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Hind alates
Metallikvärv

9.

KUUMAKSE ALATES

99

€/

12 111 €
Pikendatud tehasegarantii
5 aastat või 100 000 km

((P)

Aust

Volkswagen Polo.

Kingituseks talverehvid

Talvepakett soojendusega esiistmed
ja esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus
-

v
�
Volkswagen

Tegemist on Volkswagen Leasinguga, kus liisingteenuse pakkujaks on AS DNB Pank. Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,61% aastas järgmistel näidistingimustel: sõiduki hind on koos käibemaksuga 12 111 eurot, lepingu periood
60 kuud, sissemakse 20%, jääkväärtus 36% (krediidi summa 9 688,80 eurot), aastane intressimäär 1,9% 6 kuu Euribor (21.12.2015 oli 6 kuu Euribor -0,041%, lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda 6 kuu järel ja negatiivse
baasmäära korral kohaldatakse baasmäärana 0%), lepingutasu 190 eurot. Arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ning liiklus- ja kaskokindlustuse aastamaksete suurust. Krediidi
kogusumma on 10 441,60 eurot. Tutvu tingimustega www.dnb.ee ning vajadusel konsulteeri liisingteenuse pakkujaga. Saamaks rohkem infot Volkswagen Leasingu pakkumise kohta, võtke ühendust Volkswagen! edasimüüjatega.
Kütusekulu kombineeritud tsüklis 3,6-4,8 1/100 km; C02 heitmekogus kombineeritud tsüklis 93-109 g/km.
+
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Piimatootjast juustumeistriks
Hoolivus…

Juust

Loomast loodud.
Meie loomad on meile õpetanud hoolivust, siirast ja
tingimusteta. Ükskõik, miks või mis

iga piima unistus

Juustuks saab vaid väga kõrge kvaliteediga piim. Selleks oleme üle
vaadanud oma loomade söötmise
ja pidamistingimused. Kogu prot-

on sinuga

kaasas, astu looma juurde ja vaata tema hoolivust. Ta näi-

tab oma lõputut siirust ja usaldust.
Toetades end sinu vastu, näitab,
kuidas sa pead toetama ennast ja
teisi inimesi. Ta lohutab sind oma

sessi jooksul keskendume piima
käitlemisele, stteeme kõik selleks,
et juustuvanni jõuaks terve struktuuriga piim. Terve piimaliini peale on meil vaid üks piimapump, mis
piima edasi lööb.
Praegu toodameklassikalist
Gouda tüüpi juustu pastöriseeritud lehmapiimast. Selleks koolitasime end Hollandi juustumeistrite käe all. Kasutame hollandi bakterkultuure juuretisena, laap ning
juustud küpsevad hollandi vaaba

rahuliku hingamise ja suure turvalise kohalolekuga. Õigel hetkel müksab ta su minekule.
Ja ma lähen. Lähen teadmise

ja tahtmisega anda edasi kestvat
hoolivust. Viin värske piima juustukotta ja teen juustuks. Hoolivusega. Mõeldes lehmale, kes andis
piima ja inimesele, kes sööb juustu.
Iga päev juustu keerates ma hoolitsen iga juustukera eest. Õigel
hetkel jõuab ta järgmise inimeseni.
Ma ei tunne teda ehk praegu veel,
kuid tean, et ta saab osa turvalisest hoolivusest. See on juustus.
Nooremas ja vanemas. See avaldub
värvis ja maitses. Juust sulab suus,
hoolivuse ja hoituse tunne valguvad mööda ja ümber keha.

–

lias. Käesoleva aasta suvel alusta-

Elame ja toimetame oma Mummudega* Tartumaal, Kambja vallas. 18 aastat tagasi alustasime 20
lehmaga. Nüüd on laudas lüpsilehmi 180. Oleme koos oma loomadega kasvanud ja arenenud. Veidi
enam kui aasta tagasi saavutasime
kindluse, et oleme võimelised jagama oma vastastikkust hoolivust

loomadega ka teistele inimestele. Alustasime meierei rajamisega.
Käisime õppimas Hollandis ja Itaa-

sime juustu valmistamisega. Meie
juustukojas valmib hetkel klassikaline Hollandi tüüpi juust. Laager-

dusaeg annab erinevad maitsed ja

elamused.
Me soovime anda inimestele
edasi juustuga teadmise ja kindlustunde, et kodumaine toit on valminud suure hoole ja armastusega. Sellesse on pandud loomade
hoolivus inimestest ning inimeste
hoolivus loomadest ja teistest inimestest. Meie igapäev on loomast

loodud.

all.

Gouda juustu
liigitatakse vanuseliselt:
•

Noor juust (4 nädalat)

•

Noor laagerdunud juust

Noor, pretensioonitu juust valmib
nelja nädalaga. Paarikuune juust
annab aimu kujunevast isiksusest.
Pooleaastane juust aga juba sooviks valida kaaslasi, samas jätab
võimaluse suurema seltskonna
moodustumisele. Veelgi vanemad
juustud on isepäisemad ja eeldavad isiklikku lähenemist. Laagerdumine toob vanemates juustudes
esile karamellisust ja pähklisust ja

sobibkasutamiseks erinevate toitude lisandina ja ka iseseisva toiduna.
Huvi korral saab alati tulla vaatama, kuidas me juustu teeme.
*

(8–10 nädalat)
•

•

Mummudeks kutsume üldise hel-

litusnimega oma lehmi. Tegelikult
on neil igaühel ka oma nimi.

Laagerdunud juust
(16–18 nädalat)
Kaua laagerdunud juust

(7–8 kuud)
•

•

Vana juust (10–12 kuud)

Väga vana juust (alates 12 kuud
ja vanem juust).

Täpsemat infot on võimalik leida: www.andrefarm.ee

armastus
esimesest silmapilgust
–

Sievers

vodka sündis esi-

mesest silmapilgust alguse saanud armastusest. Esivanemate retsepti järgi loodud jook on mõel-

dud maitseelamust ootavatele

inimestele ja on suurepärane
esindusnaps maitsva toidu ning

toreda seltskonna juurde.
“Minu esimene kokkupuude ted-

remarana märjukesega oli naise
vanavanemate kuldpulmas, kus
nende perekonna legendaarne
jook lauale toodi. Olin veidi skeptiline, kuid juba pärast esimest
pitsi teadsin, et seda elamust ei
saa hoida ainult endale, vaid tuleb
anda edasi ka teistele,” räägib Viinakoda OÜ asutaja Marek Mettas.
Saanud vanaisalt nõusoleku ja
heakskiidu, tegeles ta neli aastat joogi maitse õigeks timmimisega, otsis võimalusi selle tootmiseks ja turustamiseks, pani koos
kujundaja Merilin Kukega paika
pakendi disaini ning otsis mõttekaaslaseid, kellega koos tedre-

marana juurega maitsestatud viina turule tuua. Nüüd on toode valmis ning seda valmistatakse ASis
Valtu Vein parimast Eestis destilleeritud Moe piiritusest.
Sievers on suunatud maitseelamust ootavale inimesele ning üllatab eelkõige oma lihtsa ja erilise maitsega. Joogile annab süga-

va punakaspruuni värvuse, nauditava aroomi ja maitse üksainus
taim tedremarana juur ehk ladina keeles Potentilla Erecta. Viinale ei ole lisatud suhkruid ning selle meeldiv järelmaitse püsib kaua.
Joogi nimi tuli Mettasele kuuluva
Kasti mõisa ühe kunagise omaniku Karl Sieversi nimest ning ka
pudeli sildil on kujutatud Kasti valitsejamaja. Mettase jaoks oli oluline, et nimel oleks oma ajalugu,
mis sobiks viinaga kokku. On ju
tedremarana viin samuti meie vanarahva pärand.
–

Sievers vodka on suurepärane
kingitus ning sobib ideaalselt pa-

suks, andes rahvuslikku hõngu ka
näiteks restoranide toidukaardile.
“Usun, et Sieversist saab ka tugev
ekspordiartikkel. Meie missioon
ja kirg on taaselustada iidsete ja
huvitavate jookide retsepte ning
tuua need meie pidulaudadele
vastutustundlikuks nautimiseks,”
ütleb Mettas.
Tedremaran on ravimtaim, mida

kasutatakse seespidiselt seedimise korrastamiseks ja välispidiselt
suu loputamiseks suuõõne limaskestade vaevuste korral. Tedremaran sisaldab palju parkaineid,
mistõttu see peidab viina kibeda
maitse ja puudub vajadus pealejoogiks. Esivanemate uskumuse
kohaselt annab taim üheksa mehe väe ning oma sügava maitse
ja aroomiga värskendab keha ja
vaimu.

Müüvad: Stockmann, Tallinna
ja Tartu Kaubamaja, CityAlko,
Maksimarketid, Kaupmees jpt

rimate palade juurde esindusnap-

Tähista Eesti Vabariigi aastapäeva koos meiega!

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

UUDISED

PUHKEPÄEV

Statoil jätkabvanal
dividendikursil

Jalakeerutus
Telliskivis

Kahjumist hoolimata dividend ei vähene, investor
Toomas ei suuda oma rõõmu varjata. ~9, 20

Järgmisel nädalal toimuv
Telliskivi tantsupidu kutsub
tantsusõpru jalga keerutama proovida saab 18 erinevat
tantsustiili alates Kuuba tantsudest kuni kodumaiste tantsudeni välja. 21

KOLUMN

TEENETEMÄRK

Tunnustus uuele
põlvkonnale

–

Isu sushi järele on tekitanud
ridamisi väikefirmasid

Tehnoloogiafirmade
heitlus: kes on parim?

“Mina tegin.” “Mina otsustasin.” Nende inimeste juttukuulates paistab,
et minade peal püsib
maailm.

Maailma suurimate tehnoloogiafirmade värskeimad
tulemused tõid muutuse absoluutses tipus. ~16–17

Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisler näitab,
miks on egopõhine juhtiminekahjulik. ~14

~

Moetoiduks kujunenud sushi turg on küllastunud ja
silma paistmiseks peab eristuma kvaliteediga. ~10

Tehnoloogiafirma
Fortumo asutaja Rain
Rannu leiab, et presidendilt teenetemärgi saamine on tegelikult tunnustus tervele start-up-kogukonnaleja uue põlvkonna

ettevõtlusele. Kokku
saab teenetemärgi
11 ettevõtjat. ~8

Nädalavahetus
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Kalliks
läinud
tüli
Juhtiv piimatööstus Estover
peab äripartnerile maksma üle
200 000 euro, sest eiras lepingut. ~4–7
FOTO: ANDRES HAABU
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NÄDALA TEGIJA
Marek Helm
mõtlebsuurelt ja julgelt
Esmaspäeval ütles maksu-ja tolliameti pea-

direktor Marek Helm, et uus suur eesmärk
on 2020. aastaks olla maailmas esimene riik,
kus kaob maksude deklareerimine. Vaatamata sellele, et paljud nägid Helmi esitletud idees kitsaskohti ja
pidasid seda pigem utoopiliseks, leidis maksuamet

ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016
toimetaja Ken Rohelaan, tel 667 0254, e-post ken.rohelaan@aripaev.ee

samas tunnustust, et sellise julge ideega välja tuli.
“Mina suhtun algatusse selgelt positiivselt,” ütles LHV
Panga asutaja Rain Lõhmus, kes peab Ideed ka teostatavaks. Äripäev leiab, et maksuameti visioon on
ausa ettevõtja jaoks õige suund muuta ettevõtluskeskkond läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.

TÄNA ÄRIPÄEVA VEEBIS

Abdulit oodates
Kell 10.45 algavas debatis arutlevad tööandjate keskliidu
juht Toomas Tamsar ja Saidafarmi juhataja Juhan Särgava
sisserände ja pagulastemaatika üle.

Hoolimata umbes aasta jagu kestnud lärmilöömisest ja
kvoodipoliitika paikasaamisest pole Eestisse tänase seisuga
saabunud mitte ainsamatki pagulast. Sisserändajaid tuleb
aastas 3000 ümber. Miks Eesti tulijaid vajab ja ning miks ja
missugused on probleemid, mida tulijad võivad kaasa tuua,
selle üle Tamsar ja Särgava arutlevadki.
Toomas Tamsar on selgelt välja öelnud, et Eesti vajab sisserändajaid nagu õhku, jasarjanud ka valitsust, ettoo seda
küllalt selgelt välja ei ütle.
Juhan Särgava seevastu kahtlustab, et vähemasti osa tulijaid ei tahakorralikult tööd teha ning nendele selle õpetamine javalvamine, et nad ikka töötaksid, on ülemõistuse kallis.
Eesti majanduse arengu seisukohalt oluliste teemade
online-debattekorraldab Äripäev Eduka Eesti arvamuskonkursi sõsarüritusena.Edukas Eesti saabteoks Danske Banki, Tallinna Kaubamaja, Telia, Combimilli ja ACE Logisticsikoostöös. Konkursil osalemiseks tuleb oma originaalne,
teostatav ja säravalt vormistatud idee saata arvamus@aripaev.ee. Debatti saab ka järelvaadata.
UURI ARIPAEV.EE-ST

TOOMAS TAMSAR leiab, et kui

me ise juhime sisserännet,
siis saame ise ka otsustada,
millistestriikidest ja millise
hariduse ja taustaga inimesi
Eestise kutsume.

ESMASPÄEVAL
Miks on kinnisvarabüroodel raske
maaklereid leida?
LOE ÄRIPÄEVAST

Aitame
sõnumi
nähtavaks
muuta!

sõnumi
www.avision.ee
+372 6307474

PIIRKIIRUS EI OLE
KOHUSTULIK, LIIKLE

RAHULIKULT!
Kohanda oma sõidukiirust arvestades
ilmas? ku-ja teeoludega.

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

JUHTKIRI

Aitäh, Urmas Reinsalu!
Kaine mõistus võitis

Ä

on hea meel, et justiitsminister Urmas Reinsalu
jättiskooskõlastamata terja tööministri Jevgeni
viseOssinovski eestvedamisel
koostatud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu. See ei tähenripäeval

daküll veel seda, et need muudatused on visatud prügikasti, aga justiitsministeeriumikriitika toob välja kitsaskohad, millele ei saa anda
seaduse jõudu.
Reinsalu käitumine väärib tunnustamist
seetõttu, et teema, mille vastu ta justkui astus,
on poliitiliselt tundlik, ning tema tegevust on
kerge rünnata ja sildistada. Võib väita, et justiitsminister on asunud kaitsma alkoholitootjate, jaekaupmeeste jareklaamiettevõtjate huvisid, kes rikastuvad teiste ühiskonnaliikmete
kahjustamise arvel.
Samuti võib Reinsalukriitikaks väita, et
tema motiivid ei pruugi olla ausad. Otsus
Ossinovskile olulisele eelnõule vesi peale tõmmata võib olla ajendatud sotside rünnakutest IRLi aadressil. Kaks koalitsioonierakonda on sarvipidi kokku tormanud nii Juhan
Partsi kontrollikotta saatmise kui ka kooseluseaduse küsimustes. Sellisele kriitikale annab alust ka teadmine, et IRLi esimees Margus
Tsahkna on oma hiljutistes esinemistes pigem
sotsiaalministeeriumis valminud muudatusettepanekuid toetanud.
Eelnõu on kehv. Toimetuse arvates pole aga

www.roadwolf.ee

põhjust otsida Reinsalu käitumises parteipoliitikat. Kooskõlastamata jätmisepõhjuseks
on justiitsministeeriumi analüüs ehk otse öeldes on sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu kehv.
Reinsalu otsusest ja ka Äripäeva tänasest
juhtkirjastpole mõtet lugeda välja seda, et alkoholism pole Eestis oluliseks probleemiks.
On küll ja oleme ka oma varasemates juhtkir-

Otse öeldes
on sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu kehv.

jades öelnud, et selle probleemiga tuleb tegeleda. Oluline on aga see, et tegevused oleksid
läbimõeldud ja analüüsitud, erinevaidhuvigruppekaasavad ja arvestavad ning eesmärgipärased.
Taavi Rõivase (või Jevgeni Ossinovski) juhitav valitsus ei tohiks astudaTallinna ainuvalitseva Keskerakonna jälgedes, kes on pealinnas
karmistanud alkoholimüügiga seotud nõudeid.Keskerakonna eestvõttel kehtestati alkoholi müügile ajaline piirang (lõpuks hakkas
kehtima kogu Eestis), on kehtestatud täiendavaid nõudeid alkoholi müüvate poodide
suurusele, asukohale. Lisaks kehtivad juba ka
praegu kogu Eestis reklaamipiirangud.
Populistlik eesmärk. Kindlasti on nendest piirangutest olnud mõningast abialkoholi kätte-

saadavuse takistamisel, kuid nimetatud muudatusedpole andnud märkimisväärset efekti.
Sotsiaalministeeriumpole suutnudka justiitsministeeriumi ning Äripäeva veenda, et kavandatavatest muudatustest on tõesti abi. Üks
senine ebaõnnestumise põhjus on selles, et
piirangute kehtestamise eesmärk ei ole vähendada alkoholi tarbimist, vaid koguda populistlikke punktivõite, miskonverteeruvad valimistelkopsakaks häältesaagiks. Just seda paistab praegu tegevat ka minister Ossinovski.
Äripäev on Ossinovski soovitud piirangute kehtestamise suhtes kriitiline mitmel põhjusel.Ebaselge on kavandatavate muudatuste
eesmärk, osa plaanitavaid piiranguid on ebaproportsionaalsed ning ettevõtjatele kulukad.
Seetõttu on minister Ossinovski võitlus nagu
kahuriga varblase jahtimine.
Loodetavasti aitab justiitsministeeriumi
kriitika jahutadaminister Ossinovski tormakust ning meenutab talle vanasõna, mis soovitab pärast ühe pitsi kummutamist iseenda ja
vajadusel ka teiste tarkade inimestega aru pidada.
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www.kia.ee

Kestev positiivne
esmamulje

Uhiuus

Vau-efektiga Kia Sportage üllatab nii seest kui ka väljast
Uus Kia Sportage ei ole loodud selleks, et vastata sinu ootustele, vaid et su ootusi ületada. Silmatorkavam disain pluss veelgi rohkem
tipptehnoloogiat, näiteks juhtmevaba laadija ja äkkpidurdussüsteem, muudavad iga sõidu unustamatuks reisiks. Lisaks veel 7-aastane
garantii kindlustamaks, et su auto püsiks tippseisukorras. Ehk siis Kia Sportage’il on veelgi enam omadusi, millega sind üllatada!
–

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks veel Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) vastavalt kohalikele eritingimustele.
Kütusekulu (l/100 km)/CO2 (g/km): linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel alates 4,2/110 kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177.

TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 1; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu,
Turu 47. PÄRNU: United Motors Pärnu, Tallinna mnt 82. HA APSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors
Kohtla-Järve, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI:
Rael Autokeskus, Tallinna 97. KURESSA ARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.
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PIIMATOOTJA

Melmilk üks omanikke ArenPõder
ütles, et lepingupartner Estover

vähendas piima
hinda täiendavalt
pooleaugusti
pealt. “Nad

eivõinud poolt kuud ka
kannatada, oma

rahakott
olid nii armsad,”
ütles Põder.

nahkja

FOTO:

ANDRES

HAABU

PÕLLUMAJANDUS

Omavoli
maksis
kätte
Eelmisel nädalal saabus piimatootjate
seas pingsalt oodatud kohtuotsus,
millest kannustatuna võivad
suurtööstuste vastu kohtusse minna
kümned Eesti piimatootjad.
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

gu järgi kuist Euroopa Liidu keskmist toorpiima kokkuostuhinda (tuntud ka kui EU28
hind ehk piima hind 100kg kohta toim).
Euroopa standardhind oli 2014. aastal
uus asi, seni olid tööstused maksnud piima
eest individuaalsete hinnakokkulepete alusel, näiteks Eesti turul valitsenud keskmist
hinda. Nüüd pidi toimuma ühtlustamine
Euroopa hindadega.
–

Tartu maakohtus 25. jaanuaril langetatud
ja pikisilmi oodatud otsusega peab piimatööstus Estover tasuma ligi 216 000 euro
suuruse võla ja vähemalt 1700 eurot intressi piimatootjale Melmilk tehingute eest, mida Estover ei teinud lepingutingimuste jär-

gi. Määravaks sai see, et osapooled eirasid en-

dale seatud lepingutingimusi.
Konflikti juuredviivad2013. aastasse, kui
Tartumaal Mäksal ligi 500 lehma pidav Melmilk sõlmis aasta viimastel päevadel piima
müügi lepingu Estoveri Piimatööstusega.
Melmilkpidi hakkama tööstuselepiima koguma ja selle eest pidi Estover tasuma lepin-

Milline kokkulepe jääb peale? Arusaama-

tused tekkisid juba mõni kuu hiljem, kui
pidada kinni lepingus määratud kokkuostuhinnast ning
hakkas ühepoolselt piima hinda vähendama, sõlmimata selleks müüjagakokkulepet.
Kokkuostja eitas kohtus, et oleks sellise teate
tootjale edastanud.
Melmilkosundas kohtus, et selleteemalist
arutelu ei saa pidada kokkuleppeks, sest sõlmitud lepingu järgi said kõik kokkulepped
Estover ei suutnud aprillis

olla ainult kirjalikud. Samas märkis kohus,
et ka Melmilk pole süüst puhas ja tagantjärelepole võimalik tuvastada, kummal poolel on rohkem õigust teist lepingutingimuste rikkumises süüdistada.
Kohus mõistis süüdiEstoveri, kuigi müüja
esitas ise vähendatud hinnaga arveid arvestusega, et hinnavahehüvitatakse hiljem, pidades seda ajutiseks vastutulekuks.Kohtus
tõendas Melmilk seda osapoolte kirjavahetusega, kus Melmilkviitab kahjumi kompenseerimise vajadusele tulevikus ning toonitab
pidevalt, et ostja on neile võlgu.
Kohtu nägemusel pidanuks igakuised arvedesitama nii, et neistoleks nähaka võlgnevuse arvestus. Selline lepingutingimuse rikkumine ei vabasta Estoveri aga oma kohustuste täitmisest.
Ostja: hind oligi kõikuv. Estover jällegi on
seisukohal, et nad olid leppinud kokku võimaluses hinda muuta, et nii-öelda EU28

hind polnud absoluutne ja lepingut muudeti suuliselt.
Piimatööstus viitab enda ja Melmilki vahelise lepingu punktile, mille järgi kehtib
hinnakokkulepe üks kuu ja kui üks osapool
pole teatanud teisele nädal enne järjekordse kuu täitumist soovist hinda muuta, kehtib edasieelmise kuu hind.
Seega väidab Estover, et piima hind oli
siiski kuude lõikes muutuv ega kehtinud
üksnes kurikuulus EU28 hind. Milline hind
parasjagu kehtis, seda tõendavadki Estove-

rile esitatud arved, millel kajastuvad numbrid olid varem telefonitsi või e-kirja teelkokku lepitud.
Arvetel kajastuvad summadpidid olema
Melmilki kinnitusel hiljem tasaarveldatud,
kui tagantjärele on selgunud konkreetse kuu
statistiline hind.
samas kasumit. Melmilk märkis, et piim on kiiresti

Kauples hinda alla, kasvatades

riknev kaup ja uut kokkuostjat pole võimalik kiiresti leida, mistõttu ongi müüjad nõus
teatud aja esitama vähendatudmahus piima
müügiarveid, loobumata seejuures kokkulepitud hinnast.
Kehvale turuolukorrale viidates lasi Estover esitada endale vähendatud arveid, kuid
suutis 2014. aastal siiskikasumit kasvatada.
Firmakasvatas 2014. aastal käivet kümnendiku võrra ehk 27,5 miljonile eurole, kasumit aga 19 korda ehk2,26 miljonile eurole.
Estoveri rikastumine lepinguspaika pandud hinna allakauplemise valguses on ka
üks põhjus, miks teised piimatootjad Melmilki seljavõidule kohtus kaasa elasid, kuigi Melmilki kohtusse pöördumist kõik just
ülearu eetiliseks ei pea (vt lk 6–7).
Alla kaubeldud üle 200 000eurone summa moodustas 1,55 miljoni eurose käibega
Melmilki piima müügist teenitud tulust ligi 15%.
Estover lubab otsuse kindlasti edasikaevata,kuna firma juhatuse liikme Ago Tederi
hinnangul on see ebaõiglane.
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Tasub teada

7 võimalust,kuidas lepingu sõlmimisest
võitjana väljuda

1.

Juba lepingu sõlmimisel peaks jälgima, et leping oleks selge ja täpne. Ebaselgused või ebatäpsused võivad hiljem vaidlusi põhjustada. Kui mõne lepingupunkti sõnastus tekitab arusaamatusi, paranda seda.
Lepingu sõlmimisel mõtle, mis saab juhul, kui asjad ei lähe
nii, nagu pooled lepingu sõlmimise hetkel eeldavad või iseenesestmõistetavaks peavad. Arvesta võimalike halvimate stsenaa-

2.

riumidega.

3.
4.

Lepingupartneriga

suhtlemisel lähtu hea
usu ja mõistlikkuse
põhimõttest ja praktikast. Neid
kohus hindab.
Kui leping on sõlmitud heauskselt, aga hiljem käitutakse sellele
risti vastupidi, võib järeldada käitumisest seda, mida pole lepingus kirjas. Võlaõigusseadus selgitab, et teine lepingupool võib esimese käitumisest aru saada, et
see oli nõus lepingu muutmise
või lõpetamisega algselt kirjapan-

dust erinevas vormis. Kui käitumi-

sest on aru saada, et teine pool
on sellega nõus, siis see on siduv.
Konsulteeri lepingu

5.

koostamisel valdkonna

spetsialistiga, kes tagab,

et kirjapandud kokkulepe oleks
teostatav, ja ka juristi või advokaadiga, kes suudab hinnata lepingu
riske ja aitab neid maandada.
Fikseeri lepingu täitmisega seotud kokkulepped, muudatused ja toimingud kirjalikult, vältides mitmetähenduslikke tõlgendusi. Isegi kui lepingut saab muuta suuliselt, on hea see e-kirjaga
kinnitada.

6.
7.

Lepingut muutes on
oluline pidada kinni lepingu vormist (nt muutused lubatud vaid kirjalikus vormis). Kaldudes kõrvale lepingutingimusest, tuleks fikseerida kirjalikult muudatuse põhjus, sisu ja

selle tagajärjed.
ALLIKAD: BÜROO GLIKMAN, ALVIN

&

PARTNERID ADVOKAAT ILO-HANNA KERES,
SORAINENI ADVOKAAT KAUPO LEPASEPP,

AIVAR PILVE BÜROO JURIST ALEKSANDR
TSEMIN

Väga lühikese ajaga tuli

leida tegevuse jätkamiseks
uus piimatootja ja õnnetuseks sattusime Melmilki
otsa.
Estoveri Piimatööstuse juhatuse liige Ago Teder

Advokaadid: range
leping võib mängida
enda kahjuks
Kommentaar
Nad mitte ei suutnud,
vaid ei soovinud ausalt
maksta
Aren Põder
Melmilki üks omanikke

Ka teised piimatootjad samamoodi mitte ei suutnud, vaid
ei soovinud sel ajal lepingujärgset hinda maksta. Tagant-

järelevaadates polnud neil
mingit vajadust vähem maksta. Algul püüdsid nad rääkida,
et tegemist onforce majeure’
iga,
mida see ilmselgelt ei olnud.
Nad said aru, et maailmaturu
hinnad langesid, kuid olukord
polnud absoluutselt nii halb,
selgelt reageeriti üle ja unustati
oma lubadused.
Estover hakkas end kevadel
kokku lepitud Euroopa Liidu
keskmisest hinnast välja keerutama, väites, et nad ei tule omadegavälja. Nad ütlesid hinnangu, kui palju nad on suutelised
maksma.
Vene embargo algas alles
8. augustil, piima hinda vähendati poole kuu pealt. Just
siis võeti suur osa hinnast maha. Nad ei võinud poolt kuud ka

Piimamüügi lepingu osapooled
tegid ise oma elu raskeks, kehtestades range tingimuse, et lepingut võib muuta vaid kirjalikult, pidamata sellest ise kinni,

Tulemused

kannatada, oma nahkja raha-

kott olid nii armsad.
Meil oli EU28 hinnakokkulepe ainult üheks aastaks, leping piima turustamiseks kaheks aastaks. Neil oli võimalik leping kuuekuulise etteteatamisega lihtsalt üles öelda,
aga seda teed nad ei valinud.

Viga oli seltskonnas,
mitte lepingus
Ago Teder
Estoveri Piimatööstuse juhatuse liige

Oleme edaspidi lepingutega hoolikamad, aga see oli ka
täielik erijuhus, sest ega sellise käekirjaga tegelasi väga palju ole.

Olime (Melmilkiga koostöödalustades toim) sundolukorras, sõlmisime lepingu siis,
kui paar kuud varem oli lahkunud meie hulgast Jõgevamaa põllumajandustootjate liidu juht Urmas Ingver, mistõttu jooksis suur osa Jõgeva tootjate liidust laiali, sealhulgas ka
osa neist, kes meile piima müüsid. Väga lühikese ajaga tulileida tegevuse jätkamiseks uus
–

piimatootja ja õnnetuseks sattusime Melmilki otsa.

Hind tuleb lepingust,
mitte arvelt
Kaupo Lepasepp

advokaadibüroo Sorainen advokaat

Kui keegi esitabkliendile ühel
päeval varasemast väiksemaid arveid, ei tähenda see, et
ta on tegelikult tasu vähendanud. Arve on tõendusmaterjal

ja oluline raamatupidamises,
kuid juriidiliselt tuleb lähtuda
siiski lepingust, kus hindkehtestati. Juristide maailmas poleks mingit probleemi, kui arvet makstakse arvet saamata,
lepingu alusel. Kohustused tekivad lepingu tekstist, arve esitamine on müüja õigus ja selle mittekasutamine ei tähenda
õigusest loobumist.
Kui muudatus oleks olnud
korrektselt vormistatud, oleks
kohtuotsus ilmselt ka teistpidi
tehtud.Veelgi tõenäolisem
kui kokkulepe olnuks korrektselt vormistatud, siis poleks
ilmselt asi üldse kohtuni jõudnudki.
–

Estover rikastus

leidsid kohtuotsust analüüsinud advokaadid.

piimanduskriisi
alguses
mln eurodes
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“Osapooled võtsid omale ise
kohustuse muuta kõiki lepingutingimusi vaid kirjalikult. Võib
küsida, kas selline lepingupunkt
on üldse mõistlik. Suuliselt võidakse ju siiski kokku leppida,
et lepingupunkt, mis kohustab
kõiki muudatusi kirjalikult tegema, enam ei kehtigi. Kui mõlemad pooled seda vormi eiravad,
kehtibki ühiselt saavutatud suuline kokkulepe, kuigi mõlemad
rikkusid sellega ise endale kehtestatud lepingupunkti,” märkis Soraineni advokaat Kaupo
Ta lisas, et suuliste kokkulepetepuhul võivad pooled alguses asjast ühtemoodi aru saada,
kuid aja jooksul mälestus tuhmub või tekib motivatsioon teisiti mäletada. Seetõttu ongi tähtis olulised kokkulepped kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis ehkvähemalte-maili teel
vormistada.
Advokaat Ilo-Hanna Keres
büroost Glikman, Alvin Parnerid selgitas, et lepingu tõlgendamisellähtutakse osapoolte tege&

likust tahtest. Kui kohtul ei õnnestu seda tõendite põhjal kindlaks teha, siis lähtub kohus keskmise mõistliku inimese tõlgendusest, kuidas sarnane lepingupool samadel asjaoludel tingimust mõistnud oleks.
“Sellise olukorra tekkimist
tuleks vältida, jubalepingut allkirjastades tuleks mõelda, mis
saab siis, kui mõni lepingus märgitud eeldus või ootus ei saabu, kui muutuvad asjaolud, mida lepingu sõlmimisel võetakse iseenesestmõistetavana,” lausus Keres.
JuristAleksandr Tsemin Aivar
Pilve büroost märkis, et praktikas on tavaline olukord, kus
tellija annab ehitusel töövõtulepingu sõlmimise järel töövõtjale suulised juhised esialgse tellimuse muutmiseks ning töövõtja täidab neid. Vaatamata poolte vahel eelnevalt kehtinud lepingu kirjaliku muutmise nõudele, nõustub töövõtja lepingu
tingimuste muutmisega hetkel,
kui ta asub täitma suuliselt esitatud juhiseid.
“Oluline on poole subjektiivne tajumine ja arusaamine, et
vastaspool on väljendanud teoga kaudse tahteavalduse ning
tahteavalduse sisuks on nõustumine muudetud tingimuse-

ga,” sõnas ta.
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KUI piimatootjad on hinna
langetamisega ise nõus olnud,
mis siis, et see oli valus ja
vale, siis tagantjärele raha
väljanõudmine ei tundu õige,
ütles Raul Soodla Jõgeva
põllumajandustootjate liidust.
FOTO: ANDRES HAABU

PÕLLUMAJANDUS

Piimatootjad

lepivad
ja
valu
valega
te ümberkauplemine, tühistamine ja suur

Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Hind
Euroopa keskmine piima hind jõudis Eestis
kehtida vaid paarkuud
eurot/100 kg

EU28 Eesti

40

Kuigi Eesti piimatootjad jäid sundolukorras
piimamüügi lepingutemuutmise tõttu ilma

kümnetest miljonitest eurodest, ei pea osa
neist tagantjärele kohtus rusikatega vehkimist heaks tooniks, sest sellega lüüakse
nuga selga eelkõige omadele.

Möödunud nädalal vähemalt vaheotsuseni jõudnudpiimatootja Melmilki ja suurtööstuse Estoveri vägikaikavedu Tartu maakohtus jälgis põnevusega enamikEestipraeguseid ja endisi piimatootjaid. Kohtuotsuse
tulemus väiketootja Melmilkivõit on pannud piimatootjaid arutama, kas peaks samuti tõttamavanu 2014. aasta võlgu kohtu kaudu sisse nõudma.
Teisalt on ka neid tootjaid, kes kardavad,
et kui kõik Eesti piimatootjad nüüd töösturite vastu kohtusse lähevad, käivitub Eesti
piimaturul sõda, millestkõige rohkem teenivad kohtuuksi kulutavad advokaadid ja kaotavad piimatootjad-põllumehed.
–
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–

Asja iva on selles, et 2014. aastal sõlmis
enamik Eesti piimatootjaid piima tööstustele edasimüümiseks lepingu Euroopa Liidu keskmise piima hinna alusel (ehk EU28
hind). Paraku mõistsid töösturid jubapaari
kuu möödudes, et turuolukord on nii halb,
et Euroopa Liidu keskmist hinda nad maksta ei suuda. Algas äsja sõlmitud lepingu-

argumenteerimine.
Mõni piimatootja läks selle peale
kohe kohtusse ja sai seal ka võidu, näiteks
OÜ VändraLeetu piima eksportiva Elpa vastu. Kuid mõni justkuileppis esialgu olukorraga japöördus kohtusse saamata jäänudraha nõudmapalju hiljem. Mõni leppispäriselt
ja vaatab juba tulevikku.
Äsja kohtus esimeses astmes tööstuse
üle võidu saavutanud Melmilki üks omanik Aren Põder arvutas, et Eesti piimatootjatel jäi 2014. aastal tööstusteltsaamata 20–
30 miljonit eurot, mis oleks pidanud lepinguliselt neile kuuluma. Ta lähtus sellest, et
Eestis toodetakse päevas keskmiselt tuhat
tonni piima, Melmilki kui väiketootja kahju oli üle 200 000 euro ning see hakkas kuhjuma 2014. aasta teises kvartalis.
Väiketootjad gigantide ees. “Melmilki tuules oleks õige aeg purj ed üles tõmmata,” räägitakse Jõgeva põllumajandustootjate liidu
juhatuse liikme Raul Soodla sõnul mõnes

piimatootjate seltskonnas. Soodla aga leiab,
et kui piimatootjad on olnud hinna langetamisega ise nõus ja selles kokku leppinud, mis
siis, et see oli valus ja vale, siis tagantjärele

raha väljanõudmine ei tundueetiliselt õige.
Pigem tuleks töötada selle nimel, et tulevikus korralikult raha teenida. EU28 hind jäi
vaid üürikeseks ilusaks unistuseks, reaalsus
naasis kiiresti.
“Ma olen täiesti kindel, et Melmilki vaidlus jõuab veel teise jakolmandassegi kohtuastmesse. Piimatööstustele oli selle kohtuvaidluse tulemus ilmselt paras üllatus,” ütles Soodla.
Soodla selgitas, miks põllumehed kahe
aasta ees gigantide ees nõnda alandlikult
käitusid. 2014. aastal kirjutasid pea kõik
Eesti piimatootjad alla sisuliselt ühesugustele lepingutele, mille sarnasuseks oligi aluseks võetud Euroopa keskmine hind. Need
tööstused, kes tegid 2014. aastal EU28 hinnaga lepingu, taganesid samal aastal sellest
ka üksteise järel Soodla kinnitusel kuuajase intervalliga.
Juba veebruaris 2014 oli näha, et piimapulbri hind hakkas börsidel kukkuma, aprillis ei näinud tööstused enam võimalust
maksta tootjatele Euroopa keskmist hinda.
Hakati pidama läbirääkimisi. Mõni tööstus
oli väga viisakas, püüdes selgitada, miks nad
nii teevad. Teised saatsid ainult kirja, et määravad alates 1. maist uue hinna.
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Kui
piimatootja

läheb
omade
vastu
Melmilkiga osaliselt samale
omanikule AhtiKaldele kuuluv
Sadala Piim on otsustanud minna 2014. aasta piima hinna nõudega kohtusse Jõgeva põllumajandustootjate liidu vastu. Vaidlus peaks algama Tartu

maakohtus märtsis.
Tootjate liidu vastu läheb Sadala seetõttu, et müüs piima just
nimelt ühistule, kes seda omakorda edasi müüs. Seega pole
Sadalal võimalik nõudaraha otse tööstuselt.
Jõgevamaa põllumajandustootjate liidu juhatuse liige Raul
Soodlaaga märgib, et nõude esitamine põllumeeste liidu vastu
tähendab otseselt teiste põllumeeste vastu minekut.
“Nõude katteks minev raha
võetaks ju teistepõllumeeste taskust. Piimatööstuse vastu oleme hambutud, kõik probleemid
maandatakse lõpuks kaudselt ikkagi piima hinna kaudu tootjate vastu. Meie tootjate liit aga pole omale raha riiulisse kogunud,
vaid on kõik põllumeestele välja maksnud. Seega läheb kohtu
kaudu saadetav nõue just neile.
Põllumehed peaksid olema ikka oluliselt ühtsemad,” sõnas ta.

Kommentaar
Kes polnud nõus
lepingut muutma,
nendega jätkasime
Maido Solovjov
Valio Eesti juht

Ka Valiol oli Euroopa Liidu
keskmise toorpiima hinnaga lepinguid, kuid aprillismais oli selge, et sellisel hinnatasemel ei saa Baltimaades
konkurentsivõimeliselt jätka-

ta. Siis alustasime nende lepin-

gupartneritega läbirääkimisi, et hind Euroopa keskmisest
lahtisiduda.
Enamiku koostööpartneritega jõudsimekokkuleppele. Kellega mõlemale osapoolele rahuldavaid tingimusi kokku
leppida ei õnnestunud, nendega jätkasime vanadel tingimustelkuni lepingu kehtivuse lõppemiseni.
Selge on see, et lepingulised kokkulepped on alatikahepoolsed jaallkirjastatud selliselt, et mõlemad osapooled
mõistavad tingimusi ühtemoodi. Praegu meil kohtuvaidlusikäimas ei ole, küll aga on üks
meiepartner, vaatamata allkirjastatudlepingule, meelt muutnud ning soovib tagantjärele
paremaid tingimusi saada.

Farmil oli vaid üks
selline leping
Valdis Noppel
Farmi Piimatööstuse juhataja

Piimatööstuse vastu oleme
hambutud, kõik
probleemid

maandatakse
lõpuks kaudselt
ikkagi piima
hinna kaudu
tootjate vastu.
Jõgevamaapõllumajandustootjate liidu juhatuse liige

Raul Soodla

“Põllumehed pandi sisuliselt fakti ette
leppida väiksema hinnaga. Me saime aru,
et meil pole ju võimalik piima riiulisse seisma panna või ka teistpidi, tööstused piimast
lihtsaltilma jätta.Sellepärast lepinguid väga
ei lõpetatudki, me jäimeuue hinnaga nõusse,” sõnas ta.
Kriiskerib haripunktini. Tartumaal 180 leh-

maga Andre Farmi pidav Erika Pääbus on
märksa kriitilisem. “Tööstused on piimatootjategakogu aeg täpselt niimoodikäitunud. Enne 2014. aastat polnud lihtsalt taustaks Euroopa Liidu keskmist piima hinda,”
ütles ta.
Pääbus ütles, et ka tema on Melmilki
kohtuotsust huviga oodanud, kuid talei ole
põhjust kohtusse pöörduda, sest piima on
Andre Farm müünud Laeva ühistu kaudu.
Ühistust läheb piim laiali erinevatesse tööstustesse ja ka välismaale. “Laekuv raha on
tootjate vahel ära jagatud ja oleme saanud,
mis me oleme, aga oleme kätte saanud. Kuna ühistu kaudu liigub suurem kogus piima, siis nendest lepingutest hoiavad tugevamini kinni nii tööstused kui ka tarnijad.
Läbirääkimised tehakse parasjagu varakult
ette ära,” ütles ta.

“Samas näiteks Valio maksab praegu otselepingu korral tootjaga piimakilo eest paar
sentirohkem kui ühistule.Eks töösturitelole
huvi ühistud ära lõhkuda, et oma mänguruumi pisut laiendada,” sõnas Pääbus.
Ka aasta eest lehmad maha müünud ja
laudauksed sulgenud, senimaani üks Jõgevamaa suuremaid tööandjaid olnud ASi PerevarajuhtAlo Teder meenutab, et2014. aastal oli seis tõeliselt karm ja lepingute muutmine tööstuste poolt oli piimandussektoris
tõeliselt suur probleem.
Teder tänab jumalat, et tema piim sõitis
siis Elpa kaudu Leetu, kelle käest sai ta kätte
kokku lepitud summa. Tõsi, neil polnud ka
EU28 hinnaga lepingut, vaid eraldikokkulepe. “Elpa käitus sel raske ajal väga aumehelikult, kuid enamikultootjatestnii hästi ei läinud,” laususTeder.
Kuid tagasi nende juurde, kes probleemi
omal nahal tunda said.
Soodla meenutas, et 2014. aasta augustiks, kui algasid Vene sanktsioonid, oli olukord nii hull, et ta pidi piimatootjate esindajana töötlejaid paluma, et need piima ikka ära võtaksid muidu oleks tulnud maha
valada. Mis enda õiguse nõudmist saab sellises olukorras ikka olla, sõnas ta.
–

“Kui me kõik, kes 2014. aastaks EU28 hinpiimamüügi lepingutele alla kirjutasime, läheksime nüüd tööstuste vastu kohtusse, saaksid palju tööd ja raha advokaadid
ja juristid, kuid piimamajanduses sünniks
vaid üks suur sõda, kus võitjad vist ei olekski,” ütles Soodla. “Lõpuks ostab tööstus piima Lätist või Leedust, kus on seda ka piisavalt üle,” märkis ta.
“Nüüd tagantjärele rusikatega vehkida ja
lepingu nüanssidele suruda ma ei tea, kas
see on kõige ausam tegevus. Me oleme siin
põllumeeste seltskonnas arutanud, et ega
see väga ilus ole,” lisas ta.
naga

–

Kasumlikkus tekitab kahetised tunded
Soodla märkis siiski, et argument, mis rää-

.

gib Melmilki ja teiste kohtumõtete mõlgutajate kasuks, on see, et Estover palus Melmilkiltkahe aasta eest hinnaalandust, et ots
otsaga kokku tulla, kuid aasta lõpus selgus
nende aruandest hoopis korralik kasum, varasemast tervelt 19 korda suurem, 2,26 miljonit eurot.
“Praegu veel sel teemaleriti kohtuvaidlusi pole olnud, kuid ma tean, et tootjate seas
koguti vaideidValio vastu. Näis, millega see
kõik veel lõpeb,” lausus Soodla.

Farmi Piimatööstusel (endise
nimega Maag toim) on olnud
EU28 hinnaga seotud toorpiima hind ajaloos ühe tarnijaga,
kellega oleme muutnud vastastikusel kokkuleppel hinnamudeli mõlemale poolele jätkusuutlikuks.
–

Julgen öelda, et tootjatega
on meil läbisaamine Eesti piimanduse tervikpilti adudes kõvasti ülekeskmise. Eesmärk on
teha koostöös häid Farmi piimatooteid, mitte kohtus käia.

Üks küsimus
Miks piimanduskriis nii kaua kestab?
Raul Soodla
Jõgeva põllumajandustootjate liidu
juhatuse liige

Sellel on kolm põhjust:
1.Vene embargo alates
11. augustist 2014 läks Vene piir
kinni, Eesti piimatootjad ei saa–

nud enam sinna eksportida.
Piima hindkukkus kolinal alla
japiima jäi nii palju üle, et sellegapolnud äkitselt enam midagi teha.
Ka Läti jaLeedu suurtöös-

tused olid orienteeritudVenemaale.
2. Kvootide kadumine alates ajast, kui kadusid kvoodid
piimatootmises, toodavad näiteks Taani, Holland ja Saksamaa julgelt 2–3% rohkem oma
varasemast toodangust.
3. Ületootmine piima toodetakse nii Euroopas kui ka maailmas liigapalju, hinnad on all,
piima jääb üle.

20–30

–

–

miljonit eurotkaotasid Eesti piimatootjad pealesunnitud hinnamuutuste
tõttu 2014. aastal, arvutas Melmilki
omanik Aren Põder.
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Tasub teada
Teenetemärgi saab
presidendilt
11ettevõtjat

LEMBIT PAAL (53) on pi mato tmisejalihaveisekasvatusega tegeleva PajusiABF juhataja,
kes panustab kohaliku elu
edendamisse.

ALLIKAS:VABARIIGI PRESIDENDI

KANTSELEI,
ÄRIPÄEV

PRIIT ALAMÄE (37) on
Eesti tarkvaraarendaja Nortal
juhatuse esimees. Nortal on
rahvusvaheline tarkvara- ja
ärikonsultatsioonide ettevõte,
mis pakub lahendusi nii avaliku
kui ka erasektori ettevõtetele.

(56) on Rootsi rõivatootja
Stenströmsi omanik. Firma
tegutseb üle maailma ja sellel
on väike särgivabrik ka Elvas.
Bengtsson on Eesti puuetega ja
erivajadustega laste toetaja.

TÕNU RAHULA (66) on lo makasvatuse japiimatootmisega
tegeleva ettevõtte Raikküla
Farmer juhatuseesimees. Raplamaal ettevõtte juhina
panustab Rahula kohaliku elu

RAIN RANNU (35) on tehnolo giaFfiromrtuamo OÜ asutajaF. ortumo arendabTartus
mobiilimaksete platvormi, mis
aitab online-mängudel, veebiäridel ning sotsiaalvõrgustikel
maksustada oma kliente.

asuva

BJÖRN ANDERS BENGTSSON

edendamisse.

SVETLANA HEINO (62) juhib
töörõivaid valmistavat Ida-Virumaaõmblusettevõtet Svarmil.
Ettevõte kuulub kontserni
Berendsen. Kiviõlis valmistatakse töörõivaid enamikule
Euroopa tuntud firmadele.

MART JAGOMÄGI (52) on
kirjastuse Ilmamaa juht ja Eesti
Kirjastuste Liidu juhatuse esime sJ.agomägi tegelenud
kirjastamisega üle 20
aasta.
Tema kirjastus annab välja
suursarja “Eesti mõttelugu”.

ANDO JUKK (42) on spooni ja
vineeri tootva UPM-Kymmene
Otepää ASi tegevjuht. AuhinnagalaEl esti ParimadEttevõtted

PRIIT TAMM (50) on autotö stuselienterjööri- japagasimaterjalining põrandamat e ja
rullvaipu müüva Mistra-Autexi
juht. Ettevõtte tooteid leiab
Volkswageni, Volvo, BMW ja

VELLO SAAR (57) on Värska
Sanatooriumi juht. Kolm aastat
pärast sanatooriumi tegevusealgust, aastal 1983,läks
Saar sinna tööle bussijuhina.
1993. aastast
ta juhtinud
juba kogu ettevõtet.

KADRI-AIJA VIIK (49) on MTÜ
Ühinenud Metsaomanikud
juhatuse esimees. Möödunud
aastal tunnustati teda kodanikupäevaaumärgiga.Viik
lisaksSurju vallavolikogu

Mercedes-Benzi mudelitest.

on

on

sai UPM-Kymmene Otepää
piirkonna ettevõtte
tiitli.

2015

AS

aasta

on

esimees.

TUNNUSTUS

“Ma üksi küll sellist au ei vääri”.
Teenetemärk ka uue põlvkonna ettevõtlusele
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Ettevõtjatel, keda president Toomas Hendrik Ilves tänavu teenetemärgiga tunnustab,
on laiem mõju kui ainult oma firmale.
Presidendilt teenetemärgi saanud ette-

võtjatest noorim, 35aastane Rain Rannu
leiab, et tunnustuse ei ole pälvinud ainult tema, vaidkogu start-up-kogukond. Tehnoloogiafirma Fortumo OÜ asutaja tegevus on ol-

Pigem vaataksingi seda kui
laiemat tunnustust kogu
start-up -kogukonnale.
Fortumo OÜ asutaja
Rain Rannu

nud aastate vältel seotud peale idufirmadeka
ettevõtlust toetavate struktuuridega, nagu
on ettevõtlusega alustada aitav üritustesari
Garage48. “Pigem vaataksingi seda kui laiemat tunnustust kogu start-up-kogukonnale
ja uue põlvkonna ettevõtlusele. Ma arvan, et
ma üksi küll sellist au ei vääri. See on ikkagi
kogu meie kogukonna jakogu meie firmade
meeskondade töö,” sõnas Rannu.
Kohaliku elu edendajad. Metsainseneri
Kadri-Aija Viigi ja ASi Värska Sanatoorium
juhatuse esimehe Vello Saare jaoks on tunnustuse toonud tegevus igapäevane. Lisaks
päevatööle edendavad Viik ja Saar kohalikku

elu, olles ka kohaliku omavalitsuse volikogu

eesotsas. Viik on olnud pea 20 aastat Surju

vallavolikogu esimees ja Saar Värska vallavolikogu esimees. “Eks metsandus ja kohaliku
elu edendamine on need asjad, millega ma
tegelen, aga nii kõrget tunnustust selle eest
küll ei osanud oodata. Olen teinud ja tegutsenud nii, nagu olen õigeks pidanud javajalikuks arvanud, nii et ma ei arva, et selles midagi erilistega teistmoodi oleks,” sõnas Viik.
Siiski loodab ta, et Pärnumaa inimesed tunnevad, et on tema jaoks olemas, javastupidi.
Saar ei luba, et hakkab tegema midagi
kaks korda rohkem või kaks korda kiiremini, kuid plaanid on suured nii sanatooriu-

mis kui ka omavalitsuses. VärskaSanatooriumi ravilahoonest saabrehabilitatsioonikorpus ja juurde tuleb majutuskohti. Plaanis on
koostöö Tartu Ülikooliga, et uurida osutatavate protseduuride mõju.Kohaliku omavalitsuse tasandil on Saare sõnul eesmärk haldusreform ning ees on läbirääkimiste maraton.
Saar ütles, et läbi tulebrääkida ilmselt rohkem kui ühes suunas.
Tegemist jagub ka Surju vallas, kus Viik ei
tahaks teha elu ärksamaks. “Meil on seal väga hästi läinud igasugused rahvamuusika ja
pilliõppega seotud asjad, nii et meil on väike plaan tutvustada eluviisi, elukohta ja kohalikke muusikuid,” ütles ta.

Reinsalu põrmustas Ossinovski alkoholiseaduse kava
IRLi kuuluva Urmas Reinsalu
juhitav justiitsministeerium
jättis kooskõlastamata alkoholiseaduse ja reklaamiseadu-

se muutmise seaduse eelnõu,
sest leidis eelnõust 12 lehekülje jagu vigu ja puudujääke, kirjutas Delfi.

Reinsalu ministeerium sisuliselt põrmustas Ossinovski “alkoholivastase võitluse” eelnõu.
Justiitsministeeriumi hinnangul jäävad selgusetuks seaduse muutmise eesmärgid. Ministeeriumi väitel ei ole selge,
millele eelnõuga planeeritud

da, miks on leitud, et regulatiiv-

muudatused on peamiselt suuselgusetuks, miks on otsustatud
natud, kas alkoholismist tingi- rakendada rangemat meedetkui
see, mis on ette nähtud alkohotud tervisekahjude vähendamilipoliitika rohelises raamatus,
sele, alaealiste alkoholiga kokkukus on pakutud välja võimalus
puute vähendamisele, riigi keskmise alkoholitarbimise vähenpakkuda alkoholi degusteerimidamisele või alkoholisõltuvuses seks üksnes alkoholi müügialal.
inimeste hulga vähendamisele. Miks on leitud, et selline meede
Pole selge, miks on eesmäron eesmärgi saavutamiseks kõikide saavutamiseks valitud just gekuluefektiivsem ning kaalub
sellised meetmed ning miks ei üles teised rohelises raamatus
ole välja toodud eesmärke võialkohoolsete jookide müügiemalik saavutadavähemkoormadenduse piiramiseks ette nähvate meetmetega.
tud meetmed?
Ministeerium leiab, et muu
Eelnõuga tutvunud justiitsministeeriumi hinnangul jääb hulgas tulebkindlasti analüüsi-

Tel 613 9737, 503 6450

meede täidab oma eesmärki
paremini kui mõnirohelises raamatus välja pakutud mitteregulatiivne meede. Milline on sellise piirangu prognoositav tulem
ja millele tuginedes on sellise järelduseni j õutud?
Kriitikas tuuakse välja, et
suur osa argumente on otsitud
ega põhine sisulisel analüüsil.
Pealegi olevat eelnõuga täielikult kiirustatud, mistõttu on jäetud tegemata isegi eelnõu väljatöötamisekavatsus.
ne

ÄRIPÄEV.EE

|

ava@ava.ee

|

Kommentaar

Üks käsi ei tea, mida teine teeb
Toomas Tamsar
tööandjate keskliidu juhataja

JustiitsministerUrmas Reinsalu ainus võimalik lahendus
oli alkoholiseaduse eelnõu tagasi lükata. Demokraatliku-

le riigile kohaselt on Eestis õigusloome jaoks kokku lepitud
teatud etapid, mis tuleb läbida.
Needei ole mingid sõnakõlksud, vaid õigusloome tööriistad, mis aitavad saavutada parima võimaliku tulemuse.

www.ava.ee

Ikka ja jälle tekib tunne, et
valitsuse üks käsi ei tea üldse,
mis teineteeb. Või siis ei hooli.
Samal ajal, kui ettevõtjad ja ministrid töötavad välja ettepanekuid majanduse konkurentsivõime parandamiseks, valmib teise ministri käe all eelnõu, mis ei vaevu uute ja karmide piirangute mõju üldse analüüsimagi.
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Statoili kahjum süvenes,
dividend säilib. Kavas
kaheaastane fondiemissioon

SEB üllatas
kasumiga,
aktsia
tõuseb
SEB möödunud kvartali puhaskasum ületas analüütikute
ootusi, sest rekordmadalad intressimäärad kahandasid laenu-

Olavi Teppan

olavi.teppan@aripaev.ee

Norra suurim naftatootja Statoil avaldas eile majandustulemused, andes teada 2015. aasta viimasekvartali 9,2 miljardi
Norra krooni suurusest puhaskahjumist, aasta eest oli kahjum 8,9 miljardit krooni.
Ettevõtte korrigeeritud puhaskasum langes IV kvartalis
1,6 miljardile kroonile, mis tä-

kahjusid.

puhaskasum ulatus neljandas kvartalis 4,6 miljardi
Rootsi kroonini, mis on märgatavalt rohkem, kui Bloombergi
küsitletud analüütikute oodatud 3,81 miljardit. Rootsi panga teenustasude tulu oli samal
ajal 4,04 miljardit krooni ning
intressitulu 4,68 miljardit. Mõlemad jäid ootustele veidi alla.
Panga laenukahjud osutusid
aga kolmandiku võrra väiksemaks, kui prognoositi. See aitaski korvata 11%käibe langust.
“Aktsiaturud olid volatiilsed
ning laenumarginaalid laienesid,” märkis SEB tegevjuht Annika Falkengren. “Praegune aeg on
kõike muudkui normaalne.”
SEB teatas kolmapäeval, et
koondab Saksamaal 10% tööjõust. Teised pangad astuvad
sar naseid samme. Skandinaavia suurim pank Nordea teatas, et vaatab üle oma tegevuse
Euroopas. Pank kärpis ka dividende, viidates rangematele kapitaliregulatsioonidele.
SEB

histab aastases võrdluses 63protsendilist langust.
Samas on ettevõte teatanud
kapitalikulutuste vähendamisest 2015. aasta 14,7 miljardilt
USA dollarilt sel aastal 13 miljardile dollarile. Selle aasta kuludekokkuhoiu sihti on tõstetud
2,5 miljardile dollarile.
Investoreid rõõmustab eeskätt agaStatoili otsus hoida kvartali dividendi jätkuvalt 22 sendil
aktsia kohta ning uudis kaheaastasest fondiemissiooni programmist, mille garanteerib ettevõttes 67protsendilist osalust
omav Norra riik. Lubadust dividendi järgnevatel kvartalitel samal tasemelhoidaStatoil selkorral ei andnud, kuid ettevõtte tegevdirektori Eldar Saetre sõnul
pannakse dividendipoliitikale
endistviisi suurt rõhku ja fondiemissioon on lisameede finantsvõimekuse tagamiseks, vahendas Bloomberg.
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StoraEnso tulemused kukutasid aktsiat
Metsanduskontsern Stora Enso avalikustas eile neljanda kvartali
tulemused, mille Järel langes aktsia mitu protsenti.
Ettevõtte käive oli neljandas kvartalis 2,49 miljardit eurot, kahanedes aastatagusega võrreldes 2,5%. Alanud aasta esimeses kvartalis prognoositakse käivet eelnenud kvartaliga samal tasemel.
Stora Enso aktsia odavnes tulemuste avaldamise Järel üle 4,7%,
kaubeldes pärastlõunal 7,1 euro tasemel.
Ettevõtte tegevuskasum (EBIT) oli 242 miljonit eurot, võrreldes
209 miljoni euroga eelnenud aasta samal perioodil. Oluline tegur
kasvu taga oli biomaterjalide haru tugev kasv.
Koos neljanda kvartali tulemustega avaldati kogu 2015. aasta tulemused. Ettepanek on maksta dividendi 0,33 eurot aktsiast.

KAUBANDUS

Soomlaste alkoholiostud Eestist vähenevad
Soome uuringufirma tulemustest selgub, et soomlased tõid mullu
Eestist kaasa väiksema koguse alkoholi kui aasta varem.
Ametiliidu Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) leiab, et alkoholi ostu on piiranud kontrolli tugevnemineja Soome paigal püsinud
alkoholi aktsiis. Eesti on aktsiisi aasta-aastalt tõstnud.
Eelkõige on vähenenud suurte kogustena Eestist toodava alkoholi maht.
MaRa tellitud uuringust selgub, et kuigi alkoholi toob Eestist kaasa neli soomlast viiest, on kogused vähenenud. Viie protsendi suurune osa Eestis käijatest toob kaasa rohkem kui 100 liitri suuruse
lasti, nende toodav alkohol annab Soome aastakogusest ligi poole 45 protsenti.
–

NAFTA

Venezuela impordib USAst naftat
Kuigi Venezuelal on teadaolevalt maailma suurimad naftavarud,
on riik sunnitud USAst naftat sisse ostma, kirjutas CNN Money.
Naftauuringutega tegeleva firma ClipperData raportist selgub,
et möödunud nädalal jõudis Venezuelas asuvasse naftaterminali
pool miljonit barrelit USAs pumbatud naftat.
ClipperData naftaturu analüütik Nilofar Saidi selgitas, et põhjus,
miks Venezuela naftat importima peab, on tegelikult küllaltki lihtne. Nimelt on Venezuelas kaevandatud nafta väga raske ning seetõttu keeruline rafineerida ja seejärel edasi müüa. See tähendab,
et riik peab oma raske nafta kergemaga segamini segama, et so-

biv kvaliteet saavutada.

Kulutusi tõmmatakse kokku.

Nafta hinna 70protsendiline
langus alates 2014. aasta juunist
on tinginud ettevõtte kapitalikulutuste vähendamise selle aja
jooksul35 protsenti ning märku
antakse ka võimalusest vähendada kapitalikulutusi 2018. ja
2019. aastal alla 10 miljardi dollari piiri. Samuti on firma vähendanudkulutusi uute maardlate
otsingutele kolmandiku võrra.
Investeeringute kärped on samal
ajal mõjutanud kogu tööstus-

STATOIL, mille peakorter asub Norras Stavangeris, on lubanud
hoida dividendi samal tasemel. FOTO: EPA

7,3

protsenti kahanes eelmise aasta IV kvartalis

Statoili käive, 109,2
miljardile kroonile.

haru, mis annab Norras umbes
viiendiku riigi tuludest. Samas
näeb ettevõte radikaalselt paranenud projektiportfellile viidates 2017.–2019. aastaks 2–4protsendilist aastakasvu.
Statoiliaktsia on reageerinud
positiivselt, kerkides Oslo börsil
pärast avamist ligi 7 protsenti.

ÜRITUSTE KORRALDAMINEfirmapäevad, Konverentsid/seminarid, motivatsiooniüritused,
sünnipäevad, tähtpäevad, pulmad
SEIKLUSED-militaartmatkad, paintball, välilaserlahing, airsoft,
motor paintball, romuralli, köitega laskumine, vibu
PEO-JA ÕHTUJUHID
LAVADE, PEOTELKIDE ja SAUNADE RENT
CATERING, TRANSPORT

ILUTULESTIKE KORRALDAMINE JA MÜÜK

Euroopa Komisjon kärpis
Eesti SKP prognoosi
Euroopa Komisjon avaldas eile
uue majandusprognoosi, kus
kärpis nii euroala majandus-

kasvu väljavaadet kui ka Eesti

prognoosi.

Komisjon tõdeb, et eelmiseks aastaks Eestile prognoositud 1,9 protsendi suurune kasv
osutus liialt optimistlikuks
selleasemel kasvas SKP 0,9 protsenti. Tagasi on lõigatud ka alanud ja tuleva aasta prognoose,
mis nüüdlubavadvastavalt 2,1 ja
2,3 protsendi suurust SKP kasvu
kolmkuud tagasi prognoositud
2,6 protsendi asemel.

–

Ees on mõõdukas kasv. Peami-

seks kasvu mootoriks on kodumaised investeeringud, ehkki
oodatakse ka välisnõudluse toibumist.

Läinud aasta oodatust nõrgema kasvu taga on suuresti
elektroonikasektoriprobleemid,
nõudluse järsk vähenemine Venemaa turul ning nafta hinna
langusest Eesti põlvekivisektoris tekkinud raskused. Investeeringud vähenesid. Samas eratarbimine oli tugev, saades kindlust
palgakasvust, tulumaksu alanemisest jamadalast tarbijahindade tõusust.
Edasi vaadates eratarbimise
kasv aeglustub, samas hakkavad
suurenema nii erasektori kui ka
avaliku sektori investeeringud.
Viimased eriti tänu sellele, et
käiku lähevad ELi uue rahastusperioodi vahendid.
Peamised riskid johtuvad
Soome ja Venemaa majanduse
aeglasest toibumisest ning naf-

hinnast, mis mõjutab negatiivselt Eesti põlevkivitööstuse
sektorit.

ta

Palk on kasvanud liiga tormiliselt. Töötuse määraks prognoo-

sib komisjon Eestis alanudaastal
6,3 protsenti. Märgitakse, et viimasel kahel aastal on palgakasv
Eestis olnud tootlikkuse kasvust
kiirem. Edasi vaadates prognoositakse palgakasvu tempo aeglustumist, samas kui töövõimetusreformikäivitumise järel töötuse määr tõuseb.
Tarbijahindade tõusu prognoosib komisjon Eestis tänavu
1 ja tuleval aastal 2,5 protsenti.
Riigieelarve on kerges ülejäägis
ja riigi võlg alaneb 2017. aastal
9 protsendile SKPst.
ÄRIPÄEV.EE
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Info hea söögi
kohta levib
suust suhu
Anija valla sushi-kokk Katrin Roomere hakkas FIEna tegutsema mullu septembris. Va-

rem oli ta sõpradele-tuttavatele sushi-vaagnaid valmistanud tellimise peale. “Inimesed otsivad toidulauale vaheldust ning sünnipäevapidudele on hakatud üha rohkem
sushi-vaagnaid tellima. Püsikliente on mul
nüüd 10–15,aga huvilisi on hakanudtulema
ka koduvallast kaugemalt,” selgitas Roomere.
Roomere tööleasumist koduköögis ajendas soov töötada osalise tööajaga, ent sobivat
kohta polnud kuskilt leida. Toiduvalmistamine on naist kogu aeg köitnud, ehkki eelnevalt töötas ta hoopis akvaristika kaupluses.
Koduköögis valmistab ta peale sushi-komplektide tellimustöönaka maiuseid.
Päris iga päev Roomere sushi’t ei valmista, tellitakse rohkem nädalavahetusteks.
Praegu on kokkulepe ka kohaliku kohvikuga, et kevadel hakkab Roomere seal iga päev
sushi’t pakkuma.
“Reklaaminud ma end eriti ei ole.Kohalikud teavad ja tellivad, infolevib suust suhu
ja Facebookis. Laienemismõttedlükkan veel
mõne aasta edasi,” arutles Roomere.
Hea sushi jaoks on tooraine tema sõnul
kallis ja tegemine aeganõudev. “Aga keeruline see minu jaoks pole,” märkis Roomere.
“Eks pisut tuleb tulu ka, aga käive on väga
kõikuv: vahel 100 eurot nädalas, aga vahel,
näiteks aastavahetuse pidustuste ajal, 200
eurot päevas,” selgitas ta.
KODUKÖÖGIS

sushi’t meisterdav Anija valla perenaine Katrin Roomere teenib FIEna väikese lapse kõrvalt kuni 200 eurot nädalas.

FOTO: RAUL MEE

TOITLUSTUS

Trendikas sushi on käima lükanud
palju väikeärisid. Eestlastele kui kiirtoit
Tea Taruste
kaasautor

teatakse sushi’t, aga huvi on ka muude toitude vastu suur, meestele meeldivad vürtsikad supid. Külastajate arv kasvab iga kuu-

Mis on mis
Sushi liigid

Sushi-turg on kirju ja konkurentsitihe, erineva tausta ja kvaliteediga tegijaid on turul kümneid ja kümneid.
Samurai Sushi, Sushi Time, Sushi Line, Ne-

mo Sushi, NEKO Sushi, Sushi TOP, Plaza Sushi, Sushi Art, Sushi Guru, O-Sushi, Sushi Panda, My Sushi, Sushi Pie... Selle sugugi mit&

te lõpliku loetelu järgi võiks arvata, et eestlase üks peamisi kõhutäitjaid on sushi. Sellest

Jaapani piduroast on saanud lemmik, millega kostitatakse sünnipäevakülalisi ja mida tellitakse koju, sushi’t peetakse tervislikuks, sushi on moes.
Telli kaasa või söö kohapeal. Rotermanni

keskuses asuva Sushi Sake pereliige Silvia
Ingrid Kukk, kes pealinna sushi-turuga hästi kursis, ütles, et kohad jagunevad kaheks:
need, kust saab ainultkaasa tellida, ja need,
kus saab ka kohapeal süüa. “Viimased omakorda jagunevadlihtsateks toitlustuskohtadeks ja elamustpakkuvateks restoranideks.”
Restoranides serveeritakse toidud hinnalistes nõudes, köögis on superstaarid, pakutakse teeninduselamust, iga teenindaja teab,
mida ja miks teeb.Kukk lisas, et nendegi eesmärk on tutvustada Jaapani kultuuri laiemalt. Ettevõtte meeskond on naguväike pere, peale Kuke on töölkaks teenindajat, köögis toimetavadkaks kokka ja üks osanikest.
Eestis elav jaapanlane Daigo Takagi
avas Solarises Jaapani restorani Tokumaru 2014. aastal, Kunderi tänaval on tal pisike toidupood-söögikoht. “Eestlased võtavad Jaapani kööki väga soojalt vastu. Hästi

Sashimi. Kaunilt serveeritud viilutatud kala, mis on marineeritud,
toores või küpsetatud ning lõigatud 3–5 tükiks. Serveeritakse taldrikul koos shiso, riivitud Jaapani
redise, wasabi ja ingveriga.
Nigiri. Kahel sushi riisipallil kalafilee. Mõnikord lisatakse röstitud
vetikaid.
Gunkan nigiri. Nigiri teine versioon. Gunkan tähendab paati –
selle järgi, kuidas koostisained on
sushi-riisile asetatud. Kolm gunkan nigirina serveeritava sushi põhitüüpi on tobiko, ikura ja uni.
Hosomaki. Õhukeselt rullitud sushi vähese riisiga. Sushi’t ümbritseb nori.

Futumaki. Rikkaliku sisuga tihedalt rullitud sushi, mille iga tükk
on suur. Nori võib olla väljas- või
seespool.

Uramaki. Ameerikas levinud sushi. Väidetavalt peitub selle edukus
nori peitmises sushi-rulli sisse, nii
et algajad sushi-sööjad ei pea sellest söömisel mõtlema.
Temaki. Käsitsi rullitud sushi, mis
on mõeldud ka sõrmedega söömiseks.
Chirashi. Rikkalik taldrikutäis
sushi-riisile asetatud eri liiki kalu.
Donburri. Nagu chirashi, aga üht
tüüpi kalaga, mille saab klient ise
valida. Nt unagi donburri on mageveeangerjas sushi-riisil.

&

Kommentaar
Autentne tooraine tagab kvaliteedi
Marit Mänd
MoshiMoshi juhatuse liige

OÜ

Oleme Jaapani kultuuri tutvustavaid üritusi ja koolitusikorraldanud 2008. aastast.

Kõige suurem huvi on sushikoolituste vastu. Õige tooraine on sushi valmistamisel ülioluline.
Tallinna on tehtud palju
take-away sushi-kohtasid, mille tase kõigub. Palju kasutatakse Hiinavõi Euroopa päritolu
toorainet, kuna Jaapanist oleks
seda keerulisemkätte saada

ja ka hind on kõrgem. Meil on
oma tarnija, kes toob vajaliku
Jaapanist. Neile, kel sushi valmistamine selge ja huvi Jaapani
köögi vastu püsib, pakume ka
koduste toitudekoolitust.
MoshiMoshi asutajaliikmed
on peale minuKatrin Maastik
ja Kertu Bramanis, kes elas oma
perega kaheksa aastat Jaapanis ning on meie peakoolitaja
ja teemeister.Koolituste ja ürituste korraldamisel kasutame
sageli ka Eestis elavaid jaapani
rahvusest inimesi.

ga,” rõõmustas ta.
Meeskond on tasapisi kasvanud, töötajaid
on ühes vahetuseskuus inimest, töötatakse
kahes vahetuses.Lisaks Takagile töötabköögis veel kaks jaapanlast. Tokumaru ei konkureeri pisikeste sushi-valmistajatega, kelle
sihtgrupp on toidu kaasaostjad. “Meie eesmärk on pakkuda mõnusat lõuna- või õhtusööki,” ütles ta.
Eestis kiirtoidu maine. Sushi on Jaapanispidupäevatoit. See on midagi erilist, millekorralikult valmistamine nõuab aega ja hoolt

ning mida süüakse harva. Kui eesmärk on
sushi’st kõht täis süüa, jaksab eestlane keskmiselt ära süüa 13 sushi-tükki.Kui vaadata
take-away-komplekte või cherry.ee sarnastes sooduspakkumisportaalides pakutavat,
on komplektid tohutult suured, koosnedes
kuni 150 tükist.
“Hinnad on suhteliselt madalad ja pole siis imestada, kui kvaliteet jääb nigelaks.
Keeruline on pakkuda kvaliteetset sushi’t,
kui turul on nii palju neid, kes löövadkogusega. Eestlane otsib ju hinda. On väikefirmasid, kus sushi’t müüakse korteriköögist. Tõsi,
ka SushiPanda alustas nii janeil on väga hästi läinud, agapraegu on püüdlejaid nii palju,
et see pole enam tõsiseltvõetav,” lausus Kukk.
Kuke sõnul on üsna levinud arvamus, et
kui pakud sushi’t, oled kiirtoidukoht. “Restorani on raske pidada, kuna Jaapani kultuuri
ei tunta nii hästi. Sushi’t tarbitakse meil kui
kiirtoitu, restorani tulles jäetakse välisriided
selga,” loetlesKukk.
Lihtsam on tema sõnul ettevõtetel, kus
sushi nimetus pole toitlustuskoha nimes
sees, näiteks Tokumaru, neisse on suhtumine erinev.

Takagi hinnangul on sushi-kohtade kvaliteeditase väga erinev, põhjuseks enamasti
tooraine. “Me tegeleme ka hulgimüügiga ja
teame seetõttu päris hästi, millest toitu valmistatakse. Näha on, et paljud sushi-valmistajad meilt ei telli, kuna toorainet peetakse kalliks. Pigem kasutatakse keskmisest pisut madalama kvaliteediga toorainet, kuna
hind on kõige olulisem näitaja. Aga muidugi on ka väga edukaid take-away-kohti,” selgitas ta ja lisas, et eestlane on nõus rohkem
maksma, et kvaliteetset toitu saada.
Takagi märkis, et vahel peetakse sushi’t
ekslikult ebakvaliteetseks ning tegelikult
on asi hoopis selles, et ei osata seda süüa.
“Näiteks meil Tokumarus on riis sushi’s üsna pehme, me ei suru seda kõvasti kokku ja
tahame, et sushi sulaks suus.Kui klient kurdab, et sushi laguneb, ei tähenda see, et tuleks
riisi kõvemini kokku pressida,” selgitas ta.
Ta lisas, et sushi’t süües ei või seda täielikult kastme sisse kasta. “Maki puhul kastetakse sojakastmesse vaid ots, nigiri’t süües
tuleks kastmesse kasta kalaga pool,” õpetas Takagi.
Konkurendist tuleb eristuda. Kukk märkis,

et Sushi Sakel on plaanis muutused nii
nimemuutus, uus asukoht kui ka pakutava
valik. “Vähendame sushi osakaalu oma menüüs ning hakkame rohkem pakkuma Jaa&

–

pani eelroogi, nuudliroogi ja suppe,” märkis Kukk. “Proovime nišitoodetega, mida
keegi veel ei paku, tugevalt turule tulla,” lisas Kukk, kes nimetas konkurendina vaid Solarises asutat Tokumarut ja Narva maanteel
asuvat Sushi Plazat.
“Edu võti on teha mitte sama asja paremini, vaid pakkuda midagi uut. Jaapani köök
on imeline. Käin konkurentide juures söömas ja ausalt öeldes nad teevad head asja,”
polnud Kukk kiitusega kitsi.
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ROOTSIS ON SKANDINAAVIA
TUGEVAIM EHITUSTURG
siin korraldatakse Põhjamaade
juhtivat ehitusmessi Nordbygg
–

5.– 8. aprill 2016
Nordbyggi mess toimub igal aastal märtsis/aprillis Stockholmsmässani keskuses ja sellel osaleb ligi 900 eksponenti ja 53 000
külastajat. Nordbyggi messi korraldatakse koostöös Rootsi
ehitustööstuse juhtivate liitudega. Erinevate Nordbyggiga
seotud projektide raames tehakse koostööd ka mitmete teiste
tööstuste organisatsioonidega.
Nordbygg on tuntud Põhjamaade suurima ja dünaamilisima kohtumispaigana
ehitus- jakinnisvaratööstuses, mis pakub osalejatele uusi teadmisi jaärivõimalusi.
Ürituselt leiab kõike alates aruteludest ehituse tingimuste ja linnaplaneerimise
kohta kuni kinnisvara tootmiseks, hooldamiseks ja haldamiseks mõeldud toodete
ja teenusteni.

Nordbyggi mess on üks suurimaid ja parimaid platvorme ettevõtetele, kes soovivad
jõuda üha laienevale ehitusturule Stockholmis ja teistes kiiresti kasvavates PõhjaEuroopa piirkondades. Mess aitab luua ärisuhteid, leida töötajaid ja hankida teadmisi.

Kontseptsioon

Nordbygg on mess, mis on selgelt suunatud professionaalidele. Näitus on jaotatud
kolme põhivaldkonda:
ehitus ehitusmaterjalid ja ehitussüsteemid;
VVS / HVAC soojus, vesi, kanalisatsioon, jahutus, ventilatsioon ja hooneautomaatika
tööriistad/masinad tööriistad, masinad ja individuaalne varustus.
-

•

•

-

•

koostööd mõjukate ametiliitudega äärmiselt tähtsaks, samuti seda, et eksponendid
jakülastajad tajuksid messil osalemise investeering on suure tasuvusega.
Kolmes põhivaldkonnas esitletakse väga laia toodete- jateenustevalikut. Igas valdkonnas on esindatud suurem osa turuliidritestettevõtteid. Nende ettevõtete jaoks
on Nordbyggi messil osalemine esmatähtis turundustegevus. Suur tõenäosusega
osalevad Nordbyggi messil kõik välismaised ettevõtted, kes otsivad võimalust
kontaktide loomiseks Põhjamaa turul. Mess toob kokku ligi 900 eksponenti.
Nordbyggi mess on üks suurimaid ja parimaid platvorme ettevõtetele, kes soovivad
jõuda üha laienevale ehitusturule Stockholmis ja teistes kiiresti kasvavates PõhjaEuroopa piirkondades. Mess aitab luua ärisuhteid, leida töötajaid ja hankida teadmisi. Stockholmi piirkond on hetkel kõige kiiremini kasvav piirkond Euroopas.
Eurostati viimaste andmete kohaselt on selle piirkonna ehitussektor on alates 2014.
aastast kasvanud 15% võrra. Seetõttu on märgata suurt huvi rahvusvaheliste inves-

ehitus- ja kinnisvarasektori esindajatega.
Nordbyggi külastajate arv ja ulatus Põhjamaade ehitus-ja kinnisvarasektoris
muudab kogu ürituse äärmiselt huvitavaks kohtumispaigaks. See mess on üks suurimaid ja arenenumaid platvorme välismaa ettevõtetele, kes soovivad laieneda siinsele turule,“ ütles Erik Krüger, Stockholmi piirkonna arendustegevuse projektijuht.
torite poolt, kes soovivad kohtuda messil
–

Nordbyggi

mess

toimubsel aastal Stockholmsmässani keskuses 5.-8. aprillil.

Messipinna broneerimise või messi külastamise küsimustes kontakteeruge
Margus Parve’ga Reisibüroost Karol, telefonil 614 3085, www.karol.ee

-

Nordbyggi messile kogunevad linnaarengu valdkonna juhtivate ettevõtete ja tööstusharude esindajad. Tähelepanuväärsed omadused; sügav sisu; palju tuntud tarnijaid igas tootekategoorias. Näituse arenduses ja sisus on mõeldud struktuurile ja
kvaliteedile ka pikaajalises perspektiivis. Korraldusmeeskond peab partnerlust ja

Lihatööstuse nr 1
Frankfurt am Main, 7.

–

12. 5. 2016

Lihatöötlemistööstuse tulipunkt.
Messilt IFFA

–

kulusäästlikumad uuenduslikud kontseptsioonid
uued automatiseerimislahendused

–

–

–

2016 leiate eest:

kvaliteedi tõstmisele ja toidu ohutusele suunatud
uuendused
uusimad toiduainetetööstuse trendid 4.0

Samuti avastate värskeid ideid jätkusuutlikkuse ja
energiatõhususe vallas. Kohtuge parimatega kõik
turu-ja tehnoloogialiidrid ühe katuse all.
–

www.iffa.com
info@karol.ee

Telefon +372 614 30 86

TÄIENDAVAT TEAVET LEIATE

www.nordbygg.se
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Välismessikalender 2016

reklaam

algus

lõpp

koht

teema

info

MP 16 MOTOMESS**

05.02

07.02

Helsingi

Põhjamaade suurim motomess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

STOCKHOLMFURNITURE&LIGHT FAIR

09.02

13.02

Stockholm

Stockholmi mööbli-ja valgustimess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

LABQUALITY DAYS 2016*

11.02

12.02

Helsingi

laboriala erialamess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

VENE PAADIMESS*/**

12.02

21.02

Helsingi

rahvusvaheline meremess: paadid, jahid, tarvikud

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

TIRE TECHNOLOGY EXPO

16.02

18.02

Hannover

rehvid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

BAUTEC

16.02

19.02

Berliin

ehitustehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ANTIKMÄSSAN

18.02

20.02

Stockholm

antiigimess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

GULFFOOD

21.02

25.02

Dubai

toit, toiduained

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EUROCIS

23.02

25.02

Düsseldorf

jaekaubanduse IT lahendused

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

SICUR

23.02

26.02

Madriid

turvaseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

METAV

23.02

27.02

Düsseldorf

metallitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

UNICERA

23.02

27.02

Istanbul

vannitoamööbel

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

MIDO

27.02

29.02

Milano

optika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

PLAYWORLD MIDDLE EAST

01.03

03.03

Dubai

mänguasjad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

PAPERWORLD MIDDLE EAST

01.03

03.03

Dubai

paber ja paberikaubad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

FARBE, AUSBAU&FASSADE

02.03

05.03

München

värvid, lakid, pinnakatted, siseviimistlus, fassaadid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

GOEXPO**

04.03

06.03

Helsingi

spordi ja aktiivse puhkuse mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

FOTO&KAAMERA**

04.03

06.03

Helsingi

foto ja videotehnikamess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

BALL SPORTS**

04.03

06.03

Helsingi

spordisõpradele ja harrastajatele

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

HELSINGI HORSE FAIR 2016**

04.03

06.03

Helsingi

hobusesõprade üritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

BEAUTY INTERNATIONAL

04.03

06.03

Düsseldorf

kosmeetika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

IWA OUTDOOR CLASSICS

04.03

07.03

Nürnberg

jahi-ja sportrelvad, jahindustarbed, vaba aja tarbed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ALT FÖR SJÖN

05.03

13.03

Stockholm

jahid, paadid, merendusega seonduv

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EISENWARENMESSE/PRACTICAL
WORLD

06.03

08.03

Köln

tööriistad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

INFARMA

08.03

10.03

Barcelona

farmaatsialisandid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ALTENPLEGE

08.03

10.03

Hannover

vanurite hooldus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

MEDITSIINIÕDEDE PÄEVAD*

10.03

11.03

Helsingi

Soome suurim põetamise ja haigete hoolduse alane näitus ja
koolitusüritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

EXPODENTAL

10.03

12.03

Madriid

hambaravi, hambatehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

INTERNORGA

11.03

16.03

Hamburg

toitlustus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

PROWEIN

13.03

15.03

Düsseldorf

veinid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

LIGHT+BUILDING

13.03

18.03

Frankfurt

valgustid, elektrimaterjalid, hooneautomaatika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

MOSTRA CONVEGNO

15.03

18.03

Milano

kütteseadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

CEBIT

14.03

18.03

Hannover

infotehnoloogia ja telekommunikatsioon

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

FORMA KEVAD 2016*

16.03

17.03

Helsingi

kingitused, kodusisustus edasimüüjate mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

EASYFAIRS® KAUPLUS*

16.03

17.03

Helsingi

jaemüüjate mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee
Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

üritus

Veebruar 2016

–

Märts 2016

–

EASYFAIRS® E-COMMERCE*

16.03

17.03

Helsingi

e-kaubanduse mess

GASTRO HELSINGI 2016*

16.03

18.03

Helsingi

Soome suurim toidumess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

APM

16.03

18.03

Singapur

laevaehitus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

FENSTERBAU FRONTALE/HOLZ-HAND-

16.03

19.03

Nürnberg

aknad, fassaaditehnoloogia,uksed, väravad/puidutöötlus,
mööblitööstuse seadmed, tööriistad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

VIINIEXPO*/**

17.03

19.03

Helsingi

veini-ja alkoholimess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

AMERICAN CAR SHOW, TUNING CAR
SHOW,
MC HEAVEN&MOTORSPORT 2016**

23.03

28.03

Helsingi

Ameerika autode ja hobisõidukite üritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

CHILDRENSBOOK FAIR

04.04

07.04

Bologna

lasteraamatud

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

TUBE

04.04

08.04

Düsseldorf

torud

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

WIRE

04.04

08.04

Düsseldorf

kaablid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

NORDBYGG

05.04

08.04

Stockholm

ehitus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

PROLIGHT+SOUND

05.04

08.04

Frankfurt

heli ja-valgustustehnika, lavatehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

MUSIKMESSE

07.04

10.04

Frankfurt

muusikariistad, noodid, muusikatööstus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

KOHALIK JA MAHE TOIDUMESS**

07.04

10.04

Helsingi

mahetoidu-ja toodete müügiüritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

OMA KODU, OMA SUVILA, OMAÕU,
SISUSTA!**

07.04

10.04

Helsingi

kodu ehitamine, remont, uuendamine, sisustamine, suvilad,

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

IDEM SINGAPORE

08.04

10.04

Singapur

hambaravi, hambatehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

EXPO OPTICA

08.04

10.04

Madriid

optika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

BAUMA

11.04

14.04

München

ehitustehnika ja tööriistad, kaevandamistehnika, ehitusmater-

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

WERK

Aprill 2016

-

eluaseme soetamine, teenused

jalitööstus

SALONE INTERNAZIONALEDEL MOBILE

*

spetsialistidele

**

lõpptarbijatele

12.04

17.04

Milano

mööbel

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee
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Välismessikalender 2016

reklaam

algus

lõpp

koht

teema

info

KÄSITÖÖ**

15.04

17.04

Helsingi

Soome käsitöö meistrite mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

LAPS, MODEL EXPO**

15.04

17.04

Helsingi

mess peredele, lasteasutuste töötajale. Põhjamaade suurim
mudeliehituse ja hobimess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

OUTLETEXPOKEVAD**

15.04

17.04

Helsingi

tarbekaupade müügiüritus

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

ALIMENTARIA

25.04

28.04

Barcelona

toit, toiduained

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

HANNOVER MESSE

25.04

29.04

Hannover

tööstusmess

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

SEAFOOD EXPO GLOBAL/
SEAFOODPROCESSING GLOBAL

26.04

28.04

Brüssel

kala, kalatooted, mereannid/kalatööstuse seadmed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

GASTRONORD/VINORDIC

26.04

29.04

Stockholm

toit, alkohol

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

IFFA

07.05

12.05

Frankfurt

lihatööstuse seadmed, pakendus, liha-ja vorstitooted

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

CWIEME

10.05

12.05

Berliin

elektrienergia tootmine, ülekanne ning jaotamine

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ANALYTICA

10.05

13.05

München

laboriseadmed ja- tarbed, mõõteseadmed, biotehnoloogia

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

VETECO

11.05

13.05

Madriid

aknad

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

LAMIERA

11.05

14.05

Bologna

lehtmetallitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

WORKSPACE

23.05

26.03

Dubai

büroomööbel

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

INDEX

23.05

26.03

Dubai

mööbel

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

REIFEN

24.05

27.05

Essen

rehvid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

XYLEXPO

24.05

28.05

Milano

puidutöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

INTERZOO

26.05

29.05

Nürnberg

lemmikloomatarbed

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

IFAT

30.05

03.06

München

veeseadmed, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, toormemajandus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

ILA

31.05

05.06

Berliin

lennundus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

CEMAT

31.05

05.06

Hannover

logistika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

DRUPA

31.05

10.06

Düsseldorf

trükitööstus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

TEXCARE INTERNATIONAL

11.06

15.06

Frankfurt

pesulaseadmed, pesumasinad, tekstiilihooldus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

AUTOMATICA

21.06

24.06

München

automaatika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

INTERSOLAR EUROPE

22.06

24.06

München

päikeseenergeetika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

HABITARE 2016*/**

07.09

11.09

Helsingi

mööbli-, sisustus-ja disainimess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

AUTOMECHANIKA

13.09

17.09

Frankfurt

autotarvikud, lisavarustus, autoremondi-ja hooldusseadmed,

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

üritus

Aprill 2016

Mai 2016

Juuni 2016

September 2016

autotankla-ja pesulaseadmed

PACTEC*

20.09

22.09

Helsingi

pakendimess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

FOODTEC*

20.09

22.09

Helsingi

toiduainetööstuse seadmed ja vahendid

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

SIGNTEC*

20.09

22.09

Helsingi

trükitööstuse erialamess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

PLASTEC*

20.09

22.09

Helsingi

plastitööstuse seadmed ja vahendid

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

INNOTRANS

20.09

23.09

Berliin

raudteetehnika

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

GLASSTEC

20.09

23.09

Düsseldorf

klaasitööstus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

FINNBUILD 2016*

12.10

14.10

Helsingi

rahvusvaheline ehitus-ja ehitusteenuste mess

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee,www.profexpo.ee

SIAL

16.10

20.10

Pariis

toit, toiduained, toidulisandid, joogid

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

K

19.10

26.10

Düsseldorf

plastitöötlus

Karol AS, tel 614 3086, info@karol.ee, www.karol.ee

Oktoober 2016

Eesti messikalender 2016
üritus

algus

reklaam
lõpp

koht

teema

info

Oktoober 2016
TALLINN FOODFEST 2016*/**

27.10

29.10

Tallinn

toidu, seadmete ja sisustuse mess erialaspetsialistidele ja
toidusõpradele

*

spetsialistidele

**

lõpptarbijatele

Profexpo OÜ, tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee
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Pressinõukogu arutas Taastuvenergia Koja kaebustÄripäevas ilmun dartikli“Õhus ve l

üks keelatud

Meelis Ainsoo:
Ei jõudnud enam haltuuratöid ära teha jatekkis
mõte, et võiks kogu aeg enda projekte teha.
Projekteerija leidis, et oma ettevõtte kaudu suudab ta teenida ka natuke rohkem kui palgatöötajana.

ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016

PRESSINÕUKOGU

ÄRILAUSE

riigiabi juhtum” peale.

Äripäev võitis pressinõukogus

Taastuvenergia Koda
Artikkel räägib, ettaastuvenergia ettevõtetele
jagatakse aastas kokku üle 70 miljoni euro toetusi,kuid EuroopaKomisjon nõuab raha jagamise skeemi muutmist, sest tegu võib ollakeelatud riigiabiga. Eesti riik ei ole Äripäeva sõnul

skeemi siiani muutnud.
Kaebus. MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda kaebas,
et Äripäev avaldas ebaõigeid faktiväiteid, kontrollimata allikateusaldusväärsust ja info tõesust.

Kaebaja leiab, et artiklis on Taastuvenergia Koja
ja selle liikmetekohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid neile sõna antud ei ole. Samuti ei ole nad
saanud võimalust vastulauseks. Kaebaja leiab, et
artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad.
Vastus. Äripäev vastas, et artiklis avaldatud info pärineb riigikogu majanduskomisjonist ja
majandusministeeriumist, keda leht peab usaldusväärseks. Äripäev märgib, etkaebaja ei viita ühelegi konkreetsele faktiveale. Äripäev leiab,
etpealkiri ja juhtlause ei ole eksitavad. Äripäev
leiab, et artiklis ei esitata Taastuvenergia Koja
liikmetekohta tõsiseid süüdistusi. Artiklis on
kirjeldatud olemasolevat probleemi ja lehe arvates on kohatu väita, et Eestile tähtsa probleemi kirjeldamine on ühe huvigrupi süüdistamine. Äripäev vastas, et artikliüks allikas on Martin
Kruus, kes kuulub Taastuvenergia Koja juhtkonda.

Tegelikult olen mina
Liivimaa parim ratsutaja

K

ohtusin hiljuti universumi direktoriga. Ma olen selles vallas Eesti parim asjatundja, teatas mees.
Luges ilma igasuguse valehäbita kõik oma saavutused ette ega
lasknud end takistada märkuandmisest, et olen
tema karjääriga kursis. Silme ette kerkis tahtma-

tult Raivo Trassi Hans von Risbieter.
Sedasortiinimesed saavad sageli juhiks. Isegi kui nad tippjuhi positsioonile ei jõua,peavad
nad end selleks.Nad oskavad end esitleda protsesside suunaja javedajana, on orienteeritudkarjäärile ja mõjuvõimule. Nad sobivadkiveduriks:
jutt jookseb takistamatult, nad argumenteerivad
hästi jahiilgavad informeeritusega; väärtustavad
japresenteerivad meelsasti suhteid nendega, kes
on neist kõrgemal positsioonil. Peaaegu iga nende lause algab sõnaga “mina”.
Nad teavad, etväga tähtis on olla tähtis, ja teavad ka seda, kuidas tähtis välja paista. Sest et tähtis-olemisega on niisugune lugu, et see peab tingimata välja paistma, muidupole tähtis-olemisest ju mingit kasu. Veelgi tähtsamaks saab nii, et
suhtled endast tähtsamatega, ja esitled seda kui
tähtsat asja.
“Mina tegin.” “Mina otsustasin.” Nende inimes-

Vilja Kiisler

Äripäeva arvamustoimetaja

Egoinimesed on
tihtipeale

lihtsalt tüütud ja natuke naljakad.

Miks on egopõhine juhtimine ettevõttelevõi
organisatsioonile pikaajalises vaates pigem kahjulik? Ego seatud eesmärgid on kitsad ja enamasti lühiajalised. Enamik ettevõtteid ja organisatsioone aga on tulnud ikka selleks, et jääda. Teiseks, egopõhine juhtimine ei inspireeri. Seda isegi mitte niivõrd sellepärast, et meeskonna liikmetel võib samuti olla ambitsioonikas ego, mis
ehk kannatab allasurumise all, vaid eelkõige seetõttu, et egoinimesed on tihtipeale lihtsalt tüütud ja ka natuke naljakad. Kes võtab ennast kohutavalt tõsiselt, seda on teistelraske tõsiselt võtta.
Kolmandaks: suurem osa ettevõtlusest lahendab
teiste inimeste probleeme. Seega, emotsionaalne
intelligentsus on ettevõtjale erakordselt vajalik
omadus, mida aga egoinimestel napib.
N-ö ego pealt on tehtudmuidugi suuri asju.
Ent on see vananev, ajale jalgu jäävparadigma,
millele on määratud tasapisi hääbuda. Ego lihtsalt ei pruugi olla jätkusuutlik, sest ta sõltub suuresti tagasisidest, mida ta saab, ja kui see pole positiivne, saab kiituse peal õilmitsevast orhideest
kiiresti närtsinud kapsas.
Meie, mitte mina. Kui nüüd keegi ennastära tundis, siis küsib ta ilmselt, etkuidas ma siis suuri
asju teen kui ma neid enam n-ö ego pealt ei tee.
–

Lahend.

te juttukuulates paistab, et minade peal püsib

Inimesed, kes teevad suuri asju ilma minatsemata, on täitsa olemas ja nad võivad väga hästi olla

LUGEJA ARVAB

maailm. Egopõhised juhidkirjutavad meeskonna saavutusedkerge käega iseenda arvele. Ent sageli on nende “minade” suured teod jäänud minevikku. “Kui mina omal ajal…” on sageli kindlaim vormel diagnoosiks “Parim enne möödas”.
Egopõhine toimimine ja tegutsemine võib olla vägagi edukas, eriti väliselt.Tugev ego paneb
liikuma ja tegutsema, sunnib saavutama, sest
soovitud tulemuseni jõudmine annab rahulolutunde. Saavutus toobkaasa teiste inimeste heakskiidu, ja see on egopõhise toimija jaoks elutähtis.
Tähelepanu ja tunnustus on see, millestsellised
inimesed elavad jahingavad. Imetlus ja kiitus on
see pai, ilma milleta egoinimene elada ei saa, sest
ilma selleta muutub kõik mõttetuks. Nädal või
paar ilma tunnustuseta närtsitab toiduta jäänud
ego ära ja kui sellineinimene on juht, siispeavad temaga ühes meeskonnas töötavad inimesed
mõnda aega ilma temata hakkama saama vahel
võib see kergendus olla. Egoinimeste sisemine
kindlus on napp ja habras pind, millel nad seisavad ja mis ei loo kindlustunnetka teistes.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole
rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud Taastuvenergia Koja ega ka selle liikmetekohta süüdistusi, vaid on kirjeldatud olemasolevatprobleemi seoses toetustega. Pressinõukogu arvates ei
ole artiklis TaastuvenergiaKoja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises ja TaastuvenergiaKoja liige ja juhatuse liige sai sõna ning
täiendavate vastulause andmise vajadus puudus.

Kõigi andmete hoidmine ühes
kohas oleks kõigi aegade kõige suurem viga, mida IT-kasvatuseta riik
eales teha saaks. Nii suured arendused ei ole kunagi piisavalt turvalised ja selline data-rate tapaks nii
riistvara kui ka muudaks kogu riigi

väga haavatavaks väljastpoolt. Iseenesest ideel pole viga, kui andmed
oleksid piisavalt anonüümsed ja
arveid ningkliente ei saaks omavahelkokku viia.
Kommentaar juhtkirjale “Deklaratsioonid ajalukku”

–

edukad, ongi. Kuidas neid ära tunda?
Kui nad on juhid, siis räägivad nad pigem
“meist”, mitte “minast”. Nad tunnustavad oma
meeskonda nii ettevõtte sees kui ka väljaspool,
seda isegi ebaõnne korral, ja käsitlevad ennast
oma meeskonnas pigem tingimuste loojana
võiks öelda isegi meeskonna teenrina, kui kuulda teenimist anduva, st pühendunud tegutsemisena (mitte allumisena, nagukuulevad egoinimesed). Sellal kui ego on keskendunud saamisele ja võtmisele, on minatsemisest vabanenu
orienteeritud andmisele, andumisele. Pühendunu jaoks on pidevalt kohal midagi temast endast
suuremat, püha, kui julgeda nii mõelda.
Egost üle kasvanud inimesed on alati õnnelikumad ja loovamad ning muudavad õnnelikumaks ja loovamaks ka teisi enda ümber. Nii et kes
tahab olla osaline milleski päriselt suures, võiks
otsida nende seltsi, kes teavad, et universumil ei
olegi direktorit ja et tähtis olemisest on tähtsamaidki asju.
–

–

REPLIIK

Amazon sunnib pingutama

loewww.aripaev.ee

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel:(372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel:(372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel:(372) 667 0099
Tellimine internetis:
www.aripaev.ee/tellimine

Äripäeva tellija

eelised –

ostukeskkond privileeg.aripaev.ee
ja soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada. Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes
Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid,
fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel,
majanduslikul, poliitilisel või religioossel
teemal) on autoriõigusega kaitstud teosed ning nende reprodutseerimine,levitamine ningedastamine mis tahes kujul

on

ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud.Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võitepöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Rahvusvaheline mõõde on
edasiviiv jõudning ergutab
e-kauplejat teenust arendama, et tarbija ootuseid ületada.
Amazoni plaan laiendada võr-

gustikku Euroopas on tervitatav, sest üha enam Eesti e-kauplejaid otsivad väljundit ekspordiks ning konkurents ei piirdu ammu enam ainultkoduturuga.

Digitaalse ühtse siseturu
üheks eesmärgiks on hoogustada e-kaubandust liikmesriikide vahel, Eesti e-kauplejale tähendaks see 500 miljonit tarbijat 1,3 miljoni asemel. Oluliseks

Kõiv

Signe

e-kaubanduse liidu juht

argumendiks on siin õigussüsteemideharmoniseerimine,
kuna praegu tuleb nii ostjal kui
ka müüjal tunda 28 riigi õigust.
Iseasi, mis on ühtse turu loomise hind kas uued regulatsioonidtoovad ettevõtjatele kaasa suuri investeeringuid, mis
omakorda viivad kaupade hinna tõusu, mitte oodatud languseni, ja kuidas saab olema korraldatud taskukohane logistika
materiaalsetekaupade müügil,
selgub ajas.
–

Saadud hinnavõit
kompenseerib tarbijale pika ootusaja
.

Eesti kaupmehel on koduturul
eelis. Mitu Euroopa e-poodi

toimetabpraegu, ilma liidu regulatsioonideta, kaubad Eestis
2–3 päevaga japostikuluta. Kolmandatestriikidest võib tarne olla küll nädalate- või kuudepikkune, kuid saadud hinnavõit kompenseerib tarbijale pika ootusaja. Eesti e-poodidel on
siin oma konkurentsieelised
tarbija võib kauba kätte saada
vähemkui 24 tunniga või lausa
tellimise päeval ning üha enam
laieneb kaubavalik ja leidub tasuta tarne pakkujaid, mistõttu kodumaine e-kaubandus gigantide laienemisplaanide tõttu kindlasti kokku ei kuku.
–
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
Soome maksuameti uus süsteem pani
inimesed üksteise pealekaebama.
Soomlased kasutavad aktiivselt võimalust
kaevata maksuametile kaaskodanike peale.
Pindi: noorte jaoks on paneelmaja
vaeste elupaik. Alla 30aastased noored
pagevad võimalusel paneelmajadest ning
soetavad kodu uude majja, märkis Pindi
Kinnisvara partner Peep Sooman.

Gazprom võib gaasiturul Saudi Araabiat teha. Financial Times kirjutab, et Gazprom võib gaasiturul kasutada sama taktikat nagu Saudi Araabia praegu naftaturu.
Hispaania meedia: Dombrovskis võttis mitu miljonit altkäemaksu. Läti ekspeaminister võis saada mitu miljonit eurot
altkäemaksu, et ta toetaks Kataloonia sõl-

17. veebruar 2016 i

tumatust.

rsonalitöö aastakonverents 2016
TOIMETAJA VEERG

Kuidas maksustada Google

r

„Paindlikkus
pai või paine™

-

USA ja Euroopa on hargmaiste
ettevõtete maksustamisel nagu vangid klassikalises eksperimendis, kus mõlemalekorraga annaks parima tulemuse
koostöö. Võimalus on ka part-

ja üksi vabamehena minema kõndida, või istuda türmis kauem, kui partnergi reedab.
Mõttemängule ahvatles USA
kõrge maksuametnikuBrüsseli visiit, et noomida ELi ametnikkeUSA (tehnoloogia)firmadelt liiga agara maksude nõudmise eest. Ühelt poolt süüdistab USA Euroopat USA firmade
kimbutamises, et oma nõrgema
konkurentsivõimega firmadele eelist luua. Teisalt leitakse, et
EL nõutab õigusetult maksutulu, mis kuulub USA-le kui USA
firmad raha välismaaltükskord
koju toovad.

Rank
Äripäeva välisuudiste toimetaja

Sirje

ner reeta

–

Konkurents. USAd ärritab, et ka

liikmesriigid on hakanud omal
käel firmadelt, nagu Google ja
Apple, rohkem makse nõudma,
kui Luksemburgist lekkis, kui
madalaks on suurfirmad oma
maksud Euroopas optimeerida
osanud. Sedariikide endi abikäel. Nagu vangi dilemmas
üks reedab ja on vaba mees, teine kannatab. Üks riik Iirimaa
näiteks saab osa hargmaise ettevõtte kasumist ja investeerin–

–

–

Võitlus investeeringute pärast aga jätkub. Jubakavandavad riigid uusi skeeme, jubalobistavad britid, etBermuda ELi
maksuparadiiside nimekirjast
välja jääks,jubareklaamib Rothschild Co USAd, mis eelistab
oma lahendusi ja OECD algatusega ei liitunud, uue maksuparadiisina, kus mujalt välja suitsutatudraha näiteks Nevada
osariigis varju saab.
Koostööl võib olla ka soovimatuid kõrvalmõjusid, nagu
vangi dilemmas. Euroopa maksutulud võivad hoopis väheneda, kui maksud hakkavadlaekuma Hiinas või Indias ja USA
oma maksureformi tulude pärast muretsedes ära teeb.
&

Tähtede seis rahvusvaheliseks maksukoostööks on praegu
tavatult soodne.
gud, võimaldades tollel oma riigi kaudu suure osa kasumist
Bermudale kantida.
Üleilmse finantskriisiga avanes haruldane võimaluste aken,
kus oluline hulkmaailma riike
jagas ühishuvi paradiisidesse
varjunud raha koju sundida ja
maksuaugud kinni panna. Valmisid OECD suunised agressiivse optimeerimise ohjeldamiseks (tuntud akronüümiga BEPS), äsja kirjutas 31 riiki alla automaatse maksuinfo vahetamise leppele. Euroopa Komisjon
avaldas suunisedOECD juhiste
võtmiseks ELi seadustesse. Vanker veereb, kuid vaevaliselt. Eriti ELis, sest maksud on riikide
pädevus ja sedakaitstakse kiivalt, ehkki mingis ulatuses on
kasu koos tegutsedes suurem.

Poliitiline pluss. Samas ei või

alahinnata võrdsemakonkurentsi kasu suurte optimeerimine tähendab, et ELi kohalike
firmade maksukoormus on Euroopa Komisjoni andmeil 30%
kõrgem. Ei või alahinnataka
positiivset poliitilist mõju, mil
valijate väsimus eliidi silmakirjalikkusest ja maksustamise
näivast ebaõiglusest puhub pärituult populistide purjedesse.
Tähtede seis rahvusvaheliseks maksukoostööks on praegu tavatult soodne. Ja seadusi teevad poliitikud, ettevõtted
toimetavad nende piires.
–

9.15-9.50

registreerimine ja hommikukohv

950-1000

päevajuhi avasõnad

10.00- 0.30

Milline on tulevikutöö tööandja vaatevinklist?

Koolitaja Indrek Rahi

Majandusekspert ja ettevõtja Ott Pärna

10 30-11 oo Mis nipiga püüda talente?
Adcashi personalivärbamise spetsialist Piret Luts

11 .00- 1 .30

Mida toob uus põlvkond kaasa tööjõuturule?

Arutlusring

lõuna

11.30-

Töötuba 1
12.30- .oo Kas tööleping on ainus võimalus?
Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ja partner Karin Madisson

riskitakse teenuse
osutamisel juriidilise ühingu kaudu?
13 00-13 30 Millega

Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat ja partner Karina Paatsi

Kas välis- ja võõrtööjõud
minu ettevõttes on õnn või õnnetus?
1 3.30- 4.oo

Arvato Services Estonia personalijuht Pille Room

Töötuba 2
KOMMENTAAR

Lääs võidab Hiina kaotusest
Hiina majandus on jahenemas
ning see mõjutab olulisel määral finantsturge. Pikaks ajaks.

Kuidas sellest võita ajal, kui
muutustekeskel tunduvad kõik
justkui oma pea kaotavat?
Hiina eelmisel kümnendil
tehtudsuured laenudega kapitalipaigutused infrastruktuuri ehitusse, kinnisvarasse ja selle ehitamiseks loodud tootmisvõimsusesse tabasid turuosalisi üllatusena, halvates olulisel määrallääne tarbija ostujõudu. Järsult tõusnud energia
jm toorme hinna kaudu vähenes ainuüksi USA tarbija ostujõud eelmise kümnendi vältel
ligi 10protsenti inflatsiooniga
kohandades.
Toorme ülepakkumine. Prae-

guseks on Hiina jõudnud
punkti, kus on vaja majanduskasvu mudelit muuta, kuna vana mudeliga, laenu eest betooni valades, pole võimalik enam
edasi minna. See aga tähendab,
et investeeringud kinnisvarasse ja infrastruktuurivähenevad, jättes tooraineturud suurde ülepakkumisse ning toorainete hinna pikaks ajaks madalaks.Lisaks ülepakkumisele

KaiusKiivramees

LHV privaatpanganduse portfellihaldur

Hiina jahenemise
suurimaks võitjaks
on eelmise kümnendi
suurimad kaotajad.

12.30Kas riigisektoris
Teabeameti peadirektor Mikk Marran

on võimalik olla paindlik?

13.00- 3.30 Mida toob riigiasutustele kaasa töövõimereform?
Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonnajuhataja Siiri Otsmann

Muudatused oodatud või ootamatud?

13.30-

-

portfellis seisavad praegukõik
need laenud.

Omniva personali-ja tugiteenuste valdkonna juht Kadi Tamkõrv

Lääne tarbija võidab. Lääne-

1400-14 30

riikide avatus Hiinapuhul on
pigem madal, USA ekspordib
1 protsendi SKPst kaupu Hiinasse, Euroopa ligi 2 protsenti SKPst. Seega Hiina majanduse jahenemisel ei ole nii tugevat kaubanduslikku seost ega
ka finantsilist seost, mis paneks doominokividkukkuma.
Pigem saab Hiina jahenemine
olema tagurpidi eelminekümnend lääne tarbija ostujõud
tõuseb märkimisväärselt madala toorme hinna ja madala inflatsiooni tõttu, andes majanduskasvule hoogu, kuna USA
ja Euroopa majandus on ennekõike tugevalt suunatudtarbijale. Hiina jahenemise suurimaks võitjaks on eelmise kümnendi suurimad kaotajad lääne tarbijad.
Nendel, kes on suutnud vältida toormesektorit ja arenguriike, näevad portfell märksa
rõõmsam välja kui neil, kes järjekindlalt on paigutanud raha
eelmise kümnendi investeerimisteeside järgi, nagu arenguriikidesse või energiasse jm.

14.30-

kohvipaus

.oo Mida räägib töövestlusel kehakeel?

Koolitaja Ülli Kukumägi

15.00-

Kuidas hoida tööõhkkonda, mis köidab kauaks?

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel

15.30-

.oo Kuidas iseennast muutuste keskel säästa?

Joogatreener Jocke Salokorpi

16.00-

kokkuvõte ja lõpetamine

–

tootjate poolelt peaks vähenema ka Hiina ostuhuvi toormete
järele, kuna majandus muutub
siit edasi ajapikku rohkem teenustele orienteerituks.
Hiina majandus on loomult
suletud majandus, finantssüsteem on suletud, pikalt kestnud
laenupidu on finantseeritud
peamiselt kohaliku rahaga. Hiina praeguse majandusmudeli jahtumisepealt on suurimad
kaotajad ennekõike toormeid
eksportivad riigid, nagu Venemaa, Austraalia, Brasiilia ning
pigem luksuskaupu müüvad ettevõtted (mh ka Audi, BMW) ja
Hiina riigipangad, kelle laenu-

Programm ja registreerimine
pood.aripaev.ee/personalitoo-aastakonverents-2016

Soodushind kuni 10.02.2016 219
(262,80

€

km-ga). Täishind 329 € (394,80

€

€

km-ga).

–

Lisainfo: Liina Leiten, liina.leiten@aripaev.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud
ettevõtteil palume võtta ühendust
ühendi
konverentsi reklaamimüügi
projektijuhi Marjen Võsujalaga (marjen.vosujalg@aripaev.ee)

Toetajad

16 INVESTOR

TÕUSJA

LANGEJA

China National Chemical
nõustus lõpuks ostma
pestitsiiditootja.

Taani ravimifirma
kvartalitulemused jäid
analüütikute ootustele alla.

Neste

Daimler

30,31 EUR
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toimetaja Rainer Saad, tel 667 0398, e-post rainer.saad@aripaev.ee

ALPHABET ehk Google töötab paljude uute ideede kallal. Pildil käib töö ühes Google’i Kanada laboratooriumis.

TULEMUSED

Fredy-Edwin

Esse

kaasautor

Apple,

Microsoft,
Google,
Facebook.
Kes on
parim?

Maailma suurimate tehnoloogiafirmade
läinudkvartali tulemused on seinast seina ja see tõi muutuse absoluutses tipus.

Millised firmad on suutnudkeerulistes oludes hakkama saada ja kes on põrunud?
Alphabet. Alustame Alphabetist ehk en-

dise nimega Google’ist.Kes veel ei tea, siis
Google otsustas eelmise aasta lõpus luua
suure emafirma nimega Alphabet, mille alla koonduvadkõik firma üksused, kaasa arvatud Google.
Lihtsalt öeldes oli Alphabetil väga hea
neljas kvartal ja aasta. Neljanda kvartali
käive 21,33 miljardit dollarit ja sellest teenitud 4,92 miljardit puhaskasumit lõid
analüütikute ootusi. Firma aktsia hakkas
esmaspäeval järelturulrallima, mis tähendab, et Alphabet tõuseb suure tõenäosusega Apple’ist mööda maailma suurima turuväärtusega ettevõtteks. Viimati oli Alphabeti turuväärtus Apple’i omast kõrgem
2010. aasta 11.jaanuaril.
Firma põhiäri ehk internetisreklaami
müümine läheb endiselt ladusalt tänu mobiilseadmete tulukasvule. Hästi on läinud
ka YouTube’il, millereklaamituludkasvavad, kuigi Alphabet täpsemaid numbreid ei
avalikustanud.

FOTO: REUTERS

/

SCANPIX

Tänu firma struktuuri muutusele on
nüüd näha Google’i n-ö kuuprojektid ehk
eksperimentaalärid, mis nõuavadhulganisti investeeringuid ja mis on aruandes märgitudkui “teised panused”. Kui tulu aasta esimeses pooles oli 155 miljonit
dollarit, siis aasta teises pooles oli see juba
293 miljonit dollarit. Kahjumit saadiaga
3,6 miljardit, sest firma sõnul investeeritakse tugevalt nendesse äridesse. Praegu toovadraha sisse “teised panused” Nest, Fiber
jaVerily.

investorid on
ilmselt jõudnud Apple’i kohta lugeda juba üksjagu. Apple’i jaoks oliläinudkvartal rekordiline tänu teenitud 18,36miljardile dollarile puhaskasumile, mida oli 1,9%
rohkem kui aasta tagasi. See ületas analüütikute ootusi.Kui agafirma teatas, et
näeb tõsiseid väljakutseid kõigil turgudel
japrognoosis esimest käibe langust viimase 13 aasta jooksul, tõttasid investorid aktsiat müüma.
Selle tulemusena on Apple’i väärtpaber
kukkunud 96 dollarile ja mingeid suuri positiivseid uudiseid firma kohta ei kuule. Võrreldes Alphabetiga on Apple’i aktsia odavam (P/E 10,2 vs 36,2), neil on kolm
korda rohkem finantse (216 mld vs. 73 mld
dollarit), nad teenivadrohkem kasumit ja
käivet, Apple, erinevalt Alphabetist, maksab välja dividende ja nende aktsiate tagasiostuprogramm on pea kümme korda suurem.
Sellegipoolest meeldivadinvestoritele
Apple. Tähelepanelikumad

Võrdlus
Kahe tehnoloogiahiiu aktsia

teed läksid mullu lahku
aktsia hinna muutus protsentides
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-10
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veebruar 2015

Apple

-19,4
veebruar 2016

ALLIKAS: BLOOMBERG

Alphabeti väljavaated jatooteportfelli hajutatus märksa rohkem kui iPhone’ist sõltuva Apple’i väljavaated.
Microsoft. Microsoft on suutnud enda äri

ümber pöörata suhteliselt valutult, mis on
suur tunnustus tegevjuht Satya Nadellale,
sest sellise sauruse suunamuutmine pole
mingi naljanumber. Vaadake kas või praegu virelevaidkunagisi hiide IBMi ja HPd.
Isegi investor Toomas rõõmustas Microsofti
heade tulemuste üle.

NUMBER

29

VALUUTA

INTRESS

Eratarbijad peaksid arvestama,
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Euroopa Keskpanga negatiivne

Euribor on EKP sammude tõttu
olnud tugevas languses.
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RAHA

Amazoni puhul on tekkinud küsimus,
kas investoritel on lõpuks
narritamisest
kõrini saanud.
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Facebook. Teine näide kasvuaktsiana

miselaastal tugevalt oma kiibiärile, mobiiliärikasum kahanes märgatavalt. Viimases
kvartalis sai pihta ka kiibiäri ja tulemuseks
oli puhaskasumi langus 40%. Kuigi Samsungvõib tavatarbijale tuntud olla telefonija televiisorifirmana, siis poole nende käibest moodustab kiipide tootmine.Nad on
maailma suurim mälukiipide tootja.
Samsungi teatel on tänavu oodatakeerukat ärikeskkonda, sest nõudluse kasv infotehnoloogia toodetevastu aeglustub. Telefoniäris tunnetab Samsung kõva survet
Hiinakonkurentidelt, kes on söönud ära
Samsungi marginaalid ja turuosa. SMobili üksuse juht Lee Kyeong-tae hoiatas, et nutitelefonide tootjate konkurents muutub
veelgi teravamaks.Firma aktsia on alates
märtsist, kui turule toodi viimane lipulaev
Galaxy S6, kukkunud 20%.

1,1192

_

1,20

Inbank

Samsung. Samsung Electronics toetus eel-

EUR/USD

+15,78%

17

nõrgemaks.

100

Amazon.com. Sarnaselt Apple’iga teatas
Amazon.com rekordilisest kvartaalsest kasumist(482 miljonit dollarit) ja nii nagu
Apple’il, langes ka Amazoni aktsia märkimisväärselt. Firma käive ja kasum jäid
ootustele alla.
Amazoni puhul on tekkinud küsimus,
kas investoritel on lõpuks narritamisest kõrini saanud.Firma on varem peaaegu iga
teenituddollari paigutanud tagasi firmasse ettekäändega kiireminikasvada. See on
aidanudnendekäibel ja aktsial märkimisväärselt tõusta, kuidkas nüüd on pidu läbi?
Amazoni neljanda kvartali käive tõusis
aastaga 22%, 35,7 miljardile dollarile, kuid
sellise numbri juures alla 500 miljoni puhaskasumit on vähe. Amazoni aktsia hind
oli esmaspäevase seisuga 574,81 dollarit ja
kasum aktsia kohta 1,24 dollarit, mis teeb
P/E suhteks 464,29.Kui anda Amazonile näiteks Apple’i P/E suhe, siis firma aktsia
maksaks kõigest 12,65dollarit.Eks see jää
nüüd iga investori enda hinnata, kui palju
õhkuAmazoni aktsias sees on.

hinnatud väärtpaberist on Facebook. Kuigi nemad teenivadaktsia kohta umbes sama
palju (1,29 dollarit), siis aktsia hind on oluliselt mõistlikum 115,09dollarit. Viimase
nädalaga on aga Facebooki aktsia hüpanud
20 dollarit tänu headele tulemustele ja tugevale kasvuväljavaatele.
Näoraamatu viimasekvartali puhaskasum ületas esimest korda miljardi dollari piiri. Mobiilireklaamidtõid sisse 80%
reklaamikäibest, mis näitab suurepärast
kasvu, sest kolm aastat tagasi oli mobiilireklaamide osa käibes vaid 20%. Käive kasvas aastaga 52%, 5,84 miljardile dollarile.
Investorid suhtuvad Facebooki optimistlikult eelkõige seepärast, et firmal on
veel hulk ärisid, mida pole hakatud rahaks
tegema. Siia alla käib endiselt tugevalt kasvav Instagram, mille osakaal Facebooki tuludes aina kasvab. Samuti WhatsApp, mis
justületas miljardi kasutaja piiri. Peale selle videod, privaatsõnumid javirtuaalne
reaalsus.

intressimäär survestab eurot

Nord Pool Eesti

dollarit maksab Morgan Stanley
hinnangul Brenti nafta barrel
tänavu neljandas kvartalis.

Ainus äri, millega Microsoftkuidagi järje peale ei saa, on nutitelefonid.Kui vaadata, mis juhtubApple’iga ja kui raskelt läks
Samsungil, siis Microsofti 49% käibe langus pole ka mingi üllatus. Microsofti trumbiks hakkab kujunema nendepilveteenuste äri, millekäiverallis aastaga 140%.Kümme aastat topanud Windowsi arendus paistab ka lõpuks Windows 10 abil taassündi tegevat ja see annab koos pilveteenustega põhjust investoritel tulevikku optimistlikult suhtuda.
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Citadele Pank Roosikrantsi 2, Tallinn,

Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037
Tallinna Äripank Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8066, faks 668 8065
DnB PANK

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee
BIGBANK Rüütli 23, Tartu, tel 1333,
faks 737 7582, e-post: bigbank@bigbank.ee,
www.bigbank.ee
Versobank Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri
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-0,50

863
2402

1,010

0,00

-

1,760

0,00

0,380

0,00

2,220
1,250

0,00
0,00

P/B

ROE

-

9,7

22,8

146 420
1 254

11,1
-

13498

5,3
6,3

0,73

0,9%

1,37

0,0%
3,2%
5,7%

7,8%
3,9%

13,7

hind, EUR

14,2%

0,80
1,07

0,90

22,0%
-2,0%

2,45

1,40
1,05

0,41

Alma Media
Citycon
Elisa Comm.

8,0%
3,0%

P/E

P/B

divid.
tootlus

3,33

-1,77

18,5

2,8

3,6

2,19

0,18

12,6

0,9

6,4

32,90

-1,35

21,5

5,7

4,0
-

Finnair
Fortum

5,02

-1,18

-

1,2

11,95

-0,50

-

0,8

-

HKScan

3,47

0,87

24,8

0,4

14,1

5,7%
78,9%

Kesko
Neste Oil

35,45

1,43

34,8

1,7

4,2

29,97

4,83

-

2,7

2,2

Nokia

5,60
21,90

-2,95
-0,45

21,7

2,2
2,5

3,0

0,855

-1,72

8,4

0,74

0,0%
24,0%
2,3%

PKC Group

14,01

-2,16

-

2,3

5,0

6,710
13,700

-0,15
0,00

36 688
11 418
23 319

26,5%
16,6%
8,8%

12,8
13,8

12,3%
22,8%

1,57
3,14

6,0%
6,6%

Stockmann

6,53

0,69

-

0,5

-

Stora Enso

7,09

-5,34

-

1,1

-

0,480

-4,00

1 312

-

0,89

UPM Kymmene
YIT

-4,36

-

1,0

4,7

0,00

0,0%
0,0%

14,92

0,750

10,4%
-28,9%

4,68

1,78

10,9

1,1

3,9

-

-

-

0,64

Olvi

viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

04.02
P/E

muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

P/B

Grindex

5,00

0,00

Latvijas Gaze

9,80

-0,51

10,6

7,17

0,42

8,3

Olainfarm

-

divid.
tootlus

0,4

-

0,7

-

1,2

-

Apranga
City Service

EUR/SEK

EUR/RUB

9,3934

85,9763

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

AUD

1,555

BGN

1,956

CNY

7,369

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,728
75,860

Kanada dollar

CAD

131,490
1,537

Korea won
Norra kroon
Poola zlott

KRW

1336,750

Rumeenia leu

JPY

NOK

9,538

PLN

4,415

RON

4,509

SGD

1,572

GBP

0,766

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

Tšehhi kroon

CZK

Türgi liir

TRY

27,021
3,250

Ungari forint

HUF

310,490

USA dollar

USD

1,121

CHF

1,117
7,463
39,952

P/B
3,1

divid.
tootlus

2,54

0,40

-

1,660

0,61

10,1

0,8

5,1
-

3,430

-4,72

-

0,8

-

0,655

0,00

12,0

0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,899
0,296

-0,11
0,00

4,5

1,4
0,6

Snaige

0,286

0,00

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,992

0,00

2,6

6,9

-

16,8

-

BÖRSIKAUBAD
04.02

Kütused

Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

P/E

Invalda
Linas Agro

Euroopa Keskpank

VALUUTA

-

04.02
muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

Riia

-

Vilnius

P/E arvutatud

Jaapani jeen

muutus
eelm, %

aktsia

-14,7%
8,2%
5,9%

0,80

04.02

Helsingi

divid.
tootlus

Värvilised metallid

03.02

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl

35,44

Alumiinium LME

Nafta NYMEX, bbl

33,10

4580,5

351,00

Vask LME
Plii LME

309,50
293,50

Nikkel LME
Tina LME

8465
14800

153,50

Tsink LME

Mootoribensiin,

t

Diislikütus, t
Kerge kütteõli, t
Masuut (1% väävel),

t

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

04.02
123,05

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t
Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

1679

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

USD/t

1765,5

1,991

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

1511,5

395,10
2820,00

105,80
360,75

=

04.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1154,59

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

509,45

897,80

14,87
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga
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ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016
reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

Äripäeva Infopank koondab informatsiooni
Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta. Kogutud
ja süstematiseeritud info baasil pakume
ärijuhtidele lahendusi, mis aitavad vähendada
riske ja suurendada sissetulekuid.

Äripäeva Infopank võtab tööle

ÄRIKLIENDI MÜÜGIKONSULTANDI
Kelle ülesanne on seista hea Äripäeva Infopanga
veebiteenuse müümise eest äriklientidele.

Hea kandidaat on aktiivne, tegus, väga hea suhtleja, iseseisev, täpne,
kohusetundlik, tark, ambitsioonikas. Kandideerimisel tuleb kasuks
varasem edukas müügitöö kogemus.

Pakume võimalust töötada osalise tööajaga,
tulemusest lähtuvat head tasu ja põhjaliku väljaõpet.

Kuhu müüb Eesti tööstussektor 2016 aastal ja
transpordiettevõtete võimalused, Swedpanga tööstussektori
juht RAUL KIRSIMÄE ja Swedpanga transpordisektori juht
MARKO LUKK
Millised on Eesti veondus-ja laondusettevõtete puudused ja
eelised eksportturgudel, Ernst & Young ärikonsultatsioonide
osakonna konsultant MARTIN MALINOVSKI
Müügivõrgustiku loomine ja arendamine veoportaalide abil,
OÜ Melsum logistika valdkonna konsultant ja koolitaja
MELJO MUSTO
Müügi alustamine Läti ja Leedu turgudel, Omniva Läti
logistikaäri juht JOONA SALUVEER

Ekskursioon Tallinna Lennujaama tagatubades
CVd ja sooviavaldust ootame hiljemalt 16. veebruariks

aadressil elis.suik@infopank.ee.

Täiendavat infot Äripäeva Infopanga ja
konkursi kohta saab telefonil 6670 195.

AS Äripäev on Eesti ärimeedia turuliider. Anname välja
kolme ajalehte, arvukalt raamatuid, käsiraamatuid
ja infolehti. Oleme Eesti suurim ärikonverentside
korraldaja. Viimastel aastatel oleme investeerinud
internetitoodetesse ning sisenenud mitme ajakirjaga
tarbijaturule. Meie meeskonnas tegutseb rohkem kui 200
võimekat töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate
valdkondade tippspetsialistideni. Äripäeva omanik on
Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier.

Peaga
töötaja

Pidupäeva meeskond ootab
aktiivset müügiinimest,
kelle ülesandeks on Pidupaev.ee ja Seminarroom.eu müük telefoni teel.
Kui Sulle meeldib inimestega suhelda, lahendusi välja mõelda, oled visa
ja suudad end ka ise motiveerida ning valdad korrektselt eesti keelt, siis
saad kindlasti hakkama.

Omalt poolt pakume müügialast väljaõpet, arendavat ja inspireerivat
töökeskkonda. Enda palka saad ise kujundada, ehk osaliselt sõltub see
sinu ja meeskonna tulemustest. Sind ootab rõõmsameelne meeskond
ja mugav kontor kesklinnas tasuta parkimisvõimalusega, soodsad
sportimisvõimalused, puhkus juulis ja talvine lisapuhkus.
Tööpäev kestab neli tundi (8.45-12.45 või 13.00-17.00).

Kui tunned, et tahad kuuluda Äripäeva Pidupäeva meeskonda,
saada CV ja sooviavaldus hiljemalt 15. veebruariks aadressil
ann.vainlo@aripaev.ee märgusõna „Pidupäev“.
Lisainfo telefonil +372 510 5486, Ann Vainlo.

Soodushind 21. veebruarini või 30 koha täitumiseni.
Soodushind 89 eurot (käibemaksuga 106,80 eurot),
tavahind 129 eurot (käibemaksuga 154,0 eurot).
Vaata lisainfot: www.logistikauudised.ee
Registreeri: tanel@logistikauudised.ee
või tel 513 4004.

investeerimisfondid INVE STOR 19
Dow Jones USA

OMX Stockholm

OMXHelsinki

16 336,66

1319,12

3094,54

+1 13%_
,

+1 ,04% _

EPIII samba indeks
-

0, 53%_

164,66

18000

1780

3650,0

178,00

17375

1630

3387,5

172,25

16750

1480

3125,0

166,50

16125

1330

2862,5

160,75

15500

1180

04

06

08

10

12

2600,0
04
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06

08

12

10

02

06

08

12

10

02

03.02

Avaron Asset Management
Avaron Areneva Euroopa Fond D, EUR
Avaroni Privaatportfell B, EUR

12,38
15,78

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

13,05

12,14
15,78
13,05

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

12,14
15,78

10,37
2,65

-5,30
-0,34

13,05

tootlus (p.a)

%

3,93

0,13

fondi maht

%

12 kuud
-5,15
2,91

3 aastat

4,69
5,69

5 aastat

2,38
4,99

41 493 424
10 351 736

5,80

7,47

-

7 463 954

02.02

CompensaLife
ost

müük

NAV

riski-

aste

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

1,51

-

-3,90

2,70

3,80

2,70

6 937 992

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

12,29

-

0,20

-0,30

1,40

2,30

912 905

Kasvuporfelli mahu info

on antud

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

on antud

ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016
04

06

08

10

toimetaja Juhan Lang, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

02

Fondivalitsejad

reklaam

müük

0, 36% _

155,00
04

DID
FONDID
FON

ost

-

AvaronAsset Management Narva mnt 7D,
B-korpus, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks
664 4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee
ASGA Fund Management Roosikrantsi 11,
Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,
info@gafm.ee, www.gafm.ee
LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee

Nordea

Pensions E stonia AS Liivalaia

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
AS GILD Property Asset Management
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,

tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com

AS SEB Varahaldus Tornimäe 2, Tallinn

15010, tel 665 6565, faks 665 7122,
fondid@seb.ee, www.seb.ee
Danske Capital AS Narva mnt 11, Tallinn 15015,
tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@danskebank.ee, www.danskecapital.ee,
www.danskebank.ee

Maaklerifirmad
Compensa Life Vienna
Insurance Group SE
Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee

seisuga 31.12.2015.

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402
Versobank AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
Danske Bank Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104

SEB Enskilda Equities Tornimäe 2, Tallinn,

tel 665 6622, faks 665 6802
Mandatum Life Insurance Baltic SE Viru
väljak 2, Tallinn, tel 681 2300, info@mandatumlife.ee, www.mandatumlife.ee

03.02

Danske Capital AS
ost

müük

NAV

riski-

aste
Danske Pension 25, EUR
Danske Pension 50, EUR
Danske Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

12 kuud

3 aastat

1,03

1,04

1,04

4,98

-1,94

-2,77

2,93

2,52

1,22

1,24

1,24

7,36

-3,55

-3,76

3,69

2,58

13541 620
211 567 420

0,91

0,92

0,92

1,51

0,25

-0,50

1,91

2,36

4 722 889

1,61

1,66

1,63

10,08

-6,30

-5,32

5,35

3,69

4 514 024

0,80

0,79

2,12

0,09

-1,36

1,44

1,97

527 638

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

5 aastat

veebilehel www.danskecapital.ee.

03.02

LHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

3 aastat

5 aastat

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR

1,50

1,51

1,51

3,24

-1,20

1,94

3,08

2,67

1,20
1,26

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

0,07
0,93

2,15
0,37

3,09
2,49

3,35
3,39

Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,29

1,31

1,31

3,61

-1,56

2,48

3,59

2,84

1,17

1,18

1,18

1,71

0,72

0,41

2,71

3,67

85 002 798
17 667 632

Täiendav Pensionifond, EUR

1,48

1,50

1,50

3,73

-1,28

4,39

4,85

3,56

7 492 226

10,04

10,14

10,14

-11,49

-27,25

6,41

10 353 135,47

8,11

8,19

8,19

13,72

-11,19

-5,06

-0,76

-2,26

-

5,18

5,23

5,23

13,72

-11,19

-5,06

-0,76

-2,27

1 322 587

ost

müük

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

4,30

349 656 917
49 877 041
53 027 478

03.02

MandatumLife
NAV

riski-

aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

3 aastat

ootab uusi ideid
Eesti arengu kiirendamiseks.

fondi maht

%

Osalemiseks palume saata arvamusloo
koos oma fotoga aadressil arvamus@aripaev.ee.

Kolmele paremale artiklile on Äripäev koostöös EMT ja Elioni,
Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Combimilli ja ACE Logisticsiga
välja pannud väärikad auhinnad.

fondi maht

%

5 aastat

115,95

115,37

115,37

-

-2,68

-3,42

0,69

-

-

Konservatiivne, EUR

114,06

112,93

112,93

-

-1,46

-4,20

0,81

-

-

Tasakaalustatud, EUR

114,01

112,33

112,33

-

-0,60

-4,95

1,02

-

-

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR

109,81

107,66

107,66

-

0,09

-5,78

1,47

-

-

118,89

116,56

116,56

-

0,16

-6,77

-

-

145,12
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 89,21

144,40

144,40

-

-0,83

-1,61

2,62

-

88,77

88,77

-

-13,16

-13,14

-

-

-

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

101,32

100,82

100,82

-

-3,23

-6,65

-

-

-

120,68

118,31

118,31

-

-3,92

-11,60

-

-

-

2,84

teise koha omanik 3000 ja kolmas 2000 eurot.

Investeerimisportfellid:
1,45

03.02

Nordea PensionsEstonia
ost

müük

NAV

riski-

aste
Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

%

tootlus (p.a)

aasta

algusest

12 kuud
-4,32

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

1,01

1,02

1,02

7,06

-3,84

3,49

3,13

0,84

0,85

0,85

10,51

-5,85

-5,09

4,27

3,33

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,93

0,94

0,94

4,42

-1,57

-3,38

2,05

2,66

0,87

0,88

0,88

2,04

0,64

-0,5

2,52

2,9

1,28

1,30

1,29

12,95

-8,1

-7,25

5,48

3,88

19502 089,66
12 755 994,01
7 394 940,89

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,76

0,77

0,76

4,03

-1,3

-2,24

2,94

0

1 681 963,56

ost

müük

NAV

riski-

0,786

0,794

0,794

9,98

-4,40

12 kuud
-5,59

3 aastat

SEB Energiline Pf, EUR

3,07

1,19

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,894

0,904

0,904

1,82

-0,07

-1,89

-0,03

1,28

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,834

0,842

0,842

5,69

-1,59

-5,36

0,70

1,14

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,999

1,009

1,009

7,30

-2,61

-5,18

2,04

1,41

SEB Aktiivne Pf, EUR

1,002

1,022

1,012

11,86

-5,92

-6,67

4,03

1,68

1,168

1,192

1,180

5,74

-1,51

-4,95

1,41

1,47

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta

tootlus (p.a)
3 aastat

0,25
-0,31

12 kuud
-1,54
-2,27

SEB Strategy Balanced Fund

1,599
116,016

1,599
114,867

SEB Strategy Defensive Fund

112,356

112,356

112,356

3,16

0,42

-0,76

2,42

SEB Strategy Growth Fund

118,162
116,443

119,344
117,607

118,162
116,443

11,91
8,56

-3,09
-1,21

-8,77
-5,26

4,28
4,08

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

väljalaskehindusaab

2,11
5,72

%

algusest

1,599
114,867

SEB Strategy Opportunity Fund

33 227 926,34
57 717 064,84

21 391 174,49
407 485 405,36
17 065 433,86
14 047 635,24

03.02

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
SEB Corporate Bond Fund, EUR

166 586 649,06
19 034 625,52

03.02

AS SEB Varahaldus

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

Kaastöid võib saata 29. veebruarini 2016 (kaasa arvatud).
Laekunud tekste avaldame jooksvalt Äripäeva paberväljaandes ja
veebis.Toimetus jätab endale õiguse tekste toimetaja ja lühendada.

vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on

seisuga 31.10.2015.
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TEGIJA TURUL

OMX TALLINN

Bill Gross:
Poliitikud hoopis
ohustavad investoreid.

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi-ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

886,20

-

0,57%

.

910

885

860

835

810
04

Võlakirjakuninga sõnul seavad väike majanduskasv ja nafta hinna langus takistusi, mida keskpangad pole lahendada suutnud.

ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016
toimetaja Rainer Saad, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
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perioodi kõrgeim
perioodi madalaim
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912,40
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INVESTOR TOOMASE BLOGI

Mina olengi Liivimaa
parim naftainvestor

Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

–0,58%

S

väärtus
232207 €

26% raha
74% aktsiad

Tõsi, mitte küll nii rõõmsaks,

et unustada– augustis ostetud Statoili akt-

Investor Toomas on Äripäevavälja
mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta Investeerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse
anti investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus, investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäevatagumisel
leheküljel ja veebis.
aktsiate päevane muutus, protsentides

Statoil
Apple
Berkshire Hathaway B-aktsia
Apranga
Olympic EG
iShares Europe Stoxx 600
Tallinna Vesi
Tallink
Microsoft
Leroy Seafood

ee on muidugi nali, kuid paari nädalagaStatoili aktsialt
teenitud 13% suurune tootlus
teeb siiski meele rõõmsaks.

6,23
1,98
0,43
0,4
0
–0,73
–0,73
–1,26
–1,58
–1,85
–2,26

Praeguloo-

dan pigem, et
dividendide
kallale ei mindaka järgmistes kvartalites
ning et nafta
hind hakkab
tasapisi taas

Volkswagen
Viimased tehingud
ostis: 14. jaanuaril 285 Statoili aktsiat hinnaga
100,50 Norra krooni aktsia. Tehingusumma oli
28 642,50 NOKI ja komisjonitasu 134,40 NOKi.
ostis: 5. jaanuaril 19 Volkswageni aktsiat hinnaga 130,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli
2485,2 eurot. Swedbanki vahendusel tehtud
tehingu teenustasu oli 14,06 eurot.

tõusma.
investor Toomas

Sinu arvamus
Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

siatega olen tänini 13%miinuses ning Norra kroon on ostuhetkest alates euro suhtes kaotanud 4,5%. Niipalju suutsid Statoili
värsked tulemused minu portfellile siiski
leevendust pakkuda, et olen augustis ja jaanuari keskel soetatud positsiooniga jõudnud sisuliselt nulli.
Kui liita siia otsa naftafirma dividendid,
siis olen tõenäoliselt jubapankade hoiustele silmad ette teinud.Aga aitab kiitlemisest. Mida ikkagi arvata Statoili värsketest
majandustulemustest? Pean tunnistama,
et minu jaoks olid need üsna ootuspärased,
pigem positiivsed. Nii käivekui ka kasum
kukkusid taas ja püsivad langustrendis, investeeringud tõmmatakse jätkuvaltkokku
ning võlatase on kasvanud.
Dividendid jäid paika. Pahviks ei löönud

mind seegi, et hoolimatakasumi langusest
otsustati maksta endiselt üsna kopsakat dividendi, mis on 22 senti aktsia kohtaja teeb
praeguselt hinnatasemelt dividenditootluseks pea 6,5%. Seda võis üsna kindlalt aimata ka ettevõtte tegevjuhi Eldar Saetre varasemate väljaütlemiste põhjal, naguka seda,
et tulevaste väljamaksete kohtakindlaid
lubadusi anda ei juleta. Et aktsia reageeris tulemustelekohati enam kui 8,6% suuruse tõusuga, siis võib aimata, etkeskmine
naftainvestor oli enne tänast minust siiski oluliselt pessimistlikum. Sama ei saa öelda aga aktsiatkatvate analüütikutekohta.
Bloombergi terminalis soovitavad Statoili
aktsiat osta 17, hoida 10 ja müüa 11 analüütikut. Kõigi aktsiatkatvate analüütikute prognoosi põhjal arvutatud 12 kuu konsensuslik hinnasiht on 124 Norra krooni,
mis teeks praeguselt hinnatasemelt tõusupotentsiaaliks 6,9%.

Hind
Poole aastaga on Statoili
aktsia langenud 13%
Norra kroonides

150

120

90
august 2015

veebruar 2016

ALLIKAS: BLOOMBERG

Keskmisest optimistlikum on Norra
naftagigandi käekäigu koha pealt Morgan Stanley, mis veel eile kinnitas hinnasihi 140 kroonile ja soovitab aktsiat osta.
Teiste seas torkab silmaka Barclays, mis on
hinnasihi määranud koguni 180 kroonile.
Tunnistan, et praeguste naftasektori arengute põhjal kaldun pigem Morgan Stanley
uskujate leeri.
Juurde osta ei soovi. Nii või teisiti ei saa
ma vaadata mööda aktsia üsna krõbedast

hinnatasemest praegu on aktsia P/E suhe (aktsia hinna ja kasumi suhe toim)
24,6. See, lisaks naftaturul valitsevale suurele ebakindlusele, on ka üks peamisi põhjuseid, miks minu ostuhuvi Statoili aktsia
suhtes on vähemalt mõneks ajaks ammendunud.
Praegu loodan pigem, et dividendidekallale ei minda ka järgmisteskvartalites ning et nafta hind hakkab tasapisi taas
tõusma. Tegemist on endiselt üsna riskantse panusega ning ei ole sugugi välistatud,
et jubajärgmiste kvartalitulemuste ajal
olen sunnitud oma kommentaari pealkirjas kuraasi oluliseltvähemaks võtma.
–

–

16.03, 28.03, 13.04, 28.04, 11.05, 24.05

SOTSIAALMEEDIA TURUNDUSE
STRATEEGIA MEISTRIKLASS

Täpsem kava aadressil:
pood.aripaev.ee
Koolituse hind on 849 eurot

+

km

Kuidas 2016. aastal sotsiaalmeedia turunduses
edu saavutada?
erinevates sotsiaalmeedia võrgustikes turundamine
ja reklaamimine
erinevad sisuturunduse võimalused
sotsiaalmeedia lihtsustatud turundusplaani loomine
kampaaniate loomine sotsiaalmeedias
Koolitaja on TAAVI TAMMPERE

•

•

Info ja registreerimine:
Stella-Kaisa Kanemägi, telefon 667 0156,
Stella-Kaisa.Kanemagi@aripaev.ee

•

•

TÖÖSTUS

Shell hädas lubaduste
täitmisega
Ülimadal nafta hind kahandas
Royal Dutch Shelli neljanda

kvartali kasumit 44% ja ettevõte on hädas aktsionäridele
antud lubaduste täitmisega.
Varude muutustega kor-

rigeeritud kasum kahanes
1,8 miljardile dollarile. See
jääb 1,6–1,9 miljardi dollari vahemikku, mida Shell möödunud kuulka prognoosis. Samuti klappis tulemus täielikult
Bloombergi küsitletud analüütikuteprognoosidega.
Nafta hinna langus on andnud tugeva hoobika teistele naftatootjatele. See on omakorda muutnudkeeruliseks tasakaaluleidmise uute investeeringute ja dividendidevahel.
Hollandi naftahiidShell loodab aga, etpärast BG Groupi
omandamist 50 miljardi dollari
eest saab tõsta dividende ja kasvatada naftatootmist ajal, mil
rahavood kuivavad kokku.
PANE TÄHELE
Statoil hoiab dividende. Kuigi firma kahjum oli suur, maksab
firma jätkuvalt dividende.
Credit Suisse’i aktsia
1991. aasta tasemel. Šveitsi
pank jäi möödunud kvartalis suurde kahjumisse.
SEB üllatas kasumiga. Rootsi
panga möödunud kvartali kasum
ületas analüütikute ootusi ja aktsia
hakkas tõusma.

Loe veebist
Värsked börsiuudised

www.aripaev.ee/bors
Turgude ülevaade

investor.aripaev.ee

Puhkepäev
Kuuba rütmidest
Bollywoodini
18

erinevat tantsustiili saab

õppida järgmisel nädalal toimuval Telliskivi tantsupeol.
Kokku toimub 25 töötuba.

|

Nädalalõpulisa

|

Fookuses
Telliskivi tantsupidu
13.–14.02 Talllinnas Telliskivi loomelinnakus
Pilet: töötoa hind ühele inimesele eelmüügist 5 eurot, kohapeal 8
eurot, osa sündmusi tasuta
Tasub teada: kohapeal saab
pääsmeid töötubadesse osta ainult vabade kohtade olemasolul.
Lisainfo, piletid ja registreerimine:
http://telliskivi.eu/tantsupidu2016

Kavas
Kuuba tantsud
Son
Kuuba rumba
Salsa
Rueda de Casino
Brasiilia tantsud
Zouk / Lambada
Forro
Samba no Pe
Teised tantsustiilid
Dancehall
Polüneesia tantsud
Bollywood

Iiri keili
Afro
Flamenco
Tango
Lindy Hop
Valss ja Eesti tantsud
Solo Charleston & Authentic Jazz

Laste tantsutund

Öelge veel, et
eestlane on tagasihoidlik põhjamaalane, kes end
naljalt tantsuplatsilgi lõdvaks
ei lase, Telliskivi
tantsupeol on popid nii kuumad
ladina kui ka
Aafrika rütmid.
Karoliina Vasli
kaasautor (Õhtuleht)

Tantsupidu toimub järgmisel laupäeval ja
pühapäeval, kokku ootab huvilisi 25 õpituba ning 18 eri stiili. Korraldajad said tulerist-

sed mullu, kui alustati puhtalt lehelt.
Peakorraldaja Raimo Matvere, kes on ka
ise tantsuhuviline, on näinud kõrvalt, et eri
stiilide harrastajad eriti omavahelläbi ei
käi. “On palju väikeseid kogukondi latiinotajad, tangotajad, swingijad aga peamiselt just kontsentreeritud ühele asjale.
Võiks ju olla mõni üritus, kus stiilidkokku sobitatakse,” kirjeldab ta sündmuse eesmärki.
Ta arvas, et paslik aeg selleks on justkülm
ja pime talv, kui inimesed vajavad positiivseid emotsioone.
–

–

Kvantiteedile eirõhuta. Mullu oli põhiprogrammikõrvalka suurempidu jaTeater NO99
tantsulaagerkoos etendustega.Kui tavaliselt
muutuvadfestivalid suuremaks, siis tänavu
piirdutakse tantsutöötubade ja ühe suurema peoga.
Mulluosales kõigil üritustel kokku 1500–
1600 inimest, neist 500 käis ka töötubades.
Sel aastal loodetakse, et viimane number on
100 võrra suurem. Samas, eks tagasihoidlikku eestlast on vist raske kaasa haarata… Matvere katkestab selle mõttekäigu ja kinnitab,
et tegelikult on eestlased palju aktiivsemad
ja avatumad, kui võiks arvata. Ta meenutab,

et käis eelmine kord näiteks ühes Aafrika

JÄRGMISEL nädalavahetuselootab

õpitoas ja isegi muidu argielus rahulikud
meesterahvadolid varmad kaasa jämmima.
Matvere sõnutsi võiks meeste osakaal sündmusel aga veelgi suurem olla.

Telliskivi loomelinnak kõiki tantsima
proovida saab 18
tantsustiili.FOTOD:
–

TELLISKIVI

LOOMELINNAK

Mehed, ei tasu peljata. Õpitubades, kus tant-

sitakse paaris, on soopõhine registreerimine. Matvere sõnul ei taheta, et tuleb üks mees
kolme naise kohtaja siis peab osa naisi lihtsalt kõrvalt vaatama või oma korda ootama.
Soovitakse, et kõigil oleks võrdne võimalus.
“Mehed, ei tasu karta. Meil pole professionaalid koos, oodataksegi algajaid ja harrastajaid. Paar tantsu on meist igaüks elus teinud,” märgib ta.
On aga ka palju tantse, kus saab kaasa
lüüa üksi. Näiteks kas või Bollywoodi õpitoas, kus ühendatakse India klassikalisi- ja
rahvatantse, Egiptuse kõhutantsu ning erinevaidlääne tantsustiile. Ilmselt seostub see
stiil paljudele India filmidega, mille klippe
saabvaadataka näiteks YouTube’ist.

gas arendatakse seal rütmitunnet ja koordinatsiooni.
Kohti jagub Matvere sõnutsi sel nädalal
ja järgmise nädala esimeses pooles kõigisse
tundidesse. Popimad on näiteks Brasiilia sugemetega tantsud. “Üks töötubamaksab viis
eurot. Lisaks on kavas ühistantsimise tunnid, kus tasu polegi,” lausus ta.

Mõeldud ka pere pisimatele. Sündmusele on oodatud ka lapsed. On palju lihtsa-

maid õpitubasid, kus saavad lüüa kaasa nii
teismelisedkui miks mitte ka 50–60ndates
tantsijad, ütles Matvere. Lisaks on kavas ka
AMT tantsuteraapiast lähtuv tund, mis on
mõeldud just igas vanuses lastele. Muu hul-

PROOVIDA saab nii paaristantse, aga ka üksi näiteks Bollywoodi
tantsu töötoas jalga keerutada.

22 ELAMUS

RESTORANIDE TOP 10
Heidi Vihma hinnang viimasekahe aasta külastuste põhjal
1. Noa, Ranna tee 3, Tallinn
2. Põhjaka, Mäeküla küla, Paide vald
3. Tchaikovsky, Vene 9, Tallinn
4. Tuljak, Pirita tee 26E, Tallinn
5. Fabrik, Vabriku 6, Tallinn

PUHKEPÄEV 5. veebruar 2016

30
30
30
30
29

6. Horisont, Tornimäe 3, Tallinn
7. Umami, Kadaka tee 141, Tallinn
8. Kärme Küülik, Karja 5, Haapsalu
9. Fellin, Kauba 11, Viljandi
10. Cru, Viru 8, Tallinn

28
28
28
28
28

toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0218, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee

TOIMETAJA VEERG

Vähem annab rohkem
Signe Sillasoo

Puhkepäeva toimetaja

Erinevalt laialt levinud arusaamast ning ootusest moodsale inimesele ei ole Homo sapiens
kuigi hea rööprähkleja. Kui, siis ainult bussi oodates nätsu närimisel.

Tõsi, mõnikord teeme mituttõsisemat asja
korraga, kuid siiski pooles vinnas, sest tähelepanu hüpleb ühelt asjalt teisele.Ehkki tundub, et sai
tõesti mitu asja korraga valmis, võib tulemus olla pealiskaudne ning eraldi tegemisega võrreldes
ajakulu mitmekordne.Samuti kerkib küsimus,
mida on väärt asjad või tegevused, mis täit tähelepanugi ei vääri?
Võitlus tähelepanu eest. Inimese keskendumi-

ne jatähelepanu on väärtused, mille nimelkäib
järjest tiheneva konkurentsiga ragistamine. Kes
meelitab poodi, kellel valmis uus kundesid vajav jakk või kes saimaha värske muusikapalaga.
24 tunnist osa saada tahtjate hulkkasvab, aga ööpäeva tunde juurde ei tule. Nii tulebki järjest jõulisemad ja kavalamad nipid välja võtta, et püünele pääseda.
Sama on elamustega, nagu kirjutab tänane
üks elamuslugu märulitesküll plahvatab kõvemini ja tehakse suuremaid trikke, kuid kõige olulisem lugu jääb kuskile tahaplaanile. Või filmist välja. Vaikne jarahulik, inimlik, aga ei tähenda, et elamust napiks.
–

–

–

Üks asi korraga. Näiteks keskendudes saab sel-

lest elamusest palju rohkem tagasi, kui seda aega
millegagi jagades.Võtame näiteks lemmikplaadi.
See ei ammenda end kunagi, kui sellele täis tähelepanu lubada, sest õnneks suudab meelkeskenduda korraga vähesele.Kord annab tooniviiul,
järgmisel korral kerkib esileklaver ning kolmandal korral tuleb esile hoopis mingi allhoovus vokaalis. Taustaks kuulates jääb mingi mulje, kuid
need detailid esile ei kerki.
Suurte japaukuvate stimulaatoriteasemel
võib üha suuremas infolasus suurima elamuse
pakkuda hoopis vähesus.Või üldse vaikus, kus
uut infot ei heli, pildi või jutuna peale ei tule. Millal sai omale viimati sellistluksust lubada?

PUHKEPÄEVSOOVITAB
Kontsert: Meeskoor kutsub
Kampsunikontserdile
Vastlapäeval, 9. veebruaril algusega kl 19 toimub Tallinnas Glehni lossis Kampsunikontsert. Kontserdiga
tähistatakse kahte tähtpäeva. Maikuus möödub 50
aastat päevast, mil TPI meeskoor avas koos TPI naiskoori ja puhkpilliorkestriga sümboolselt Glehni los-

si taastamise ehitustööd. Koori enda esimene avalik
esinemine toimus aga 15. detsembril 1945, seega tähistatakse ka oma 70. juubelit. Kuulda saab Kampsunikontserdil, kuhu ka kõiki kampsunis oodatakse,
kooriteoseid. Meeskoori juhatavad Peeter Perens ja
Siim Selis. Sissepääs tasuta. Lisainfo: facebook.com.

Gala: Viva l’Italia Vanemuise
ooperigala
–

Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi koostööna sündiv ooperigala toimub Vanemuise Kontserdimajas
5. veebruaril kell 19. Galal kõlab Itaalia heliloojate looming esimeses osas palad Puccini, Verdi, Donizetti ja Rossini ooperitest, teises pooles tulevad esitusele stseenid Vanemuises 2. aprillil esietenduvast ooperist “Lucia di Lammermoor”. Dirigeerib Vanemuise
muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi, osalevad Vanemuise sümfooniaorkester, ooperikoor ja külalissolistid. Piletid: 12–15 eurot. Lisainfo: www.vanemuine.ee.
–

WU WEI on end sisse seadnud endise Cha Dao restorani ruumides kui interjöör on muutumatuna püsinud, siis menüü on hulga lühem
ja odavam ning vaba Aasia köögi stamproogadest. FOTO: EIKO KINK
–

RESTORANITEST

Tervitame tuliahvi Wu Weis

8.

veebruaril algab Idamaade
kalendri järgi tuliahvi aasta.
Miks mitte seda vastu võtta

Heidi Vihma
kaasautor

uues aasiahõngulises restora-

nis WuWei.
Wu Wei on Cha Dao mantlipärija: uus

söögikoht on pea muutmatul kujul üle võtnud eelmise
restorani. Ei mingeid draakoneid ega paberlaternaid, kunstlilli ega Aasia toidukohti saatvat õlilõhna. Üleliigne on neid isegi meenutada oleme
sattunud hea maitseja rahuliku meele maailma.
–

Sobitumine vanasse interjööri. Muutumatuna

püsinud interjöör lausanõuab praeguse ja eelmise menüü, teeninduse ja hindade võrdlemist. Cha
Daoga võrreldes on Wu Wei menüü lühem, portsjonid suuremad, hinnad odavamad ja teenindajatega suhtlemine lihtsam, sest kõik nad valdavad (muude keelte kõrval) ka eesti keelt.
Uue söögikoha menüü on seguAasiast ja
Euroopast. Sool japipar laual räägivad rohkem
Euroopast, menüü balansseerib Aasia ja Euroopa
vahel, hoides ikka rohkem siia-, st Euroopa poole.
Sümbolroaks võiks olla pardifilee Lyoni ja Shanghai moodi kahel viisil küpsetatud pardifilee
musta riisi padjal koos aurutatudpak choi’ga, kus
Euroopa jaAasia saavad kokku ühel taldrikul.
Menüü koostamisel on Wu Wei käinud omi
radu. Aasia söögikohtade püsiroogadest on kohal vaid friteeritud kevadrullid ja aedvilja tempura, aga ei mingit magushaput sealiha, tom yum’i,
tom kha’d, sushi’t ega misosuppi.
Ja veel meeldib, et uues restoranis kasutatakse
ka leebemaid ja kõhusõbralikumaidvalmistusviise kui Aasia söögikohtades laialt levinud fri–

teerimine ja praadimine. Eelroogadeks valisimegi riisipaberis värsked (friteerimata!) kevadrullid
köögivilja ja krevettidega ning aurutatudkalapelmeenid. Kevadrullid olid eriliselt õrnad ja rohelised, hoopis teineroog, mida tavapäraselt harjunud kevadrullide nime all saama. Ka kalapelmeenid olid leebed esiteks sellepärast, et aurutamine on iseenesest eriliselt delikaatne valmistusviis, teiseks sellepärast, et ka kalaga oli väga
õrnalt ringi käidud.
Õrnalt oli ringi käidud ka pearoaks pakutud
tursaga: see oli mässitud paberisse ja koos paari kreveti ja laimiviiluga aurutatud. Aga kui selle
paberisse mässitud kala olin taldrikullahti harutanud, sai paberit nii palju, etkalale oli raske läheneda.Kinnitust sai vanasõna “ilu nõuab ohvreid” ja seekord oli ohvriks söömismugavus.
–

Maitseelamus
WuWei
Aadress: Suur-Patarei 2,
Tallinn
Telefon: 5842 0003
Avatud: T-P12-23

25

Toitja jook

~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Teenindus
~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Interjöör
~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Põhiroogade hinnad:
13 eurot

Loe veebist
Äripäeva restoranitestid
www.aripaev.ee/
restoranitest

Omanike kohalolu on edu pant. Wu Wei veini-

kaart on lühike, vaid viis valget, kuus punast ja
üks vahuvein, aga kõiki saab lisaks pudelile tellida klaasikaupa. Jookidest on mainimist väärt
veel korralik teevalik.Kuigi Wu Wei määratleb
end kui restoran ja kohvik, oleks praeguse mulje
järgi tegemist pigem restorani jateemajaga.
Lühike hiinakeelne wu weitähendab eesti
keelde ümberpandult “tee nii, et sa midagi ei tee,
ja kõik saab tehtud” ambitsioonikas nimi ühe
restorani jaoks. Noores restoranis asi nii (veel?)
siiski ei käi: vähemalt laupäeva õhtul olid omanikud ise kohal, võtsid vastu ja saatsid külastajaid
ära, hoidsid teenindusel silma peal ja kadusid ka
aeg-ajalt kööki. Nii et esialgu on mittemidagitegemisest asi veel väga kaugel ja tore on, sest
omaniku kohalolu on üks kindlamaid edu pante.
–

ÜTLES

ELAMUS 23

Marge Monko: Kui mõelda ühiskondlike
diskussioonide peale, siis mul on tunne, et
oleks vajarõhutada armastust ja empaatiat

–

sentimentaalsemaid väärtusi.
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PLAAT

Hinnang
“Sauli poeg”

Sume-tume naasmine

~~~~~~~~~~

Režissöör: László Nemes
Osades: Géza Röhrig, Levente
Molnár, Urs Rechn jt
Filmi pikkus: 1 h 47 min
Kinodes alates: 4.02

FILMI “Sauli poeg” keskmes
on inimlikkus. Film pälvis hiljuti
Kuldgloobuse ja kandideerib ka

peagi jagatavateleOscaritele.
FOTO: TOOTJA

FILM

jases Sonderkommandos ehk
rühmas, mille ülesandeks on
Auschwitz-Birkenausse saabuvate tagakiusatute gaasikambritesse ajamine ja tagajärgede
likvideerimine.Tal tekib kinnismõte päästa ühe hukatud
poisi keha ahjuleekidest ning
leida rabi, kes korraldaks poisile inimlikudmatused.

sulanduvad ühte, kinokülastajal ei lastahetkekski kõrvaltvaataja rolli jääda.
Praegusel ultra-high-definition-ajastul mõjub filmi 4:3 kuvasuhe filmisõbrale sama värskelt kui üleskeeratav grammofon melomaanile. See koondab
tähelepanu veelgi enam tegelaste emotsioonidele ja vaikivatele dialoogidele, luues omalaadse pingeseisundi.
Draamat kruvib aina üles ka
osavalt helindatud taust. Vaataja justkui tõesti viibiks tegelastega ühesruumis iga karje,
vestlus ja heli on rõhutatud.Kui
surmalaagritest pääsenud on
hilisemates intervjuudes toonitanud võimatustümberkaudsest õudusest põgeneda, siis illustreerib see helipilt kirjeldatud tunnet ilmselt hästi.

Tõetruu helipilt. Film on kui pi-

Inimlikkuse otsingud. Vaata-

dev portreevõte, milles kaadrid

mata filmi nimelisele viitele ja

Ühe mehe lugu

inimlikkusest
miljonitele
Joonas
kaasautor

Kerge

Möödunud aastal Cannes’i filmifestivalil Grand Prix’ga ja sel
aastal Kuldgloobusegapärjatud ning parima võõrkeelse filmi Oscarile kandideeriv “Sauli poeg” räägib ühe ungarlase
püüdlustest inimlikkuse poole keset vangilaagri trööstitut
–

–

argisust.

Saul (Géza Röhrig) on vangina sunnitud töötama sala-

karakteri kesksusele, ei ole tegemist kaugeltki isikutasandi jutustusega. See, mida Sauli tegelaskuju esindab ja kõnetab, on
üheseltmõistetav ja universaalne tervele maailmale see on
inimlikkus.
Ma arvan, et just seetõttu
on film ka nõnda palju auhindu võitnud.Ka meie oma film
“Mandariinid”käsitles tegelikult inimlikkuse aspekte. Universaalsemat empaatiaga laetud sündmus kui seda on holokaust, pole ilmselt võimalik leida. Üheselt peaks linateos saatma terava noodi tervele maailmale.
Praegusel sõdade, konfliktide ja individualiseerumise ajastul on inimlikkus püüdlusena
paraku sama aktuaalne kui filmis esindatud ajastul. Kuniks
aga leidub meie seas veel mõni Saul, säilib vähemasti lootus
homse ees.
–

FILM

Palju kära, vähe villa
Rivo Sarapik
rivo.sarapik@aripaev.ee

Kahe aastakümne taguse kultusfilmi “Murdepunkt” uuendatud variant sarnaneb originaaligavaid nime poolest.

…

Kahjuks.

“Murdepunkt” esindab märulitega levinud trendi publiku köitmiseks jatähelepanu äratamiseks peavad olema plahvatused ja efektid järjestvõimsamad ning appituleb
kutsuda ka kolmemõõtmelisus.
Ent sellest pole abi, kui tegelased või süžee ei ulatu üheplaanilisusest kõrgemale.
Tolle teosega on täpselt sama mure. Istud kinotoolis, pilt
jookseb silme ees, kohati pumpab adrenaliin, aga saalist lahkudes mõtled “mis siit nüüd siis
püsima jääb”. Paar päeva hiljem
selgub, et mitte miskit.
Lugu samas on paljutõotav.
FBI agent smugeldab end sisse eliitsportlaste kuritegelik-

natakse tiibkostüümis mägedestalla ja tehaksemuid kaelamurdvaid ja kontrollimatute
tagajärgedega trikke, mille eesmärk on midagi üllast. Mis
täpselt, jäigiselgusetuks või kadus see taiese temposse.
Teos areneb kohutava kiirusega ning sellele maksavad
lõivu ka tegelased. Nii etkui
moodsa aja Robin Hoodid ekraanil surema hakkavad, on väljakutse sellest hoolida. Ei tea ei
neist, nende motiividestvõi saavutustest midagi. Välja paistab,
et loodusseadusi eiratapüüdvate hullude jalad tuuakse maa
peale tagasi.
Lisaks üheplaanilisusele esindab “Murdepunkt” veel
teist trendi originaalloomingu asemel täidavad suure osa
ekraanist järjed, koomiksite
ekraniseeringud või vana hiti
uuesti tegemine. Aja näitab täis,
kuidkorduvad ideed ja klišeed
jätavad elamuse napiks.

–

FILM “Murdepunkt” on hale vari paari aastakümne tagusest
samanimelisest kultusfilmist. FOTO: TOOTJA

ku rühmitusse, et neid takistama hakata. Sellega lootuse andmineka lõpeb, sest edasi läheb
rahmeldamiseks ning sahmimiseks.
Segane ja nõrk stseenaarium.

a-

Skeptiline ja visionäärist kurj
tegija lubab võõra hõlpsalt oma
kampa, röövitakse panku, len-

Hinnang
“Murdepunkt”

–

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

Lavastaja: Ericson Core
Osades: Teresa Palmer, Luke
Bracey, Ray Winstone, Edgar Ramirez, Tobias Santelmann jt
Filmi pikkus: 1h 53 min

Kuus aastat võttis aega,
ent asja sai. Hiljuti esitles
oma teist täispikka stuudioüllitist “Information” Stingi
tütar Eliot Sumner.
Pean tunnistama, et vii-

mane plaat oma otsivas isikupäras meeldis mulle, ent
korduvalt kuulates ammendus üsna kiiresti. Ei saaks
öelda, et ta on teinudüle
Hinnang
mõistuse pika sammu edasi. Plaadil on tunda nii vana
EliotSomnerhead tema varasemast loo“Information”
mingust kui ka möödunud
kümnendite mõjutusi.
Palju räägitakse artistidekasvamisest ja loomingu küpsusest. Ka siin on, mida
selles valguses täheldada. Ta on jätkanudkergete ja rütmikate vokaalidega, ent helipildis teinud julgeid samme
edasi. Plaat on rafineeritum, ta on võtnud aega eksperimenteerida uute helidega ning saavutanud stiilipuhtuse, mida üritas leida esimesel plaadil. Sumner on tõestanud end võimekainstrumentalistina.
Reeglina on teised plaadid artistide jaoks lihtsaltkomistuskivid eduka esimese ja kolmanda vahel. Muhe
on tõdeda, et seekord reegel ei kehti ning kui välja arvata küsitavused plaadi kui terviku osas, on muusikaliselt
palju häid lugusid. Usun, et see on mõnus pühapäevane
plaat laiale publikule.
Joonas

KOOMIKS

Kerge
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07.02

jõuab Rakvere Teatris lavale “Ausammas”. Ühel hommikul ärkab väike jatolmunud Vene asula imestusega.
Ööga on keskväljakule kerkinud muljetavaldav ausammas. Nii kirjade kui ka näo järgi tuntakse ära samalinna
kojamehe molu. Kojamees on täiesti väljapaistmatu isik,
pealegi veel joodik. Janüüd äkki ausammas. Mille eest?
Sama küsib kojamees ise.Lavastaja: Vladimir Žerebtsov,
osades Liisa Aibel, Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt, Eduard
Salmistu jt.Lisainfo: www.rakvereteater.ee.

05.02–11.02
EESTI DRAAMATEATER
05.02 kl 19 “Viimaselminutil”
05.02 kl 19 “Pangalaen”
06.02 kl 19 “Vennad Karamazovid”
06.02 kl 19 “Valgustaja”
07.02kl 19 “Finaal”esietendus
07.02kl 19 “Valgustaja”
09.02 kl 19 “Finaal”
09.02 kl 19 “Valgustaja”
10.02 kl 19 “Wabadusrist”
10.02 kl 19 “Sylvia”
11.02 kl 19 “Finaal”
11.02 kl 19 “Pangalaen”

TALLINNA
KAMMERTEATER
11.02 kl 19 “Sinised kilesussid jalas”
Vabriku 12, Tallinn

TALLINNA LINNATEATER

05.02 kl 19 “Aida”
06.02 kl 12 “Prints ja kerjus”
06.02 kl 19 “Tuhkatriinu”
07.02kl 17 “Rinaldo”
08.02 kl 10.30 “Balletilugu”
08.02 kl 12 “Balletilugu”
10.02 kl 19 “Bajadeer”
10.02 kl 19 “Tsirkusprintsess”
11.02 kl 19 “Cardillac”

05.02 kl 19 “Amy seisukoht”
05.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. HeleneVannari ja Argo Aadli”
05.02 kl 19 “Neli aastaaega”
06.02 kl 19 “Kassirabal”
08.02 kl 19 “Kassirabal”
08.02 kl 19 “Kurbus jarõõm kaelkirjakuteelus”
08.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. Hele Kõrve ja
Priit Pius”
09.02 kl 19 “Kurbus jarõõm kaelkirjakuteelus”
09.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. AnneReemann ja Margus Tabor”
09.02 kl 19 “Tagasitulek isa juurde”
10.02 kl 19 “Lantimiskunstnikud”
Salme Kultuurikeskuses
10.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. Märt Pius ja
Ursula Ratasepp”
10.02 kl 19 “Tagasitulekisa juurde”
11.02 kl 19 “Lantimiskunstnikud”
Salme Kultuurikeskuses
11.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. Elmo Nüganen“
11.02 kl 19 “Tagasitulek Isa juurde”

Estonia pst 4, Tallinn

Lai 23, Tallinn

KELL KÜMME

TARTU UUS TEATER

08.02 kl 19 “Skandaalisalu” Keila
Kultuurikeskuses

05.02 kl 19 “Baskin ehk Nalja põhivormid”
06.02 kl 19 “Baskin ehk Nalja põhivormid”

Pärnu mnt 5, Tallinn

ENDLA TEATER
05.02 kl 19 “Tramm nimega Iha”
05.02 kl 19 “Eesti mees ja tema
poeg”

06.02 kl 19“45 339 km2 raba”
06.02 kl 19 “Tramm nimega Iha”
08.02 kl 19 “Eesti mees ja tema
poeg” Mõisaküla Kultuurimajas
11.02 kl 19 “Uhkus ja eelarve”
Keskväljak 1, Pärnu

ESTONIA

www.kell10.ee

PIIP JA TUUT TEATER
06.02 kl 12 “Räppar Risto, viimane
hoiatus!”
07.02kl 12“RäpparRisto, viimane
hoiatus!”

Lai 37, Tartu

TEATER NO99

29.01 kl 19 “Fenomen”Sakala keskuses Viljandis

05.02 kl 19“El Dorado:klounide hävitusretk”
06.02 kl 19 “El Dorado: klounide hävitusretk”
08.02 kl 19 “El Dorado: klounidehävitusretk”
10.02 kl 19 “Mu nainevihastas”
11.02 kl 19 “Mu nainevihastas”

Süda 8-7a, Tallinn

Sakala 3, Tallinn

RAKVERETEATER

TEOTEATER

05.02 kl 19 “Romaan”
06.02 kl 19 “Ausammas” esietendus
06.02 kl 19 “Romaan”
08.02 kl 12 “Buratino” Vanemuise väikeses majas
08.02 kl 19 “Põhjas” Vanemuise väikeses majas
08.02 kl 19 “Sinatraga kuu peale”
Endla Teatris
09.02 kl 19 “Ausammas”
10.02 kl 19 “Kaasavaratu” JõhviKont-

05.02 kl 19 “Tunnete maastik”
09.02 kl 19 “Naineja klarnet”

Toom-Kooli 13, Tallinn

R.A.A.A.M

serdimajas

10.02 kl 19 “Romaan” Jõgeva Kultuurikeskuses
11.02 kl 19 “Must prints”
11.02 kl 19 “Sina maga,minapesen
nõud”

Vana-Kalamaja 9a, Tallinn

UGALA TEATER
05.02 kl 19 “Oleanna” Viljandi Gümnaasiumis
05.02 kl 19 “Lovesong. Ühe armas-

tuse lugu”
06.02 kl 17 “Amalia”
09.02 kl 19 “Teie ebaõnn on teie endikätes” Grand Hotel Viljandis
10.02 kl 19 “Moraal” Lennukitehases
11.02 kl 19 “Moraal” Lennukitehases
Vaksali 7, Viljandi

Kreutzwaldi 2a, Rakvere

JÄRGMISEL nädalal saab Saku Suurhallis nautida Disney tegelaste jääetendusi, millega tähistatakse Disney On Ice Euroopa 25. sünnipäeva. FOTO:FBI

Muinasjutt jääl.Klassika
Maarja Lega

kaasautor

Jääetendus
“Disney On Ice 25

Läbi aegade menukaimad multifilmid ärkavad ellu Saku Suurhallis Disney On Ice
Euroopa etenduste 25. sünnipäeva puhul.
Klassikud Miki Hiir, Minni Hiir, Kupi, Donald, Daisi, Simba, Ariel ja Peeter Paan haaravad endaga seiklusele kaasa kõigi aega-

–

maagiline juubelituur

”

11.–14.02 Tallinnas Saku Suurhallis
Piletid: 19–105 eurot
www.fbi.ee

de menukaimast multifilmist“Lumekuninganna ja igavene talv” Elsa, Anna ning Olafi. Koos külastatakse maa peal lõvipoeg Simba kodu Aafrika savannides, jääkuningriiki Arendelle’i ning vee all merineitsi Arieli
maagilist maailma.

11.–14. veebruaril
täitub Saku Suurhall juubeltuuri raames
neljal õhtul tantsu ja lauluga. Disney tegelased räägivad eesti keeles. Hele Kõrve (Anna), Hanna-Liina Võsa (Elsa) ja Karol Kuntsel (Olaf) annavad hääle Arendelle kuningriigi kuulsatele tegelastele.
Kokku näeb jääplatsil uisutamas pea 40
multikategelast, kelle eestikeelsete repliikide eest on hoolitsenud veel Lauri Saatpalu,
Priit Võigemast, Ülle Lichtfeld, Kaspar Velberg, Marika Vaarik, IndrekOjari, Piret Jalakas, Sandra Uusberg jmt.
Lavastuse üks silmapaistvamaid osi on
kostüümid, mis on disainitud identselt Disney tegelaste järgi enam kui 1000 inimese
poolt. Kokku astub publiku silme alt läbi üle
160kostüümi erinevate tegelaste seljas, mille
valmistamisekskulus rohkem kui kilomee-

–

ETENDUSES astuvad üles ka
animafilmist “Lõvikuningas”
tuntud Simba ja Nala, keda
kehastavad uisutajad Terry
Lawton ja Elyse Labossiere.

Kostüümide pillerkaar.

LAINELA PUHKEKÜLA
Neeme tee 70, Käsmu, Vihula vald, tel 508 9110, 323 8133
lainela.puhkekyla@gmail.com, www.lainela.ee
180 kohta mere ääres. Territoorium 3 ha. Piiramatu telkimisala.
P–R soodushinnad.Küsige pakkumist!

ter kangast. Üks suuremaidväljakutseid kostüümikunstnikele oliuisuplatsile tuua põh-

japõderSven. NimeltuisutavadSveni kostüümis korraga kaks uisutajat, mis muudab asja keerukaks.
Tuntud muusikapalad. Lavastaja Jerry Bilik, koreograaf Cindy Stuart ning kostüü-

mikunstnikArthur Boccia on aluse pannud
etendusele, midavõrreldakse tihti Broadway
muusikalidega, eriti kuna toimuva taustal
kõlab Disney multikate muusika.
Näiteks saab etendusel kuulda Grammy
ja Oscari auhindadega pärjatud pala “Olgu
nii” (“Let It Go”), mis püsis Billboardi muusikaedetabelis kümneid nädalaid ning mida on YouTube’is kuulatud kokku üle ka-

he miljardi korra. Striiminguplatvorm Spotify pakub laulu kuulamiseks lausa rohkem
kui 50 keeles.
Etenduse loojate ning etenduses osalevate
näitlejate sõnul on täiesti imeline igal etendusel üle maailma vaadata tuhandeid lapsi
ja isegi nendevanemaid tantsimas ning seda lugu kaasa laulmas justkui vaataksid
nad koos kogu perega filmi taas esimest korda ning saaksid sellest uue rõõmu- jainspiratsioonilaengu.
Eesti etenduseskõlavate laulude juhendajaks on olnud Kaire Vilgats ning esitajateks
Liisi Koikson, Dagmar Oja, Raahel Pilpak, Rebecca Toome, Laura Lee Pint, Rasmus Erismaa, Rene Keldo, Priidu Aardam, Kalle Sepp,
Rasmus Ermelja Peeter Veltmann.
–

KONTSERT 25

TULEB
Tallinn Music Weeki laval 237 artisti
28. märtsist 3. aprillini juba kaheksandat korda toimuva uue muusika ja linnakultuuri festivali Tallinn Music Week (TMW) muusikaprogrammi on kinnitatud 237 artisti 33 riigist, neist 116 Eestist. Esinemissoove laekus samas 1300, mis on festivali ajaloo rekord.
Rahvusvahelise kaliibriga nimedest ilmestavad programmi Brooklyni avant-roki grupist
Black Dice tuntud Eric Copeland, Manchesteri postpungi legend The Membranes, maailma dirigentide tippklassi kuuluv Kristjan Järvi. Alates sellest kolmapäevast on festivali
piletid müügil Piletilevis. Lisainfo: http://tmw.ee.

5. veebruar 2016 PUHKEPÄEV
toimetajaSigne Sillasoo, tel 667 0218, e-postsigne.sillasoo@aripaev.ee

Planeedid vaatemäng
kosmosest koos Holsti muusikaga

05.02–11.02

–

CAFÉ AMIGO

KULTUURIKATEL

05.02 kl 01 Uku Suviste & Sofia Rubina
06.02 kl 01 2 Quick Start
11.02 kl 01 Eva Vaino

Põhja pst 27a, Tallinn

09.02 kl 19 “Jäääär 25” ETV Live

KUMU AUDITOORIUM

Viru väljak 4, Tallinn

05.02 kl 19 “MustonenFest 2016”
Art Jazz Kvartett
07.02kl 16 “Talvejazz 2016” Heliotroop
11.02 kl 19 “Tribute toMarju Kuut”
/“Talvejazz 2016” Laura Remmel
& Band

CLAZZ

Kersti Inno
Klassikaraadio

05.02 kl 23 SofiaRubina tribute to
StevieWonder
06.02 kl 23 JamesWerts World Pro-

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester viib tänaselkontserdil kuulajad maailmaruumi avastama.
Esimest korda saab Eestis nä-

ject

08.02 kl 21 Rene Paul
09.02 kl 21 Anelle Tamm & Mart
Abro
10.02 kl 21 Raimondo Laikre & Tõnu Laikre
11.02 kl 22 La Cosa Nostra

ha mitme kosmoseteemalise filmi loojana tuntust kogunud režissöörDuncan Coppi ning USA
Riikliku Aeronautika- ja Kosmosevalitsuse NASA koostööna 2010. aastal valminud filmi
“Planeedid. HD Odüsseia”, mis
pakub koos Gustav Holsti teosega “Planeedid” põneva uuematel kosmoseuuringutel põhineva vaatemängu.

05.02 kl 21.30 Kelli Uustani, Kusti
Lemba, Keio Vutt

LOUNGE24

Keskväljak 1, Pärnu

Rävala pst 3, Tallinn

08.02 kl 19 BadHabitsTrio

ESTONIA

NORDEA

06.02 kl 19 “MustonenFestGala”
09.02 kl 19 “Romantilineklaver”
Marko Martin (klaver)

KONTSERDIMAJA
05.02 kl 19 “Planeedid” Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Nikolai Aleksejev

ESTONIA TALVEAED

Estonia pst 9, Tallinn

09.02 kl 19 “Talvised meeleolud”
Nele-Liis Vaiksoo (vokaal), Olav Ehala
(klaver), Lembit Saarsalu (saksofon)

TEATER NO99

Estonia pst 4, Tallinn

Sakala 3, Tallinn

05.02 kl 21 Jazzklubi:Kari Ikonen
Trio(Soome-Eesti)

JAZZKLUBI PHILLY JOES

TALLINNA TELETORN

11.02 kl 19 “Mikstuur” Avarus Eksperiment, Pae Kollektiiv

11.02 kl 20 Jazz.eeesitleb: VoorandKoikson-Sooäär-Daniel

Tatari 4, Tallinn

Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn

JÕHVI KONTSERDIMAJA

TÕRVA KIRIK-

11.02 kl 19 “Intervjuuiseendaga”
Hendrik Sal-Saller

KAMMERSAAL
11.02 kl 19 Kontsertetendus “Diiva”
Annaliisa Pillak (metsosopran), Siim Selis (klaver), lavastaja Paavo Piik (Tallinna

Pargi 40, Jõhvi

TÄNAÕHTUNE kontsert viib
kosmoseavarustesse rändama – näha-kuulda saabfilmi
“Planeedid” koos Gustav Holsti
heliteosega “Planeedid”.
FOTO:

ERSO

Klassika
“Planeedid”
05.02 kl 19 Tallinnas Nordea
kontserdimajas

Piletid: 16–22 eurot

www.erso.ee

hendatudBriti muusika suurkujule Benjamin Brittenile. “Cantus
Benjamin Britteni mälestuseks”
keelpillidele ja kellale on Arvo
Pärdi üks esimesi tintinnabulistiilis teoseid.
Arvo Pärt on sellest rääkinud
Enzo Restagno koostatud raamatus “Arvo Pärt peeglis” nõnda:
“Teos oli tegelikult põhiosas juba kavandatud, kui kuulsin raadiost teadet Benjamin Britteni
surmast. Sel puhul kanti ka üle
mõningaid tema teoseid, mis vapustasid minu abikaasat ja mind
oma hapruse ja läbipaistvusega,
millest näis õhkuvat Guillaume
de Machaut’ballaadidehingust.
Siis küpseski minus kindel soov

HUIK! kõrvutab kaks äärmust
karguse ja soojuse
Segakoor HUIK! teeb valenti-

Koorimuusika
“Kui tahad näha, siis
silmad sule”

–

Kontsertidel esitatakse väga
eriilmelist koorimuusikat, kõrvutatud on põhjamaised palad
Prantsuse sürrealismi joontega
muusikaga.
Dirigent Kaspar Mänd märkis, et kavas olevad laulud on väga erinevate helikeeltega. “Prantsuse helilooja Francis Poulenci
looming on rikkaliku harmoonia ja voolava helikeelega, kuid
samuti on kavas Rootsi nüüdis-

05.02 kl 18 “MuusikaEestimaale”
Sten Heinoja (klaver)

Estonia puiestee 4, Tallinn

“Planeedid” esimene pool on pü-

–

KÄINA HUVI-JA

Mäe 2, Käina, Hiiumaa

Pühendus Brittenile. Kontserdi

Männi sõnul kahe äärmuse
karguse ja soojuse kõrvutine
võimalikkus.

Valge 1, Tallinn

ENDLA JAZZKLUBI

suurteoses “Planeedid” saavad

nipäeva eel kontserttuuri, mille põhiidee on dirigent Kaspar

/

KULTUURIKESKUS

Vana turg 2, Tallinn

Taevakehad muusikas. Inglise
helilooja Gustav Holstimenukas

muusikalise väljenduse taevakehad Marss, Veenus, Merkuur, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun.
Helilooja enda sõnade kohaselt
kannavad teose osad astroloogilist tähendust ning antiikmütoloogia samanimeliste tegelastega mingeid seoseid ei ole.
Holsti loodud planeetide muusikalised portreed on
oma rikkaliku orkestratsiooni
ja meeldejäävate meloodiatega
köitnud meeli juba ligi sada aastat. Lisaks menule kontserdilavadel on see muusika olnudaluseks ka arvukatele Hollywoodi
filmidesoundtrack’ idele.
Pärast Holsti ja Coppi ühisteose esiettekannet kirjutati
The New York Timesis: “Omavahel olid ühendatud kulguritelt
ja satelliitidelt tehtud fotod, radaripildidja arvutigraafika, mis
lõi vaatajale mulje hiiglaslike viljatute maastikekohal tiirlevatest
planeetidest.” Briti ajalehes The
Scotsman nimetati seda muusika ja filmi sümbioosina valminudmultimeediaetendustlausa
“taevas sõlmitud abieluks”.

Weizenbergi 34

07.02 kl 17 Tartu Ülikooli Narva
kolledžis,
13.02 kl 17 Heino Elleri nimelises
Tartu muusikakoolis,
14.02kl 17 Tallinnas Mustpeade majas.
Kavas: Olav Ehala, Anders Hillborgi, Johanna Kivimägi, Francis
Poulenci, Tarmo Lepiku ja Ester
Mägi looming

Piletid: Tallinnas 5–7 eurot, Narvas ja Tartus 4–6 eurot. Piletid saadaval Piletilevist ja kohapealt.

-

pooleliolev teos lõpetada ja pühendada see Brittenile.”
Oma kuulsa “Noorte teejuhi orkestri juurde” kirjutas Britten Londoni Sümfooniaorkestri
muusikaharidusliku dokumentaalfilmi “Orkestriinstrumendid” jaoks, mille eesmärgiks oli
õpetada kuulama ja märkama
suure sümfooniaorkestri erinevaid pille ja pillirühmi. Teose aluseks olev teema, mis kõlab
teose alguses kogu orkestri, seejärel eraldi pillirühmade esituses, pärineb Henry Purcelli sulest muusikast näidendile“Abdelazer”. Instrumente tutvustavaid vahetekste esitab Johan
Randvere.
–

r

aegse helilooja Anders Hillborgi teos, midavõiks pigemkirjeldadakui kõlamaastikku selles
loos pole sõnu, kuid hääled tekitavad kooskõlasid, mida võib
ruumiliselt tajuda,” kirjeldas ta.
Sarnase unenäolise kõlamaailma loob tema sõnul ka Eesti
helilooja Tarmo Lepiku “Hällimaailm”.
Peale koori kuuleb kandlel
Anna-Liisa Elleri improvisatsioone ning Tartus ja Tallinnas
pakuvad vaatemängu Sveta Bogomolova valgusinstallatsioonid, mis lisavad muusikale visuaalseid lisavarjundeid.
–

PUHKEPÄEV

KADRIORU

Linnateater)

KUNSTIMUUSEUM

Valga 42a, Tõrva

07.02kl 17 “Lossimuusika” Kammermuusika kontsert Kadrioru lossis. Endrik Üksvärav (tenor), Jorma Toots (klaver). Kavas Schubert

PAIDE KULTUURIKESKUS
05.02 kl 19 Riho Sibul (laul), Ulla Krigul (harmoonium)

A. Weizenbergi 37, Tallinn

10.02 kl 11 “Kontsert kõige pisematele”

KEILA JOALOSS

Pärnu 18, Paide

07.02kl 17 “Kellaviietee” Five O’Clock
Tea muusikasalong

PÄRNU KONTSERDIMAJA

Keila-Joa alevik, Keila vald

KILINGI-NÕMME KLUBI
05.02 kl 19 Mati Kõrts (tenor), Henn
Rebane(akordion)
Pärnu 73, Kilingi-Nõmme

KOHVIK FELLIN
09.02 kl 19 “Tsitaadid ja Vanasõnad” Raun Juurikas (klahvpillid), Toomas Rull (trummid), Allan Järve (flugelhorn), Mihkel Mälgand (kontrabass)

10.02 kl 19 “Intervjuuiseendaga”
Hendrik Sal-Saller
11.02 kl 19 “Romantilineklaver” Ralf Taal (klaver)
Aida 4, Pärnu

ROCK CAFE
05.02 kl 21 Kaks legendi: Dingo&
Vennaskond
08.02 kl 19 Manowar(USA)
10.02 kl 19 Manowar (USA)
Tartu mnt 80d, Tallinn

Kauba 11, Viljandi

KÕRVEMAA
Mootorsaanimatkfirmaüritusena, seminarina, perepuhkusena
Mootorsaani sõiduõpetus Matka saab valida erineva raskusega radadel
Toitlustus, baar, saun, seminariruumid
Palju värsket õhku ja ilusat loodust
•
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Raudoja, Anija vald, HARJUMAA
www.msm.ee | 372 50 92 455 | info@msm.ee
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DVD

EDETABEL

Püüton saagi jahil

Apollo filmide TOP

“Must missa” pakub vaatajatele tõestisündinud loo Whitey Bulgerist

1. “Hotell Transilvaania 2”
2. “Vehkleja”
3. “1944”
4. “Pahupidi”
5. “Everest”

PUHKEPÄEV 5. veebruar 2016

(Johnny Depp), Lõuna-Bostonis tegutsenudkohalikust senaatori vennast ja kurikuulsast vägivaldsest kurjategijast, kes tema aladele tunginud itaalia maffia hävitamiseks hakkas FBI informaatoriks. Mark Mallouk
ja Jez Butterworth võtsid Scott Cooperi lavastatud filmi stsenaariumi
kirjutamisel aluseks Dick Lehri ja Gerard O’Neilli raamatu.

toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0218, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee

“BLACK MASS”, DVD SAADAVAL APOLLOS

05.02–11.02
EKRAAN
“Brooklyn”
K kl 15.45; E kl 16.30; N kl 17.45; L kl
18.15; P kl 18.30; T kl 19.00; R kl 19.30

“Elu valikud”
K kl 11.20
“JääkaruNorm”
eesti keeles: K kl 11.15; L kl 11.45, 15.15;
P kl 14.00, 16.30;T kl 14.45; N kl 16.00;
E kl 16.45; R kl 17.00;
vene keeles: R kl 12.15; L kl 13.15; N
kl 13.30; K kl 13.45; E kl 14.30; P, T kl
16.00
“Sauli poeg”
N kl 15.30; T kl 16.45; R kl 17.15; K kl
18.15; E kl 19.00
“Suurvale”
T, N kl 13.15; K kl 13.30, 16.15; P kl 13.45,
18.00; E kl 14.00, 18.45; R kl 14.15,
19.00; L kl 19.30; T kl 21.15
“Viiskümmend musta varjundit”
P kl 21.00; T kl 21.30; R kl 22.00; L kl
22.10; N kl 22.30
“DoktorProktori ajavann”
eesti keeles: P kl 11.30; R kl 12.45; L
kl 13.45
“Headinosaurus”
2D eesti keeles: L kl 11.00; P kl 11.45
“Mees,kes jäi ellu”
T kl 18.00; L, P kl 20.45; K kl 21.15;
E kl 21.30; R kl 21.45
“Ropp vanaisa”
L kl 17.15
“Taani tüdruk”
R kl 14.45; L kl 15.45; K kl 20.30; E
kl 21.15

“Dead

pool”

K kl 19.00; N kl 20.45
“Kanye West / Season 3 / WAVES”
N kl 23.15
“Kuidasollavallaline”
N kl 18.15
“Sõda”
N kl 20.00
Riia 14, Tartu

SOLARISKINO
“Brooklyn”

R–K kl 11.45, 17.20, 19.50; N kl 13.40,
18.50
“Viiskümmend musta varjundit”
R–T kl 19.40, 22.15; K kl 18.50, 22.00;
N kl 19.45,22.00
“Sauli poeg”
R–K kl 16.30; N kl 11.20
“Suurvale”
R–T kl 16.30, 19.15,22.10; K kl 15.45,
19.15, 22.10; N kl 14.00, 18.40
“Elu valikud”
R–T kl 17.15, 19.50; K kl 13.30, 22.15;
N kl 13.30, 16.10;
Emme ja Beebi Kinohommik: K kl
11.00
“Wolfpack Manhattani hundid”
R–K kl 12.50; N kl 16.45
“Staatus: Vallaline”
R–T kl 22.20
“Taani tüdruk”
R–K kl 11.40, 19.10, 21.45; N kl 19.10,
21.45
“Trumbo”
R–T kl 14.10, 18.50; K kl 14.10,21.00;
N kl 14.10, 21.15
“Ropp vanaisa”
R–T kl 17.30, 22.00; K, N kl 17.30, 21.30
“DoktorProktori ajavann”
R–T kl 15.20; K kl 15.10; N kl 12.00
“Jääkaru Norm”
eesti keeles: R–T, N kl 11.00, 13.00,
15.00,17.00; K 13.30,15.30,17.30;
Emme ja Beebi Kinohommik: K kl
11.00
vene keeles: R–T kl 12.00; K kl 11.00;
Emme ja Beebi Kinohommik: N kl
11.00
“Mees,kes jäi ellu”
R–T kl 14.00, 19.00, 21.50; K kl 16.00,
20.00; N kl 12.00, 16.00, 21.20
“Carol”
P kl 12.45; K kl 12.30
“Viieslaine”
R,E kl 12.45
“Papside lahing”
R–K kl 14.20; N kl 11.50
“Vihanekaheksa”
R–T kl 21.30
–

“Joy”

vale” jutustab tõsielulistest sündmustest, mis vallandasid viimase ülemaailmse majanduskriisi. FOTO:

Õilsate
kangelasteta
linalugu.
Räpased saladused
Karoliina VASLI
KAROLIINA
Vasli
kaasautor, Õhtuleht

Filmi “Suur vale” võib nimetada irooniliseks satiiriks, ent musta huumori taga on
tegelikult valus pilguheit 2000. aastatesse, mil kinnisvaramull pauguga lõhki läks.
Mäletate, kuidas 2000. aastatelkerkis Eestis uuselamuidkui seeni pärast vihma?Pan-

ku ei pidanud palju paluma, laenuraha tuli
kätte sama kergelt kui reklaamleht postkasti. Ühel hetkel varises see kaardimaja muidugi kokku. Eestis pole majanduskriisi puhkemisest ja selle põhjustest veel filme tehtud,

pool”

K kl 19.30; N kl 19.00,21.30
“Kuidas olla vallaline”
K kl 19.00 (Anne&Stiil Kinoõhtu);
N: 19:10
Estonia pst 9, Tallinn

Draama
“Suur vale”
Režissöör: Adam McKay
Osades: Christian Bale, Brad Pitt,
Ryan Gosling, Steve Carell, Margot
Robbie jt
Filmi pikkus: 2 h 10 min
Kinodes alates: 5.02

TOOTJA

küll aga käsitletakse tundlikku teemat viimasel ajal agaralt USAs.
Rünnak pankade vastu. Üks viimase

aja
märkimisväärsemaid filme on “Suur vale”,
mis räägib Ühendriikide olukorrastkinnisvaramulli lõhkemise ajal. Laene jagati sealgi kergekäeliselt.
Film jutustab tõsielulistest sündmustest,
mis viisid ülemaailmse majanduskriisini.
Keskendutakse neljale nii-öelda autsaiderile, kes näevad mulli lõhkemist ette ning otsustavad suurpangad liistule tõmmata, rünnates neid nende oma mängus nende endi
relvadega.
Linaloo värvikaid ja ekstsentrilisikangelasi kehastavad sellised tippklassi näitlejad
naguBrad Pitt, Christian Bale, Steve Carell,
Ryan Gosling ja teised.
Finantsmaailma Steve Jobs. Enim ekraani-

aega saab Christian Bale’i tegelaskuju Michael Burry. Burry on finantsmaailma Steve
Jobs eksentriline erak, kel kiikse rohkem
kui küll. Näiteks armastab ta närvide rahustuseks trumme taguda.
Bale tahtis reaalse Burryga nii palju samastuda, et laenas tollelt isegi lühikesed
püksid ja T-särgi ja kandis neid võtetel. Paraku vigastas Bale vahetult enne võtteid oma
põlve, mis segas teda Burry kombel musit–

seerimast. Lavastaja Adam McKay kaalus
dublandi palkamist, ent omal ajal isegi kõik
Batmani trikid ise teinud Bale loomulikult
keeldus. Lõpuks filmiti nii trummi- kui ka
ujumisstseenid nõnda, et kaamera taga seisis valves kaks meedikut. Õnneks nende abi
siiski vaja ei läinud.
Noorema põlvkonna vaatajatel on kindlasti rõõmustav näha taas ekraanil Ryan
Goslingut, kes on südameid murdnud filmides “Päevaraamat” ja “Drive”. Paari aasta eest tõmbus ta mõneks ajaks näitlemisest
eemale ja see on ta esimene film pärast pausi. Kohati on teda muidugi raske ära tunda,
ta kannab nimelt parukat, et oma tegelaskujuga rohkem sarnaneda.
Räpased kangelased.

Kuigi Kuldgloobus-

te jagamiseltlahkuti tühjade kätega, kandi-

deerib film viiele Oscarile, muu hulgas parima filmi japarima meeskõrvaosatäitja rollis.
Tuntud näitlejate plejaadist hoolimata
oli filmistuudio lavastaja Adam McKay esiti
mures, et peategelased on nii-öelda plekilised ehk pole selgeid kangelasi. “Minult küsiti, kas tegelased ei peaks olema meeldivamad? Vastasin, et ei. Ka kangelastel on räpasem pool. MartinLuther Kingil olid kõrvalsuhted, Gandhil olid oma räpased saladused.
Eks meil kõigil ole. Miks ei võikska filmikangelased sellised olla?”

Auhinda väärt armastuslugu kahel mandril
Iirimaa või Ameerika, armastus
ühel või teisel mandril selliste
valikute ees tuleb iirlannal Eilisil filmis “Brooklyn” seista.
–

Eilisi (Saoirse Ronan) tulevikuväljavaated rohelisel saarel
1950. aastate Iirimaal on suhteliselt piiratud. Tema päevi täidabpudupoe klientidega kuulujutuveski jahvatamine, mille sekka mahub mõni harv tantsuõhtu
ja vihmasedilmad.
Kui noorel tüdrukul tekib
võimalus reisida Ameerikasse
õnne otsima, jätab ta pisaratega võideldes ema ja õega hüvasti ning astub laevale, mis viib ta
tõotatud maale.
Tõotatud maa asemel ootab
–

L,T kl 12.45
“Headinosaurus”
2D eesti keeles: R–T kl 12.00; K kl 13.15;
N kl 15.15;
3D eesti keeles: R–T kl 14.15, 16.50;
K kl 16.50; N kl 11.15;
3D vene keeles: R–K kl 15.00
“Alvin ja koopaoravad: Oravad
rattas”
N kl 13.30, 16.50

“Dead

MÄNGUFILM “Suur

–

teda ees aga hoopis... Brooklyn.
Teistsugune maailm, tulvil sootuks teistsuguseid võimalusi.
Õige pea tuleb Eilisi ellu ka armastus. Tundub, et enam paremaks minna ei saa kuni hetkeni, mil saatus sekkub ja sunnib tüdrukut Iirimaale naasma.
–

Veel üks südamerõõm. Ehkki
koduskäik on lühike, jõuab kodusaarel Eilisi ellu astuda veel
üks inimene, kes teda ükskõikseks ei jäta. Tal tuleb valida kahe mehe ja kahe mandrivahel.
Film “Brooklyn” kandideerib
tänavusel Oscarite jagamiselkolmelekuldmehikesele.
PUHKEPÄEV

Romantika
“Brooklyn”
Režissöör: John Crowley
Osades: Saoirse Ronan,
Domhnall Gleeson, Jim Broadbent, Julie Walters, Emory Cohen,
Michael Zegen jt
Filmi pikkus: 1 h 51 min
Kinodes alates: 5.02

FILMI kangelannal Eilisil
tuleb valida kahe riigi ja kahe
silmarõõmu vahel. FOTO: TOOTJA

NÄITUS 27

RAAMAT
Mis nägu on meie hirmud?
Oma raamatus viib Osho lugeja samm-sammult läbi selle, mis inimeses hirmu tekitab – alates füüsilise ohuga silmitsi sattumisele järgnevast reflektoorsest
“võitle-või-põgene” reaktsioonist kuni inimmeele ja -psühholoogia mõistus-ja
mittemõistuspäraste hirmudeni. Tema sõnul alles pärast seda, kui oleme tuulutanud kapid, avanud aknad ja vaadanud voodi alla, et näha, kas koletis tõepoolest seal elab, suudame mugavustsoonist väljuda ja õppida elama koos ebakindlusega, mida elusolek endast kujutab. “HIRM”, AUTOR: OSHO, KIRJASTUS: SINISUKK

5. veebruar 2016 PUHKEPÄEV
toimetajaSigne Sillasoo, tel 667 0218, e-postsigne.sillasoo@aripaev.ee

Igavene teine, aga ikkagi esimene.
2016 Paul Kerese aasta
–

Merilin
kaasautor

05.02–11.02
ADAMSON-ERICU
MUUSEUM
“Jumalatejälgedes” Jaapani kunstniku Torii Rei maalid, kuni 28.02
Püsiekspositsioon: “Kunstnik
Adamson-Eric(1902–1968)”

Portreegaleriis näitus “Meie
esimene”, mis on pühendatud
Eesti malelegendi, Paul Kerese
100. sünniaastapäevale.

Täpselt 7. jaanuaril möödus
suurmeistri sünnist 100 aastat,
mistõttu nimetas rahvusvaheline maleföderatsioon2016. aasta
Paul Kerese aastaks.
Sellest ajendatult on suurkuju
luubi alla võtnud Tallinna Portreegalerii. Keresest rullub vaatajate ees lahti nii avalik kui ka
isiklikum pool, enamjaolt fotode abil.
Alatine teine. Näituselt leiab

suures koguses erinevaid fotosid, aga samuti karikatuure, plakateid, raamatuid nii malest kui
ka maletajast endast ning isegi
malendeid, mis isiklikult Paul
Keresele kuulusid.
Portreegalerii hubane keskkond toob selles “portreteeritavad” alati publikule kuida-

Let’s *®

Malemaailmas senini legendina väga austatud mees pidi
maailmameistri tiitli nimel võitlema 1963. aastani, mil ta saavutas Curacaos järjekordselt teise koha. Tollest ajast pärineb ka
tema õnnetu hüüdnimi “igavene teine”.
Hoolimata sellest on Paul
Keres oma rahva jaoks alati esi-

kohal olnud. Seda näitab juba
temale pühendatud meenete
hulk maletaja on taas jõudnud
rahatähele, seekord 2-eurosele
meenemündile, samuti postmargile.
Tähelepanuväärne austusavaldus legendile on kindlasti
ka talle püsitatud mälestusmärk
sünnilinnas Narvas.
Paul Kerese teekond malemaailmas oli värvikirev, see–

–

Maal
“Meie esimene”

DRAAKONI GALERII

HEIMTALI MUUSEUM

“KaireRannik, Liina Siib”, kuni 20.02

Tallinna Portreegaleriis,
Suur-Karja 2, Tallinn
Näitus jääb avatuks kuni 28.02

EESTI
ARHITEKTUURIMUUSEM

“Ema ja poeg” Laine ja Aapo Pukk,
kuni 01.03
“Sõitsid saanid,sõitsid reed”,
kuni 01.03
Püsinäitus: “Põlvest põlve elutarkus”

“Ekspeditsioon Wunderlich: 11 sise-

Pärsti vald, Viljandimaa

www.tallinnportraitgallery.com

arhitekti”, kuni 28.02
“Kunst,arhitektuur,revolutsioon”
Vilen Künnapu, kuni 17.04
Püsiekspositsioon: “Elav ruum: sajand Eesti arhitektuuri”

Pikk 18, Tallinn

aasta alguses 100 aastat, sel

Ahtri 2, Tallinn

puhul on Tallinna Portreegaleriisavatud suurmeistrielu
kujutav näitus.FOTO:RAUL
MEE

EESTI LOODUSMUUSEUM
“Metsanotsu tõeline siga!”,
kuni 21.02
Püsiekspositsioon: mere ja jõgede
saal, metsasaal, avastute ruum
-

gi lähemale, nii on see ka Paul

“Marimekko Soome disainiklassika”, kuni 14.02
Posti 3, Haapsalu

PAUL KERESE sünnist möödus

Keresega.

HAAPSALU
KULTUURIKESKUS

Lühike jalg 3, Tallinn

Mets

Aasta alguses avati Tallinna

Lai 30, Tallinn

pärast pärineb palju fotojääd-

vustusi just erinevatelt turniiridelt.
Näiteks 1939. aastal Buenos
Aireses toimunud maleolümpial võitis Paul Keres pronksmedali. Veel üks huvitav sündmus
pärineb aastast 1946, mil Paul
Keres korraldas Tallinnas 40 laua
simultaani meremeestega Balti Laevastiku laeval “Oktoobrirevolutsioon”.

Lai 29a, Tallinn

EESTI TARBEKUNSTI- JA
DISAINIMUUSEUM

HOBUSEPEA GALERII
“PildidNäituselt” Robin Nõgisto,
kuni 22.02
Hobusepea 2, Tallinn

KONDASE KESKUS
“KaidoRätsepa koomiksilaadsed
kristlikud punkpildid”, kuni 26.03
Püsinäitus: PaulKondase maalid
Pikk tn. 8, Viljandi

LENNUSADAM
“Võidujooks maailma lõppu”,
kuni 03.04
Allveelaev“Lembit”, vesilennukid,

“Ruumikogemus” Eve Koha,
kuni 07.02
Püsinäitus: “Ajamustrid 3”

paad

Lai 17, Tallinn

TALLINNA KUNSTI-

id ja jahid

Vesilennuki 6, Tallinn

EESTI TERVISHOIU

HOONE

MUUSEUM

“Kõikkirjad on armastuskirjad”
Kuraator Marge Monko, kuni 06.03

“Tuleviku toit” National Geographicu
fotonäitus, kuni 28.02

Vabaduse Väljak 8, Tallinn

Puhas maailm algab Eestist
8.09.2018 korraldame üleilmse koristuspäeva

9
do it!

Tule tegijatele appi ja
anna hoogu Eesti loo levimisele maailmas

www.letsdoitworld.org/about/donate

vjWWdetsdoitworId.org
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PUHKEPÄEV 5. veebruar 2016
toimetaja Andres Haabu, tel 667 0344, e-postandres.haabu@aripaev.ee

Sõber kandis sõpra

TRANSFERWISE’I asutaja Kristo Käärmann Tallinnas Islandi väljakul sõbrakandmisaktsiooni stardis.

Töölaualt sängi

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu seljas ratsutalbäbkiesklin a

ÜLEMISTE Citys avati neljapäeval Eesti esimene üheksa privaatse toaga 225 ruutmeetril
laiuv büroohotell, mille ruumide rentnikud saavad töötada kas või öösel ja väsimuse saabudes
töölaua imeväel sängiks muuta. Pehmet kontorivoodit proovivat Technopolis Ülemiste ASi
müügidirektorit Tanel Olekit seirab Ülemiste City looja Ülo Pärnits. FOTO: ANDRES HAABU

no rTansferWise’i naiskutsar.

Varem pankade ülekandetasuvastaste aktsioonidega tuntust kogunud TransferWise
korraldas teisipäeval Tallinna südalinnas
oma esimese aktsiooni koos LHV Pangaga.
LHVst sai esimene pank maailmas, mis pa-

kub TransferWise’i läbipaistvat rahaülekandeteenust oma teenuseportfellis.

REKLAAM

ÄRIPÄEV 5. veebruar 2016
reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

SINU KINDEL

JA TÕHUS VALIK

KÜLMETUSE KORRAL!
A.Vogeli punase päevakübara

tinktuur ja tinktuuritabletid:
Echinaforce
Extrakl av röd

toetavad Teie organismi loomulikku vastupanuvõimet haigestumise ennetamisel ja haigestumisel

solhatt

4b on toodetud vaid tervetest ja elujõulistest
taimedest, mis tagab kõrge aktiivainete
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Echinaforce
Extrakt av röd solhall

Orala droppar

säilumise ka tinktuuris ja tagab seeläbi
toote efektiivsuse
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A.Vogeli Echinaforce on maailmas enim
uuringuid läbinud ja kõrge kvaliteedistandardiga päevakübara toode.
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Echinaforce

Echinaforce

Müügil apteekides ja tervisetoodete poodides!

Extrakt av röd solhatt
120 st tabletter

www.avogel.ee

Loodusravi teerajaja
aastast 1923
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kvaliteetkudumite disain ja tootmine
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quality knitwear design and manufacturing
«
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www.nornson.ee
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Kodulahe

–

Linnakorterid looduses
Stroomi ranna lähedal
Metsa kõrval
Korteritel suured rõdud või terrassid
Suur valik erineva suuruse ja planeeringuga uusi kortereid

www.kodulahe.ee

Aivar Kaljulaid
564 0565

Мarianne Puustak
526 0323

Аgur Tammistu

501 0434

