainis mitut asja, mille
pärast türklased liitlastega omajagu piike on ristanud. Kiitis näiteks Türgi piiriüleseid operatsioone Süüriasse, mis oleks nad peaaegu viinud vastasseisuni seal kurde
koolitanud ameeriklastega, ja tegevust Aafrikas, kus Liibüa pärast
on pinged Ankara ja Pariisi vahel.
Vastavalt NATOs levinud ettevaatlikkuse traditsioonile sai

Afganistani missiooni lõpetav NATO ei julge
enam afgaane nende kodumaal koolitada
NATO toetab Afganistani julgeolekujõudude koolitamist edaspidigi,
aga liitlasvägede sõjaväeinstruktorid ei sõida enam riiki, mis muutub
tõenäoliselt väga kiiresti järjest
ohtlikumaks.
«Me lõpetame oma missiooni
Afganistanis, kuid jätkame afgaanide toetamist ja pakume tuge
Afganistani julgeolekujõududele,»
lubas Jens Stoltenberg eile hommikul. Ta sai seda öelda juba enne
kohtumise algust, sest otsuse
lõpetada Resolute Supporti missioon langetas allianss sel kevadel.
Selle, et Resolute Support lõppeb, määras ära USA president Joe
Biden. Ta analüüsis pärast ametisse saamist eelkäija Donald Trumpi
vägede väljatoomise plaane ja siis
tuli Washingtonist teade, et 11.
septembriks ehk 20 aastat pärast
Afganistani missiooni tinginud
USA kaksiktornide rünnakut tõmmatakse missioonile joon alla.
Mitu Euroopa liitlast – nende
seas näiteks viimastel aastatel
Põhja-Afganistanis kohalike julgeolekujõudude koolitamise eest
vastutanud Saksamaa – ei varjanud rahulolematust.
Peaminister Kaja Kallas tunnistas eile, et ka tippkohtumisel oli

näha ebakindlust Afganistanist
lahkumise suhtes. «Oli väga palju
kriitilisi noote selle kohta, kas see
oli ikkagi õige otsus ja mis nüüd
Afganistanist edasi saab. Eraldi
toodi välja naiste ja tüdrukute olukord ja loomulikult terrorismi hoogustumine,» tõdes ta. «Öeldi, et
me olime seal nii kaua, kaotasime
nii palju elusid. See ei saa olla niisama, mida me edasi teeme?»
20 aasta jooksul on
Afganistanis langenud 3502 liitlassõdurit, nende
seas üheksa
eestlast.
Stoltenbergi sõnutsi panustab
NATO edasi
Kabulis jätkava tsiviilmissiooni kaudu ja osaliselt
sellega, et alliansi
maad rahastavad
Afganistani julgeolekujõude.
Ka siiani on Afganistani armee ja
politsei palgad makstud välisabist.
«Nüüd töötame ka selle kallal,
kuidas saaksime väljaspool riiki
pakkuda väljaõpet Afganistani jul-

geolekujõududele,» lisas Stoltenberg.
NATO maadest on end afgaani
vägede koolitajana oma riigis välja
pakkunud Türgi. Lisaks räägitakse
võimalusest, et afgaanide väljaõpet võiksid võõrustada partnermaad, nagu Gruusia või Jordaania.
«Töötame ka selle kallal, kuidas
saaksime hoida ja toetada kriitilise
tähtsusega infrastruktuuri,
sealhulgas lennujaama,» jätkas Stoltenberg.
Kuigi eile veel
kinnitatud
otsust ei tulnud, käivad
kõnelused
Türgiga, kes
praegu vastutab Kabuli
lennujaama
turvalisuse eest
NATO missiooni
all. Kabuli lennujaama ja rahvusvahelise
haigla hoidmine on tähtis
eeltingimus selleks, et seal üldse
mingisugune rahvusvaheline
kohalolek – nii NATO kui ka teiste
organisatsioonide puhul – jätkuda
saaks.

kohe Türgi presidendi järel sõna
Kreeka peaminister Kyriákos
Mitsotákis. Tema omakorda esines pessimistliku tulevikuvaatega. «See, mis kunagi pinna all
podises, keeb nüüd pannil,» tõi
Mitsotákis kulinaarse võrdluse.
Pärast tippkohtumise istungit ajakirjanike ette astunud Stoltenberg kasutas seal valitsenud
õhkkonna kohta aga rõõmsamat
võrdlust. «Oli tõeliselt tore olla
koos ja kohtuda taas näost näkku, nagu tõeline transatlantiline
pere, või nagu peaminister [Boris]
Johnson ütles, see oli nagu esimene päev koolis taas sõpru näha,»
lausus ta.
Rõõmsa kirjelduse kõrval kõlas ka sõnum neile, kes tolle eile
kogunenud kooli programmi järgi tegutsevad.

Mure Hiina ja
Venemaa pärast
«Kõik liidrid olid nõus, et globaalse võistluse ajastul peavad
Euroopa ja Põhja-Ameerika olema NATOs koos tugevad, kaitsmaks meie väärtusi ja huve,» märkis Stoltenberg. «Eriti ajastul, kus
autoritaarsed režiimid nagu Venemaa ja Hiina esitavad väljakutseid
reeglitepõhisele korrale.»
Stoltenbergi sõnul tervitasid
kõik seda, et Biden pidas enne
homme Genfi Vene presidendi
Vladimir Putiniga nõu pidama
minemist liitlastega nõu. «Meie
suhe Venemaaga on madalaimas punktis alates külmast sõjast ja Moskva agressiivsed tegevused on ohuks meie julgeolekule,» nentis ta.
Kuigi vastupidiselt USA soovile ja vastavalt mõne suure Euroopa liitlase soovile ei tunnistatud Hiinat Venemaaga ürituse
lõppkommünikees samaväärseks
ohuallikaks, ei jätnud Stoltenbergi päeva viimane pressiavaldus
kahtlust, et sisuliselt seda siiski
arvatakse.
«Me oleme mures Hiina sunnipoliitikate pärast, mis on tugevas kontrastis Washingtoni leppe alusväärtustega,» lausus Stoltenberg. «Hiina suurendab kiires
tempos oma tuumaarsenali, kus
on järjest enam tuumapäid ja kõrgetasemelisi kandesüsteeme. Ta
on läbipaistmatu oma sõjalises
moderniseerimises. Ta teeb Venemaaga sõjalist koostööd, sealhulgas õppustel Euro-Atlandi piirkonnas.»

Hispaania
sai järgmise
tippkohtumise
Tuleval aastal peetavat järgmist
NATO tippkohtumist võõrustab
Madrid, teatas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg (pildil) eilse
ürituse lõpus.
Stoltenberg ei varjanud, et talle meeldib Hispaania nii
väga, et ta loodab
ühendada töö ja
puhkuse.
Varem on
Madrid NATO
tippkohtumise toimumiskohaks olnud
korra: aastal 1997.
Erinevalt oma naabritest Portugalist ja Prantsusmaast ei kuulu
Hispaania ka NATO asutajate
hulka, vaid nad liitusid aastal
1982, pärast Francisco F
 ranco
sõjaväelise diktatuuri lõppu ja
demokraatia taastamist.
Pärast Hispaaniat seisab NATO
tippkohtumise võõrustamise järjekorras Leedu. Sarnaselt Eestiga
pole alliansi liidrite kokkusaamist
lõunapoolseima Balti riigi pinnal
kunagi varem toimunud, küll aga
on olnud kaitseministrite kohtumine (Eestis vastavalt omakorda
välisministrite oma ja kaitseministrite tasemel NATO-Ukraina
komisjoni istung).
Ainsa Baltimaana on NATO
tippkohtumise korraldanud Läti.
See toimus 2006. aastal Riias.
Madridi tippkohtumine on
Stoltenbergile NATO peasekretäri rollis tõenäoliselt viimane, sest
tuleval aastal määratakse ametisse uus peasekretär. Tegu pole
avaliku valimisega, vaid kokkulepe leitakse liikmesriikide konsensusena.
Traditsiooniliselt tuleb NATO
peasekretär Euroopast. Kuigi
siiani on kõik NATO peasekretärid ka olnud eurooplased, pole
samas kusagil kirjas, et sellesse
ametisse ei võiks määrata mõnd
USA või Kanada esindajat. Enne
Rasmusseni ametisse määramist
räägiti võimaliku kandidaadina
näiteks toonasest Kanada kaitseministrist Peter MacKayst.
Ameeriklaste võimaluste vastu
räägib see, et NATO Euroopa
vägede ülemjuhataja tuleb alati
USAst.
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Iisraeli peaministriks
sai Naftali Bennett
■ Iisraeli parlament hääletas pühapäeval nn muutuste koalitsioonivalitsuse poolt, mis tegi lõpu peaminister
Benjamin Netanyahu 12 aastat kestnud võimule. Juudi riigi peaministriks
sai Naftali Bennett. Koalitsioonivalitsuse poolt hääletas 60 ja vastu 59
parlamendisaadikut, üks rahvaesindaja jäi erapooletuks. Bennett töötab peaministrina kaks aastat, misjärel võtab ameti üle koalitsiooni tsentristist arhitekt Yair Lapid. Netanyahuvastases blokis on kolm parempoolset, kaks tsentristlikku ja kaks vasakparteid ning konservatiivne araablaste erakond. Bennett tõdes, et riik sattus vahepeal vihkamise ja võimuvõitluse keerisesse, millest tuleb üle saada. Samuti lubas Bennett Iisraeli kaitsta põhivaenlase Iraani eest. «Iisrael ei
luba, et Iraanil oleks tuumarelvi,» kinnitas Bennett. Esialgu välisministrina
tööle asuv Lapid lubas eile parandada
suhteid USA demokraatidega ja lõpetada vaenulikud suhted Euroopaga,
mille tekkes ta süüdistas Netanyahut.
AFP/STT/BNS

Hiina kritiseeris G7
kohtumise lõppavaldust
■ Hiina süüdistas eile G7 juhtivaid
tööstusriike poliitilises manipuleerimises, kuna ühendus kritiseeris Inglismaal toimunud tippkohtumise lõppkommünikees Hiinat Xinjiangi piirkonna vähemuste ja Hongkongi demokraatiaaktivistide tagakiusamise eest.
Hiina saatkond Ühendkuningriigis
süüdistas seepeale G7 riike sekkumises Hiina siseasjadesse. «G7 rühmitus
kasutab Xinjiangiga seotud küsimusi
poliitiliseks manipulatsiooniks ja Hiina
siseasjadesse sekkumiseks, millele me
kindlalt vastu seisame,» ütles saatkonna kõneisik avalduses, milles heideti G7 riikidele ette valesid, kuuldusi
ja alusetuid süüdistusi. AFP/BNS
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kuu väikseim
ööpäevas
koroonaviirusega
nakatunute arv - 549 registreeriti Saksamaal.
Hiina gaasiplahvatuses
sai surma 25 inimest
■ Hiina keskosas Hubei provintsis
pühapäeval aset leidnud gaasiplahvatuse ohvrite arv kerkis eilseks 25ni,
kannatanuid on üle saja, teatas eile riigimeedia. Shiyani linna elurajoonis plahvatas gaasitoru,
purustades mitu
hoonet, evakueerida tuli tuhatkond
inimest. President Xi
Jinping (pildil) nõudis
plahvatuse põhjuste uurimist ja vastutavate isikute karistamist. AFP/BNS

Venemaa eitas
küberrünnakuid USA vastu
■ Venemaa president Vladimir Putin
eitas eile eetrisse läinud intervjuus
Venemaa küberrünnakuid USA vastu, öeldes, et sellekohased süüdistused on farss. «Kus on tõendid? See
on muutunud farsiks,» ütles Putin
intervjuus Ühendriikide telekanalile NBC. «Meid on süüdistatud igasugustes asjades, valimistesse sekkumises, küberrünnakutes ja muus, ja mitte kordagi ei ole nad vaevunud esitama mingeid tõendeid, ainult alusetuid
süüdistusi.» Aprillis teatas USA kümne Vene diplomaadi väljasaatmisest ja
uutest sanktsioonidest, mis on seotud
häkkimisega infotehnoloogiafirmasse
SolarWinds. AFP/AP/BNS

Pedro Sánchez võtab Kataloonia
separatistidele armuandmisega riski
Gregorio García
Maestro
ajakirjanik, Madrid

H

kohalik vaade

ispaania peaministri Pedro Sáncheze
valitsus valmistab
ette pinnast armuandmiseks Kataloonia iseseisvuslastele, kes on
vanglas seotuse tõttu 2017. aasta ebaseadusliku iseseisvusreferendumiga.
Sotsialistide valitsus leiab,
et Kataloonia probleemi lahendamiseks tuleb rääkida ja andestada. Usutakse, et kodanikud mõistavad otsust, mis lubab
Kataloonias alustada uut peatükki ja minevikuvalu ajalukku jätta, kuid on tõenäoline, et
selline riskantne käik kahjustab Sáncheze toetust ning toidab veelgi parempoolsete rünnakuid tema valitsuse vastu.
Kataloonia iseseisvuslastele
armuandmise küsimus vihastab
suurt osa Hispaania ühiskonnast, kes on Kataloonia eraldamise vastu ja leiavad, et illegaalse referendumi korraldajad peavad ära kandma neile määratud
vanglakaristused. Eriti seetõttu,
et iseseisvusmeelsed parteid ei
ole näidanud üles kahetsust ega
palunud vabandust oma tegevuse eest 2017. aasta 1. oktoobril, kui tuhanded katalaanid tulid tänavatele ja läksid hääletama ajal, mil keskvalitsuse saadetud politseijõud sulgesid valimisjaoskondi ja toimusid kokkupõrked katalaanidega.
Hiljuti ajalehes El Mundo avaldatud küsitluse järgi ei
nõustunud 61 protsenti vastanutest Kataloonia liidritele armuandmisega, otsust toetas 29,5
protsenti. Samal ajal toetab armuandmist selge enamik katalaanidest, isegi need, kes iseseisvusele vastu olid.
Kolm parempoolset opositsioonierakonda liitusid üleeile
Hispaania ühtsuse nimel korraldatud meeleavaldusega, mille korraldas kodanikuühendus,
ning tuhanded inimesed nõudsid seni suurimal vasakpoolse
valitsuse vastasel protestil valitsuse tagasiastumist.

Vastased igas leeris
Konservatiivse Rahvapartei liider Pablo Casado on Kataloonia
probleemi tõstnud päevakorra
tippu ajal, mil küsitluste järgi
saadaks praegu toimuvatel valimistel edu just teda. Casado
leiab, et valitsuse lepituspoliitikat nähakse nõrkuse märgina ja Kataloonia iseseisvusmeelsed võivad uuesti proovida ühepoolselt Hispaaniast lahku lüüa.
Isegi mõni peaministri Sotsialistliku Tööpartei (PSOE) võtmetegelane on valitsuse lähenemist kritiseerinud, kartes, et
armuandmise karmi poliitilist
hinda saadakse tunda järgmistel üldvalimistel. Sánchez aga
kinnitab, et armuandmine aitab seljataha jätta tumeda etapi ning avada uue, mõistmisele
ja dialoogile ehitatud peatüki.
Armuandmisel on vastaseid
igas leeris. Separatistlike parteide endi juhid tahavad süüdimõistetutele amnestiat, mitte
ainult armuandmist. Kuigi viimase sõna saab öelda valitsus,
avaldas ülemkohus mittesiduvas raportis vastuseisu armuandmistele, nimetades määra-

Kataloonia poliitikutele armuandmise vastu korraldatud meeleavaldus üleeile Madridis. 

Foto: Javier Barbancho / Reuters / Scanpix
Foto: Ezequiel Becerra / AFP / Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi
kohtlemisest vanglas.

RIISIKO. Hispaanias kütab pingeid valitsuse plaan anda armu ebaseadusliku
Kataloonia iseseisvusreferendumi korraldamise eest vangi mõistetud poliitikutele.

Vangistatud katalaanid
• Hispaania ülemkohus mõistis 2019. aastal 12 Kataloonia liidrit süüdi ja leidis, et üheksa neist olid süüdi
mässu õhutamises. Veel kolm mõisteti süüdi allumatuses, kuid jäeti vabadusse.
• Üheksat mässu õhutamises süüdimõistetut karistati
üheksa kuni 13 aasta pikkuse vanglakaristusega,
praeguseks on nad trellide taga veetnud kolm ja pool
aastat.
• Nende seas on Kataloonia Vabariikliku Vasakpartei (ERC) liider
Oriol Junqueras (pildil), kes oli peaaegu neli aastat tagasi toimunud
ebaseadusliku iseseisvusreferendumi ajal Kataloonia asepresident.
• Referendumile järgnes iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmine, mille
kiitsid heaks regionaalparlamendi separatistlikud erakonnad. Toonane Kataloonia president Carles Puigdemont põgenes Hispaaniast,
et vältida kohtumõistmist. Sellest ajast saadik on Puigdemont elanud Belgias.

Hispaania peaminister Pedro
Sánchez.


Temasse ei
suhtuta
halvemini
kui
ükskõik
kellesse
teisesse.

Toimetaja Jürgen Tamme, valis@postimees.ee

tud karistusi asjakohaseks. Märgiti, et süüdimõistetud liidrid ei
ole üles näidanud mingisugust
kahetsust.
Ei ole välistatud, et ülemkohus võiks mõne kuu jooksul
armuandmised tühistada. Kui
aga katalaanide liidrid peaksid
armuandmise järel vanglasse
naasma, oleks see erakordselt
karm nii valitsuse kui ka Kataloonia liidritele endile.
Sánchez juhib vähemusvalitsust ja kriitikud süüdistavad
teda separatistidele järeleandmiste tegemises, et vastutasuks
kindlustada katalaanidest parlamendisaadikute toetus ning
võimalus nende toel võimule
jääda. Armuandmistega tahab
peaminister kindlustada ka selle, et Kataloonia mässumeelsed
erakonnad ei hakkaks lähikuudel tegema uut ühepoolset katset Hispaaniast eraldumiseks
ega tekitaks sellega Sánchezele
probleeme juurde.
Peale armuandmise valmistab Sáncheze valitsus ette ka
kriminaalkoodeksi reformi, millega kohendataks mässule õhutamise paragrahvi.
Kataloonia iseseisvusmeelsed jõud tulid kuu aega tagasi

kokku ja moodustasid aasta al- armuandmist Hispaania valitguses peetud regionaalvalimiste suse kavalaks poliitiliseks otsujärel uue valitsuse. Koalitsioo- seks iseseisvusliikumise vastu,
nileppesse lisati eesmärk jõuda sest see jätab mulje Madridi heakokkuleppele seadusliku refe- tahtlikkusest.
rendumi korraldamises regiooKõik eraldumismeelsed erani tuleviku üle.
konnad on aga ühte meelt, et
Kuid erakondade vahel on astuda ei tasuks keskvalitsuerimeelsused. Kataloonia Vaba- se eelistatud n-ö üksmeele ja
riiklik Vasakpard ia loogi rajatei (ERC) eelistab
le, mida MadArmuandmist
nüüd n-ö šotlasrid oleks valmis
te teed, leppides
neile koos armutoetab selge
andmistega pakMadridi valitsuenamik
sega kokku selkuma. Seda seekatalaanidest,
les, et katalaanitõttu, et sepadele antaks võiratistid on enda
isegi need, kes
malus iseseisvua r v ate s le idiseseisvusele
se üle otsustada.
nud üles valitSeni ei ole ükssuse Achilleuse
vastu olid.
ki Hispaania vakanna ja usulitsus olnud nõus
takse, et praeandma katalaanidele õigust refe- gu on õige aeg nõudmisi esirendumi korraldamiseks. Samal tada. Veendunud ollakse selteel ehk kokkuleppel Londoni- les, et just praegu on võimaga jõudsid aga 2014. aastal ise- lik Sáncheze tahet painutada,
seisvusreferendumini šotlased.
kuna peaminister vajab kataTeised Kataloonia erakon- laanide toetust oma võimu säinad, näiteks Kataloonia endise litamiseks.
presidendi Carles PuigdemonSamal ajal kardab Hispaati kodupartei Junts, pooldavad nia valitsus väljaütlemisi Euaga uut ühepoolset lahendust roopast, kus paljud ei mõista
Hispaaniast eraldumiseks. Tei- mässuõhutamise kuriteo olesed äärmuslikud leerid peavad must. Kataloonia iseseisvus-

laste väitel koosneski kuritegu
vaid sellest, et välja pandi valimiskastid, et katalaanid saaksid oma tahet väljendada.

Uute valimiste oht
Eraldumismeelsete arusaam ei
ole võitnud vaid Baski natsionalistlike erakondade toetust,
pardale on hüpanud ka Hispaania valitsuskoalitsiooni väiksem
partner, vasakäärmuslik Podemos. Nemad on nõus armuandmise ja ka mässuõhutamise paragrahvi leebemaks muutmisega.
Armuandmise kriitikud on
Sánchezt süüdistanud selleski, et ta on üle võtnud eraldumismeelsete sõnavara, väites,
et Hispaania riik peab Kataloonia probleemi puhul vältima kättemaksu, kuigi karistus
sellise tegevuse eest on seadusega ette nähtud.
Valitsus tahab Kataloonia
iseseisvuslastele armu anda
lähipäevil või -nädalail. Otsus
peab saama ka kuningas Felipe VI allkirja. Kuningas kutsus 2017. aastal kaks päeva pärast referendumit üles rahvuslikule ühtsusele. Sõnavõtt pälvis Kataloonias teravat kriitikat, sest mõne hinnangul rikkus monarh sellega neutraalsuse põhimõtet.
On selge, et armuandmine on riskantne käik, mis võib
Sáncheze poliitilistele ambitsioonidele kalliks maksma
minna. Valitsus on panuse teinud majanduse taastumisele ja
eriti Euroopa taastefondist saadavale 140 miljardi eurole, et
pandeemia mõjusid leevendada.
Kui inimesed näevad, et
raha jõuab nende taskusse ja
Hispaania väljub kriisist kiiresti, on armuandmistest järgmiste valimiste ajaks saanud väike ja kõrvaline küsimus. Kui
aga majandus kiiresti ei taastu, muutuvad armuandmised
järjekordseks ettekäändeks valida riigile uus valitsus.

Toimetaja Jürgen Tamme, valis@postimees.ee

Välismaa

Koonderakond näeb oma võidu taga
valitsuse kehva majanduspoliitikat
ülevaade
Berit Nuka

berit.nuka@postimees.ee

V

alitsusparteid tegid
Soome kohalikel valimistel vähikäiku, samas kui opositsiooni tugevust näitasid
võitnud Koonderakond ja suurima tõusu teinud Põlissoomlased,
kuigi viimaste tulemus jäi siiski
selgelt alla ennustatule.
«Meie sõnum jõudis kohale.
Taheti muutust poliitikasse, mida
valitsus ajab,» lausus Koonderakonna esimees Petteri Orpo ööl
vastu eilset parteikaaslaste ees.
«See, mis teeb inimesi riiklikus poliitikas
murelikuks –
vastustundetu majandamine, ei mingit muret homse pärast ning

võla võtmine –, paistab silma ka
omavalitsuste poliitikas. Omavalitsusteski tahetakse otsustajaid,
kes võtavad vastutuse majanduse eest ja mõtlevad sellele, kuidas
heaolu sünnib kohapeal.»
Samasugust mõtet kordas Ilta-Sanomatele antud usutluses
ka erakonna aseesimees Antti
Häkkänen, kelle väitel on peaminister Sanna Marini juhitav Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) liikunud üha rohkem vasakule ja
inimesed väljendasid nüüd valimistel soovi mitte elada võlgu ja
tõsta makse.

Mõjud valitsuse koostööle

Samuti opositsiooni kuuluvad
Põlissoomlased kasvatasid
võrreldes eelmiste kohalike valimistega märkimisväärselt häältesaaki ja kui
nelja aasta eest ei võitnud nad üheski omavalitsuses, siis seekord osutusid suurimaks parteiks juba
kuues vallas. Partei
esimees Jussi Hallaaho saavutas isiklikult parima tulemuse
kogu Soomes.
Samas võrreldes arvamusküsitlustega, kus neid viimasel ajal
on toetanud umbes viiendik valijaist, jäi tulemus ikkagi kehvemaks. Pettumuseks ei tahtnud
Põlissoomlaste peasekretär Simo
Grönroos seda aga mingil juhul
nimetada.
«See on hea algus, saame
omavalitsuste tasandil rohKoonderakonna esimees Petteri Or- kem võimu ja Põlissoomlaste
po erakonna valimispeol. FOTO: Mikko häält on kuulda,» ütles ta Ilta-Sanomatele, selgitades arStig / lehtikuva / reuters / scanpix

vamusuuringutest napimat poolehoidu kampaanias kõne all olnud teemadega. «Põlissoomlaste
toetajad muretsevad enim arengusuundade pärast, mis riiklikul
tasandil toimuvad sisserändepoliitikas, ELi-poliitikas ning liiga ambitsioonikas kliimapoliitikas. Kohalike valimiste teemad ei too inimesi alati hääletuskastide juurde.»
Viiest valitsuserakonnast ainus, kes suutis nelja aasta tagusega võrreldes tulemust parandada, oli koalitsiooni väikseim liige
Rootsi Rahvapartei. Seejuures said
SDP ja Vasakliit läbi aegade nõrgima kohalike valimiste tulemuse,
Keskerakonna käsi pole sedavõrd
kehvasti käinud alates 1950. aastatest ja rohelised kaotasid positsioone kõigis suuremates linnades,
seejuures põrusid nende liidrid.
Peaminister Marin väljendas
oma erakonna tulemuses pettumust. «On selge, et parteijuht ei
saa kunagi olla rahul, kui toetus
kahaneb,» lausus ta üleeile hilisõhtul ajakirjanike ees, oletades,
et poolehoidu sotsidele vähendas
nii valitsusvastutuse kandmine
kui ka koroonaviiruse pandeemia
probleemides eesliinil olemine.
Yle järgi kehv tulemus Marini positsiooni parteijuhina ohtu
ei sea.
Keskerakond, kelle võimalikus
hävingus nägid eksperdid enne
valimisi suurimat ohtu valitsuse
püsimisele, oli tulemuste selgumise järel pigem rõõmus, sest endiselt on neil volikogudes enim esindajaid ja valimiskaotus osutus lõpuks peljatust väiksemaks.
«Ise keskendun sellele, et tulemus on parem kui viimastel parlamendivalimistel ja parem, kui

meile gallupites ennustati,» ütles partei juht Annika Saarikko
Maaseudun Tulevaisuusele. Tema
sõnul ei muutu valitsuskoostöö
kuidagi lihtsamaks, sest parempoolse erakonnana vasakpoolsete keskel on neil suur vastutus.
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Soome kohalike valimiste tulemused
Kõige enam Soome valijaid andis
Protsent
häältest
hääle Koonderakonnale, kuid üle(sulgudes muutus
kaalukalt enim kohti volikogudes
võrreldes 2017. a
üle riigi sai siiski Keskerakond.
kohalike valimistega)
Koonderakond

14,9% (-2,7)

Põlissoomlased

14,5% (+5,6)

(+64)

1449

(-248)
(-376)

1350

(+580)

432

(-102)

508

(-150)

5% (+0,1)

463

(-8)

3,6% (-0,5)

309

(-7)

7,9% (-0,9)

Vasakliit
Rootsi Rahvapartei

Ülejäänud

1554

2448

10,6% (-1,9)

Roheline Liit

Liikumine Nüüd

(sulgudes muutus
võrreldes 2017. a
kohalike valimistega)

17,7% (-1,7)

Keskerakond

Kristlikud Demokraadid

Volikogu liikme
kohti üle riigi

21,4% (+0,7)

Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP)

Vähene valimisind
Kogenud poliitikatoimetaja Unto
Hämäläinen oletas MTV3 eetris,
et ka rohelised võivad Marini elu
pärast nõrka tulemust ja erakonna
esimehe Maria Ohisalo ebakindlasse seisu sattumist keeruliseks
teha ning ehk isegi ähvardada valitsusest lahkuda.
Palju arutelusid tekitas eile aga
erakordselt madalaks jäänud valimisaktiivsus: kohalikel valimistel
osales 55,1 protsenti hääleõiguslikest Soome elanikest ehk vähem
kui kunagi pärast 1945. aastat. Seejuures käis eelhääletusel valimiskastide juures rohkem inimesi kui
üleeilsel valimispäeval.
«Õppetund sellest on, et valimisi ei tohiks pidada suvisel pühapäeval,» ütles Ylele Tampere ülikooli valimisekspert Sami Borg.
Soome kohalikud valimised pidanuks toimuma aprillis, kuid lükati
pandeemia tõttu kaks kuud edasi.
Samuti Tampere ülikoolis töötav riigiteadlane Johanna Vuorelma leidis, et sedavõrd napp aktiivsus seab kahtluse alla tulemuste
legitiimsuse. «Juba 45 protsenti ei
hääletanud, mis demokraatia vaatepunktist on kriisitase,» ütles ta
Helsingin Sanomatele.
Ekspertide hinnangul soosis
vähene valimisind eelkõige Koonderakonda ja Keskerakonda ning
sellest kaotasid Põlissoomlased,
aga ka SDP ja rohelised.

7

1,6%

49

(+1,6)

2,1% (-)

293

(+49)
(+66)

Suurimad
häältemagnetid
18 843
häält

Jussi Halla-aho

(Põlissoomlased,
Helsingi)

15 785

Elina Valtonen

5118

(Koonderakond,
Helsingi)

Antti
Lindtman

13 884

(SDP,
Vantaa)

Juhana Vartiainen

(Koonderakond,
Helsingi)

5600

Minja
Koskela

(Vasakliit,
Helsingi)

10 527

Sanna Marin

(SDP, Tampere)

6533
Kai Mykkänen

(Koonderakond,
Espoo)

6934

Eveliina Heinäluoma

(SDP, Helsingi)

7102
Anni Sinnemäki

(Roheline Liit, Helsingi)

7888

Nasima Razmyar
(SDP, Helsingi)

Majandus
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Elon Muski säuts sundis taas
krüptoinvestorid tegutsema
■ Bitcoin’i hind hakkas pühapäeva õhtul järsult tõusma, kui Tesla juht
Elon Musk (pildil) teatas, et elektrisõidukite tootja võib tulevikus taas
asuda krüptoraha eest elektriautosid
müüma. Bitcoin oli täna
hommikuks kallinenud ligi 12 protsenti, üle 39 500 dollari taseme. Hinnatõusu põhjuseks oli
Muski pühapäevane säuts Twitteris, kus
ta kirjutas, et Tesla võib tulevikus jätkata bitcoin’i-tehingute lubamist, sest
krüptoraha kaevandamisel on kaevurid lubanud kasutada rohkem roheenergiat, kirjutas CNBC. PM

Pro Kapital ootab aktsionäre
kahjumit kinnitama
■ Pärast seda, kui finantsinspektsioon Pro Kapitali auditeeritud majandusaasta aruande esitamata jätmise pärast suure trahviga ähvardas,
pani ettevõte nädalavahetusel aruande üles. Sealt paistab välja vaat et
Eesti börsiajaloo võimsaimaid kahjumeid. Pro Kapital teatas börsile, et on
auditeeritud majandusaruande valmis
saanud. Hea uudis investoritele on
see, et auditeerimisega vähenes Pro
Kapitali aktsionäridele kuuluv kahjum
pisut: kui aasta alguses teatas Pro
Kapital, et mullu tuli sisse võtta enam
kui 57 miljoni euro suurune kahjum,
siis nüüd kahanes kahjum 55,7 miljoni euroni. PM

Kaamos Kinnisvara vahetab
välja pikaaegse tegevjuhi
■ Kaamos Kinnisvara asutamisest
alates ettevõtet juhtinud Priit Uus
tulnd lahkub ettevõtte tegevjuhi ametist, andes juhtimise üle Taimo Murerile, teatab ettevõte. «Enam kui
18-aastat Kaamos Kinnisvara juhtides
tundsin, et kätte on jõudnud aeg edasi liikuda, uusi väljakutseid otsida ja
teatepulk edasi anda. Tunnen, et hetk
muutuseks on õige,» kommenteeris
lahkumisotsust Priit Uustulnd. Kaamos Kinnisvara uus juht Taimo Murer
juhtis viimased viis aastat Maru Ehitust ning on varem töötanud ka Trev2
Grupis ja Skanskas. PM

Maksebilansi jooksevkonto
puudujääk oli 55 miljonit
■ Aprillis suurenesid märkimisväärselt nii kaupade kui ka teenuste eksport ja import. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2021. aasta aprillis 55 miljoni euro suuruses puudujäägis. Kaupade väljavedu kasvas 46
protsenti ja sissevedu 50 protsenti ning kaupade konto negatiivne saldo suurenes 54 miljoni euro võrra, 89
miljoni euroni. Enim panustasid ekspordi ja impordi kasvu masinad ja
seadmed ning transpordivahendid.
Tänu teenuste impordi kiirele kasvule vähenes teenuste konto ülejääk 52
miljoni euroni. PM

Eesti start-up jõudis Euroopa
idufirmade võistlusel finaali
■ Eestis loodud turvaliste üürilepingute sõlmimise platvorm Rendin jõudis Euroopa parimaid idufirmasid väljaselgitaval võistlusel The Europas
2021 finaali. Rendin pääses finalistide hulka kinnisvaratehnoloogia (proptech) kategoorias. Peale eestlaste on
samas kategoorias finalistide hulgas
veel neli ettevõtet. Kolm neist – Home
Made, Orbital Witness ja HomeHero
– on pärit Ühendkuningriigist, lisaks
on konkurentsis Hispaania ettevõte
Tiko. Varem on samal võistlusel tiitleid pälvinud muusika voogedastusplatvormid Spotify ja Soundcloud
ning Eesti iduettevõtluse lipulaevad
Wise ja Pipedrive. PM

3,3%

Läti siseturism
kahanes
möödunud
aastal

prognoosib Läti Pank
40,9%
Läti tänavuseks
majanduskasvuks.

VARAKULT PIHTA. Investeerimise vastu tunnevad huvi ka noored,
kelle vanemad sellega kunagi tõsisemalt tegelenud ei ole.

Noored investorid: tahaks, et ei
peaks raha pärast tööl käima
Õpilasinvestorite eesmärgid

Liina Laks

«Mu investeerimiseesmärk on, et kui
olen 30, ei tahaks
enam tööl käia.
Tahaksin, et aktsiad
teeksid minu eest
tööd. Tahaksin teha,
mida tahan, et ei
peaks tööl käima,» ütles
Karasjov
pikaajaliste ees-

reporter

N

oorte seas on investeerimishuvi tohutult kasvanud. Kolm
gümnaasiumiõpilast
rääkisid, kuidas nad
oma isiklikku rahapuhvrit ehitama on asunud.
Laura Jaanisoo, Makar Navitski ja Ilja Karasjov ütlevad
kõik kui ühest suurt, et
neil pole varem investeerimisega suuremat kokkupuudet olnud –
perek o n d
sellega ei
tegelenud ja
ka sõbrad eriti mitte. Neid
ühendab ka see,
et alati on nad kooli kõrvalt tööd teinud
ja raha kõrvale pannud.
Ilja Karasjov ütles, et sealt
tõtt-öelda tema huvi investeerimise vastu alguse saigi.

Investor Ilja
Karasjov. 
 FOTO: Sander
Ilvest

Kõik tuli ise
selgeks õppida
«Olen juba pikka aega tööl käinud, kolm-neli suve vähemalt ja
ka vaheaegadel. Raha jäi üle ja
inflatsioon on kaks protsenti,
aga ma tahaksin raha kasvatada, mitte kaotada. Pidasin vanematega nõu, nad aitasid ja suunasid,» rääkis 10. klassi lõpetanud Karasjov. Vanemad ise investeerimisega tegelenud ei olnud, aga Karasjov hakkas uudiseid ja investeerimisalast
kirjandust lugema. Esimese investeeringu tegi
ta pool aastat tagasi. Vanemad ütlesid talle ka,
kui nägid,
et kuskil midagi toimub – nemad vihjasid, et Saunum
kaasab raha. Karasjov hakkas asja
uurima ja investeeris
samuti Saunumi aktsiatesse. «Kasv oli kuus korda – et selline asi Balti börsil võimalik on,» rõõmustas
noormees. «Aga mul oli õnne:
sain hakata investeerima siis,
kui kõik oli all, öeldakse, et selInvestor
list võimalust pole kümme aasMakar Navitski.
tat olnud,» ütles ta. (Saunumi
 Fotod: Gert Tali
nagu teistegi õnnestunud investeeringute puhul tasuks aga sil- 15-16-aastasena investeerimisalamas pidada, et minevikutoot- seid podcast’e kuulama. «Kuna
lus ei garanteeri tulevikutoot- olin alaealine, siis ei saanud ise
lust – toim.) Praegu investee- investeerida, aga oligi aeg õppirib ta Balti börsile. «Ma usun da,» ütleb Jaanisoo. «Kui sain 18,
Eesti aktsiatessiis ostsin päevase,» ütles Karaspealt.» Tema esiEsimene
ost
jov. Kaasa aitab
meseks oma inoli 2019. aasta
ka LHV ja Swed
vesteeringuks sai
banki poliitika,
krüptoraha. «Ma
septembris.
tean, et muidu
mille järgi Balti
Küll vanemate
aktsiatega kaupkulutaksin raha
lemise eest tasu
mingi mõttetu
kontoga, kuna
ei võeta – erinepeale ära,»
olin alaealine, aga asja
valt välisaktsiaselgitas Jaanisoo,
otsused olid minu. miks ta investeetest. «Noortele
Investor Makar Navitski
on Balti börs parimisega tegelerem. Me näeme,
ma hakkas. Ta limis ettevõttega toimub,» selgi- sas, et oma krüptoinvesteerintas noormees.
gute väärtust ta ei järgi, kui just
Laura Jaanisoo ütles, et sat- parasjagu juurde ei osta – seda
tus internetis investeerimis- selleks, et mitte lisastressi tekiteemade peale ja hakkas juba tada.

märkide kohta. Portfellilt loodab ta selleks ajaks teenida
vähemalt keskmist
palka.
Jaanisoo ütles, et
tal ei ole investeerimisega kindlat eesmärki paika pandud.
«Mulle meeldis mõte
ja otsustasin tegutseda,» ütles tüdruk.
Investeerimisega loodab ta jõuda niikaugele, et ei peaks
ainult raha pärast
tööl käima. «Tahaks
teha midagi, mis
reaalselt meeldib,
mitte käima tööl
palga pärast.
Töö võtab nii
suure osa
elust, et

teha tööd, mis üldse
ei meeldi – ma ei näe
sellel mitte mingit
mõtet,» ütles Jaanisoo.
Lähim eesmärk on
kõikidel noortel ülikooli minna. Laura
Jaanisoo ja Makar
Navitski vaatavad
pigem majanduse
poole. «Õpin praegu
saksa keelt, tahaks
Saksamaale ülikooli
minna – majandust
või juurat, aga võibolla ka mõlemat korraga,» ütles Navitski.
«Ma ei tea täpselt,
mida õppima, aga
tahaks kindlasti õppida seda, mida tahaksin hiljem ka hobi
korras teha,» ütles
Karasjov ja lisas, et
eks ülikooli ajal on
näha, kuidas ta portfell kasvab ja kas on
vaja lisaeriala palgatöö jaoks. Järgmine
projekt on tal aga
õpilasfirma
tegemine.

Investor
Laura Jaanisoo.

Jaanisoo
tutvus- ja sõprusringkonnas
ei investeeri eriti keegi. Enamgi
veel, tema
sugulased on
ka investeerimiskelmidele raha kaotanud. «Aga vanaema
otsustas nüüd uuesti investeerima hakata. Ütles, et
kui nüüd selle 100 eurot kaotab, siis see pole ka maailma
lõpp,» ütles Jaanisoo.
Makar Navitski jaoks
sai asi alguse 2019. aasta suvel. «Augustis mõtlesin, et
on õige aeg millegagi tegelema
hakata, et ma pole enam väike
poiss. Rääkisin isaga ja üks mõte
oli investeerimine. Mulle meeldis ja hakkasin selle kohta uurima. Esimene ost oli septembris. Küll vanemate kontoga, kuna
olin alaealine, aga otsused olid
minu. See oli Tallinna Sadama
aktsia,» meenutas Navitski.
Nagu teisedki, ütles Navitski, et tema peres polnud investeerimiskogemust ja tal ei olnud
mentorit – kõik tuli ise õppida.
«Tegin otsuseid, siis lugesin [investeerimisalast kirjandust] ja
sain aru, et see polnud ikka ratsionaalne otsus.» Esimese asjana
seadis ta endale eesmärgi: kahe
aastaga jõuda teatud suuruses
investeerimisportfellini. «Olen
aktsiate ja võlakirjade fänn. Alternatiivid nõuavad spetsteadmisi, aga neid mul veel ei ole.

Ja pole mõmis raha maksab, siis sa ei
tet osta asju,
tea, mida sellega teha. Näiteks
millest ei saa
jalatsitega, vaatad poes hinda ja
mõtled, et kas tõesti pidin ma
aru, kuidas need
töötavad,» arvas Navitski.
selle jaoks 30 tundi tööd tegema.
«Investeerin aktsiates- Hakkad asju teistmoodi nägema
se. Saan seda endale luba- ja mõtlema, et kuidas teha nii, et
da, sest olen noor, mul pole rohkem saada,» rääkis Karasjov.
laene ega kohustusi,» üt«Mul on natukene teistmooles Karasjov. Tema stratee- di kui teistel. Kui sain 17, koligia on lihtne:
sin eraldi elama ja
ta püüab oste
Kui sain 17, kolisin investeerin nüüd
oma lisaraha, näiajas hajutada.
eraldi elama
«Teen ostu
teks suvetöö tasu
või sünnipäevaära ja kolme
ja investeerin
kingitused,» ütkuu pärast,
nüüd oma
les Jaanisoo. Ta
kui olukord
lisaraha, näiteks on kolm viimast
on muutunud,
ostan jälle nasuve tööl käinud.
suvetöö tasu
tukene. Mu ees«2018, 2019 olin
või sünnipäeva
märk on praegu
s u ve n i i r ip o e s ,
ainult osta, võib
mulle väga meelkingitused.
olla kolme kuni
dis, aga eelmisel
Investor Laura Jaanisoo
viie aasta pärast
aastal tuli koroomüün. Eesmärk on 20 aasta na,» sõnas ta. Mullu suvel tööjooksul korralik investeerimis tas ta toidupoe kassas ja sel suportfell tekitada,» rääkis Karas- vel töötab tanklas. «Ma arvasin,
jov. «Sellepärast ei taha ma akt- et mul on kandideerides raske
siaid iga päev vaadata, see on tööle saada, aga tänu oma vamentaalselt raske.»
nuse kohta suurele töökogemusele täiesti võõrad helistasid ja
Kuidas investeerimiseks
ütlesid, et tahaksid mind tööle,
raha saadakse
nii et ma sain isegi valida,» rõõKarasjov ja Jaanisoo on harju- mustas tüdruk.
nud endale ise raha teenima.
Makar Navitski ütles, et al«Suvi on minu jaoks suurim töö- guses pani ta raha kõrvale kinaeg. Töötan täiskohaga pakenda- gitustest ja taskurahast, sel sumise tehases, kaheksa tundi päe- vel sai finantssektoris tööd. «Ma
vas, 40 tundi nädalas. Olen pä- elan veel vanemate juures, aga
ris vana, nii et saan. Olin 13-14, ma käin tööl ja investeerin – see
kui hakkasin tööl käima,» ütles pole enam olukord, kus peaks
Karasjov. Töölkäimine on tema vanematelt veel midagi nõudjaoks loomulik. «Kui sa ei tea, ma,» ütles noormees.

Loe ka investoriportaali
investor.postimees.ee
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börs

omx tallinn
1656,38 ▼ –0,34%

1200

Arco Vara
Baltika
Coop Pank
EfTEN Fund III
Ekspress Grupp
Harju Elekter
LHV Group
Linda Nektar
Merko Ehitus
Nordecon

2,280
0,329
2,180
22,000
0,930
8,140
25,000
7,700
15,060
1,455

−
−0,3
−1,13
+0,92
−0,64
−0,49
−0,2
−
−0,26
−3,96

Nordic Fibreboard
1,810
PRFoods
0,399
Pro Kapital Grupp
1,000
Saunum Group
20,200
Silvano Fashion
1,595
Tallink Grupp
0,773
Tallinna Kaubamaja
9,330
Tallinna Sadam
1,964
Tallinna Vesi
14,960
Trigon Property
1,170

−6,22
−
−9,91
−
+0,63
+0,78
+0,21
−0,71
−0,13
−2,5
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euro

Austraalia dollar
Brasiilia reaal
Hiina jüaan
Horvaatia kuna
Iisraeli uus seekel
Jaapani jeen
Kanada dollar
Norra kroon
Poola zlott

1,5696
6,1846
7,7501
7,4890
3,9303
132,9500
1,4737
10,0828
4,5152

+0,06
+0,43
−0,02
−0,03
−
+0,05
+0,34
−
+1,02

Rootsi kroon
10,0944 +0,3
Rumeenia leu
4,9203 +0,04
Suurbritannia nael
0,8589 +0,22
Šveitsi frank
1,0889 +0,06
Taani kroon
7,4361
−
Tšehhi kroon
25,4220 +0,34
Türgi liir
10,1380 −0,58
Ungari forint
351,1400 +1,42
USA dollar
1,2112 −0,11
Venemaa rubla
87,5040 +0,62

9

nordpool

6,70

senti kWh

−12,30%

Laevaliikluse taastumine võib tuua sabad
Carl-Robert
Puhm
reporter

E

uroopa Liidus 1. juulil kasutusele võetav vaktsiinipass tagab küll kaitsepoogitute vaba liikumise liikmesriikide vahel, kuid
ei kaota ära reisimisega kaasnevaid ebamugavusi. Eesti mõtleb võimalike probleemide ennetamiseks luua ise ajutise digila-

henduse, et vältida reisiterminalides inimeste kogunemist, järjekordi ja ajakulu.
Praegu kontrollitakse reisil vajalikke Covid-19ga seotud
dokumente käsitsi ja ühekaupa
ning ei ole näha, et see protsess
lähiajal ühtselt automatiseeritaks. Näiteks Tallinna lennujaamas käib dokumentide kontroll
nii, et riigist väljumisel kontrollivad sihtriigi nõutavaid koroonapabereid lennufirmade esindajad (check-in’i lauas või lennuväravas) ning Eestisse saabujaid politsei- ja piirivalveame-

ti ametnikud. «Tõepoolest, praegu ei saa lennureisijad oma Covid-19ga seotud dokumente elektrooniliselt check-in’is esitada. Ja
see on mure, sest soodustab järjekordi ja inimeste koondumist
ühte punkti,» ütleb majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi
transpordi asekantsler Ahti Kuningas Postimehele.

Soovitud passilahendus
Kui praegu valmistavad järjekorrad probleeme lennujaamale, siis
laevaliikluse taastudes tekiks samasugune, kuid palju suurem
mure Tallinna sadamas. «Tahame sadamas järjekordi
vältida. Seetõttu oleks
hea, kui Eestil oleks oma
lahendus au-

tomaatseks vaktsiinipassi kont- tamisel IT-firmadele. «TEHIKul
rollimiseks olemas enne üleeuroo- (Tervise ja Heaolu Infosüsteemipalist süsteemi, mille valmimine de Keskus – toim) on piltlikult
võib võtta veel üksjagu aega. Kui öeldes võhm otsas: nad arendalennujaamas on võimalik inimesi vad praegu hästi paljusid asju
hajutada, sest korraga läheb len- korraga. See ülesanne jääks ikkanukile 100–200 inimest, siis sa- gi eraettevõttele, kuid riigi poolt
damas võtab laev pardale 1000– on hästi tähtis lähteülesanne täp2000 inimest ja tekib probleem. selt kirja panna,» ütleb ta.
Seetõttu olemegi võtnud suuna, et
Plaanist on räägitud nii valitproovime sadamas saada valmis suses kui ka laevafirmadega, kes
enda süsteemi ja lennunduse pu- on mõttega kaasa tulnud. Tallinhul jääme ootama ühtset Eurooki IT-direktori
pa lahendust, sest
Martin Mürseal on eri operaagi sõnul on
TEHIKul
toreid liiga palju,»
neil huvi
on
ütleb Kuningas.
olemas,
Lahendus,
kuid pa ll
piltlikult
mida riik sooriikide väöeldes
vib rakendada, on
ravas. «Transvõhm otsas.
ühildada vaktsiipordikorraldajana
MKMi transpordi asekantsler 
nipass operaatorinäeme, et meil on
Ahti Kuningas
te check-in’i süsteevõimalus check-inmidega. «Teoreetiprotsessis klienliselt on võimalik luua tervise in- di sertifikaadi olemasolu kontfosüsteemi ja operaatorite süstee- rollida, kuid selleks peab olema
mide vahel side, et operaatorid ise loodud elektrooniline kontrollikontrolliks, kas pileti ostnud ini- misraamistik ja õiguslikud alumesel on vaktsiinipass olemas või sed kliendi vaktsineerimisandmitte. Põhiprobleem on aga GDPR mete salvestamiseks, et kontrol(isikuandmete kaitse üldmäärus lida sihtriiki sisenemise õigust.»
– toim),» nendib Kuningas, lisades, et see küsimus peaks ole- Viirus võib ka kaduda
ma siiski tehniliselt lahenda- Ka Tallink osutab, et terminalis
tav.
käsitsi kõikide inimeste dokuMinisteeriumi ase- mentide kontrollimine tooks kaakantsleri sõnul loodetak- sa hulga ebamugavusi. «Laevareise lahenduse väljatöö- side puhul peame arvestama, et

reisijate arv laevas on 1000+, mistõttu reisijate dokumentide füüsiline kontrollimine on väga ajamahukas. Me ei tohiks ajas tagasi
minna ja elektroonilise check-in’i
võimalusi kärpida,» ütleb Mürk.
Dokumentide kontrollimise jätmine operaatorite hooleks
nõuab aga usaldust, et riigid oma
piiridel saabujatele lausalist topeltkontrolli tegema ei hakkaks.
Kindlust selles aga ei ole. «Oleme sellel teemal Soome poolega
rääkinud, aga sealt ei ole selgeid
signaale tulnud. Ideaalis võiks
ka Soome samasuguse süsteemi
välja töötada. Või kui nad ütleksid meile kohe, et nemad operaatoreid ei usalda ja tahavad piiril
kõiki ise üle kontrollida, siis ei
hakkaks me asjaga üldse tegelemagi,» ütleb Kuningas, lisades, et
teha saab ka pistelisi kontrolle.
Võib aga minna ka nii, et
praegu veel suuresti oletuslik
probleem sadamas laheneb iseenesest. Kui koroonanäitajate langustrend jätkub, võib Eesti nakkustase jõuda nii madalale, et kedagi enam kontrollima
ei pea ning isolatsioonist pääsevad ka vaktsineerimata inimesed. Tõsi, Soome on selle poolest
Euroopas omaette puritaan, kes
nõuab nakatumisnäitajat alla 25.
Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta oli
eile 74,6.

Tallinki laevad käivad S
 oomes
juba praegu, kuid Soome
rangete piirangute tõttu napib
Helsingisse sõitjaid. 


MESi laenu said kriisi ajal
ka käibekasvuga ettevõtted
Riigikontrolli audit tuvastas, et
Maaelu Edendamise Sihtasutus
(MES) jagas koroonapandeemia
mõjude leevendamiseks mõeldud
laene ka sellistele ettevõtetele,
mille käive kriisi ajal kasvas.
Samuti said laenu ettevõtted, mis ka ise tunnistasid, et pole kriisi mõju
täheldanud, kuigi laenusaamise peamiseks eelduseks oli pandeemiast tulenev kahjulik majandusmõju.
«Enam kui poolesaja laenu taotleva ettevõtte puhul piisas kriisi mõju tõestamiseks väitest, et pank ei laena ettevõttele
raha,» kommenteeris riigikontrolör Janar Holm (pildil). «Paraku ei selgitanud sihtasutus välja, kuidas on laenuvajadus konkreetsetel juhtudel põhjustatud koroonaviirusest tingitud kriisist.»
Enamik neist rohkem kui
poolesajast ettevõttest ehk 41
firmat soovisid ja said investeerimislaene kokku 17 miljoni euro
ulatuses. Nende seast 14 ettevõtte
käive kriisi ajal mullu teises kvartalis hoopiski kasvas ja seda võis
ka MESile esitatud finantsandmete põhjal ennustada.
Covid-19 laen bio- ja maamajandusettevõtetele oli rahali-

selt mahult üks suuremaid kriisimeetmeid, milleks eraldati riigieelarvest sada miljonit eurot.
Laenu taotles 347 ettevõtet ja sai
248 firmat summas ligi 86 miljonit eurot. Suurim MESi
antud laen oli 3,4 miljonit, väikseim 5000 eurot. MESi laenude intress oli ühest 6,5 protsendini, kesk miselt
kaks protsenti, kestus
viis kuni 120 kuud, keskmine 72 kuud.
Kokku 19 ettevõtet märkisid oma taotluses, et pole Covidi
mõju oma tegevuses täheldanud,
laenu andmisest keeldus MES
seepärast aga vaid kahel juhul.
Laenust keeldumise põhjused
jäid mitmel juhul riigikontrollile ebaselgeks. Puudusid näiteks
põhjendused faktilise ja õigusliku alusega, kaalutlused, puudus
vaidlustamisviide. Rahuldamata jäi 109 laenutaotlust, kõige sagedamini ehk 30 juhul oli põhjuseks puudulik krediidivõime.
Milles see seisnes, alati ei selgunud, kuna otsuses see ei kajastunud – järelduseks oli näiteks pelgalt, et projekt on liiga riskantne.
Ettevõtteid teavitati otsusest tihtipeale vaid telefonitsi. Erik Aru

FOTO: Liis Treimann
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Eesti võiks olla võitja

H
Andmed olgu kaitstud
A S U T A T U D

JUHTKIRI
Isikuandmete andmebaasi
kasutus vajab tsiviilkontrolli reegleid. On
arusaamatu, miks valitsus
kuritarvituse võimalusse
nii kergemeelselt suhtub
ja seaduseelnõuga
muudatusteta edasi liigub.

URMAS NEMVALTs JOONISTAB

ABISi seaduseelnõu eesmärk on
hea ja mõistlik: kergendada kuritegude uurimist ja seeläbi aidata kaasa seaduslikkuse kasvule. Samas võimaldab sellise andmebaasi olemasolu
ka andmeid kuritarvitada niihästi juhul, kui need lekivad, aga ka siis, kui
riigivõimul tekib kuri soov kodanikke
rangemalt kontrollida ja karistada – ja
seda ka tegude eest, mida me praegu
ehk kuritegudeks ei peagi.
Seetõttu on arusaadav, et ABISi
seaduseelnõu võib tunduda kasulik
neile, kes võimul, ja veidi kõhedust tekitav neile, kes kardavad võimu kuritarvitamist. Ja see võib seletada koalitsiooni ja opositsiooni erinevat suhtumist, olgu siis valitsus milline tahes. Erinev vaatenurk ei tohiks aga
muuta suhtumist isikuandmete kaitsesse.

Hoolimata sellest, kas ollakse võimul või mitte, tuleks seista selle eest,
et loodav superandmebaas ei hakkaks
elama oma elu, et sinna ei saaks hiljem täitevvõimu poolt hakata kergesti lisama uusi andmekihte. Sellised
muudatused peaks olema võimalikud
üksnes seadusandlikul teel, mitte alamate õigusaktidega.
Samuti tuleks seadustada, et andmete kasutus oleks proportsionaalne
kuritegude raskusega – see peaks jääma lubatavaks vaid raskete kuritegude
ja terroritegude uurimisel, kuid mitte
kergemate üleastumiste puhul. Lisaks
tuleks kehtestada tsiviilkontrolli reeglid, millisel puhul ja millises ulatuses
uut superandmebaasi kasutada tohib
ja kes sellele juurdepääsu saab.
Kuigi tänapäeva tehnilised võimalused võimaldavad üha tõhusamalt inimesi jälgida, peab inimesel olema kindlus, et tema andmeid ei ole võimalik kasutada igasuguste üleastumiste tuvastamiseks. Kui läheb nii, siis tekitab see
hirmuõhkkonna, mis hakkab kõigutama vaba ühiskonna alustalasid.
On kahju, et sisuline arutelu koalitsiooni ja opositsiooni vahel on riigikogus korduvate obstruktsioonide tõttu kannatada saanud. Aeg
oleks hakata seaduseelnõude üle konstruktiivset dialOE
loogi pidama.
LK 2–3
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Peaminister Kallase Pyrrhose võit

estile on suhted Soomega olulised ning seal elab ja töötab
väga palju eestlasi. Ei midagi uut.
Möödunud oktoobri lõpus olid
Eesti ja Soome koroonaga nakatumise
näitajad umbes samal tasemel. Juba
siis oli Soome Eesti jaoks oluline partner. Küll aga valisid siinsed kriisikorraldajad viiruse kontrollimiseks uljama tee, olles põhjanaabriga võrreldes
julgemad ohtudele sülitama.
25. jaanuaril pärandas Jüri Ratas
oma pandeemiahalduse edasi koos tänaseks selle juhtimisega nähtavalt visalt toime tulnud ministriga. Siis oli
Eestis nakatunuid elanike arvu kohta seitse korda rohkem kui Soomes.
Kõrghetkel, 11. märtsil oli nakatumine
Soomes (elanike arvule taandatult) 11
korda väiksem kui Eestis. Surmadega
oli seis samasugune.
Soomes rakendati Eestiga võrreldes karmimaid piiranguid. Eesti riiklik hügieenikäitumine tegigi põhjanaabri ärevaks ning sellega käisid
kaasas ka reisipiirangud. See paistab
sekkumisena teise riigi ellu, kui hak-

iljutised G7 ettepanekud,
mille eesmärk on suurendada maailma suurimatelt etJoakim Helenius
tevõtetelt saadavat maksuettevõtja (Eesti 200)
tulu, on tõenäoliselt veel aastaid kestva protsessi algus. Selle protsessi peamine vedur on Ameerika Ühendriigid,
ku nad ainult seetõttu, et maksurežiim muutub nende jaoks natuke halsest väga suur osa maailma suurimate
vemaks. Samuti ei kuulu nad ettevõettevõtete peakontoritest asub USAs.
tete gruppi, mis viivad tulevikus Eesti
USA soovib, et neil oleks võimalik
majanduskasvu edasi.
kehtestada makse Ameerika rahvusvaheliste suurettevõtete üle maailma
Ettevõtted, mis juba veavad meie
teenitud kasumile. Siiani on need etmajanduskasvu, on suhteliselt noored
tevõtted seda vältinud ja optimeerija väikesed, kuid väga kiiresti kasvanud oma maksukoormust, asutades
vad ettevõtted eriti sellistes sektorites
tütarettevõtteid madalate tulumaknagu IT. Eesti on riik, kus pole suuri
sumääradega riikides ning kasutades
rahvusvahelisi ettevõtteid, kuid millel
keerukaid sisemisi siirdehindu, suuon väga dünaamilised ettevõtlusest
namaks oma maksukohustuse sinajendatud väiksemad ja kiiresti kasna, kus maksumäärad on kõige madavavad ettevõtted.
lamad. Ilmselt suurim, kuid kindlasti mitte ainus kasusaaja sellest prakeed dünaamilised, ettevõtlitikast on olnud Iirimaa, mis on müükud ja kiiresti kasvavad ettenud ennast edukalt USA rahvusvahevõtted ei ole tavaliselt ka divilistele ettevõtetele kui madala ettedendimaksjad, kuna nad peavad kasvõtte tulumaksu määraga ingliskeelvu finantseerimiseks oma kasumi
se peakontori asukohta. Kui praeguuuesti investeerima. Seetõttu peame
sed ettepanekud sellisel kujul vastu
mõistma, et G7 ettepanekud ei kujuta
võetakse, kaotaks Iirimaa sellest toendast tõsist ohtu ei Eesti majandusehutult.
le ega Eesti maksulaekumistele. Eesti tulevase heaolu jaoks on aga tähEttepanekutest saaksid suurt kasu
tis meie praegune ettevõtte tulumakteised G7 riigid ja Hiina tänu oma arvukatele rahvusvahelistele suurettesu süsteem, mis võimaldab kasumi
võtetele, mis on senimaani oma makväljamaksmise asemel reinvesteerida.
susid rahvusvaheliselt optimeerinud.
Maksud järgnevad lõpuks, kuid põnevad, noored ja kiiresti kasvavad etteEnamikku teisi riike need ettepanekud olulisel määral ei mõjuta, kuid
võtted vajavad oma kiire kasvu toetamiseks raha.
näiteks Iirimaa ja teised maksuparadiisid oleksid märTegelikult peakkimisväärsed kaosime seda võimalust
Peame mõistma,
tajad. Eesti võiks
kasutama, et maailet G7 ettepanekud
male selgitada, kui
aga olla kavandatud
ei kujuta endast
õiglane ja tõhus on
maksuettepanekutest suur võitja.
meie ettevõtte tulutõsist ohtu ei Eesti
maksu süsteem. See
Eesti õnneks pole
majandusele ega Eesti on süsteem, mis toemeie tulumaks väljamakstavatelt divitab tugevalt kiiresmaksulaekumistele.
dendidelt eriti mati kasvavaid kasumdal – 20 või 25 protsenti, olenevalt
likke ettevõtteid, kes ei pruugi tagatise puudumise tõttu kuigi lihtsalt pansellest, kuidas seda soovitakse arvutada. See, et maksustatakse ainult kagalaenu saada. Edukad noored, kuid
sumit, mis ettevõttest tegelikult divikasumlikud ettevõtted saavad kapidendidena välja makstakse, ning asjatali kiiremini luua tänu sellele, et ei
olu, et Eesti on seda süsteemi rakenpea igal aastal oma kasumilt makse
danud juba väga pikka aega, räägib
maksma, mis võimaldab neil kasvada ja luua uusi töökohti kiiremini, kui
meie kasuks. Meie rahandusminister on juba teatanud, et Eesti taotleb
see muidu võimalik oleks. Eesti ettevõtte tulumaksu süsteem on meie Noerandit, mis puudutab kavandatavaid
kia! Otseste välisinvesteeringute ligimaksumuudatusi. Mõne veenva müügiargumendiga peaks see olema saameelitamiseks peame tegema maailvutatav, arvestades Eesti väiksust glomale selgeks, et meie ettevõtte tulubaalses skaalal ning seda, et meie süsmaksu süsteemi ei muudeta ja et me
teem on juba ammu välja kujunenud
tervitame välismaiseid kiiresti kasvavaid ja kasumlikke ettevõtteid, kes
ja ettevõtte tulumaksu määrad ei ole
võiksid meie süsteemist kasu saada ja
ülearu madalad.
on nõus oma peakontori Eestisse kolikskõik mis Eestile erandi kehma. G7 ettepanekud ei mõjuta mingil
testamise läbirääkimistest
juhul väiksemaid, nooremaid ja dünaamilisemaid ettevõtteid, kes Eesti
saab, ei ole see tegelikult Eesti jaoks eriti oluline. Peame meeles piettevõtte tulumaksu süsteemist kasu
dama, et valdav osa välismaistest rahsaavad. See on Eesti võimalus maavusvahelistest ettevõtetest, millel on
ilmas silma paista! Meil on maailma
Eestis tütarettevõtted, on siin eelkõiparim ettevõtte tulumaksu süsteem
ge selleks, et müüa oma kaupu ja teeja peame kindlustama, et maailm selnuseid meie turul. Tõenäoliselt ei lahlest aru saab!

Marek Strandberg
tehnikaportaali toimetaja

päevakommentaar
kame õpetama, kuidas Soome oma
rahvatervise eest peab seisma.
Soome äsjased kohalikud valimised
mängisid kätte tavatu võimaluse: Eesti
peaministri Helsingin Sanomate kaudu
saadetud kiri Soome sotsist peaministrile oli Kokoomusele poliitspinnide kullaauk. Lisaks tuhandetesse eurodesse
kasvanud hommikusöögiarvete skandaalile asuti agaralt arutama ka selle
üle, et ilmselt vajab Soome Eestiga tõesti liberaalsemat reisikorraldust.
Kogu suhete virvarr Soomega võinukski nii jääda, kui Kaja Kallase valitsuse keskerakondlasest välisminister Eva-Maria Liimets poleks nädalapäevad tagasi Soome «rändeebaõigluse» asjus kaevanud Euroopa Komisjonile ja tervelt neljale sealsele volinikule: transpordi-, siseasjade, õigus- ja tööhõivevolinikule. Kokoomuse edu äsjas-

tel kohalikel valimistel ei muuda aga
Soome tänast valitsust ja juba seetõttu ei hakka sealne valitsus Eestile arvatavasti mõnes muus asjas vastu tulema. Kallase kabineti välisministri kobarkaebus aga ärritab ilmselt ühtmoodi nii sotse kui Kokoomust.
Liimetsa eelkäijale Urmas Reinsalule võib kindlasti ette heita seda, et riiklike koroonatõrjevõtete suhtes ei alustatud aegsasti kooskõlastatud ühistegevust. Nii oli tegelikult just Reinsalu see,
kes diplomaatilisele koroonakõrbemisele aluse pani. Ma ei imestaks, kui Soome saadaks õige pea Euroopa Komisjoni poole samuti oma kaebused teele.
Kasvõi ses asjas, mil moel Eesti keskkonnaministeerium on ametnike valekoori saatel keelualadel metsaraieid soosinud. Selles asjas leiaks Soome Eestist kuhjaga poolehoidjaid! Võita kuningas Pyrrhose kombel lahing,
aga liikuda Eesti-Soome usalduse murenemise suunas on meile väga kehv
valik. Head naabrid mõistavad ja usaldavad teineteist ka rasketel aegadel.
Sellesse usaldusse on tänaseks löödud
mõra.

Alaealine,
joo (ainult)
õlut!

Wimberg

Alaealised ei saa poest alkoholi osta. Ega
ka mitte alkoholivaba õlut ja siidrit. Selle
poliitika eesmärk on hoida alaealistest
eemal alkoholi kasutamisega kaasneda
võivad terviseprobleemid. See on õilis
eesmärk, aga kas vahend, mis seda eesmärki teenib, on ikka toimiv?
Noored joovad alkoholi niikuinii. On alati joonud, joovad praegu ja joovad
ka edaspidi. Ise olin 14 või 15, kui
hakkasin õlut tarbima. Viina ka.
Mehukattiga ja ilma. Sai ikka vahel
võetud. Tervise pihta nagu ei hakanud. Kaks ainsat mälukat jäävad
keskkooliaega ja õnneks oli seltskond suhteliselt turvaline, elasin üle.
Tegelikult ei peaks üritama alaealiste eest alkoholi mitte lauskeeldudega ära peita – sest see ei õnnestu
niikuinii –, vaid hoopis õpetada neid
alkoholi õigesti tarbima, et tervis
(nii) hullusti ei kannataks. Sest, ma

kordan, nad tarbivad niikuinii, parem tarbigu siis oskuslikult. Seega peaks riiklik
alkoholipoliitika pigem kleepima alaealiste lähedale silte, nagu «eelista lahjat!»,
«võta vett vahele!», «vali seltskonda, kus
õlut libistad!», «ära istu purjus peaga
rooli ega mine ujuma!» jne. Sellest oleks
palju rohkem kasu. Sest kui nad joovad,
joovad nad vähemalt nii, et ei leia
ennast haiglavoodist.
Kui keegi oleks mulle õigel ajal
öelnud, et viskit ja koduõlut ei
tasu segamini juua, siis oleks üks
mu mälukatest äkki olemata jäänud. Oleks keegi öelnud, et joo
vett vahele, poleks ehk olnud seda
teistki.
Niisiis, alaealine, joo õlut (mitte
viina)! Joo ainult õlut! Ja võta vett
vahele (sest siis oled sina cool, kui
ülejäänud roomavad tänaval neljakäpakil)!

PUUSALT

T

änapäeva infoühiskonna
võimalused inimeste järele nuhkida on mitu korda
avaramad kui varem. Seetõttu peaks olema ettevaatlik iga algatuse suhtes, mis võib inimeste privaatsust vähendada.
Postimehe Eesti uudiste rubriigis
on ABISi ehk automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu seaduseelnõu olemuse ja võimalike
ohukohtade analüüs. Isegi kui praegu
põhjust karta pole, tuleks tagada, et
seda põhjust ei teki ka tulevikus.
Sotsioloogiaklassik Karl Durkheim
on esitanud hüpoteesi, et iga ühiskond
peab kurjategijaiks neid inimesi, kes
kalduvad kõige rohkem kõrvale ühiselu
seadustest ja normidest, sõltumata sellest, milline on selle ühiskonna üldine
kuritegevuse tase. Ta toob näiteks suletud kloostriühiskonna, mille liikmed on
ülimalt moraalsed ja kus mingeid kuritegusid toime ei panda. Kuid sellises
ühiskonnas hakatakse kuritegudena
tajuma mikroagressioone, mida meie
ühiskonnas üleastumiseks ei peeta.
Ka tänapäeva ühiskonnas on kuritegevuse tase märkimisväärselt langenud ja väikestesse üleastumistesse on
hakatud suhtuma palju taunivamalt.
Seega on Durkheimi hüpoteesil vähemalt mõningane tõepõhi all ja seda
peaks arvestama ABISi seaduseelnõule hinnangut andes.
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Isamaa suurkogul valitakse erakonnale uut juhtkonda, aga suunatakse ka
Reformierakonna ja EKRE tulevikku, kirjutab politoloog Martin Mölder.

Isamaa suurkogu laiem mõju

K

ohalike valimiste järel ja
presidendivalimiste kõrval on ühed olulisemad
valimised 2021. aastal Isamaa esimehe valimised,
mis toimuvad 20. juunil. Tegemist ei
ole lihtsalt erakonnasisese sündmusega, pelgalt juhi valimistega. Küsimus on Isamaa poliitilises suunas ja
positsioonis Eesti poliitilisel maastikul. Kui Isamaa sellel maastikul liigub, mõjutab see ka teiste erakondade
strateegilist positsiooni ning võimalikke konkurentsimustreid. Kui Isamaa peaks oma praeguses poliitilises
suunas tegema kannapöörde, siis tõenäoliselt aitab see pärast 2023. aasta
riigikogu valimisi Reformierakonnal
taaskehtestada oma praeguseks kaotatud hegemoonia ning teha EKRE-le
valitsusse pääsemine raskemaks.
Milliseks võib kujuneda riigikogu
pärast 2023. aasta valimisi? Loomulikult võib kahe aastaga palju muutuda, kuid eeldame, et jätkuvad ja realiseeruvad praegused trendid ning mõned vanemad ja üldisemad mustrid.
Esmalt võime oletada, et pärast järgmisi valimisi on meil jälle kuue erakonnaga parlament.

E

elmistel valimistel väga stabiilse toetusega Reformierakond
ilmselt kordab oma tulemust
ja saab ehk umbes 30 kohta riigikogus. Ja oletame, et tihedas võitluses
teise ja kolmanda koha pärast saavad
mõlemad, EKRE ja Keskerakond, 22–
24 kohta. EKRE positsioon tõotab tulla tugevam ja Keskerakonna oma nõrgem kui eelmistel valimistel. Mis puudutab ülejäänud erakondi, siis ei tasu
loota, et Eesti 200 realiseerib täiel
määral oma praeguse peamiselt lootusele rajatud suure toetuse. Oletame,
et nad saavad üheksa-kümme kohta.
Ning kui sotsiaaldemokraadid suudavad oma pikaajalise languse peatada
ja Isamaa ennast natuke koguda, siis
saavad nad ehk mõlemad kuskil seitse-kaheksa kohta.
Kuue erakonnaga riigikogus on
palju rohkem koalitsioonivõimalusi,

3 mõtet

• Kuue erakonnaga
riigikogus on palju rohkem
koalitsioonivõimalusi, kuid
mitte kõik neist ei ole
samaväärselt tõenäolised.
• Valimised võitnud
erakonna positsioon
sõltub väga suurel määral
sellest, kas teiseks tulnud
erakonnal on ilma võitjata
koalitsioonivõimalusi või
mitte.
• Kui Isamaas tehakse
kannapööre, siis ilmselgelt
hakkab uus Isamaa pigem
vaatama Reformierakonna
kui EKRE ja Keskerakonna
poole.

kuid mitte kõik neist ei ole samaväärselt tõenäolised. Eeldame, et maailmavaatelised kaalutlused ka loevad ja
et kaks vastandlikku erakonda naljalt leibu ühte kappi ei pane. Oletame,
et lõhe ühelt poolt Reformierakonna,
Eesti 200 ja sotside ning teiselt poolt
EKRE vahel püsib ja et need kaks leeri koos naljalt koalitsiooni ei läheks.
Nii palju maailmavaatelist järjepidevust või ideoloogilist selgroogu pragmatismi kõrval meie erakondadel ehk
ikka on.

Valimised võitnud erakonna positsioon sõltub väga suurel määral sellest, kas teiseks tulnud erakonnal on
ilma võitjata koalitsioonivõimalusi või
mitte. Kui neid on, siis võime näha
midagi sellist, nagu oli pärast 2019.
aasta valimisi, kui valimised võitnud
Reformierakond pirukast ilma jäi. Kui
sellised võimalused puuduvad, on valimiste võitjal vaba voli teha, mida ta
tahab. Ta on ükskõik millise valitsuse
jaoks asendamatu.
Pole vahet, kes tuleb teiseks – kas
Keskerakond või EKRE. Kui Reformierakond kõrvale jätta, siis kummalgi oleks vaja teist ja lisaks kedagi
kolmandat, et valitsust moodustada.
Ideoloogilisi lõhesid arvestades saaks
EKRE-le selleks kolmandaks olla ainult praegune Isamaa. Kui Isamaas
tehakse kannapööre, siis ilmselgelt
hakkab uus Isamaa pigem vaatama
Reformierakonna kui EKRE ja Keskerakonna poole ning see mängiks
kõik trumbid Reformierakonna kätte.
Reformierakonnal oleks siis kaks
teineteisest sõltumatut koalitsioonivõimalust (kui välistada koalitsioon
EKREga), mida oleks võimalik teineteise vastu ära kasutada, et oma võim
kindlustada. Ühelt poolt oleks võimalik praegune koalitsioon Keskerakonnaga. Teisalt oleks muutunud Isamaaga võimalik ka nelikliit, mis hõlmaks
Isamaad, sotsiaaldemokraate ja Eesti
200. Neljaerakonnalist valitsust ilmselt aga ei tahetaks ning seega oleks
see võimalus pigem malakas, mida
Keskerakonna vastu saab ära kasutada. Nii ehk naa oleks Reformierakonna positsioon sellises olukorras väga
tugev.

K

õige teravamalt aga kaotaks
EKRE. Neil on valitsuse moodustamiseks vaja nii Keskerakonda kui ka Isamaad. Kui viimane
pooli vahetab, kahaneb tunduvalt ka
võimalus, et EKRE mõnda valitsusse kaasatakse. Ja kaotab ka Keskerakond, kuna nende peamiseks võimaluseks valitsuses olla jääb Reformierakonna juuniorpartneri roll. Välja ar-

vatud siis, kui Isamaa, sotsid ja Eesti
200 saavad kolme peale piisavalt hääli, et koos Keskerakonnaga valitsus
teha. Selle tõenäosus ei ole aga väga
suur ning sellise valitsuse vastu räägib ka asjaolu, et nelja erakonna koalitsioon Eesti kontekstis vajaks olulisel määral poliitilist eneseületamist.
Mis saab aga Isamaast endast?
Kannapöörde korral Isamaa ise ilmselt eriti ei võidaks. Selline võtmetegija nagu pärast 2019. aasta valimisi nad
enam olla ei saaks ning ainus viis, kuidas Isamaa oma kannapöördest võita saaks, oleks see, kui nende toetus
tõepoolest 2023. aasta valimistel praegusega võrreldes kolme-neljakordistub. See ei tundu aga tõenäoline, eriti
arvestades seda, kuhu Isamaa ennast
suunamuutuse tulemusena paigutaks.

P

arempoolsete Isamaa liiguks
territooriumile, kus praegu
konkureerivad omavahel Eesti
200 ja Reformierakond. See on kõige
tulisem koht kogu meie poliitmaastikul, kus on võimalik näha päris palju
valijate edasi-tagasi liikumist. Reformierakonnas pettujad liiguvad Eesti
200 taha ning need, keda paelub lootuse asemel reaalne võim, lähevad Reformierakonna taha. Isamaa nende
kahe vahel ei suudaks konkureerida,
sest tal pole ei võimu, mis tõmbab Reformierakonna poole, ega ka uudsust,
mis tõmbab Eesti 200 poole. Võib juhtuda, et just seal on see koht, kus Isamaa hääbub.
Ühesõnaga, kui Isamaa suurkogul
valitakse erakonnale uus juhtkond,
siis erakonnamaastikul laiemalt võidab sellest kõige rohkem Reformierakond ja kõige rohkem kaotab EKRE.
Esimene saab endale siis kaks teineteisest sõltumatut koalitsioonivarianti, mida teineteise vastu välja mängida. Ning viimane kaotab oma peamise koalitsioonivõimaluse. Loomulikult
ei kuule me kunagi ühegi asjaosalise suust, et sellised kaalutlused mängus on, isegi kui tegelikult ongi. Valijatele tuleb rääkida natuke teistsugust juttu.

Tervisekahju hüüab tulles

H

iljuti avaldatud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring
tõestas tõsiasja, mida viimase kümne aasta jooksul sadades uuringutes on leitud: alkoholi suhteline odavnemine toob kaasa tarbimise ja kahjude suurenemise.
Selle eest hoiatasid tervisevaldkonna eksperdid ka 2019. aastal, kui alkoholiaktsiisi langetamist plaaniti. Tegemist on valusa ja korduma kippuva
õppetunniga – kauaoodatud läbimurret alkoholikahjude vähenemises meie
ühiskonnas pole toimunud.
Alkoholi tarbimine ühe täiskasvanud elaniku kohta kasvab juba teist
aastat järjest. 2020. aastal oli absoluutse alkoholi tarvitamine ühe täiskasvanud elaniku kohta 10,5 liitrit
ning võrreldes 2019. aastaga see näitaja kasvas. Sellega koos sagenesid viimase kümne aasta kõrgeimale tasemele surmad, mis tingitud otseselt alkoholist põhjustatud haigustest, ning
suurenes joobes isikute surmaga lõppenud õnnetuste osakaal. 2020. aastal suri otseselt alkoholi liigtarvitamisest tingitud haigustesse 615 inimest,
üle saja rohkem kui aasta varem.
Neist 410 olid 45–64-aastased tööealised; noorim mees aga vaid 29- ja naine 31-aastane, mõlema surma põhjuseks juhuslik mürgistus alkoholi toimel. Surmad on vaid üks näitaja, lisaks kaasnevad sotsiaalsed ja majanduslikud kahjud laiemalt: lõhutud perede tõttu muutub laste toimetulek,
kasvab lähisuhtevägivald ning suurenevad tervishoiukulutused.

Annika Veimer
Tervise Arengu
Instituudi direktor

Ehk kõnetab statistika enam, kui
tuua võrdluseks kõrvale, et liiklusõnnetustes hukkus möödunud aastal 60
inimest ning kahe aastaga on alkoholi tarvitamise tagajärjel surnud pea
sama palju inimesi kui koroonaepideemia ajal Covid-19 tõttu.
Alkoholiga seotud kollektiivsete
ja individuaalsete normide muutmine
on aeglane protsess, mis vajab kannatlikku ja järjepidevat nügimist. Selleks et sotsiaalne ja kultuuriline alkoholitarbimise muutus saaks üldse
tekkida, peab riik looma eeldused ja
keskkonna, mis soosib vähema alkoholiga elustiili. Selliseid arenenud riike, kus alkoholitarbimisega seotud
probleeme lahendatakse edukalt ainult eneseregulatsioonide või koduse
kasvatuse kaudu, tänapäeval ei ole.

R

iigi kasutada on kolm tõhusat
tööriista: alkoholi hind, kättesaadavuse piiramine ja reklaami piiramine. Kuigi alkoholipoliitika on tervisepoliitika, tuleb nende
tööriistade kasutamiseks teha koostööd eri valdkondi kureerivate ministeeriumide vahel. Ametnikevaheline
üksteisemõistmine on alkoholipoliitika nurgakivi, sest ainult tervisesektoris neid probleeme lahendada pole
võimalik. Kahjus rikub poliitiline rel-

jeefsus järjepidevust ja nii räägitaksegi kord alkoholiaktsiisist kui riigile
tulutoovast eelarveinstrumendist, siis
jälle tervisepoliitilisest meetmest. Alkoholi tarbimisega kaasnevatest kahjudest räägitakse ajakirjanduses enim
ikka siis, kui mõni ohvriterohkem
liiklusõnnetus on aset leidnud. Alkoholi tarvitamise tagajärjel surnute puhul sel teemal aga pigem vaikitakse.

Selleks et sotsiaalne
ja kultuuriline
alkoholitarbimise
muutus saaks üldse
tekkida, peab riik looma
eeldused ja keskkonna,
mis soosib vähema
alkoholiga elustiili.
Inimesi peab kõnetama ühtsete sõnumitega, sest rahva toetus on muutuste juhtimisel väga oluline. Juba
praegu ütlevad uuringutes pooled inimesed, et Eestis tarvitatakse alkoholi
liiga palju, ning üle 80 protsendi leiab,
et terviseprobleemid, peremured ja lähisuhtevägivald on tõsised teemad; alkoholijoobes sõiduki juhtimise pärast
muretsevad veelgi enamad. 2020. aastal pidas üle 60 protsendi küsitletutest
vajalikuks riigis alkoholi tarvitamist
vähendada. Seega, nõudlus alkoholipoliitika järele on reaalselt olemas.
Kuidas edasi? 2014. aastal koostatud alkoholipoliitika on endiselt päe-

vakohane ning paremaid meetmeid
ja lähenemist maailmas välja pakkuda ei ole. Väga paljud riigid Euroopas
püüavad alkoholi ja sellega kaasnevate kahjude vähendamiseks leida lahendusi, kuid võluvitsake puudub. Ainus võimalus on edasi liikuda samade WHO poolt parimateks tunnistatud meetmetega, mis meile praegugi on tuttavad, kuid mida ei ole õnnestunud siiani piisavalt edukalt rakendada. Alkoholi kättesaadavuse puhul ei ole näiteks midagi muutunud:
kümme minutit kodunt lähima müügipunktini on kõigile pähe kulunud
fakt, samuti on alkohol müügil bensiinijaamades.

O

leme pooleteise aasta jooksul
kogenud, kui tähtis on tervis,
ja kahjuks on alkoholil meie
elus ja majanduses endiselt liialt keskne koht.
Me oleme Covid-19 tervisekriisist väljumas ega saa endale lubada
suures vabanemistuhinas kohe teise tervist lõhkuvasse probleemistikku sisenemist. Tervisekahjud otsesõnu hüüavad tulles ja me ei tohi lasta
muret tekitaval kasvutrendil kujuneda kriisiks ja kaotada üha enam elusid alkoholitarbimise tõttu. Kui kaalutletult ja targalt tegutseda, on võimalik alkoholitarbimine taas stabiliseerida ja võtta sammhaaval suund
turvalisemale ja tervemale Eestile,
kus alkoholist tingitud koormus tervishoiusüsteemile väheneb, mitte ei
kasva.

13

Vähem on rohkem

RAINER
KATTEL

Tulevik koos
koroonaga

S

uvi on käes ja koroonapiirangud vähenevad, ometigi ei ole viirus kuhugi kadunud. Hoolimata kõrgest
vaktsineerimise määrast ja siiani kehtivatest karmidest piirangutest levib Ühendkuningriigis kiiresti nn India variant. On ilmselt aja küsimus, millal muutub see versioon dominantseks üle Euroopa, kus üldjuhul on vaktsineeritute arv
tunduvalt väiksem. Ja kuna väljaspool arenenud riike vaktsineerimine alles algab, on
üha uute viirustüvede teke tõenäoline.
Oodates kannatamatult viiruse ja piirangute lõppu, peame samal ajal olema
realistid ning valmistuma selleks, et lähiaastad elame koos viirusega. Mida see tähendab majandusele? Elu koos koroonaga
nõuab kohanemist, mis võib avada ka uusi
võimalusi.
Võtame näiteks reisimise. Lühikesed
tööreisid asenduvad pigem videokõnedega. Samas, kui reisimiseks tuleb teha mitmesuguseid viiruseteste või vaktsineerimisi, on mõtet planeerida puhkust pikemana. Sedasorti aeglasem turism annab aga
võimaluse pakkuda turistele rohkem teenuseid. See eeldab teenuste olemasolu ning
teisalt ka seda, et teenused on kohandatud
koroonaajastule. Kas näiteks maskikandmisest loobumine mõjub atraktiivselt turistile, kelle jaoks maskikandmine on kodumaal ja reisides normaalne?

T

eise näitena võime vaadelda kontoritööd. Tööandjad, kes praegu küsitlevad oma töötajaid töölkäimise kohta, saavad ilmselt üle maailma samasuguseid vastuseid: inimesed käiksid tööl
kaks-kolm päeva nädalas, ülejäänud aja
töötaksid kodust. Parimal juhul tähendab
see, et ettevõtted ja asutused saaksid hakkama kaks korda väiksemate kontoripindadega. Teisalt tähendab see muutust, milleks kontorisse tullakse: üha enam selleks,
et kolleegidega koostööd teha, ja üha vähem selleks, et üksi oma arvuti taga istuda. See omakorda tekitab hulga küsimusi,
kuidas kontoriruume arendada ja kohandada ning kus need peaksid asuma. Kui esmatähtsaks muutub kolleegidega ühiste tegevuste tegemine, kas on selleks ikkagi parim koht kesklinnas asuvad võrdlemisi ahtad ja tuimad nõupidamisruumid? Lisaks
tekib küsimus, kui palju ja kuidas peaks
tööandja kompenseerima kodukontori kasutamist töövõtjale ja kuidas seda maksustatakse.
Kolmanda näitena võime vaadelda haridust. Eriti kõrghariduses on pandeemia
näidanud, et online-õppel on suured eelised
ja selged miinused. Eeliseks on, et lihtne
on igal nädalal tudengitele kätte tuua maailma tippõppejõude. Miinuseks on tunduvalt madalam arutelude tase ning suhtlusvõrgustike loomine. Seega muutub tõenäoliselt ka see, miks ja kuidas kõrgharidust
omandatakse. Vähem hakkab olema mass
harimist, sest tudengid saavad iseseisvalt
videoloengutega tutvuda, selleks ei pea ülikooli kohale tulema. Ja rohkem tuleb pakkuda süüvimist detailidesse kohapealsete
arutelude ja praktika kaudu. Seetõttu peab
õppejõudude arv tudengi kohta ilmselt
kasvama ja vaja on sobivad ruume.
Võib arvata, et elu koos koroonaga
muudab samasugusel moel pea kõiki eluvaldkondi, sundides ümber mõtestama ärimudeleid ja käitumismustreid. Need innovatsioonid eeldavad aga strateegilist koostööd riigi, omavalitsuste, ettevõtete, haridusasutuste ja paljude teiste vahel.

KÕVA SÕNA
Vähem kui nelja
aasta pärast
võib Valges
Majas koha sisse
võtta uus käredameelne
riigipea, kes nagu Trumpki
ei pruugi peljata oma liitlaste
avalikku häbistamist.
RKK teadur Martin Hurt sellest, et Euroopa peab enda
kaitsmisesse panustama. PM 14.06
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Elagu mõõdukas
individualism!

M

inu meelest ripub õhus
kollektiivse ühisarvamuse kohustus. Õnneks
Olev Remsu
pole olukord niisugukirjanik
ne nagu nõukogude ajal, et avalikult
suruti peale üht ühisarvamust, üht
USA jaoks on olnud inimõigusideoloogiat, mille omaksvõtt püüti
te eest seismine nii sise- kui ka väteha kohustuslikuks.
lispoliitika nurgakivi, alates presiTolle sisu me omaks ei võtnud,
dent Jimmy Carterist on seda ka
ent pealesurumine kui meetod jäi
avalikult ja ametlikult deklareerisealt meile kahjuks külge küll. Hea
tud. Euroopa Liidu jaoks on juhtmõon see, et praegu on pealesurujaid
te enam-vähem samasugune.
mitu ning et nende propageeringute
Minu jaoks on inimõigused püsisu jaguneb mitmeks vooluks, seda
hadus, kuid ma pean nende levitapeamiselt parteitsi. Ent kuskilt minevikust – nii kaugest kui ka lähemist katseks panna maksma indivimast – on pärit hoiak, et kõik peadualism kollektivistlikes ühiskondavad mõtlema õigesti, see tähendab
des. Ma ei tea, kas kollektivism kasvab kunagi ise ümber individualismõtlema nagu mina.
miks. Loodan seda, kuid see lootus
Lähme päris algusesse!
ei ole suur.
Võib-olla see kellelegi ei meeldi, ent me pärineme ahvidest ning
utoritaarsed ja diktaatorlineed targad loomad elavad karjaelu.
kud režiimid püüavad rahAga olgu, rääkigem inimestest!
vast rohkem või vähem õnIndividuaalse vabaduse idee
nestunult nakatada mingi kohustussündis Antiik-Kreekas, piisab, kui
liku ühisideega, mis aitaks siis riiki
meenutada Sokratest. Juba kristlus
kontrolli all hoida. Propageeritakse
surus individuaalsust maha, ja tegi
riiklikku usku (näiteks islam), rahseda üpris tõhusalt. Rahvas läks
vuslust, kohustuslikku maailmapilkaasa kristlusega, mitte individualismiga, sest nõnda on elamisega väti ja ajalooversiooni (et selle sõja võithem vaeva.
sime meie), ühist poliitmeelsust (näiteks Ameerika- või läänevastasust),
Renessansiajal ärkas individualism otsekui varjusurmast üles. Täjuhikultust (meenutame Leninit,
napäeva Euroopa on renessansi looStalinit, Hitlerit, Maod jt, aga mõnedud. Hakati taas hindama isiksust,
võrra väljendus see Konstantin Pätsigi puhul), vaenu teisitimõtlemise
tema eripära, ja selline orientatsioon
vastu, ebasõbralikku suhtumist teisvastandus kristlikule kollektivismile, mida nõudis kirik. Nõuab mintesse rahvastesse ning teistsuguste
gil määral tänaseni. Õigeusus kõiorientatsioonide esindajaisse.
ge rohkem, katolitsismis veidike väMulle hakkab see kõik vastu,
hem ning protestantismis ja vabakuid ma ei kutsu üles olema minukogudustes hoopiski tagasihoidliga ühel meelel. Räägin hoopis anekkult. Ent mitte kuskil keskaja randoodi. Võib-olla ka tõsiloo.
gusega. Eestis on kollektivism kõiÜks Prantsuse kosmeetikafirma
ge kestvamalt püsinud vanausuliste
reklaamis lõhnaõli niimoodi: kui tahate olla kordumatu, kui te ei taha
kogudustes.
kellegagi sarnaneda, kui tahate olla
Eestis realiseerus individualismi
ainult teie ise, siis kasutage seda
idee kõige enam hajataludes, sellise
parfüümi. Tulemuseks olid pikad
süsteemi lõi mõis talusid müües-rentides ning lähtudes kasumihuvist,
järjekorrad ning tohutu läbimüük.
mida luterlastel ei pidurdanud kolKollektivismipsühholoogia on
lektivistlik mõttelaad. Hajatalud likinimesele evolutsiooniliselt omavideeris kolhoosikord.
ne. Lisaks ülalt juurutatavale autoritaarsele kollektivismile eksisteeKuskil mujal maailmas, kus on
rib altpoolt tulev vabatahtlik kolleksündinud tsivilisatsioone, ei ole tekkinud individualismi pooldamist, aitivism, mis väljendub organisatsioonult ühes kohas, meie kodumaailnidesse (ka parteidesse) kuulumises,
majaos. Muud suumoodsal ajal ühise
red ideed on olnud
sotsiaalmeedia platEestis realiseerus
vormi ja spordiklusiin ja seal võrdleindividualism kõige
misi kattuvad, kuid
bi kasutamises. Vabatahtlik kollektiüksikisiku eripärast
enam hajataludes,
vism oleks indivilugupidamine nägi
sellise süsteemi
dualismi ja kollektiilmavalgust ainult
lõi mõis talusid
vismi sulam, omameie Ateenas.
moodi karjaindivimüües-rentides
ndividualism ei
dualism.
ning lähtudes
ole kunagi olReligioone peenud absoluuttakse üldjuhul kolkasumihuvist.
ne, ikka on see seolektivismi kanttud teatud kollektivismivormidega
sideks, ja eks nad seda olegi. Aga
(näiteks seadustele kuuletumisega),
kui palju leidub neis dissidentlikke
muidu ei oleks ju mõeldav ei riigi
erandvoole, sekte! Keegi alusepanija
ega ühiskonna eksisteerimine, puhon kehtestanud oma tahte, isiksuse
keks anarhia ja kaos.
ja nägemuse, jõustanud endale meelepärase kontseptsiooni, mille palNiisiis, kollektivism on väärikas
jud on omaks võtnud. Individualism
nähtus, vanem ja märksa levinum kui
õõnestab religioonegi, muidu kohusindividualism. Võime rääkida individualismi pealesundimisest kultuurituslikke ühisemeelsuse tsitadelle.
dele ja rahvastele, kellele selline hoiak
Kuidas mõõta kollektivismi jõudu hoida kogudust ühtsena? Usalon võõras. Näeme, kuidas ei Aafrikale, Venemaale ega Hiinale sobitu libedusega. Autoritaarses kollektiivis on
ralism-individualism, mis on Eurooeri arvamus keelatud, ja see näitab
pa-Ameerika jaoks religioonisarnaju usalduse puudust. Demokraatne institutsionaalne positsioon, millikus kollektivismis – palun, räägi,
lest on välja kasvanud inimõigused,
kuulame ära, ent vaidleme vastu. Ja
omandi puutumatus, kolme võimu latäname dispuudi algatamise eest.
husus jne. Aafrikas võtab võimu üks
Oma seisukoha väljendamisega, sellega, et ei allunud üldisele suhtumidiktaator teise järel, mittediktaatorid
sele, säilitasid austuse enda vastu.
püsivad võimul vaid Euroopa tääkide toel. Ainult üks tsaar (Aleksander
Mulle on ikka olnud nutikas
Teine) ja ainult üks peasekretär (Mihvastuvaidleja meelepärasem kui
hail Gorbatšov) rääkisid tõsiselt, Eukiirnõustuja, kelles olen haistnud
roopa mõttes vabadusest, sellele sõkoguni lipitsemist või ebaausust.
nale on meie idanaabrid andnud tihKindlasti leidub inimesi, kes ainult
ti hoopis teise, vastandliku sisu. Konlipitsejaid enda lähedale lasevadki.
futsius ei teinud juttu inimõigustest,
Mina pole rõõmustanud ühel meelel
ent nõudis isa austamist, mis sekuolemisest, sellises vaimses õlg-õlalaarses Euroopas-Ameerikas on peatundes olen ma alati aimanud kelleaegu ununenud.
gi arusaama mahasurumist.

A
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keskkond

Rein Kuresoo
toimetaja

Loodus kaob üha
kiiremini

A

asta 2015 lõpul avaldasin raamatu «Muutuv Eesti loodus», milles
kirjeldasin peamiselt viimase sadakonna aasta jooksul meie looduses toimunud muutusi. Raamatu sissejuhatuses kirjutasin:
«Eestil on paljude teiste riikidega võrreldes läinud üldkokkuvõttes päris hästi ja meie looduskaitse saavutuste üle on
põhjust omajagu uhkust tunda. /…/ Eesti on hõredalt asustatud maa, kus loodust lihtsalt on ikka veel palju. /.../ Väike rahvastikutihedus tähendab muu hulgas seda, et Eestis on säilinud tunduvalt
rohkem looduslikke kooslusi kui tihedalt
asustatud Lääne-Euroopa riikides.»
Selles hinnangus sisaldus muidugi tubli annus sinisilmset mööndust, mis
ei teinud olematuks nõukogudeaegset
massiivset soode ja metsade kuivendamist ning metsade laastamist 19. sajandi areneva tööstuse poolt. Pidin tõdema,
et Eesti maaparandajate kaevatud kraavide pikkus küünib korra ümber maakera
ning kui kogu aastakümnete jooksul rajatud drenaaž ühte ritta rivistada, ulatuks
see Maalt Kuule, samuti seda, et Eesti siseveed ja Läänemeri on eutrofeerunud.
Ka tegelikult uskusin toona üsna tõsimeeli, et Eesti looduse põhikapital on elanud suuremad vapustused üle nagu kõrvehauda peidetud rahapada. Sellise raamatu kirjutamine avas minu silmad looduskasutuses toimuvate muutuste suhtes
ja õpetas neid teravamalt märkama. Kuid
muutused, mis minu teadliku aja vältel
olid olnud aeglased nagu kalju murenemine, hakkasid ühtäkki kiiremini käima.
Euroopa põllumajandustoetuste najal olid põllud juba selleks ajaks suureks
aetud, nüüd ulatuvad need paljudes paikades juba horisondist horisondini ja neil
sõitvad hiigelsuured traktorid pritsivad
põldudele üha uusi mürke. Silmanähtavalt ja kõrvaga kuuldavalt on vähenenud
põllu- ja avamaalindude hulk. Punaselgõgija, kadaka- või kivitäksi nägemine või
rukkiräägu kuulmine pole meie maastikus enam iseenesest mõistetav.

A

ga sama lugu on paljude metsalindudega – kõige kiiremini on
minu meelest kahanenud laanepüü arvukus. Kanakulli nägemine on
juba sündmus, kassikaku või must-toonekure nägemine suursündmus.
Raamatu kirjutamise ajal ei räägitud
veel metsasõjast: ehkki raiemahud olid
märkimisväärselt suurenenud juba uue
aastatuhande hakul, muutsid peatselt
suurt pilti veel reljeefsemaks kuusikute raievanuse alandamine ja puidu põletamiseks maksma hakatud subsiidiumid
mitmetes Euroopa riikides.
Kirjutasin toona: «Võib-olla elab
maausk paljudes eestlastes kõige ehedamalt edasi puu-usuna. Mõistagi on igas
inimkarjas ka uskmatuid. /…/ Mis maarahva puu-usus veidi hämmastama paneb, on see, et on palju neid, kes on valmis üksikute puude pärast lahingusse
sööstma, aga väga vähe neid, kes oleks
sama südilt valmis võitlema metsade
kaitseks. Eestlastele on eriti olulised põlispuud, millega on inimestel sugupõlvedetagune side. Metsapuud seevastu on
nagu tundmatud sõdurid, kelle langemine enamikule meist nõnda sügavale südamesse ei lähe.» See tahk eestlaste puuusus on nüüdseks täielikult muutunud.
Üha rohkem kerkib maastikule tuuleja päikeseparke, aina rohkem on liikvel
ATVde ja krossimootorratastega inimesi, kes tungivad kasvava jõukuse ja enama vaba aja toel kõige kaugematesse kõrvehaudadesse meie looduse peidetud rahapada otsima. See tähendab, et üha rohkem on seda, mida tuleb kõigest väest
kaitsta. Ja see omakorda tähendab üha
rohkemaid piiranguid, konflikte ja lahinguid. Aitaks, kui rohkemad inimesed asjadest aru saaksid, aga arusaamine tuleb
aeglaselt.

E Haridus ja teadus T keskkond
k tervishoid
n julgeolek
r regionaalareng

Toimetaja Tõnis Poom, tel 666 2264, arvamus@postimees.ee

TUNDLIKUD RÖÖVLID. Mitmete metsas
pesitsevate linnuliikide kaitsmine
näeb välja nagu ilmvõimatu missioon,
kirjutab toimetaja Rein Kuresoo.

Kassikakul
ja kanakullil
läheb Eestis
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Kassikakk on Eesti kakkudest suurim.

P

ärast sõda tapsid jahimehed Eestis kuni 1966. aastani igal aastal umbes 1000–
3000 kanakulli. Kassikakk
kuulus koos rabapistrikuga «kahjulike, kuid haruldasemate»
röövlindude hulka, keda võis hävitada mittepesitsusajal. Olgu öeldud, et
rabapistrik on Eestis pesitsejana välja surnud. Ka kanakullil ja kassikakul
läheb endiselt halvasti.
Kassikaku kaitse tegevuskava
(2019–2023) algab Eesti Ornitoloogiaühingu hinnanguga Eestis elavate paaride arvule: meil elab praegu 30–50
paari kassikakke. Röövlinnud võivad
aga osadel aastatel eri põhjustel pesitsemise vahele jätta ning territooriumi
võib hõivata ka üks paariliseta vanalind. Riikliku seire käigus on viimastel aastatel saanud kirja kuni 20 asustatud kassikaku elupaika ning 5–9 pesitsust.

on leidnud
rikkaliku toidulaua, võib ta
pesitseda väga ootamatutes kohtades.
Helsingis on näiteks tekkinud kassikaku linna-asurkond, kes toitub seal ohtralt
siginenud küülikutest.
Linnakassikakud moodustavad aga selle liigi populatsiooni
suhtes tähtsusetu erandi. Reeglina
on kassikakk häirimise suhtes väga
tundlik ja jätab munadega pesa väga
kergesti maha.

Pärnumaa kaduvad kakud

Indrek Tammekänd on võtnud kokku
Pärnumaa kassikakkude käekäigu viimase 20 aasta jooksul: kolme kaitsealadel paikneva pesitsuskoha lähedusse on rajatud puhkekojad või matkarajad, üks
neist pesitsuskohtaMaas pesitsev lind on tundlik
dest on nüüdseks hülErinevalt paljudest Euroopa riikidest,
jatud, kahes on pesitsemine sageli ebaõnnestukus kassikakk pesitseb kaljudel, teeb
nud, mullu said kakud seal
ta oma pesa meil peamiselt vanadesse männikutesse maapinnale kraabisiiski pojad üles kasvatatud.
tud lohukesse. EnaVeel ühe kaitmasti paikneb see
sealal paikneva peKassikaku
sitsuskoha hõivasid
mõne künka lõunajaoks sobilikke
poolsel nõlval, kus
kodutud ning kassikakud kolisid sealt
lumi kevadel vara
ja segamatuid
metsa, kus raied ja
ära sulab. Peale selpesitsuskohti leidub
lise pesitsuskoha on
ehitustööde alustameie maastikes
mine nad minema
kassikakul tarvis, et
peletasid. Ühe peümbruskonnas oleks
vähe ja neid jääb
sapaiga naabrusespiisavalt toitu, ning
järjest vähemaks.
se rajasid jahimehed
seda vajab suur lind
söödaplatsi, mida
rohkesti. Ehkki kassikakk sööb pea kõiki olendeid, kelkülastasid ATVdega – kassikakud lahlest ta jõud üle käib, peetakse ta arkusid.
vukuse vähenemise üheks põhjuseks
Kuues pesapaik asus eramaal, mille naabrusse rajati elektrituulikud ja
tüüpiliste saakloomade arvukuse vähenemist.
sageli tehti raieid. Ühel aastal sõid
Kassikaku jaoks sobilikke ja seainsa poja metssead, järgmisel aastal
gamatuid pesitsuskohti leidub meie
leiti pesakohast vanalinnu ja poegade
maastikes vähe ja neid jääb järjest väjäänused ning pärast seda pole kakke
hemaks. Pikaealised ja elupaiga suhseal enam nähtud.
tes spetsiifiliste vajadustega kassikaSeitsmes pesapaik asub riigimetkud kasutavad sama pesapaika aassas tuntud puhkeala kõige «vaiksetakümneid. Tõsi küll, kui suur öökull
mas» sopis. Kakud käivad jahil linnu-

Helsingi legendaarne kassikakk Bubi
Soome-Belgia jalgpallikoondiste EM-valikmängu sekkus 2007. aastal
staadionile lennanud kassikakk. Kui lind lendas
Belgia värava peale, katkestas kohtunik kuueks
minutiks mängu. Välja

kutsuti isegi päästetöötajad, kuid lind sai staadionilt lahkumisega ise hakkama. Pärast kassikaku
lahkumist lõi Soome Belgiale kaks väravat ja võitis kohtumise. Kakk, kes
sai hüüdnimeks Bubi

(kassikaku ladinakeelne
nimi on Bubo bubo), valiti
Helsingi 2007. aasta linnakodanikuks. Soome rahvuskoondist kutsutakse
sellest ajast alates nimega
Huuhkajat (sm kassikakud).

Fookus

Toimetaja Tõnis Poom, tel 666 2264, arvamus@postimees.ee
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Looduse kaitsmisel
pole piirangutest pääsu

ti andmetel kull pesitsenud. Pesapaik kanti eelmisel aastal registrisse seetõttu, et ekspert käis seal 2019. aasta aprillis kanakulli peibutamas. Peibutamise peale lendas kohale isaslind
ja territoriaalne käitumine sai pesapaiga määratlemise aluseks. Sellise,
tema jaoks grotesksena asjade seisu
tõttu on Tiks kaevanud keskkonnaameti kohtusse.

Olgu öeldud, et lauskadastike kaitse pole kunagi olnud looduskaitse eesmärk – palju ressursse kulutatakse
ooduskaitse on muutumas
hoopis vahepeal kadastikeks muutunud loopealsete avamisele ja neile kaüha konfliktsemaks. Aina sagedamini võib meediast lugeriloomade toomisele.
da eraomanikest, kes ei ole raPraegust looduskaitse korraldust
hul nende maade või muu vara kasukritiseerib sageli tuliselt ka erametsatamisele seatud kitsendustega. Paljuliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa:
sid poliitikuid ja majandusinimesi pa«Tehnokraatlik, empaatiata, koloniseehandavad aga veelgi üldisemad piiriv looduskaitse sõidab teerullina üle
rangud, mida kliima, elurikkuse ja
paljude maaomanike põlvkondi kestnud püüdlustest ja soovist oma maa
ressursside kaitsmise nimel on kehtestatud või mis on kavandamisel.
koos seal elavaga järeltulijatele veel
Keskkonnaaktivismi kasvades on raparemas seisus edasi anda, kui nad
dikaliseerunud ka piiranguteta maselle oma eellaste käest said.»
janduse pooldajad.
Argitasandil taandub suur osa looduskaitselisi konflikte piirangute eba«Üha enam saab nähtavaks kurb
piisavale hüvitamisele riigi poolt.
tõsiasi, et oleme oma majja lasknud
Looduskaitse arengukavas aastani
ahjualuse /…/. Selleks suure kulbi ja
2020 oli kirjas: «Vajatäitmata isuga ahjualuseks on siinne
Argielus taandub suur lik on edaspidine toetusmeetmete pikaajalooduskaitse korralosa looduskaitselisi
dus tervikuna, mis
line ja stabiilne rahaskonflikte piirangute
tus. Mitte alati ei ole
pärineb /…/ nõukogude perioodist,» kirtoetuse määrad vasebapiisavale
jutab ERRi portaalis
tavuses piirangutega.
hüvitamisele
Jüri Saar. «Tuleb nenVajalik on tagada seltida, et Eesti looduslistel juhtudel toetusriigi poolt.
kaitse põhimõtted
summade õiglasem
vajavad põhjalikku revisjoni, sest selmäär. Väljaspool Natura 2000 võrgusle valdkonna on endale monopoliseetikku olevate kaitstavate alade erametrinud või monopoliseerimas lärmakad
saomanikele ei kompenseerita täna
äärmusgrupid ja sisuliselt bolševistliku
metsade majandamisele seatud piiranguid. Võrdse kohtlemise tagamiseks
riigiideoloogia edendajad.»
on vajalik välja töötada toetusskeem
Ent konkreetsete näidete juurde
ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku
minnes komistavad looduskaitse ründajad sageli omaenese puudulike teadolevatele kaitstavatele aladele.»
miste otsa. «Omaaegsetest rannaniiSeda lubadust ei suutnud eelmised
tudest on saanud paari aastakümnega
valitsused täita. Alles nüüd tõi keskkonnaministeerium riigieelarve strainimestele ja loomadele läbimatud kadakarägastikud, mille taastamine ranteegia keskkonnakaitse ja -kasutunaniitudena nõuab nüüd juba hoopis
se programmi eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste seas välja toesuuremaid investeeringuid. Vohav kadakavõsa teeb võimatuks teiste taitusmeetme rakendamise väljaspool
meliikide elu ja lõpuks kärbub kadaNatura 2000 alasid asuvates piirangukas ise valguse ja toitainete puudumivööndi erametsades. Kui ka valitsus
se tõttu. See on kadastike ülimalt akselle heaks kiidab, võiksid paljud praetiivse kaitsmise tegelik resultaat loogused konfliktid järgmisel aastal jääduses,» lisab Saar.
da olemata.

Otsused liigibioloogia alusel

kommentaar

Rein Kuresoo

rein.kuresoo@postimees.ee
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Kanakull
maandumas.
Foto: Henk Bogaard /
Adobe Stock

ti neid jahtida vaid
linnukasvatuste ja
metslindude söötmispaikade läheduses. Kanakull võeti
täielikult kaitse alla alles 1994. aastal,
2004. aastal jõustunud looduskaitseseadusega tõsteti kanakull
arvukuse järsu languse tõttu
juba kolmandast teise kaitsekategooriasse.
Viimase paarikümne aasta jooksul on kanakulli arvukus seire
andmetel langenud umbes kaks
korda: viimase hinnangu (2019)
järgi pesitseb Eestis 400–600
paari kanakulle. Tuginedes
mälestusele kanakullist kui
paarialiigist, on metsaomanikud sageli püha viha täis, kui
selgub, et nende metsas pesitseb kanakull ja raied pesa ümbruses keelatud.
rikkal märgalal – see pakub rohkesti süüa ja kuni viimase ajani on kakud
seal pesitsenud üsna edukalt. Kaitseala aga seni ei moodustatud, kuigi elupaik oli keskkonnaregistris arvele võetud. Siiski on hiljuti rajatud tähistatud matkarajad kassikaku pesapaigani, keskkonnaameti teadmata laiendati kettagolfirada ja mõned korvid seati üles kassikaku pesakoha lähedale.
Vaatamata tähelepanule, mida see juhtum äratas, on kettagolfi korvid siiamaani paigal, alal liigub rohkesti nii
tervisesportlasi kui ka koertega jalutajaid, kes oma lemmikutel seal vabalt
joosta lasevad.
Kotkaklubi liikme Raivo Endreksoni teatel on kakkude pesitsemine tänavu ebaõnnestunud nii sellel kui ka
kõigil teistel Pärnumaal teadaolevatel
pesapaikadel.
Poisikesena maal külas käimisest on
mul mitu mälestust, kuidas kanaaiast
kanakull kätte saadi. Tädi tuli kord tuppa veriseks kraabitud kätega, öeldes, et
kull oli ta käest lahti rabelenud – kahtlustan, et ta oli lihtsalt pehme südamega. Mu teisal elav onu, kes oli jahimees,
lõi kulli maha.
Kanakull kaotas oma lindpriistaatuse 1967. aastal – sellest alates luba-

Ekspert Tarmo Evestuse sõnutsi leiti Tiksi metsast 2004. aastal konnakotka pesa ja see kanti ka registrisse. Pesapaika kontrolliti aastatel 2008, 2011
ja 2013, mil väike-konnakotka pesitsust
enam ei tuvastatud. Pesa varisemine
avastati 2016. aastal, kuid 2015. aastal
leiti lähedusest sama väike-konnakotka territooriumi uus pesa. Samal aastal rajas kanakull varisenud pesa lähedale uue.
Kuna kanakull ei ole hea naaber,
sest ohustab konnakotka pesapoegi, siis pesa arhiveeriti registris. 2016.
ja 2017. aastal otsustas kanakull pesitseda vanal konnakotka pesapõhjal ja
tegi seda edukalt. Kanakulli pesapaikade ja vaatluste põhjal kanti keskkonnaregistrisse kanakulli elupaik.
Vaidlus käib usalduse üle – maaEkspert vilistas, kull tuli
omanik (koos juristidega) ei võta
Sel aastal on ajakirjanduses ilmunud
tõsiselt keskkonnaameti otsuseid.
mitu lugu sellest, kuidas Haanja looNüüdseks on kõik teadaolevad pesad
duspargis paikneva metsa omanikul
selles kanakulli elupaigas küll kehvas seisus, kuid elupaik on piirkonJanno Tiksil ei lubatud raieid teha,
nas soodsamaid. Maaomanik püüab
sest tema ja naabri maadel asub kokku neli kanakulli petaandada kaalutsapaika. Teabenõulusotsused kaitseKanakull kaotas oma
de ja eksperdi kohaaluste pesade seilindpriistaatuse 1967.
le kutsumise peale
sundile: pole pesa,
aastal – sellest alates
selgus, et üks neist
pole probleemi.
Tiksi maa peal asuKeskkonnaamet lählubati neid jahtida
ma pidanud pesatub põhimõttest, et
vaid linnukasvatuste kui on hiljuti asustadest tegelikult tema
tud elupaik ja see on
maal ei asugi, liiati
ja metslindude
soodsas seisus, siis
nägevat see rohkem
söötmispaikade
seda tuleb kaitsta.
tuuleluua kui pesa
läheduses.
Ameti seisukomoodi välja. Viimati oli ekspert käinud
ha on aidanud kujundada linnueksperdid ning see põhineb
sama pesa juures 2018. aastal, mil pesa
asjaolul, et sobivas elupaigas on röövoli asustamata.
lindudel mitu pesa, mida kasutatakTeine Tiksi metsas olev kanakulli pesapaik oli registreeritud 2012. aasse eri aastatel. Röövlindude pesa otsital pesas, mis 2016. aastani oli kaitse
mine on aeganõudev ja seda ei suudeta igal aastal paljudes elupaikades; nad
all hoopis väike-konnakotka elupaigana. Ent olevat selgunud, et «samal ajal,
on väga elupaigatruud ja asustavad sobivaid elupaiku aastakümneid. Seda
kui pesa oli kotkapesa, oli see ühtlasi
seisukohta toetavad ka tänavu tehka kullipesa ja on endiselt kullipesa ka
tud vaatlused, et kanakull on selle elupärast puu otsast alla kukkumist».
paiga sel aastal asustanud, kuigi pesa
Ka Tiksi naabermaadel asuvates
veel leitud ei ole.
pesapaikades ei ole keskkonnaame-

Vajame riikliku looduskaitse
kõrvale igaühe looduskaitset
Urmas Tartes

Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees

Kui ma omal ajal
hakkasin sotsiaalmeedias keskkonnateemadel sõna
võtma, puutusin
kohemaid kokku
sildistamistega, nii
nagu seda teeb
Jüri Saar. Kasutati
näiteks arbuusi
kujundit («pealt
roheline, seest
punane») või siis
ka analoogsed
otsesed sildistamised: «sots»,
«kommunist», ka
siin kasutatud
«bolševism».
Looduskaitse
sildistamine selliste rohkem ühiskondlike revolutsiooniliste sündmuste ajaloost
tuntud mõistetega
sai alguse möödu-

nud sajandi keskpaigas Ameerikas.
Ühendriikide põhiliseks vaenlaseks
olid kommunistid
ja bolševikud, kes
looduskaitse läbi
soovivat õõnestada vaba majanduse õitsengut. Kui
vaatasin samal
ajal Hiinas toimunut, selgus, et looduskaitse taga oli
hoopis rahvusvaheline imperialism,
kes seeläbi püüdvat takistada töörahva majandusliku heaolu kasvu.
Nõukogude Liidus
oli suhtumine looduskaitsesse
kahetine.
Kui Saar ja Eelmaa kirjutavad, et
looduskaitse põhi-

Kaitsealune Selisoo raba Alutaguse vallas. 

mõtted vajavad
revisjoni, siis selles
on neil teatud
kontekstis tuline
õigus.
Meile ei piisa
vaid riiklikust looduskaitsest. Ilma
igaühe looduskaitseta ei tule me
elukeskkonna
hoidmisega toime.
Näiteks looduskaitsealade loomisel saame mitmel
põhjusel arvestada paraku vaid
hädavajaliku miinimumiga. Ühest
küljest on looduslikult esinduslikke
alasid alles ebapiisavalt, teisalt on
vajalik ka ruum
inimtegevusele.
Kuid ka neil aladel,
kus inimene roh-

kem tegutseb –
põldudel, metsades, veekogudel ja
asumites –, peab
elukeskkond olema inimeluks sobilik.
Mis tähendab,
et inimese elukeskkonna hoidmiseks ei piisa
ainult riiklikult
kaitstud aladest,
üksikobjektidest
ja muudest meetmetest, vaid ka
otseseks inimtegevuseks kasutatud aladel toimuv
peab olema loodushoidlik. Ka
tuleviku majandusmudelid peavad tänasest paremini elukeskkonna
vajadustega
arvestama.

FOTO: Silver Kämärä
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METARAAMAT LASTELE. Kirjanik Anti Saare meelest on elu selleks liiga naljakas, et see kirjanduses maha vaikida.

Hea lasteraamat peaks meeldima ka suurtele

mille autor ennast teksti taha ei
peida, vaid oma «kõrvad nähta
vale jätab», võiks ideaalis sisen
dada lugejale, et igal sõnumil on
autor, igal autoril omad kavatsu
sed, kaalutlused ja kahtlused. See
võiks kasvatada kriitilist mõtle
mist. Aga esmatähtis on muidu
gi lugemismõnu. Õpetus on koo
ruke, mõnu on iva. Seda raama
tut võib pidada universaalseks –
ta ei ole justkui laste ega täiskas
vanute või on mõlema.

Intervjuu
Janar Ala
toimetaja

A

nti Saar teeb palju
asju. Peale kirjanduse
teeb ta ka mänge. Eel
misel aastal kirjutati,
kuidas ta ehitas puu
otsa maja. Oma kätega. Tema vii
mane raamat «Kuidas minust ei
saanud kirjanikku» on ka natuke
inseneriteaduslik ja ehitab maail
mu neid samal ajal lõhkudes või
vastupidi. Ühesõnaga, mängides.
Elab ja töötab ta muidu peami
selt Tartus. Kuna tunneme juba
ammu, võtsime sinatada.

Kas selline asi võib kaasa tuua ka
kommunikatiivse ja ühtlasi turundusliku probleemi?

Loodan, et mitte. Ka Nietzsche
«Nõnda kõneles Zarathustra»
on «raamat kõigile ja eikellele
gi». Üldiselt peaks iga hea las
teraamat meeldima ka suurtele.
Vastupidine ei ole oluline. Turun
duslikust küljest tuleks iga raa
matuga nagunii sihtida lapseva
nemaid, võib-olla isegi vanava
nemaid – lapsed ju eriti raama
tuid ei osta.

Kirjandusloos on metafiktsioon
ehk raamat raamatutest oluline
žanr, põhimõtteliselt algas sellega
romaanikunst, kui pidada Cervantese «Don Quijotet» esimeseks
kaasaegseks romaaniks. Kuidas
eesti lastekirjanduses selle varasemate pretsedentidega on?

Praegu meenuvad mulle ainult
Robert Vaidlo «Lood Kukelee
gua linnast», kus tegelased ela
vad korraga lapse joonistusvihi
kus ja päris maailmas. See ilmus
juba rohkem kui pool sajandit
tagasi. Aga hiljem? Vot ei tulegi
ette. Välisautoritest võiks kohe
nimetada Donald Bissetit («Kõ
nelused tiigriga») ja James Krüs
si («Minu vaarisa ja mina»). Aga
laiemalt võttes, nagu märgid, on
igasugune kirjandus rohkem või
vähem meta – juba alates renes
sansist, alates sellest, kui tekst ei
vahenda enam ilmutust, vaid väl
jendab autori eneseteadvust kok
kuleppelises keeles.
Kuna su lugudes on ka probleem
sellega, et kunst ei tule elule järele, siis mida arvad sellisest lausest,
et «elu teeb alati kunstile oma
leidlikkuses ja ootamatuses ära»
vms?

Mulle tundub, et kui siduda oo
tamatus asjaolude juhusliku kok
kulangevusega, siis jah, midagi
täiesti ootamatut kohtab kuns
tis võrdlemisi harva. Kunstitekst
on ju enamasti kaalutletud, ko
deeritud ja suunatud. Tõsi, vaba
de assotsiatsioonidega kirjandu
ses, lahtise pintslilöögiga maalis
või improvisatsiooniga muusikas
on seda ootamatust vähemalt vii
mased 150 aastat taga aetud, aga
vahel tundub, et see oleks justkui
kergema vastupanu tee.
Olen viimasel ajal märganud,
et naudin kõige rohkem ootama
tust just kõige konventsionaalse
mates ja «rangemates» meediu
mides ja žanrides: mõni ootamatu
riim mõjub tugevamini kui pikk
sürrealistlik poeem, helistikuva
hetus mõnes biitlite loos tugeva

Geomeetria pole võõras - Anti Saar Tartus Aparaaditehases, kus asuvad ka tema töökoda ja kabinet. 

mini kui terve John Coltrane’i
plaat. Leidlikkusega teeb loodus
inimkultuurile muidugi pika puu
ga ära.
Kuidas sa suhtud realismi ja fantaasia suhetesse kirjanduses?
Kumba pigem eelistad?

rel, märkmik peos. Selles raama
tus näiteks on kõik lood puhas
väljamõeldis. Igaühega oli kõige
pealt idee, mis žanrit minategela
ne võiks katsetada, ja siis hakka
sin nuputama, miks tal see unt
su võiks mina.

Kui fantaasia on «maandatud» Kuidas tegelaste nimed tulevad?
lohedesse, haldjatesse või kübor Kõik nimed tulevad kõige viima
gitesse, ei suuda see mind eri sena. Mustas materjalis on ainult
ti kõnetada. Tei
X-id ja Y-d ja Z-id.
ne asi on siis, kui
Peategelase nime
Lapsed on
«võõrast» või fan
võib otsustada
väga hea
tastilist isegi ei ni
näiteks raama
publik: vahetu,
metata, vaid sisen
tu pealkiri, nagu
datakse tema ko
juhtus «Anni as
emotsionaalne,
halolu õhkkon
jadega» – tahtsin
avatud.
na loomisega. See
ilusat algriimi,
mõjub küll. Näi
Täiskasvanutele aga Nelliga, keda
teks Ballardi või
olin peategela
loe nagu seinale.
DeLillo tekstides,
seks mõelnud, ei
Kubricki või Lyn
tulnud see välja.
chi filmides jne. Aga lastekirjan Või otsustatakse tõlkes nimi ära
duses? Astrid Lindgren, kellest muuta: lätlased kõhklesid pikalt,
väga lugu pean, pilkas fantaasia kas kasutada minu Pärdi kohta
maailma mitmelgi puhul: meenu läti nimekuju Perts, sest see pi
tagem, kuidas Liisa ja Anna «Bul dada üheselt Arvo Pärdiga seos
lerby lastes» konna üritasid suu tuma. Eestis pole probleemi, Pärt
delda või kuidas Karlsson, fantas käibib ka eesnimena. Aga Poo
tilise olendi jabur paroodia, tirri las sai Pärdist hoopis Mati. Sama
teeris Muinas-Jullet.
raamatu Kaisa sain ühelt tutta
Samas kirjutas Lindgren ise valt baaris: «Tead mõnda head
«Röövlitütar Ronja» ja «Vennad kiusaka tüdruku nime?» – «Mui
Lõvisüdamed». Need on põhimõt dugi: Kaisa!» Pärast seda tutvu
teliselt fantaasiakirjandus, aga sin poole aasta jooksul kolme
üleloomulikkus jääb neis ometi sümpaatse ja sõbraliku Kaisaga …
tagaplaanile.
Fantaasiat laiemas mõttes Teksti ja pildi suhetest räägib raarakendan loomulikult ka mina. matus ka üks tekst. Raamatu
Ei ole nii, et laps teeb või ütleb «Kuidas minust ei saanud kirjanikkodus midagi ja mina käin jä ku» on illustreerinud Hillar Mets.

Kuidas pildid su raamatutesse
jõuavad, või küsiksin konkreetsemalt: kuidas need pildid jõudsid?

Mul on piltidega oma meelest
väga hästi läinud: kirjutades
hakkab tasapisi tekkima ette
kujutus, kes võiks raamatu il
lustreerida, ja kunstnikud, kel
lele olen ettepaneku teinud, on
sellega alati nõustunud. Hillar
Metsaga läks täpselt samamoo
di. Tema pildid meeldisid mulle
juba põhikooli füüsikaõpikus ja
sellesse raamatusse tahtsin just
tema stiili. Usaldan oma mehe
likku vaistu.
Kui palju tekste pere peal katsetad ja kui palju nende kriitikat
kuulda võtad?

Sõltub tekstist. Varem lugesin
toormaterjali rohkem ette, nüüd
testin seda pigem koolides ja raa
matukogudes esinemas käies.
Oma lapsed on nagunii liiga lee
bed: armastavad või kardavad
mind liiga palju. Naine võib küll
karmim olla. Värske raamatu kir
jutasin perele üllatuseks: ei hin
ganudki sellest enne, kui oli ilmu
nud. Kirjutades oli selleks piisa
valt tugev tunne, alati ei ole.
Oled kirjanikuna ka hea esineja.
Olen näinud. Kumba on kergem
või raskem kätte saada, lastest
koosnevat publikut või täiskasvanutest?

Lapsed on väga hea publik: vahe
tu, emotsionaalne, avatud. Täis
kasvanutele loe nagu seinale. Aga
see võib olla ka minu probleem.

FOTO: Margus Ansu

Anti Saar
kirjanik, tõlkija, mängumeister
• «Kuidas meil asjad käivad»
pälvis 2013 muu hulgas nii kulka preemia kui ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt parimale lasteraamatule antava
Aasta Rosina.
• Jacques Rancière’i «Esteetika
kui poliitika» tõlke eest 2017. a
kulka mõttekirjanduse tõlkeauhind.
• Luulekogu «Suur koogitegu»
sai kevadel Karl Eduard Söödi
lasteluule auhinna.
• Aastast 2019 saab kirjanikupalka.

Mulle tundub, et ette lugedes on
mul kergem tabada seda häält,
millega olen kirjutanud lastele.
See hääl, millega olen kirjutanud
täiskasvanutele, on korraga lii
ga kauge ja liiga lähedane, seotud
mingi piinlikkustundega. Raama
tuesitlustel teiste «täiskasvanu
te kirjandust» kuulata on ka sa
geli piinlik.
Kui nüüd rääkida lastekirjandusest, kui oluliseks pead selles mingit õpetliku iva olemasolu? Sellest
raamatust saab üht-teist teada –
kasvõi mis on haiku või metafiktsioon, aga laiemalt ka kirjandusžanrite kohta.

Jah, pole paha, kui lugeja saab se
dalaadi teadmisi, aga tähtsam iva
on minu jaoks kaudsem. Raamat,

Kuidas läks nii, et sust endast just
kirjanik sai? Kas oskad määratleda momenti, millal see juhtus?

Umbkaudselt oskan. Semiooti
kat õppides ja koolitöid kirjuta
des hakkasin tasapisi aimama, et
selle jaoks, mida tahan öelda, ei
ole teadusdiskursus kõige sobi
vam väljund. Esseed ja uurimis
tööd hakkasid järjest rohkem ilu
kirjanduslikku vormi võtma. Sa
mal ajal lugesin palju. Ja mingid
lugemised – Mati Unt, Jaan Un
dusk, Madis Kõiv, kui nimetada
ainult mõnd eestlast – kinnitasid
mulle, et kirjanduses on võimalik
saavutada sügavust, kompleks
sust ja selgust, mida ma teadus
tekstidest või filosoofiast polnud
leidnud. Siis hakkasingi kirjuta
ma, kombates ja katsetades, stii
hiliselt ja ennastunustavalt, ilma
eriliste käsitööoskusteta. Neid os
kusi olen õppinud ajapikku, muu
hulgas tõlkides.
«Kuidas minust ei saanud kirjanikku» on ka väga naljakas raamat.
Kas tead nimetada mõnda sellist
raamatut, kus üldse nalja ei saa,
aga mis on sellele vaatamata, nagu öeldakse, top notch?

Nalja peab saama, see on tähtis
küll. Aga mitte sellepärast, et elu
oleks muidu liiga tõsine. Vastu
pidi: elu ise on üdini naljakas ja
kirjandusel oleks vale seda maha
vaikida. Ühesõnaga, see naljalem
bus pole kirjanduslik, vaid pigem
eluline hoiak. Aga vaimutsemi
ne mulle ei meeldi. See on ena
masti lihtsalt uncool. Top notchraamatutest, kus naljalt nalja ei
saa, meenub esimeses järjekorras
kogu W. G. Sebaldi looming. Või
Virginia Woolfi oma…

Head lood, mida faktid ära ei riku
ARVUSTUS
Janar Ala

janar.ala@postimees.ee

Anti Saar
«Kuidas minust ei
saanud
kirjanikku»
Kolm Elu, 2021
112 lk.

K

irjanik Anti Saar jagu
neb justkui «täiskasva
nute kirjanikuks», las
tekirjanikuks ja tõlki
jaks. Sellises eristamises on küll
üht-teist jaburat, aga ega inime
ne eristustest ei pääse. «Täiskas
vanute kirjanik» Anti Saar saa
bus kirjandusse nullindate tei

ses pooles romaaniga «Kui Sa ära
läksid ja mina maha jäin» (2006),
mis oli üksjagu ka raamat kirju
tamisest.
Tõlkija Anti Saar on tõlkinud
ka ühe metafiktsiooni (ehk kir
jandus kirjutamisest) tähtteose
Georges Pereci «Elu, kasutusju
hendi». Lastekirjanik Anti Saar
on kirjutanud muu hulgas sellised
teosed nagu «Kuidas meil asjad
käivad» (2013) ja «Juturaamat»
(2016), kus esineb ka viiteid kir
jutamise protsessile kui sellisele,
ehkki leebeid.
«Kuidas minust ei saanud
kirjanikku» on siis mingis mõt
tes saabumine kodukülla tagasi.
Kui Saare debüüt kaldus üksja
gu ka eksalteeritud sõna- ja kee
lemüstikasse, kombates keele pii

re, siis käesolev töö ajab samasu
gust asja, aga teeb seda märksa
ökonoomsemalt ja rahulikumalt.
Äkki on üks selle sugulasraamat
ka Raymond Queneau populaar
ne «Stiiliharjutused».
Selle teose eelteismelisest pea
tegelane tahab saada kirjanikuks.
Ilmselt küllaltki üllatav ambit
sioon ühelt tänapäeva lapselt. Mu
õepoeg esines ka mõned aastad ta
gasi avaldusega, et tahab saada kir
janikuks. Soovitasin tal enne mõ
ned raamatud läbi lugeda. Nüüd
huvitab teda rohkem jalgpall.
Aga Saare juttude peatege
lane proovib eri žanre: käiakse
läbi detektiivjutt, haiku, õudus
jutt, ajakirjanduslik tekst jne. Sel
les mõttes on ta nagu tänapäeva
ne etenduskunstnik, kes ka kõi

Anti Saar oma Aparaaditehases asuvas ateljees.

ke läbi üritab proovida ja kõiges
läbi kukub. Ta on muidugi ka
laps. Erinevalt enamikust täna
päeva etenduskunstist on Saare

FOTO: Margus Ansu

raamat aga naljakas, intelligentne
ja huvitav. Siin teatakse, mida te
hakse, ja ei mäluta sokki ega köe
ta nisu, nagu ütles kord klassik.

Kui sellel raamatul mingi
sugune moraal on, siis vast see
gi, et ainult klišeedele ja harju
muspärasustele maailma üles ei
ehita. Tekst peab olema isikli
kult läbi tunnetatud, seega isi
kupärane. Kui püüda reaalsust
mõne juba kehtiva vormivõtte
ga haarata, võib see kaasa tuua
reaalsuse pagemise. Nagu aja
kirjanduses vahel osutatakse:
head lugu ei saa lasta faktidest
ära rikkuda – see tähendab, et
ajakirjanikul on asi juba enne
peas olemas, aga faktid kipu
vad hoogsat fabuleerimislendu
takistama. Anti Saare lugusid
need ära ei riku, need lood on
faktikindlad. Tema lood fakti
de mahitatud lagunemistest ai
nult võidavad.

Toimetaja,

Sisuturundus
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JALGPALLI EM

TULEMUSED JA JÄRELKAJA
SPORT.POSTIMEES.EE

PÜHAPÄEV
HOLLAND 

UKRAINA

3:2
Väravad: 52. Georginio Wijnaldum, 58. Wout
Weghorst, 85. Denzel Dumfries – 75. Andrii
Jarmolenko, 79. Roman Yaremtšuk

ESMASPÄEV
ŠOTIMAA 

TŠEHHI

0:2
Väravad: 42., 52. Patrik Schick

POOLA 

SLOVAKKIA

1:2
Väravad: 46. Karol Linetty – 12. Wojciech
Szczesny (ov), 69. Milan Skriniar

HISPAANIA 

ROOTSI

TULEMUS
SPORT.
POSTIMEES.EE

Frank de Boeril õnnestus mõneti kaootilise lähenemisega ametikaaslane Andrii Ševtšenko üle mängida. 

TÄNA

fOTO: Peter Dejong / Reuters / Scanpix

JALGPALL. Nelja aasta jooksul kolmest klubist sule sappa saanud Frank de Boer
loodab Hollandi koondisega oma karjäärile uuesti elu sisse puhuda.

19.00
UNGARI – PORTUGAL

22.00
PRANTSUSMAA – SAKSAMAA

Tunnen
ennast
paremini,
aga soovin
aru saada, mis
minuga üldse juhtus.
Infarkti saanud Christian Eriksen suhtles
eile esimest korda avalikkusega.

17

aasta ja 349
päeva vanuselt
debüteerides sai Jude
Bellinghamist EMi
ajaloo noorim mängija.
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W – võidud, D – viigid, L – kaotused, P – punktid

Põruja külvab kaost, mis müüb

lik klõps, mis vajutas ta edasisele karjäärile kummalise pitKarl Juhkami
seri. Sest kuidas teisiti selgitareporter
da kahte vallandamist järgmise
kahe aasta jooksul? Milano Inga jalgpalli suurturnii- teri eesotsas pidas de Boer vasri eel võib lugeda, kuidas tu 84 päeva, Crystal Palace’is 77
väljaanded hõikavad väl- päeva.
ja järgmise põlvkonna suNõnda leidiski hollandlane,
perstaare, kes võiksid vu- keda kümnendi alguses seostativäljakutel õide puhkeda. Täna- ti veel Liverpooli ja Tottenham
vu on (kunstlikku) furoori teki- Hotspuriga, ennast 2018. aastal
tatud näiteks belglase Jérémy olukorrast, kus tal tuli mahaDoku, prantslase Jules Koundé jooksnud karjäärile elu sisse pu, tšehhi Adam Hložeki ja roots- humiseks siirduda teisele poolase Alexander Isaki ümber, kui le suurt lompi, MLSi tšempioni
piirduda mõningate näidetega. Atlanta Unitedi etteotsa. Seal piEnt EMil saavad endale nime das ta vastu küll poolteist aasteha ka treenerid, kes võivad tat, kuid suurt edu ei kaasnenud
musta pintsaku kuldse vastu ning lõpuks jooksid suusad hoovahetada.
lealustega nii risti, et klubi pidas
Või saavad nad seal oma re- paremaks de Boerile sõbralikult
nomeed puhastada, mida loodab ust näidata.
salamisi näiteks Hollandi koonEelmisel sügisel avanes tema
dist juhendav Frank de Boer (51). ees ootamatult aga uks, mil1 1 2- k o r d s e
lest niisama naljalt mööda ei kõntulpidemaa inMilano Interi
te r n at sion a ani. Nimelt tegi FC
eesotsas pidas
li peatreeneriBarcelona pakde Boer vastu
karjäär sai alkumise Hollandi
guse mõneti ookoondise senise84 päeva,
tamatult 2010.
le lootsile Ronald
Crystal Palace’is
Koemanile, misaasta detsembris, kui Amstertõttu too ameti
77 päeva.
dami Ajax valis
maha pani. Vabajust tema asendama alt läinud nenud töökohta pakuti seejärel
Martin Joli. Pukki pääsenud de paljudele, kuid lõpuks langes vaBoer alustaski fantastiliselt: ma- lik de Boerile, kes oli valmis isarulise hooaja teise poolega viis maa kutsele jaatavalt vastama.
ta klubi neljandalt kohalt meistKoeman oli selleks hetkeks
riks, ainsaks tõrvatilgaks meepo- tegelikult kogu raske töö ära teitis osutus karikafinaali 2:3 alla- nud ehk tüürinud oranjed pärast
jäämine Twentele.
kaht ebaõnnestumist taas finaalturniirile. Nüüd üritabki de Boer
Tipust algas aga allakäik
sellest kasu lõigata, kuid kriitiKuldmedal riputati de Boerile kute hinnangul baseerub kogu
kaela ka kolmel järgneval hoo- tema edu Koemani rajatud vunajal (2011–2014), pärast mida tegi damendil.
ta sammu tagasi ja piirdus kaks
Ent üleeile Ukraina vastu
aastat «kõigest» hõbedaga. 2016. näitas de Boer, et temalgi on
aasta maikuust pärineb ka legen- vutigurmaanidele oma roog serdaarne foto, kuidas juhendaja veerida. See polnud küll Michepettunult pead vastu aknaklaa- lini restoranile kohaselt garneesi surub, sest meistritiitel anti ritud, vaid meenutas pigem vatoona ise käest. Nimelt viigista- nas sööklas kulbiga serveeritati viimases voorus välja langenud vat hakklihasousti, ent lõppkokDe Graafschapiga.
kuvõttes loebki välimusest rohHiljem on de Boer öelnud, kem sisu. Ning Ukraina vastu oli
et sel päeval käis mingi saatus- toit maitsev!

I

Nähtav oli ka peakokk de
Boeri nägu, sest kui tavaliselt
on Hollandi koondise taktikaline
garneering näinud ette 4-3-3-formatsiooni ja marulist ründamist,
siis otsustas juhendaja vahetult
enne EMi minna kolmese tagalaliini rada.
Sel on mõistagi oma põhjus. De Boeri meelest pole Hollandil praegu lihtsalt kasutada
Marc Overmarsi ja Arjen Robbeni taolisi ääreründajaid või
Wesley Sneijderi ja Rafael van
der Vaarti suguseid mängujuhte, kes võiksid vastaste kaitseliinis segadust külvata. Küll on
tal aga mitmeid andekaid kaitsjaid, kelle potentsiaali kasutamata jätmine tundub peatreeneri jaoks rumalus.

Kaitse aitas ka rünnakut
Üks nendest tagalameestest on
Stefan de Vrij, kes tegutses de
Boeri käe all ka Interis, ning
tema sõnul soosib juhendaja süsteem tõesti keskkaitsjaid, kelle
ümber mängu üles ehitada. Ent
EMi eel nentis ka tema, et sellega harjumine vajab aega.
Seda oli näha ka kohtumises Ukrainaga. Tahtmata kuidagi Andrii Jarmolenko iluvärava
väärtust vähendada, sai see siis-

ki võimalikuks ainult hollandNõnda tegutsedes pakkus
laste kaitseprohmaka tõttu, sest Holland meile aga senise EMi
mingit survet West Ham Unite- kõige kaasahaaravama mängu.
di ründajale löögi hetkel ei aval- Sest kõrgelt survestades lasid
datud.
nad oma tagalas laiutada tühiDe Boeri eesmärk on muuta mikel, mida vastased said ära kakoondis taga kindlamaks, kuid sutada. Ukrainal tekkiski nõnda
Ukraina vastu oldi selle ase- momente, kuid väravad sündimel paremad ja võimekad hoo- sid lõpuks teistest olukordadest.
pis rünnakule minnes. Miks? Küll tasub siinkohal silmas pidaSest mõeldi kastist välja. Äär- da, et avamängus oli Hollandil
miste keskkaitspuudu vutiajajatena tegutsenud
kalliduselt
Taktikaliselt asja loo
Jurrien Timber ja
kolmas kaitsja
vaadates võis
Daley Blind tõuMatthijs de Ligt,
sid regulaarselt
keda kimbutas
tunduda, et de
väljaku kesktsookerge vigastus.
Boer on hulluks
ni ning äärel müS e e ga on
tanud Patrick van
de Boeril väljaläinud, sest
kul probleeme,
Aanholt ja Denzel
platsil võis aegDumfries olid äämida välja raaliajalt fikseerida
rekaitsjad vaid
da, kuid et alaoma positsiooniligrupis on nende
1-4-5-format
se nimetuse poovastasteks veel
siooni.
lest. Tegelikult
Austria ja PõhjaMakedoonia, siis
veetsid nad enamiku aja Ukraina väljakupoolel on tal ka aega, et hädadest enne
hullates.
play-off’i jagu saada. Ent isegi
Puhttaktikaliselt asjale kui see ei õnnestu, võib juhenotsa vaadates võis tunduda, et daja juba praegu kindel olla, et
de Boer on hulluks läinud, sest tal on rohkem pöidlahoidjaid kui
aeg-ajalt oli platsil võimalik fik- turniiri alguses. Sest avamängus
seerida 1-3-2-4-formatsiooni. Või näidatud kaootiline jalgpall oli
Georginio Wijnaldumi tõusude seksikas. Ning seks, nagu me täajal koguni 1-4-5-lähenemist!
napäeva maailmas teame, müüb.

Südameaparaadiga Hollandi kaitsja oli raske valiku ees
Taani koondislast Christian Erikseni tabanud
infarkt vajutab mõistetavalt pitseri kogu tänavusele EMile. Varem samamoodi südameprobleemidega hädas olnud Hollandi keskkaitsja Daley
Blind avalikustas pärast
kohtumist Ukrainaga, et
tal oli väga keeruline
pühapäeval väljakule
astuda.
«Sellel, mis laupäeval
juhtus, oli mulle väga
suur mõju. Tunnen
Christianit kui sõpra,
olukord on täiesti kohutav. Olles ka ise kogenud
südameprobleeme, oli
mul väga raske see

Kohtumine Ukrainaga oli Daley Blindile emotsioFOTO: John Thys / EPA / Scanpix
naalne katsumus. 
psühholoogiline takistus
ületada,» vahendas NOS
tagalamehe sõnu.
Olgu lisatud, et Blindile paigaldati 2019. aastal

südameaparaat, mis võimaldas tal vutikarjääri
jätkata, kuid aasta hiljem
tabas seadet ühes sõpruskohtumises tehniline

rike, mistõttu varises
hollandlane väljakul kokku. Hullem jäi toona siiski sündimata ning
tagantjärele on seadme
riket nimetatud anomaaliaks.
Amsterdami Ajaxi
mängumees jätkas:
«Mul oli väljakule tulemisega tõsiseid probleeme, aga olen enda
üle uhke, et sellega
siiski hakkama sain.
Kohe kindlasti kaalusin
võimalust mitte mängida. Mängupäeva eel oli
mul väga raske magama
jääda. Ületasin seega
enda jaoks tõsise
tõkke.»
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Kaia Kanepi püsib olümpiamängude kursil
Jarmo Jagomägi
reporter



E

ile läks lukku WTA edetabel, mille alusel pääsevad Tokyo suveolümpiamängudele 56 paremat tennisisti. Kvalifitseerumisreeglites leidub aga mitu olulist nüanssi, mis annab võimaluse suurimale spordipeole jõuda ka pingereas tagapool asuvatel sportlastel.
Kindlasti on olümpiapilet
taskus 29. reale tõusnud Anett
Kontaveidil. Kuigi Kaia Kanepi
langes Prantsusmaa lahtiste järel tabelis 11 positsiooni võrra,
77ndaks, pole temagi väljavaated
sugugi halvad. Miks? Sest igast
riigist pääseb Tokyosse vaid neli
tennisisti.
Eriti uhkelt hõivavad Eesti
teisest reketist pingereas eespool
kohti USA ja Tšehhi sportlased.
Kanepit edestab lausa 12 ameeriklannat ja kaheksa tšehhitari.
Lisaks on «üleliigne» üks venelanna ja võistluskeeldu kandev
ukrainlanna Dajana Jastremska.
OMi nimekirjast pudeneb hoobilt 14 mängijat.
Nõnda tõusebki Kanepi justkui 63. kohale. Seega tuleb endiselt loota mõne konkurendi loobumisele, ent sealgi pole kõik
mustvalge. Vaatamata edetabelikohale peavad olema täidetud
ka kindlad nõudmised: näiteks
teatud perioodil Fed Cupil koondise esindamine.
Muide, viimase punkti täitmisega oli probleeme ka Kanepil. Ta ei esindanud Eestit Fed
Cupil ei 2019. ega ka 2020. aastal, ent meie alaliidu palvel tegi
rahvusvaheline tenniseliit ITF
erandi. Nõnda võikski kogenud

• 1900 Charlotte Cooper
(Suurbritannia)
• 1908 Dorothea Douglass
(Suurbritannia)
• 1912 Marguerite Broquedis
(Prantsusmaa)
• 1920 Suzanne Lenglen
(Prantsusmaa)
• 1924 Helen Wills (USA)
• 1988 Steffi Graf
(Lääne-Saksamaa)
• 1992 Jennifer Capriati (USA)
• 1996 Lindsay Davenport (USA)
• 2000 Venus Williams (USA)
• 2004 Justine Henin-Hardenne
(Belgia)
• 2008 Jelena Dementjeva
(Venemaa)
• 2012 Serena Williams (USA)

Kaia Kanepi mängis olümpial juba 2004. aastal. Kas tänavu näeb teda taas suurel spordipeol? 

Tennis olümpiamängudel
Naiste üksikmäng
kuulus esimest korda
olümpiamängude
kavva 1900. aastal,
kuid lõplik positsioon
suurvõistluste
kalendris kindlustati
alles 1988. aasta Souli
mängudel.
Muide, senise 13
olümpiaturniiri jooksul pole võitja veel
kordunud, esikohad
jagunevad seitsme
riigi vahel.
Meistrite nimekiri
on väärikas. Näiteks
101 aastat tagasi
triumfeeris prantslan-

na Suzanne Lenglen,
1988 tõi Lääne-Saksamaale kulla Steffi
Graf, 2000 oli parim
Venus Williams, 2012
Serena Williams.
Endisi tippmängijaid
leiab olümpiavõitjate
seast teisigi, aga on
ka üllatajaid.
Heaks tõestuseks
olid 2016. aasta Rio
de Janeiro suvemängud. Tennisemaailma
šokeeris Puerto
Ricost pärit Mónica
Puig, kes oli suurel
slämmil vaid korra
jõudnud neljandasse

ringi ning WTA tabelis parimal juhul
olnud 27. kohal.
Eestit on seni
olümpial esindanud
kaks tennisisti. Kaia
Kanepi jõudis 2008.
aastal Pekingis üksikmängus kolmandasse
ringi, Maret Ani piirdus ühe partiiga.
Ateena mängudel jäi
Kanepi pidama samuti esimeses voorus.
Mõlemal olümpial
oldi võistlustules ka
paarismängus, kuid
võite siis noppida ei
õnnestunud.

Schicki keskväljalt löödud
värav üllatas ka fotograafe
Karl Juhkami

karl.juhkami@postimees.ee

jalgpall. Kui ukrainlane
Andrii Jarmolenko saatis pühapäeva hilisõhtul palli Hollandi koondise puuriluku Maarten Stekelenburgi valvatava värava ristnurka, arvasid tuhanded vutifännid, et EMi ilusaim
värav on löödud. Vähem kui 24
tundi hiljem oli see ilutabamus
aga unustatud, sest tšehh Patrik
Schick (pildil) tegi kohtumises
Šotimaaga midagi veelgi fenomenaalsemat, lüües värava praktiliselt keskjoonelt.
Viimati 1998. aastal suurturniirist osa võtnud šotlased olid
eilset päeva oodanud kaua, täpsemalt öeldes 8393 päeva. Pikk
ootus lõppes sealjuures eriti magusas paigas, sest
kohtumine tšehhidega toimus nende koduõuel: Glasgow’s asuval Hampden Parkil.
Sinna kogunenud 9847
vutifänni lasid oma häälel kõlada küll täiel rinnal, ent
võiduni see omasid ei aidanud.
Selle asemel tuli poolehoidjatel
hoopis kaks korda ahastusest
karjuda. Esimest korda vaigistas Schick kodupubliku 42. minutil, kui saatis peaga väravasse Vladimir Coufali tsenderduse.
Teist korda juhtus see 52. minutil, kuid siis asendus šoti fännide ahastus kärmelt Schicki tunnustava aplausiga.
Nimelt märkas Leverkuseni
Bayeri ründaja pärast omal poolel palli võitmist, et šotlaste puurivaht David Marshall on oma
väravast väga kaugele jalutanud,
mistõttu saatiski ta keskjoonelt

Naiste üksikmängu
olümpiavõitjad

Väravavaht David Marshalli püüd lööki tõrjuda lõppes v
 õrgus.


teele palve (loe: ülikauge löögi),
millele vastati. Schicki poolt pallile antud vint aina keris ja keris seda õiges suunas ning kuigi tagurdav Marshall üritas veel mänguvahendile meeleheitlikult järele
hüpata, maandusid võrgus nii pall kui ka kollkipper. Schicki tabamus
oli nõnda šokeeriv, et löögihetke ei suutnud kaamerasilma ette püüda isegi enamik
piltnikke.
«Juba avapoolajal silmasin, et ta (Šotimaa väravavaht
David Marshall – K. J.) käib vahepeal väravast päris kaugel.
Seega teadsin, et ta võib püsida kõrgel, ning kohe kui see
pall minuni jõudis, tõstsin pilgu, et näha, kus ta seisab. Kuna
ta oli väravast väljas, siis otsustasin proovida. Sellest tuli päris
kena värav,» lausus päevakangelane pärast kohtumist tagasihoidlikult. «EMi avamäng on
alati väga oluline ja mul on äärmiselt hea meel, et meil õnnestus võita.»

FOTO: Andy Buchanan / AP / Scanpix

Statistikagurmaanid suutsid
välja raalida, et kauglöök pandi
teele 45,44 meetri pealt ning viimase 40 aasta jooksul pole EMfinaalturniiridel nõnda kaugelt
veel skooritud. Kas tegemist on
ka Vana Maailma tšempioniaadi
ajaloo kaugeima tabamusega, jäi
eile veel segaseks.
Kui Schicki puhul jäi rekordiküsimus õhku, siis päeva teises kohtumises kirjutas Poola väravavaht Wojciech Szczesny oma nime koguni kahekordselt ajalooannaalidesse. Nimelt
sai temast õnnetult kombel –
posti lennanud pall põrkas vastu tema selga ja seejärel sisse –
EMide kõige kiirema omavärava autor ning ühtlasi esimene
puurilukk, kes EMil omavärava löönud.
See viimane võib protokolli
põhjal küll tõele vastata, kuid et
2004. aastal kombineerisid inglane Wayne Rooney ja šveitslane Jörg Stiel kahe peale sisuliselt üks ühele samasuguse tabamuse, siis meie anname selle autiitli hoopis puurilukk Stielile!

sportlane muude nõuete täitmisel Tokyos väljakule joosta.
Nii mõnegi Kanepist eespool
asuva mängija juures on samuti
märge, et nad pole koondisekohustust täitnud. Samas pole tegemist ametliku infoga, mistõttu
jäävad õhku küsimärgid. Lootust
tabelis üles ronida aga paistab.
Lisaks WTA pingereale pääsevad vabapääsmega Tokyosse
kaheksa tennisisti. Need jagatakse mandrite vahel ja varasematele olümpia- või suure slämmi
võitjatele.
Hiljuti 36. sünnipäeva tähistanud Kanepi on osalenud kahtedel suvemängudel. 2004 Ateenas
langes ta nii üksik- kui ka ka
paarismängus (koos Maret Aniga) avaringis. Neli aastat hiljem

• 2016 Mónica Puig
(Puerto Rico)

Pekingis õnnestus individuaalselt jõuda kolmandasse ringi.
«Enne kvalifitseerumist pole
põhjust otsustada. Eks vaatan,
kuidas plaanidesse sobib,» kommenteeris Kanepi Prantsusmaa
lahtiste järel võimalikku olümpial osalemisest.
Kontaveit tunnistas, et suur
spordipidu paistab huvitava
proovikivina. «Tokyo mull pidi
päris karm olema. Me ei tohi
teisi alasid vaatama minna ega
kellegagi kokku puutuda. Ma
pole olümpial käinud, aga see
pidi tavapärasest hoopis teistsugune kogemus olema,» märkis ta.
Kui mõlemad lõpuks olümpiale lähevad, avaneb Eestil võimalus osaleda ka paarismängus.

19

SPORT.
POSTIMEES.EE
Korvpall

Janari Jõesaar siirdub
Saksamaale
■ Eesti koondislane Janari Jõesaar
siirdub aastase vahe järel taas välismaale: ääremängija lõi käed Saksamaa kõrgliigas mullu 10. kohale platseerunud ja nõnda teisena playoff’ist välja jäänud Bayreuthi Mediga. «Pärast mitmeid aastaid Kalev/
Cramos on minu arust õige aeg astuda karjääris samm edasi. Saksamaa
kõrgliiga on väga tugev ja tiheda konkurentsiga liiga ja olen väga tänulik, et
Bayeruthi Medi annab mulle võimaluse oma oskusi siin näidata,» kommenteeris Jõesaar üleminekut.

Korvpall

MVP Jokic pudenes ühes
Denveriga konkurentsist
■ Korvpalliliigas NBA tagas esimesena koha läänekonverentsi finaalis Phoenix Suns, kes oli ööl vastu
esmaspäeva 125:118 üle Denver Nuggetsis ning võitis nelja võiduni peetud seeria puhtalt, 4–0. Tänavu NBA
kõige väärtuslikuma mängija mängija ehk MVP auhinna pälvinud Nikola
Jokicist sai nõnda viies MVP, kes playoff’is võiduta konkurentsist pudenenud. Varem on samasugune saatus tabanud Magic Johnsonit, Moses
Malone’i, Kareem Abdul-Jabbari ja
Wes Unseldi.
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Koroonaviirus võib kaaluda
sama palju kui õun
■ Teadlased on arvutanud välja
maailmas leiduva SARS-CoV-2 massi. Uurimine näitas, et kui kõik viirusosakesed ühtekokku koondada, jääks
nende kaal õuna ja väikelapse kaalu
vahepeale.
Rühm teadlasi arvutas hiljuti, et iga
nakatunud inimene kannab oma nakkuse tipul umbes 10–100 miljardit
SARS-CoV-2 üksikut osakest. Kasutades iga osakese massi ja hinnangulist
osakeste arvu, arvutasid nad, et nakatumise tipul kannab iga inimene
umbes 1–10 mikrogrammi viirusosakesi.
Arvestades, et maailmas esineb
korraga miljoneid nakatumisi, hinnatakse viiruse kogumass 0,1–10 kilogrammi vahele. Science Alert

TÜ teadlaste raamat aitab
patsienti koduses ravis
■ Tartu Ülikooli teadlaste äsja välja
antud raamat «Kui tervis läinud
käest» aitab paremini mõista sagedasemate haiguste
sümptomeid ning
tutvustab nende
leevendamiseks
või raviks kasutatavaid käsimüügiravimeid
ja koduseid raviviise.
Raamatu ühe
autori Daisy
Volmeri sõnul toetab raamat
patsientide suutlikkust end ise
ravida.
«Raamatu koostamisel oleme lähtunud Eestis kehtivatest ravijuhistest
ning turul olevatest ravimitest ja
ravimvormidest,» sõnas TÜ sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor Volmer.
PM Tervis

122 000

korda osutasid
tervishoiutöötajad
sel aastal eriarstiabi
kaugteel.
Halb rasv nüristab
tapjarakkude võitlusvaimu
■ Lõuna-Ameerikas Salki instituudis uuriti, kuidas nn halb rasv pärsib
T-rakkude rünnakuid vähi vastu.
Vähi kasvamiseks ja levimiseks
peab see vältima tuvastamist
immuunrakkude, eriti immuunkaitset
suunavate T-rakkude poolt.
Uurijad koos professor Susan
Kaechiga tuvastasid, et kasvajate
sisemine keskkond (kasvaja mikrokeskkond) sisaldab ohtralt oksüdeerunud madala tihedusega lipiide,
mida tavaliselt peetakse nn halvaks
rasvaks, ja T-rakkude tõhusus võib
nende rasvamolekulide «allaneelamisel» väheneda. Immunity/Medical
Xpress

Toimetaja Ene Kallas, tervis@postimees.ee

UNI ON OLULINE. Piiranguteta nutivabadus mõjutab tervist, sest see võib segi lüüa
unerütmi ja vähendada liikumisindu. Tuleks juurutada harjumust olla ilma nutivahendita.

Lapsed maksavad nutivabaduse
eest lõivu omaenda tervisega
Ly-Marleen
Tamme
reporter

E

lame ajal, kus andsime
nutimaailmale sõrme,
kuid see võttis terve
käe. Paljud noored
on nutimaailma tõttu kaotanud nii korraliku une
kui ka füüsilise aktiivsuse, nentis Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse tegevjuht ja psühholoog Kristi Raava. Ta andis soovitusi, kuidas lapsevanem saaks
olukorda paremaks muuta.
Tartu Ülikooli terviseteadlaste hiljutises uuringus selgus,
et Eesti lapsed liiguvad vabatahtlikult õues veel vähem kui
vangid. Põhjus on suuresti selles, et nutitelefonis saab põnevamalt meelt lahutada. Noorte grupivestlused saavad õige
hoo sisse alles hilisööl, see aga
ajab unerütmi sassi. Nii jäävadki Raava sõnul laste ja noorte
baasvajadused – uni ja liikumine – rahuldamata.

Nutivabadus on
nagu krediitkaart
«Tänapäeva lapsevanem ei saa
olla mugavustsoonis. Nutivaba- Psühholoog Kristi Raava soovitab
dus on nagu krediitkaart, me rahustavalt. 
oleme selle oma lastele lubanud.
Aga me ei ole rääkinud sellest, oleksid esimesed sammud? Siin
kuidas sedasama vabadust õi- tuleb kohe ära öelda, et suurt
gesti kasutada,» sõnas psüh- rolli mängib vanemlik eeskuju.
holoog. Samalaadse näitena liSelle asemel, et kurjustasas Raava, et pidev nutitelefo- da telefoni süvenenud lapsega,
ni kasutamine on nagu lapse lu- võiks talle pakkuda alternatiivbamine vanusepiiranguta peo- set tegevust. Koos tegutsemile, täpsustamata
sel on Raava sõkojutuleku kellanul suur mõju,
Nutivabadus on
aega.
samuti tugevdab
nagu krediit«Lapsevanesee lapse ja lapsemad peaksid envanema suhteid.
kaart, me oleme
dale esitama kü«A l u s t a d a
selle oma lastele
simusi: «Kas ma
võik s
heast
unest, mis on igatahan, et minu
lubanud, seletapäevase elu toilaps saaks isemata, millised
seisvalt hakkamimise alus. Kui
on piirangud
ma?», «Kas ma
noor organism
tahan, et minu
tunneb päeva
ja kuidas seda
laps oleks loov
jooksul unisust,
kasutada.
ja nutikas?»» Kui
siis on see selge
vastused on jaamärk, et ööuni
tavad, siis tuleks midagi muu- võiks olla pikem,» sõnas Raava.
ta. Piiranguteta netis surfama
Noored ja lapsed peaksid
harjunud lapsed võivad alguses kindlasti saama öö jooksul koküles näidata trotsi, kuid pike- ku kaheksa kuni üheksa unemas perspektiivis toovad reeg- tundi. «Telefoni on lapsel vaja
lid kasu.
äratuskellaks – niimoodi põhKui tahta hakata muut- jendavad lapsevanemad telefoma nutiharjumusi, siis millised ni olemasolu. Küll aga on va-

hakata nutimaailma asendama kokkupuudetega loodusega, mis mõjuvad ühtaegu nii huvitavalt kui
FOTO: Liis Treimann

nema kohustus laps koolipäeva
hommikul üles äratada,» rääkis
Raava. Telefon võiks jääda magamistoa ukse taga. Nii ei teki
kiustatust öösel Snapchati kontrollida või Instagrami piiluda.
Ühistele kokkusaamistele pühendatud üritustel, näiteks sünnipäevadel ja pühadel, ei peaks
nutitelefoni kasutama. See komme tuleks psühholoogi hinnangul välja juurida.

Ühised tegevused
murraks nutisõltuvust
Esimene samm selle poole võiks
olla telefonidest loobumine söögilauas, see võiks jääda kohaks,
kus vaadatakse üksteisele silma
ja räägitakse omavahel. Peale
selle soovitab Raava leida üks
ühine aeg, kus nutitelefonid ära
pannakse. See oleks aeg ühistele tegevustele, aeg, mil telefone ei kasutata. Näiteks üks
päev nädalas.
Liikumine on küll loomulik
osa elust, kuid mida aeg edasi,
seda raskem on leida põhjuseid,
miks minna lihtsalt jalutama

Kristi Raava
• Kristi Raava on psühholoog, kes hindab üle kõige loodust ja loomi.
Varasem koolipsühholoogi töökogemus Tallinna 32. keskkoolis näitas, et lapsed ja noored hindavad kodust õhkkonda tavalisele kabinetile. Raaval käis koolis kaasas nii vetelpäästekoer Rosin, merisead
kui isegi kana.
• «Usun, et looduses ja loomadega saadud kogemused on ehedad ja
mõjutavad meie arengut positiivselt. Usun sellesse, et õnnelik on inimene, kes saab olla see, kes ta on,» kirjeldas Raava looduse ja inimeste suhet.
• Raava on psühholoog, litsenseeritud loomaterapeut, savivälja terapeut, väärtusarenduste koolitaja ja Gordoni Perekooli koolitaja. Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus on välja kasvanud MTÜst Tasapisi Targemaks.

või välitingimustes sportima,
nentis Raava. Siinkohal kehtib
nii lastele kui ka täiskasvanutele sama soovitus: päevas võiks
liikuda vähemalt ühe tunni.
Raava soovitab lastel intensiivse liikumisega tegeleda kolm
korda nädalas, ühekorraga 130–
140 minutit. Tuleks kaaluda ka
varianti, kus laps saaks ise liigelda kooli, trenni ja kodu vahel. Neid lapsevanemaid, kes vii-

vad lapsed kooliukse ette, olenemata teekonna pikkusest, on päris palju.
Loodus- ja loomateraapiakeskuse eestvedajana peab Raava väga tähtsaks looduses liikumist. Ka seda võiks teha tund
kuni poolteist päeva jooksul.
Looduslikud helid, päikesevalgus ja looduskeskkond vähendavad ärevust, mõjuvad rahustavana.

Kuidas palavaga ohutult sportida?
Ilusad ilmad kutsuvad õue aktiivselt aega veetma ja sportima.
Vahel võib aga kuumus saada takistuseks.
Peamine meetod, kuidas organism püüab kuumas keha temperatuuri alandada, on higistamine. Higistamisega kaotame
aga palju vedelikku. Seetõttu on
väga tähtis tarvitada vedelikku nii enne kui pärast kehalist
koormust ja ka koormuse ajal.
Vedelikud, mida kuumuse
ajal juua, peaks kindlasti sisaldama naatriumi ehk lisatud soola.
Tarvita veesisaldusega toite. Palju vett sisaldavad näiteks
puu- ja köögiviljad (kurk, arbuus,
maasikad jne).
Söö ka veidi suurema soolasisaldusega toite.
Vedeliku tarvitamine on üli-

malt oluline siis, kui spordid
kauem kui 90 minutit. Pikemalt
sportides tuleb enne seda põhjalikult läbi mõelda, kuidas vedelikku manustada. Kui treenid ühes kindlas kohas, näiteks
mängid võrk- või korvpalli või
veedad aega välijõusaalis, siis on
vedelikku juua lihtne. Kui lähed
aga pikemale ratta- või jooksuringile, siis planeeri, kus ja millal on võimalik juua, näiteks rattasõidul kavanda marsruut nii,
et saad vajadusel pudelit täita.
Üldine soovitus on juua iga
15–20 minuti tagant. Tarvita vedelikku tihedalt ja väikestes kogustes. Janu teke ei ole aga sobiv
indikaator. Kui on janu, siis on
juba tekkinud vedelikupuudus.
Liigne vedeliku tarvitamine ei ole samas mõistlik. Orga-

nism suudab omastada maksimaalselt ligikaudu 1,2 liitrit vedelikku tunnis. Kui juua vedelikku liigselt, eriti vähese naatriumisisaldusega jooki, võib tekkida hüponatreemia ehk naatriumipuudus.
Kuidas hinnata, kas vedeliku
tarbimine on ikka piisav?
Vedeliku kaotuse tagajärjel
ei tohiks kehakaal alaneda rohkem kui kaks-kolm protsenti.
Seega on otstarbekas kuuma ilmaga sportides ennast enne ja
pärast koormust kaaluda, et leida enda jaoks õige vedeliku tarbimise režiim.
Tähtis on ka uriini värvuse hindamine hommikul. Uriin
peaks olema helekollane. Tume
uriin viitab vedelikupuudusele.
Sander Jürs, füsioterapeut

Nipid kuumusega
toimetulekuks
• Võistlusteks valmistudes tee
võistluseelne soojendus varjulises kohas. Jälgi, et sul oleks
käepärast külm jook. Enne
treeningut ja võistluse ajal on
otstarbekas kasutada mitmesuguseid keha jahutamise
meetodeid: külma veega immutatud rätiku või külmakoti
asetamine kehale, külma vee
pihustamine nahale (sprei
pudelist) jne.
• Heledate riiete kandmine. Heledad riided annavad kaitse.
• Vedelikud peaksid kindlasti sisaldama naatriumit ehk lisatud soola.

Kuulutused
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Su elutee liig lühikeseks jäi...

Mälestame armsat lapsepõlvesõbrannat

Erna Demidovat

Sa enam ei tule, Sind kuskil ei ole.
Jäi leinama rajatud kodu...

Langetame leinas pea armsa
töötaja

Hindrik Hiiemäe

Meeli Bellu

(sünd. Räni)
7. I 1953 Tartus – 6. VI 2021 Moskvas

Südamlik kaastunne lastele,
lastelastele, õele ja õelastele.

Sügav kaastunne õde Mallele kalli abikaasa
ning Laurile, Reedale ja Marile kalli isa kaotuse puhul.

lahkumise puhul.
Südamlik kaastunne Merlele ja
lähedastele.

Ellu, Kaja ja Anu perekondadega

Töökaaslased Elronist

Silva ja Marge peredega

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

Hüvasti, kauaaegne Tõrva lillepidude toetaja,
florist

Mare Kõks

15. VIII 1940 – 14. VI 2021

Hille Kangro

Leinavad omaksed.

Mälestab SA Tõrva kirik-kammersaal
ja avaldab sügavat kaastunnet lähedastele.

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552
7322.

Ärasaatmine 17. juunil kell 11 kodus
(Vahe 7, Rõngu).

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega...

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

Lahkus kallis abikaasa,
isa, vanaisa, vanavanaisa

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

Jaan Liivak

Silvi Pruks

17. X 1940 – 11. VI 2021

14. X 1931 – 12. VI 2021

Omaksed
Ärasaatmine 16. juunil kell 11
Tartu krematooriumi suures saalis.

Leinavad tütar, lapsed ja lapselapsed.
Ärasaatmine toimub pereringis.

Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Päev õhtusse jõudis
ja saabus vaikus...
Teatame kurbusega,
et on lahkunud

Hindrik Hiiemäe
22. X 1941 – 12. VI 2021

Omaksed
Ärasaatmine 19. juunil kl. 10.30
Tartu krematooriumi
väikeses saalis.

Mälestame kauaaegset
treeningukaaslast

Urve Kiviselga
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Velju Rammo võimlejate rühm

Aasta ringi müüa lõhutud küttepuid
koos veoga Tartus. Tel 514 8309.

pallaslaste jt eesti
kunstnike maale,
graaﬁkat, skulptuure
ning vanaaegset
mööblit, lauahõbedat,
portselani, ikoone,
raamatuid jm vanavara

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

Sügava kurbusega teatame
armsa ema ja vanaema

Helgi Toome

Maie Koopuu

25. XII 1936 – 12. VI 2021

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 20. juunil kell 11
Tartu Raadi kalmistu kabelis.

18. IV 1948 – 8. VI 2021

surmast.
Leinavad tütar perega ja poeg.
Ärasaatmine 17. juunil kell 15.30
Pärnamäe krematooriumis.

Avaldame kaastunnet
Jaak Kõrrele kalli ema

Ilona Kõrre
surma puhul.
Kolleegid
Tamro Eesti OÜ-st

Oma lahkunud kallist venda

Hannes Laasi
15. IV 1949 – 8. VI 2021

leinavad vend ja õde
peredega.

Raha kohe! Tel 554 6341

Ostan seisma jäänud T-150 traktori,
Saksa heinapressi ja GAZ või ZIL
kalluri, võivad vajada remonti. Tel
5604 0533.

Sel õitsval jaanikuul
sai äkki otsa kõik,
jäi kurvaks koduõu
ja tühjaks tuba...

Südamlik kaastunne Leidale ja
lastele peredega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

Jaan Liivak

Jaan Liivaku

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased Tartu
Ringtee Selverist

17. X 1940 – 11. VI 2021

Südamlik kaastunne abikaasa
Leidale ja lastele peredega.
Naabrid Kreegi 1, 2, 4, 6, 2a ja
Lemmatsi 3

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.
Katuste pesu ja värvimistööd. Tel
5638 8994.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis ema,
vanaema, õde

Avaldame kaastunnet
Leidale abikaasa

Mälestame südamlikku
naabrimeest

Jaan Liivaku

Jaan Liivakut

27. IV 1942 – 11. VI 2021

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Leinavad lähedased.

Hillar, Malle ja Helgi peredega

Vaike ja Ivika peredega

Maila Malmre

Ärasaatmine 17. juunil kell 13
Viljandi krematooriumis
Piiri tn. 1a.

Külmseadmete hooldus, remont ja
paigaldus. Info tel 5699 4427.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta
äravedu. Tel 5550 5017.
Katkes Sul elulõng, hella
mälestust me Sinust hoiame.

Tartu lasteaed Mõmmik kuulutab
välja konkursi: 1) logopeedi
ametikoha täitmiseks, 1,0; 2)
eripedagoogi ametikoha täitmiseks,
1,0. Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
palume esitada hiljemalt 10. VII
2021. a aadressil Mõisavahe 32
Tartu, 50708; mommik@raad.tartu.
ee. Info tel 746 1098, 746 1095.

Rita Metsis

15. V 1934 – 10. VI 2021

Mälestame head rühmakaaslast
ja sõpra. Tunneme kaasa
lähedastele.

Mälestame ja avaldame
kaastunnet lähedastele.
Tallinna Hiidlaste Seltsi liikmed

TPI 1958. a. lõpetanud keemikud

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused jäävad meiega...

Tartu linnavalitsus kehtestas Kastani
tn 48e ja Kastani tn 48f kruntide
detailplaneeringu. Planeeringuga
määratakse ehitusõigus kahe
ärihoone rajamiseks.

Rita Metsis

15. V 1934 – 10. VI 2021

Südamlik kaastunne, kallid Laura
ja Ülle, langetame leinas pea koos
teiega, kui jätate hüvasti armsa
vanaema ja ema

Silvi Pruksiga

Unustamatut

Elfriede Põldu

14. VI 1921 – 17. VII 2006

mälestavad
100. sünniaastapäeval
Anne ja Viivi perega.

Avaldame kaastunnet abikaasa
Adi Metsisele, tütar Riina Hindile
ja teistele lähedastele.

Mälestame kallist klassiõde ja
avaldame sügavat kaastunnet
kõigile lähedastele.
Tapa I keskkooli 1964. aastal
lõpetanud

Kallist tädi

Silvi Pruksi
leinavad
tädipoeg ja täditütar
peredega.

Surm? Kujutu kujutlus.
Veevool viib ära Su näo.
Üle tumma ja tumeda jõe tõuseb
lahinal lind.
Mida tean mina sest, elav,
ja kellelt ma küsin enam.
Kuidas sääl on? Vaid varje kõigest
mäletab hing. (Doris Kareva)

Sügav kaastunne abikaasa Enele
KÜ Gildi 8 elanike poolt

Guido Saare

11. XI 1926 – 11. VI 2021

Lahkus meie kallis

lahkumise puhul.

lahkumisest.

Ago Pärna

Teatame kurbusega armsa ema,
vanaema ja vanavanaema

Elli Saarna

Leinab tütar perega.

13. IX 1958 – 10. VI 2021

Henn Pai
29. V 1937 – 2. VI 2021

Viive Toode

Leinav perekond

15. V 1934 – 10. VI 2021

15. I 1946 – 9. VI 2021

Leinab abikaasa lastega.

Sügav kaastunne Jaanusele ja
Pillele kalli ema

ärasaatmisel.

Rita Metsis

Tiiu Pangsep

Adi sugulased peredega

Taimi ja Vaino, Liisa ja Vahuri
pered

Täname kõiki, kes olid meile toeks

Iga lahkumine on raske, iga
teelesaatmine on kurb.

surma puhul.
Marten, Katrin, Anton,
Krista, Margos, Eget,
Jaanus ja Marika

Nüüd Sul kaaslasteks tähed,
kuu ja päikene.

Viive Toode

19. VIII 1939 – 10. VI 2021

Mälestame endist alati
rõõmsameelset töökaaslast
kaubakontori päevilt. Sügav
kaastunne Pillele, Jaanusele ja
Aserile. Ljudmilla, Linda, Ljudmilla,
Leena, Niina, Marju, Helgi, Anja

Mälestame head sõpra

August Veberit
Sügav kaastunne
perekonnale.
Ene, Tarvo ja Hanka

Mälestame teekaaslast
dr.

Heldur Õigust
Sügav kaastunne
omastele.
Tallinna Reaalkooli 68. lend

Vaba aeg

Postimehest saad lugeda teatrite ja kontserdipaikade kavasid, vaata ka võrguväljaandest www.postimees.ee Reklaami broneerimine: Svetlana Perijainen, e-post: svetlana.perijainen@postimees.ee
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TEATER
RAHVUSOOPER
ESTONIA
Info ja piletite tellimine
E-P 10-17, tel 683 1210
Estonia kassa T-P 11-19.
Piletid müügil Piletilevis
ja Piletimaailmas.
www.opera.ee
16.06 kl 19

LUIKEDE JÄRV

Tšaikovski ballett
Dirigent: Risto Joost
Osades: Ketlin Oja, Cristiano
Principato, Ali Urata, Patrick
Foster, Ana Gergely, Lola
Howard jt
17.06 kl 19

KRAHV LUXEMBURG

Lehári operett
Dirigent: Lauri Sirp
Osades: Reigo Tamm, Janne
Ševtšenko, Jaak Jõekallas,
Kadri Nirgi, René Soom,
Juuli Lill jt
18.06 kl 19 Esietendus!

RAVEL:RAVEL „LAPS JA
LUMMUTISED“.
„HANE-EMA“

Prantsuse keeles
Dirigent: Kaspar Mänd
Osades: Robert Cross, Helen
Lokuta, Juuli Lill, Elina
Nechayeva, Mart Madiste ,
Danna Malõsko, Janne
Ševtšenko, Tamar Nugis, Priit
Volmer, Reigo Tamm, Olga
Zaitseva, Triin Ella, Maria Kais jt
19.06 kl 19

ANNA KARENINA

Kesleri ballett Šostakovitši
muusikale
Dirigent: Lauri Sirp
Osades: Anna Roberta, Jevgeni
Grib, Anatoli Arhangelski,
Nadežda Antipenko, Ketlin Oja,
Vitali Nikolajev jt
20.06 kl 12

RAVEL:RAVEL „LAPS JA
LUMMUTISED“.
„HANE-EMA“
Eesti keeles
Dirigent: Kaspar Mänd
Osades: Johannes Teder,
Helen Lokuta, Juuli Lill, Elina
Nechayeva, Mart Madiste ,
Danna Malõsko, Janne
Ševtšenko, Tamar Nugis,
Priit Volmer, Reigo Tamm,
Olga Zaitseva, Triin Ella,
Maria Kais jt

20.06 kl 17

RAVEL:RAVEL
„LAPS JA LUMMUTISED“.
„HANE-EMA“

Prantsuse keeles
Dirigent: Arvo Volmer
Osades: Nils Mailend, Karis
Trass, Aule Urb, Maria Leppoja,
Rafael Dicenta, Danna Malõsko,
Kadri Nirgi, René Soom,
Raiko Raalik, Heldur Harry
Põlda, Siiri Johanson,
Merje Uppin, Maria Kais jt

EESTI
DRAAMATEATER
Teatri kassa on avatud iga
päev (v.a riiklikel pühadel)
kl 11–19, telefon 680 5555.
Pileteid on võimalik
osta ka kodulehelt
www.draamateater.ee
ja Piletimaailma
müügikohtadest üle Eesti.

SUURES SAALIS
22.06 kl 19

EESTI MATUS

Andrus Kivirähk
Lav. Priit Pedajas, osades
Kersti Kreismann, Aleksander
Eelmaa, Tõnu Oja, Tõnu Kark,
Martin Veinmann, Ester
Pajusoo, Christopher Rajaveer,
Marta Laan, Merle Palmiste.

Endla Teater
suur saal
15.06 kl 19

KÕIKE HEAD,
VANA TORISEJA

Tuomas Kyrö, lav. Eili Neuhaus

ENDLA TEATRI
SUVELAVASTUS
Kassa tel 442 0666
Piletid Piletimaailmast ja
Piletilevist

www.endla.ee

Fortumi
katlamajas

Pärnus, Ringi 56
18., 19., 22., 25., 26., 27.06 kl 19
1., 2., 3., 4.07 kl 19
13., 15., 18., 19., 21., 25., 26.,
27., 28.08 kl 19

PÕRGUPÕHJA UUS
WANAPAGAN

väike saal
16., 17., 18., 19., 20.06 kl 19

MIKS JEPPE JOOB?

Ludvig Holberg,
lav. Hendrik Toompere

Vene 14a, Tallinn

25., 26., 27.06 kl 19

AUCASSIN JA
NICOLETTE

13. saj anonüümne autor,
lavastaja Maria Peterson.
Osades VHK Teatrikooli
23. lennu õpilased.

VANA BASKINI
TEATER

THEATRUM

Padise Kalju lava
1.07 kl 20

Theatrumi saal
17.06 kl 19

SEE LAPS

Autor Joël Pommerat, lavastaja
Maria Peterson, kunstnik Lilja
Blumenfeld. Osades: Rea Lest,
Indrek Sammul, Liina Olmaru,
Anneli Tuulik, Helvin Kaljula,
Tarmo Song, Kristjan Üksküla
või Risto Vaidla, Leonhard Sass
Taalmaa, Rauno Jonas Küngas,
Leene Vugts või Sesame
Feenstra

Ugala teater
www.rakvereteater.ee

Katariina kirik

A.H. Tammsaare
Dramaturg Ott Kilusk
Lavastaja Kaili Viidas

Piletite broneerimine
gruppidele tel 644 6889 ja
theatrum@theatrum.ee

Piletite tellimine
Rakvere Teatri kassast
E-R 10-19 tel 329 5444
ja tund enne etendust.

16., 19., 20., 22.06 kl 20

Piletid: Piletilevis, Piletimaailmas,
Circle K-s ja kohapeal.
www.vanabaskiniteater.ee

TALUPOJAD TANTSIVAD
PRILLID EES

RAKVERE
TEATER

Tallinn

Padise klooster

Viinistu
katlamajas

Andrus Kivirähk
Lavastaja Hendrik Toompere,
osades Tiit Sukk, Jüri Tiidus,
Ivo Uukkivi, Taavi Teplenkov,
Markus Luik, Kersti Heinloo,
Marta Laan, Liisa Pulk. Pianist
Johan Randvere või Jakob
Teppo.

Dominiiklaste
kloostri siseõu

18.06 kl 20

Piletid Piletimaailma,
Piletilevi müügipunktides
ja tund enne etendust
kohapeal.

16., 17., 19., 25., 26.06 kl 19,
20., 27.06 kl 16

Lavastust mängitakse kahes
koosseisus. Mõlemas
versioonis on etenduse õhtul
laval kõik XXX lennu
üliõpilased.

19., 20.06 kl 18

TABAMATA IME

EMTA lavakooli XXX lennu
diplomitöö
Autor Eduard Vilde,
lavastaja Lembit Peterson,
kostüümikunstnik Kätlin
Kangur, valguskunstnik
Helvin Kaljula

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Kihnu Metsamaa
pärimustalu
2.07 kl 20

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Kuressaare
Kaubamaja õu
3.07 kl 20

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Porkuni mõisa õu
4.07 kl 20

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Vihula mõisa õu
5.07 kl 20

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Pärnu Villa
Ammende õu
6.07 kl 20

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

Tel 666 2253, reklaam@postimees.ee

Aravete
Kangrumägi

KONTSERT

Pilistvere
Rahvamaja

Vahastu
kirik

ARMASTUS
MÄLUKAOTUSENI

XXIV
SUURE-JAANI
MUUSIKAFESTIVAL
ESITLEB:

21.06 kl 18

28.06 kl 19

7.07 kl 20

Pärnu Koidula
muuseumi õu
23., 24., 25.07 kl 19

KIHNU JENKA

Villa Ammende
aed
26.07 kl 19

Pilet 20 €. Piletid müügil
Piletilevis, Piletimaailmas,
Suure-Jaani kultuurimajas ja
tund enne algust kohapeal.

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Hüpassaare
rabasaarel

Paide Vallimägi

23.06 kl 03

KIHNU JENKA

Jaapani Taiko trummidel
Hele-Riin Uib ja Laura Välja,
Meelis Punder (flöödid),
ETV Tütarlastekoor ja
Aarne Saluveer.

29.07 kl 19

Põlva Intsikurmu
30.07 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Anija mõisa park
31.07 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Viljandi
Kirsimägi
1.08 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Laulasmaa spa õu
2., 3., 4.08 kl 19

KIHNU JENKA

Nabala mõisa aed
5.08 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Jäneda
Pulliteater
5., 6.08 kl 19
7., 8.08 kl 14
11., 12.08 kl 19
26., 27., 28.08 kl 19

ELEVANDI KÕRTS

Käina Padarimägi
6.08 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Haapsalu
promenaadi park
7.08 kl 19

METSAS EI KUULE SU
KARJUMIST KEEGI

Saarepeedi
Rahvamaja
21.06 kl 20

SUVE ALGUSE
KONTSERT

Tallinna trompetikvartett
Kavas: Gershwin, Nagle, Feil jt

XXIX RAPLA
KIRIKUMUUSIKA
FESTIVAL
26.06–11.07.2021

PÄIKESETÕUSUKONTSERT

MUUSIKUTE FOND
PLMF ESITLEB:
Info www.plmf.ee
Tel 510 0709

Tartu
Linnamuuseum
19.06 kl 18
Pavlo Balakin (bass-bariton) ja
Tiina Kärblane (klaver)
Kavas: Händel, Bach,
Tšaikovski jt

Rootsi-Mihkli
kirik

15.06 kl 15
Rakvere Muusikakooli õpilased
Kavas: Händel, Kuhlau, Grieg,
Tšaikovski, Schumann, Mägi jt

Jõgeva kirik

19.06 kl 14
Pavlo Balakin (bass-bariton) ja
Tiina Kärblane (klaver)
Kavas: Händel, Bach,
Tšaikovski jt

Vändra Martini
Kirik
20.06 kl 12.30

Rõngu Mihkli
Kirik
20.06 kl 18

HINGEMUUSIKA

Oksana Sinkova (flööt) ja
Liis Jürgens (harf)
Kavas: Bach, Piazzolla,
Kangro, Tüür

Info www.raplafestival.ee
Tel 51 00709

Rapla
Keskväljakul
26. juuni kell 12-17

FESTIVALI
MUUSIKALINE
PEREPÄEV

Välikohvik ja müügiala,
Raplamaa Noorteorkester,
konkursi Raplamaa Noor
Muusik võitjad, kogupere kino,
erinevad esinejad ja tegevused
lastele. Päeva juhib Pille Lill.

Rapla MaarjaMagdaleena kirik
26.06 kl 19

FESTIVALI
AVAKONTSERT

Tallinna Kammerkoor ja
Estonia Seltsi Segakoor
solistid Maria Listra (sopran),
Atlan Karp (bariton),
orelil Kadri Toomoja
dirigent Heli Jürgenson
Kavas: Faure Reekviem,
Schnittke, Pärt, Kõrvits jt
Pilet: 15/10
Kontserdile eelneb kell 18
vestlus-kohtumine peapiiskop
Urmas Viilmaga Rapla kiriku
aias

Märjamaa
Maarja kirik

ARMASTUSEL ON
METSALINNU SÜDA

Kristiina Ehin, Silver Sepp ja
Krista Citra Joonas
Kavas luule ja muusika
Pilet: 15/10

Rapla MaarjaMagdaleena
kirik
1.07 kl 19

KEELPILLIDE
SUVEAKADEEMIA
GALA

Keelpillikvartett: Kristina Kriit
(viiul), Mari-Liis Uibo (viiul),
Johanna Vahermägi (vioola),
Andreas Lend (tšello) jt
Pilet: 12/7

Vigala Maarja
kirik
3.07 kl 19
Atlan Karp (bariton),
Eve Neumann (saksofon)
Andreas Lend (tšello),
Jaak Lutsoja (akordion)
Kavas: Pertmann (maailma
esiettekanne), Piazzolla,
Quantz, Paulsson jt
Pilet: 12/7

Hageri kirik

Kontsert on pühendatud
Hageri koguduse 800.
aastapäevale
4.07 kl 19
Virgo Veldi (saksofon) ja
Ines Maidre (orel)
Kavas: Bach, Sibelius,
Kõrvits, Uusberg jt
Pilet: 12/7

Velise
kirik
8.07 kl 19

VOKAALANSAMBEL
ORTHODOX SINGERS

dirigent Valeri Petrov
Kavas erinevate rahvaste
vaimulikud viisid, Tšesnokov,
Šeremetev jt
Pilet: 12/7

27.06 kl 19

Järvakandi
Pauluse kirik

ETV Tütarlastekoor, dirigent
Aarne Saluveer
Kavas: Kreek, Uusberg, Tormis,
Hovland, Bojesen, Ehala jt
Pilet: 12/7

9.07 kl 19
Kadi Jürgens (mezzosopran) ja
Liis Jürgens (harf)
Kavas: Purcell, Händel jt
Pilet: 12/7

MU SÜDA, ÄRKA ÜLES

Meelelahutus

Toimetaja Tõnis Poom, toimetaja@postimees.ee

TÄNANE
HOROSKOOP

mürakarud

MALE

Edasi minna pole kuigi
kerge, sind ei taheta kuulda võtta. Pole mõtet peaga vastu seina
tormata, pigem mõtle välja uus
strateegia.

SÕNN

Inimesest, keda
armastad, on raske aru saada.
Ootad ehk, et ta end rohkem
avaks, ent kas sa ise oled loonud
selleks turvalise õhkkonna?

8

2021, Postimees, Urmas Nemvalts
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KAKSIKUD
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On oluline, et saaksid
piisavalt aega süvenemiseks, siis
märkad ka selliseid detaile, mis
kaaslastel kahe silma vahele jäävad.
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dilbert
ELBOONIA VIIRUS
ON KUJUNENUD
PANDEEMIAKS.

SEE, ET VIIRUS EI TAPA
HABEME JA VEIDRA
MÜTSIGA INIMESI, EI
TÄHENDA, ET SELLE
LASI LAHTI ELBOONIA.

ON SEE SIIS
ELBOONIAST?

JAH, AGA MA
JÄÄN OMA
MÕTTEKÄIGU
JUURDE.

hagar hirmus

•••
Juku on isaga esimest korda
kontserdil ja küsib: «Isa, miks
laulja mõnikord silmad kinni paneb?»
«Ta ei taha publiku piinatud nägusid näha,» vastab isa.

2. Daniel Gabriel Fahrenheiti (1686–1736) leiutatud elavhõbetermomeeter oli esimene täpne temperatuuri
mõõteriist ja tema nime kandev skaala esimene laialt
kasutusel temperatuuriskaala. Praegu on enamikus
maades kasutusel Celsiuse skaala, ainsa ametliku
skaalana on Fahrenheiti oma kasutusel veel vaid viies
riigis. Mis riikides?

5. 23. juulil 1989 lõppenud Tour de France on võidetud
kõige väiksema vahega. Tuuri võitja läbis 3267 kilomeetri pikkuse võistlusmaa ajaga 87 tundi 38 minutit
ja 35 sekundit ning edestas teiseks tulnud ratturit vaid
8 sekundiga. Kes olid selle tuuri kaks paremat?
Vastused: 1. Betti Alveri kirjandusauhinna luulekogu
«Electraumur» eest. Auhinna pälvib hingedepäevadevahelisel perioodil ilmunud silmapaistvaima ilukirjandusliku
debüütteose autor. 2. Ameerika Ühendriigid, Palau, Mikroneesia, Marshalli saared, Libeeria. Mõnes riigis (Ühendkuningriik, Bahama, Belize jmt) kasutatakse mõlemat, nii
Celsiuse kui ka Fahrenheiti skaalat. 3. «Falstaff». 4. Esimene Eesti iseliimuv postmark. 5. Gregory James (Greg)
LeMond (USA) ja prantslane Laurent Patrick Fignon
(1960–2010).

Laplane: «Noh, tooge siis üks
vaat!»

h

4. 14. septembril 2004 lasi Eesti Post käibele Lembit Lõhmuse kujundatud postmargi (tiraaž 1 000 000, nominaalväärtus 0,30 krooni), millel on kujutatud harilik
võilill (Taraxacum officinale). Mille poolest on see Suur
britannias Wolverhamptonis trükitud mark eriline?

akne

SUDOKU
www.sudoku.ee
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ristsõna
EKSISTEERIMA

AJAÜHIK

FOLKLOORNE
VARAVEDAJA

KOKKUPUUDE,
ÜHENDUS

VENE K
SIDESÕNA

NAISENIMI

EKSIMA,
PATUSTAMA
INGL K

VULKAANIST
VOOLAV
MAGMA

LUGUPEETUD

PEALINN
AAFRIKAS

ILMAKAAR

SÜNDMUS
INGL K

EHE,
KOLJEE

OLGUGI
ET

NÕRK
KLUSIIL
HELITEOS

RÕIVASUURUS

...AEG,
AJALOOPERIOOD

TEATUD
SPORTLANE

ROOMA
NUMBER
MÖÖNDUSSÕNA

ELANIK

MALE- VÕI
KABEMÄNGU
ALGUSOSA

KAHAR,
PUHMJAS
SILMAHAIGUS
SOOME
JOOKSUKUULSUS

OTSTARBEKUS

EKSIMUS
MUINASEHITISTE
ASUPAIK

NAISENIMI

OGAR

•••
Kõrtsmik: «Meil on vaadiõlu.»

g

3. Helilooja Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813–
1901) lemmikžanr oli ooper. Ta kirjutas 28 (mõnedel
andmetel 26) ooperit. Oma viimase ooperi kirjutas
Verdi William Shakespeare’i näidendi «Windsori lõbusad naised» ainetel. 9. veebruaril 1893 Milano La Scalas esietendunud ooperi nimikangelane on tüse, heasüdamlik alkolemb rüütel, kes pajatab oma kangelastegudest, kuid kes ei pea sõda vajalikuks. Temalt on tulnud ka väljend «kahuriliha». Mis ooper?

Oled suhteid arendades mänguline ja leidlik, see
toob sulle edu ja populaarsust.
Samas võib keegi sinu saadetud
signaale valesti tõlgendada.

Laplane: «Palun pott õlut!»

f

1. Täna saab 50-aastaseks paljude eestlaste lemmiknäitleja Taavi Eelmaa, kes on tuntuks saanud eelkõige oma
teatri-, tele- ja filmirollidega. 2020. aastal pälvis ta aga
ka ühe auväärse kirjandusauhinna. Millise?

KALAD

Professor küsib majandustudengitelt, milliseid finants-majanduslikke tagajärgi toob endaga kaasa müüja tegevus, kes
õllesse vett valab. Tudengid
mõtlevad tükk aega, siis kargab
üks püsti: «Kui õllesse vett panna, kasvab müügist saadav tulu
proportsionaalselt vee hulgaga
ja tõrjub õlle välja.»

e

MÄLUMÄNG

Ära tee pöördelisi käike, ära võta vastu suuri
otsuseid. Praegu on kõige tähtsam sisemise harmoonia säilitamine.

•••

d

mtü liivimaa mälu

VEEVALAJA

«Siis tuleb juba neljapäeval kohtuda.»

c

Eelmise ülesande lahendus: 1. c8(L)!

KALJUKITS

«Aga kui reedel sajab?» küsib
teine.

b

Erwin Gross – Probleemblad, 1979
Matt kahe käiguga

Sind ümbritsevad
mitmesugused inimesed. Jätkuks
sul vaid mõistust ja vaistu, et õigeid valikuid teha ja hoida just
neid, kes seda väärivad.

Üks sõber teisele: «Hästi! Kohtume siis reedel.»
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ernie

AMBUR

VALDO JAHILO
ANEKDOODID

à

2

Ära püüa oma tegelikke tundeid eitada ja maha suruda. Pole vaja oma emotsioone
karta, pigem proovi neid analüüsida.

Nii isiklikus kui
ka töises plaanis kipud enne tegutsema ja alles seejärel mõtlema. Arvesta sellega, et õnn on
muutlik.

ô

3

KAALUD

SKORPION Ei ole õige hetk
selleks, et suhet intiimsele tasandile viia. Kui keegi on sulle
meeldima hakanud, võta aega,
et teda tundma õppida.

à
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Oled riskialdis. Et võiduni jõuda, paned panuse ühele
kaardile, kusjuures ei pruugi päris täpselt aduda, mida kaotus
sinu jaoks kaasa toob.

NEITSI

à

6

VÄHK

LÕVI Sul on palju kogemusi,
mis annavad suuniseid selleks,
mismoodi praeguses olukorras
õigesti toimida. Sisetunnet tasub kuulata.

23

koostaja Margus Sööt

Koostanud Maria Angel,
www.eestihoroskoop.ee

Saturni ja Uraani kvadraat tekitab pinget. Väldi äkilisi
liigutusi, hoia meeles, et vanasse
kaevu ei tohi enne uue valmis
ehitamist sülitada!
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NASAAL

RIIK EUROOPAS

VEESÕIDUK

TAASKASVAN. ROHI

Saada ristsõna vastus aadressile
pmristsona@postimees.ee.
Õigesti vastanute vahel loosime
igal esmaspäeval välja Postimehe
digipaketi ligipääsu kaheks kuuks.

PORTUGALI LENNUFIRMA

KERGE
JALATS

NÄITLEJA
...VILI

MAHLAJOOK
MASSIÜHIK
TAGAVOKAAL

KELLA
KULGEMISE TUNNETUS
ENDINE
MALE
MAAILMAMEISTER

TUGEV
KLUSIIL
KARIKATURIST,
TEATRIKUNSTNIK,
1945-2019

Eelmise ristsõna õige vastus on
VIRSIKUPUU
Eelmise nädala võitja:
ALAR EHALA
Võitjatega võetakse ühendust.
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Eelmise ülesande
lahendus

Mänguõpetus
Sudoku on jaapani päritolu loogikamõistatus, millel on vaid üks
reegel: tühjad kohad tabelis tuleb
täita numbritega 1...9 nii, et üheski
reas ega veerus ega ka üheski tumedama joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Uuenda
tellimust!
Postimehe tellimiseks
piisab vaid telefonikõnest.
Telli Postimees telefonil 666 2525.

24 | Postimees, 15. juuni 2021
Euroopa
8–
11
m
/s

Vihmasagarad
lahkuvad ida poole

TALLINN
+18

NARVA
+20

RAKVERE
+19

Maile Meius

ilmateenistuse sünoptik

6–
11
m
/s

KÄRDLA

Skandinaavia keskosast LapimaaHAAPSALU
+17
PAIDE
+18
le jõudnud madalrõhkkond liigub
+20
edasi kirdesse. Niiske õhukeerise
lõunaserv ulatub Baltimaadeni
ja kostitab meid hommikupoolikul vihmahoogudega. PärastTARTU
lõunal lahkub suurem osa
PÄRNU
VILJANDI
+20
+18
+20
neist Venemaale ja õhtul taeKURESSAARE
vas selgineb kõikjal. Läänekaa+18
re tuul on mõõdukalt puhangu6–10 m/s
line ja õhk põhjamaiselt värske.
Täna on vahelduva pilvisusega
VÕRU
ilm. Mitmel pool sajab hoovihma,
VALGA
+20
+21
pärastlõunal saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul
Kolme päeva ilmaennustus
5–11, rannikul puhanguti 15 m/s,
õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur
Kolmapäev, 16.06 Neljapäev, 17.06
Reede, 18.06
on 16–21 °C.
+9/+24 �
+10/+28 �
Tallinn
+8/+22 �
Tartu
+6/+23 �
+9/+25 �
+12/+27 �
Narva
+8/+20 �
+8/+23 �
+12/+27 �
Pärnu
+9/+21 �
+11/+23 �
+13/+25 �
Päike
Kuressaare +10/+20 �
+11/+23 �
+13/+24 �
tõuseb loojub
Tallinnas 4.02
22.41
Tartus
4.05
22.22
Kärdlas
4.15
22.44

Maailm

Kõige soojem
ja kõige külmem

Bangkok
Canberra
Hongkong
Kairo
Kaplinn
Lagos
Los Angeles
Mumbai
New York
Peking
São Paulo
Tokyo

Tallinnas +31,2 kraadi (1964)
+1,7 kraadi (1928)
Tartus +32,7 kraadi (1876)
+0,1 kraadi (1965)

Kuufaasid

10. juuni 13.53
18. juuni 6.54
24. juuni 21.40
2. juuli 0.11
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18
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19
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20
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21
21
22
23
00
00
01
02

55 Terevisioon
05 Downton Abbey 2, 4
05 Terevisioon*
15 ENSV 8:
Kirjasõber*
45 Rannahotell 3, 3/7
30 Allo Allo!: jõulueri
20 Armastuse laps,
8/8 (Austraalia
2013)*
05 Kaadris: Vallatud
kurvid (ETV 2012)
25 Vallatud kurvid
(Eesti 1959).
Eksituskomöödia
55 Erakordsed
toidukohad 1, 2/4:
Edinburgh*
00 Õnne 13 2
30 Aktuaalne
kaamera
45 Eesti mäng 10, 10
15 Üle noatera 1, 2/6:
Narva referendum
45 Elu lugu: Juta
Lember
00 ENSV 8: Õppida,
õppida, õppida!
30 Üks ja ainus.
Tallinna Balletikool
00 Aktuaalne
kaamera. Ilm
25 Sport
40 Armastuse laps
2, 1/8 (Love Child,
Austraalia 2014)
25 Sõbrad muusikas.
Els Himma ja Tõnu
Naissoo
10 Varjude org 1, 2/6
(Happy Valley, Inglise
2014)
00 Eesti mäng 10, 10*
30 Rannahotell 3, 3*
20 Allo Allo!: jõulueri*
09 ERR.ee uudised
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06 00 Merevaade
Matverega 1, 12
06 30 Vana silla saladus
5, 1159*
07 30 Mägidoktor 2, 3*
08 30 Köök 3, 8
09 00 Õhtu parimad
palad
10 00 Viimane võmm 1, 9*
11 00 Gilmore’i tüdrukud
4, 11: Kisa ja kära
12 00 Naabriplika 8, 7*
13 00 Žiguliga isamaal, 2*
13 30 Alo 1, 2*
14 00 Pilvede all 17, 247
14 55 Postimehe uudised
15 00 Vana silla saladus
5, 1160
15 55 Postimehe uudised
16 00 Keelatud vili 2, 95
16 55 Postimehe uudised
17 00 Mägidoktor 2, 4:
Kehvad lood
17 55 Postimehe uudised
18 00 Naabriplika 8, 8:
Esna peab blogi
19 00 Suvereporter
20 00 Kolm naist
Karavanis, 3
21 00 Viimane võmm 1,
10: Hoolitsetud surm
22 00 Krimi.
Politseisaade
22 30 Kaitseingel on
langenud (USA 2019).
Põnevusmärul
01 00 Dr House 2, 13:
Väline ilu
01 50 Köök 3, 8*
02 20 Batman vs
Superman: Õigluse
koidik (USA 2016)*.
Fantaasiamärul
04 40 Kodus ja võõrsil
32, 7415
05 05 Suvereporter*

06
08
08
08
09
10
11
12
13
15
16
16
17
19
19
20
21
22

00
01
02
03
04
04
05

10 Lasteka hommik
05 Top Shop
25 Seitsmesed
55 Suvised
Seitsmesed*
50 Joel Ostrati suur
õhtusöök 4, 11*
55 Armastuse ahelad
1, 11*
55 Läbi suve Taaviga
1, 7*
25 Kaks kanget LIVE
2, 1
55 Kättemaksukontor
20, 5: Stressipallid, 1*
00 Minu köök on
parim 9, 13
15 Vaprad ja ilusad,
8512
50 Armastuse ahelad
1, 12
55 Joel Ostrati suur
õhtusöök 3, 1
00 Seitsmesed
30 Suvised
Seitsmesed
25 Kättemaksukontor
20, 6: Stressipallid, 2
30 Läbi suve Taaviga
1, 8
00 Visa hing 3 (USA
1995). R: John McTiernan. O: Bruce Willis,
Jeremy Irons, Samuel
L. Jackson. Märul
45 Politseipere 9, 6
50 Hawaii 5-O 8, 22
35 Kättemaksukontor
20, 6: Stressipallid, 2*
35 Läbi suve Taaviga
1, 8*
05 Seitsmesed
35 Suvised
Seitsmesed
20 Joel Ostrati suur
õhtusöök 3, 1*

Täna POSTIMEES TV eetris
Tallinn Tartu mnt 80, 10112 Tallinn, tel 666 2202
Tartu Ülikooli 2a, 51003 Tartu, tel 739 0300
Vastutav väljaandja ja peatoimetaja Marti Aavik
Peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap
Peatoimetaja asetäitja Kalev Korv
Peatoimetaja asetäitja Heili Sibrits

Amsterdam
Ateena
Barcelona
Belgrad
Berliin
Bern
Bratislava
Brüssel
Budapest
Bukarest
Dublin
Helsingi
Kiiev
Kopenhaagen
Lissabon
Ljubljana
London
Madrid
Minsk
Monaco
Moskva
Oslo
Pariis
Peterburi
Praha
Reykjavik
Riia
Rooma
Sofia
Stockholm
Varssavi
Viin
Vilnius
Zagreb
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07 05 Doktor imetegija
1, 5*
08 00 Gilmore’i tüdrukud
4, 11: Kisa ja kära*
08 55 Top Shop
09 10 Kodus ja võõrsil
32, 7414*
09 40 Kardashianid 13,
9*
10 35 Soodsad
sööginaudingud 2, 3
11 45 Poissmees
paradiisis 4, 4*
13 35 Betty New Yorgis,
77
14 35 Trennispikker 1, 19
15 05 Born to Be Blue:
Chet Bakeri lugu
(Inglise-Kanada
2015)*. Eluloodraama
17 00 Doktor imetegija
1, 6
18 00 Gilmore’i tüdrukud
4, 12: Pereasi
19 00 Kodus ja võõrsil
32, 7415
19 30 Sõbrad 1, 12: Kas
teile maitseb lasanje?
20 00 Mida teha, kui on
keha? 2, 9
21 00 Khloe Kardashianiga püssiks 2, 8
21 55 Poissmees
paradiisis 4, 5
23 45 Kardashianid 13
00 35 Seks saatis mu
EMOsse 2, 4
01 25 Pühademõrvad 2, 1
02 05 Suvemaitsed Guy
Turlandiga, 2
02 30 Betty New Yorgis*
03 15 Tagastada saatjale
(USA 2015). O:
Rosamund Pike, Nick
Nolte. Põnevik
04 40 Postimees.ee

13.00

� +21
� +22
� +28
� +25
� +24
� +28
� +26
� +25
� +26
� +21
� +19
� +19
� +25
� +18
� +30
� +25
� +24
� +34
� +23
� +24
� +25
� +20
� +29
� +20
� +28
� +9
� +21
� +26
� +19
� +20
� +25
� +27
� +22
� +25
� +32
� +11
� +29
� +32
� +17
�+30
� +37
� +28
� +22
� +28
� +18
� +27

PALJU ÕNNE
Marta Oja 80, levilaulja
Peeter Pere 64, kunstnik ja arhitekt
Lauri Laubre 60, muusikaärimees
Taavi Eelmaa (pildil) 50, näitleja
Ülo Pikkov 45, animafilmirežissöör
Jaanika Juhanson 44, teatripedagoog
ja -lavastaja
Igor Habal 35, mälumängur

Nimepäev: Viit, Viido, Guido, Kuido
ajalugu

Aktus rahvuslikul leinapäeval
Pühapäeval, mis kujunes
eesti rahva leinapäevaks ja
küüditatud rahvuskaaslaste mälestamispäevaks, olid
juba varahommikust alates Tallinnas langetatud
lipud poolde vardasse.
Tänavail oli tavalisest
vähem liikumist ja võis
näha rohkesti inimesi, kes
vaikseks mälestamiseks
külastasid hommikupoolel
kirikuid, kus peeti vastavasisulisi jumalateenistusi.
Suurem mälestusaktus
toimus «Estonia» kontsertsaalis. Poodiumi kummalegi äärele olid asetatud
eesti trikoloorid leinakrepis. Täpselt kell 10 saabusid aktusele kindralkomissar K. S. Lietzmann ja Eesti
Omavalitsuse juht dr. H.
Mäe koos Kindralkomissariaadi juhtivate isikutega ja
Eesti Omavalitsuse direktoritega. Saabujaid tervi-

tas publik ülestõusmisega.
Aukülaliste hulgas oli näha
rohkesti Saksa sõjaväe ja
Tsiviilvalitsuse ning Eesti
Omavalitsuse ning seltskonna esindajaid.
Aktus algas ringhäälingu
suure sümfooniaorkestri
ettekandega. Priit Nigula
juhatusel mängis orkester
Eugen Kapp’i avamängu
«Kalevipoeg». Tallinna
Meeslaulu Seltsi meeskoor A. Karindi juhtimisel
laulis kolm laulu: K. A. Hermanni «Isamaa ilu hoieldes», E. Võrgu «Ma lillesideme võtaks» ja M. Härma «Viimse veretilgani».
Kõnetooli astus Eesti
Omavalitsuse juht dr. H.
Mäe. Rahvas ja koor laulsid nüüd spontaanselt
Eesti rahvushümni, mille
viimase salmi ridadega ka
dr. Mäe alustas oma kõne.
Postimees 15.06.1942

TÄNA: POSTIMEES.EE
vahendab teateid Brüsselist
NATO tippkohtumiselt, kust
oodatakse tähtsaid otsuseid.
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07 00 Spordihullud 1,
5–6*
08 00 Suvereporter*
09 05 Tallinna uudised*
09 20 Kelgukoerad.
Hooaja viimane osa!*
10 20 A-Rühm 2, 6–7*
12 15 Naistevangla 5, 7*
13 15 Reisisell 4, 3
13 45 Reis maailma
südamesse (Journey
to the Center of the
Earth 3D, USA 2008)*.
R: Eric Brevig. O: Josh
Hutcherson, Brendan
Fraser. Seiklusfilm
15 40 A-Rühm 2, 8
16 40 A-Rühm 2, 9
17 40 Kelgukoerad
18 45 Tallinna uudised
19 00 Kontor 7, 1–2*
20 00 Guntheri tapmine
(Killing Gunther, USA
2017). R: Taran Killam.
O: Taran Killam, Bobby
Moynihan, Arnold
Schwarzenegger.
Märulikomöödia
21 55 Naistevangla 5, 8
22 55 Kontor 7, 3: Andy
etendus
23 20 Kontor 7, 4:
Seksuaalkasvatus
23 45 Suvereporter*
00 45 Spordihullud 1, 7
01 15 Spordihullud 1, 8
01 45 Lagle rännakud
(Eesti 2016). R: Jaan
Kolberg, Meelika
Lehola. Dokfilm
03 05 Postimees.ee

07 00 Lastesaated
08 20 Peeter Paani uued
seiklused*
08 45 NOVA*
09 00 Zombi Lars*
09 15 Bobby ja Bill*
09 30 Jeti lood
09 35 Mina ja Miia
10 00 Eesti lipp Mustale
merele, 2
10 30 Oma kodu, 6/8
11 00 Perekonnakroonika, 12
12 00 Töörööbikud, 10
12 30 Sadam otsib
meremeest, 2/7:
Kaunissaare Soomes
13 02 ERR.ee uudised
15 30 Operatsioon Ai, 7
16 00 Beni ja Holly väike
kuningriik
16 10 Piraaditar ja
Capitano
16 20 Džungliässad
16 30 Bobby ja Bill
16 45 NOVA
17 00 Zombi Lars
17 15 Väike printsess
17 25 Kui ma oleksin
loom: Hüään
17 30 Rebased ja mägrad
17 45 Põrsas Peppa
17 50 Lammas Shaun
17 55 Peeter Paani uued
seiklused
18 20 Aktuaalne
kaamera (viipekeeles)
18 30 Jalgpalli EM EURO
2020. Ungari –
Portugal
21 00 Jalgpallistuudio, 5
21 30 Jalgpalli EM EURO
2020. Prantsusmaa –
Saksamaa
00 20 McMaffia 1, 4/8
01 26 ERR.ee uudised

06 00 Power Hit Radio
07 20 Seitsmesed
07 55 Suvised
Seitsmesed
08 55 Simpsonid 26, 13*
09 25 Maailma
naljakaimad videod
09 55 Kutsuge Cobra 11*
11 00 Seitsmesed
11 30 Täiuslik taparelv
(Hispaania-RootsiUSA 2016)*. Märul
13 20 Maailma
naljakaimad videod*
13 45 Top Shopi
eripakkumised
14 00 Kas Sina oled see
õige? 8, 7*
15 00 Tähevärav SG-1
10, 18: Peresidemed
16 00 Tenerife 1, 4
17 00 Kutsuge Cobra 11
25, 7: Sulgemine
18 00 Soome parim
autotuunija, 41
18 30 Suure paugu
teooria 12, 17*
19 00 Simpsonid 26, 14
19 30 Perepea 10, 19
20 00 Suure paugu
teooria 12, 18
20 30 Teekond (USA
2009). R: Michael
Meredith. O: Justin
Timberlake, Ted
Danson. Komöödia
22 25 Perepea 10, 19*
22 55 OTSE: Hispaania
korvpalli kõrgliiga.
Finaalseeria 2. mäng
01 10 Tenerife 1, 4*
02 10 Elu keset linna 1
02 30 Seitsmesed
03 00 Suvised
Seitsmesed
03 50 Power Hit Radio

06 00 Ärataja
10 00 Kuku muusika
10 30 Nädala raamat
10 45 Järjejutt
11 00 Spordireporter
12 00 Raadioekspress
13 00 Fookuses
14 00 Saade
16 45 Ruupor
17 00 Päevapilk
18 00 Kuku muusika
18 30 Nädala raamat*
18 45 Järjejutt*
19 00 Etnoscoop
20 00 Spordireporter*
21 00 Fookuses*
22 00 PoliitikaGuru
Öine korduste vöönd*
23 00 Saade*
02 00 Raadioekspress*
03 00 Spordireporter*
04 00 Etnoscoop*
05 30 Järjejutt*
05 45 Nädala raamat*

05 30 Vikerhommik. Eisi
Mäeots ja Toomas
Luhats
10 05 Huvitaja. Brent
Pere
11 30 Järjejutt. Sten
Marsingi salk, II
12 00 Keskpäevased
uudised
12 10 Uudis+. Mirko
Ojakivi
14 05 Reporteritund. Arp
Müller
15 00 Pärastlõunased
uudised
15 10 Kauamängiv
16 05 Sten Teppan
18 00 Päevakaja
18 45 Laste lood
19 05 Reporteritund*
20 05 Sport
20 45 Õhtujutt lastele
21 05 Käbi ei kuku...*
22 05 Sport
22 30 Järjejutt*
23 00 Õhtujazz*
00 00 Heli nälg*
01 00 Huvitaja*
01 55 Öömuusika

00 00 Nokturn
07 05 Klassikahommik.
Marius Peterson. Ärka
koos hea muusikaga!
08 45 Hommikumäng
09 10 Lihtsalt nostalgia
10 05 Veemuusika
11 05 Album. Taani
Keelpillikvartett.
PRISM III (ECM 2021)
12 00 Uudised
12 10 Kaleidoskoop. Kirju
muusikavalik
13 05 Delta. Lisete Velt.
Kultuurimagasin
toob keskpäevase
kuulajani sündmusi ja
uudiseid, vaatenurki ja
muljeid.
15 00 Uudised
15 10 Luuleline suvi
16 30 Jutujärg. Ise idas silmad läänes, 1. Katkendeid Artur Adsoni
mälestusteraamatust
“Ise idas - silmad läänes” loeb Andres Ots
17 05 Da Capo.
Sissejuhatus
populaarse klassika
võlumaailma
18 00 Päevakaja
18 20 Kella-6-džäss
19 05 Kontserdisaalis.
Joseph Haydn.
Oratoorium
“Loomine”
21 00 Nyyd-muusika.
Hildur Guðnadóttiri
originaalmuusika
filmile “Joker”.
Originaalmuusika
filmist “Joker”
(Warner Bros., 2019)
22 05 Fantaasia. Tiit
Kusnets

«Otse Postimehest»

Uudiste ja uuriv toimetus Georgi Beltadze, uudised@postimees.ee, 666 2180
Majandus Kaja Koovit, majandus@postimees.ee, 666 2180
Arvamus Martin Ehala, arvamus@postimees.ee, 666 2264
Välisuudised Evelyn Kaldoja, valis@postimees.ee, 666 2252
Kultuur Hendrik Alla, kultuur@postimees.ee, 666 2202
Sport Henry Lääne, sport@postimees.ee, 666 2202
Foto- ja videotoimetus Erik Prozes, foto@postimees.ee, 666 2202
Postimees Nädal Heili Sibrits, nadal@postimees.ee, 666 2202

Reklaam reklaam@postimees.ee
Tallinnas tel 666 2253
Tartus 739 0383
Kuulutuste vastuvõtt
Tallinnas Tartu mnt 80 infolauas E, T, K, R kl 10-15
veebis kuulutus.postimees.ee
Tartus Ülikooli 2a, E–R 9–17, (lõuna 13–13.30),
tel 739 0397

Tellimused ja kojukanne E-R 8–17, L 8–12
Telefon 666 2525, levi@postimees.ee
Tellimine välismaale 641 1753

Väljaandja AS Postimees Grupp
Isikuandmetega seotud küsimustes palume pöörduda
aadressil: isikuandmed@postimees.ee

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega
retsenseerita. Kõik ajalehes Postimees ja tema lisades
avaldatud artiklid (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel
või religioossel teemal) on autoriõigustega kaitstud teosed
ning nende reprodutseerimine, levitamine ja edastamine mis
tahes kujul on ilma ASi Postimees Grupp kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda
Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel 646 3363.
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