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Broneerida saab messil
Tensi-Reiside boksis A8,
meie kontorites ning
kodulehe kaudu
(märgusõna „MESS“)

Külastage meid messil
TOUREST 12.-14.02
MESSIPAKKUMISED
12.-19.07

SOODUSHINNAD VARAJASTELE TELLIJATELE

ALBAANIA RINGREIS ja KORFU

al. 819

€

al. 892

€

14.-17.07; 28.-31.07; 11.-14.08

AHVENAMAA

06.-08.07

BARCELONA linnapuhkus

UUDIS! 22.-29.10

DUBAI kultuuri-ja puhkusereis

MESSIHIND

al. 819

€

al. 881

€

AUSTRIA VIIN, muusika ja vein

MESSIHIND

al. 499

€

al. 549

€

09.-16.09

GRUUSIA RINGREIS

11.-16.07

BAIERIMAA JA AUSTRIA

MESSIHIND

al. 779

€

al. 839

€

21.-27.07

HISPAANIA

18.-23.07

BORNHOLM

MESSIHIND

al. 539

€

al. 589

€

20.-27.04

HOLLAND

–

22.-25.04

HOLLAND

–

30.07-06.08

INGLISMAA LÕUNAOSA, Cornwall ja London

07.-09.08

INGLISMAA

13.-17.04; 18.-22.05

ISTANBUL kevadel

18.-23.07

ALPIDE RINGREIS

14.-16.09

–

Austria, Šveits, Itaalia

MESSIHIND

–

–

Läänemere roheline pärl

al. 299

€

al. 539

€

al. 1189 €

lillefes?val

al. 819
al. 859
al. 499

lillefes? val

al. 699

€

al. 929

€

al. 549

€

al. 559

€

–

ANDALUUSIA võlude kütkes

€

€

€

UUDIS! 13.-25.11

COSTA RICA ringreis

MESSIHIND al. 3390 € al. 3560 €

06.-11.08

GOTLAND koos keskajafes? valiga

MESSIHIND

al. 499

€

al. 549

€

09.-16.08

HORVAATIA

MESSIHIND

al. 719

€

al. 779

€

UUDIS! 17.-23.08

KREEKA kultuuri-ja puhkusereis

MESSIHIND

al. 779

€

al. 839

€

23.-27.10

ISTANBULI linnapuhkus

al. 559

€

UUDIS! 07.-13.09

KREEKA ZAKINTHOSE kultuuri-ja puhkusereis

MESSIHIND

al. 779

€

al. 839

€

19.-23.07

KALININGRAD

al. 299

€

MESSIHIND

al. 879

al. 944

€

al. 439

€

€

–

SLOVEENIA, Dalmaatsia rannik

–

29.06-06.07; 14.-21.09 MALLORCA kultuuri-ja puhkusereis

–

LONDON ja WINDSOR

TAAS! 26.-31.07

KARJALA IMELINE MAAILM

08.-22.05

KESK-HIINA suur ringreis

al. 2999
al. 899
al. 759

06.-15.05

MAROKO kevadine ringreis

MESSIHIND al. 1150 € al. 1260 €

14.-21.07

KREETA-SANTORINI

27.06-03.07

NORRA keskosa koos Bergeniga

MESSIHIND

al. 399

€

al. 450 €

19.-26.10

KÜPROS

12.-17.07

PARIIS-LONDON (Versailles’ ja Canterbury’ga)

MESSIHIND

al. 779

€

al. 839

13.-17.07

LASTEGA PIPIMAALE JA KOLMÅRDENI LOOMAAEDA

al. 119

03.-09.07

POOLA RINGREIS

MESSIHIND

al. 429

€

al. 471 €

al. 149

–

08.-12.06; 27.-31.07 POOLA PÕHJAOSA (endine Ida-Preisimaa)

MESSIHIND

al. 339

€

al. 369

€

€

29.06-03.07

PRAHA JA TŠEHHIMAA VÕLUD

MESSIHIND

al. 479

€

al. 524

€

15.-22.07

PRANTSUSE RIVIERA, PROVENCE JA ALPID

MESSIHIND

al. 799

€

al. 839

€

UUDIS! 18.-28.11

ROHENEEMESAARED

MESSIHIND

al. 2290

–

Cabo Verde

€

al. 2590

€

UUDIS! 04.-08.07

SAKSAMAA väikelinnad, Alsace, Mosel ja Reinimaa MESSIHIND

al. 699

€

al. 759

30.07-05.08

SLOVAKKIA lossid ja Tatrad

MESSIHIND

al. 419

€

al. 461 €

UUDIS! 03.-08.08

SOOME sumedas suves

MESSIHIND

al. 459

€

al. 482 €

€

30.06.-04.07

TAANIMAA lossid ja väikelinnad

MESSIHIND

al. 519

€

al. 569

09.-15.07

UNGARI RINGREIS

MESSIHIND

al. 399

€

al. 439 €

SOODUSHINNAD ja MESSIPAKKUMISED KEHTIVAD
uutele broneeringutele, mis on vormistatud 12. 14.02.
–

TALLINN, Estonia pst 5a, tel 670 3333/ 670 3000
TARTU, Ülikooli 4, tel 734 4207 / 734 4208
PÄRNU, Ringi 10, tel 442 6305 / 442 6300
tensi@tensireisid.ee

www.tensireisid.ee

€

€

€

€

339

€

449

€

al. 469

€

–

12.-17.07; 19.-24.07

LASTEGA TAANI LEGOLANDI

UUDIS! 31.07.-02.08

LASTEGA TAANI LEGOLANDI

05.-07.08

LASTEGA MUUMIMAALE JA CARIBIA VEEPARKI

08.-10.07

LEEDUMAA võluvad pealinnad

al. 169 €

28.-30.06; 16.-19.07

LEEDU

al. 179 €

–

al. 99

PALANGA-KLAIPEDA-KURA SÄÄR

–

–

239

€

al. 1049 €

11.-18.04

LANZAROTE

28.-29.05; 02.-03.07

LÄTIMAA mõisad ja lossid

23.-24.07

LÄTIMAA ja Riia

22.-29.10

MALTA-GOZO, väljasõit Sitsiiliasse ja Cominole

al. 129
al. 139
al. 859

21.-28.08

NORRA

põhjaosa koos Lofoo? dega

al. 599

€

TAAS! 06.-09.07

PARIIS-igaühele midagi koos Disneylandiga

al. 499

€

11.-14.08

PETSERI

al. 249

€

11.-17.05

PORTUGALI RINGREIS

al. 799

€

05.-11.06

SAKSAMAA BERLIIN

al. 469

€

–

–

–

FUERTEVENTURA

PIHKVA

–

–

08.-10.07; 14.-17.07; 21.-24.07

NOVGOROD

–

SPREEWALD SAKSI-ŠVEITS
–

SANKT-PETERBURG

€

€

€

al. 199 €

28.-30.06

SOOME tuhande järve maa

al. 269

18.-20.07

SOOME läänerannik

15.-18.09

SOOME sügisvärvides Lapimaa

UUDIS! 08.-14.10

UNGARI sügisvärvides (viinamarjakorjamine ja veinitalgud)

al. 279
al. 319
al. 399

€

€

€

€

Müügil kinkekaardid!
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Akaatsia
UUS KOLLEKTSIOON

MAAKODUSSE

555.-

444.-

Järelmaks:
37.-

/kuu€

Kapp-riiul
320.-

256.-

Järelmaks:
21.33 /kuu€

Söögilaud
75.-

60.Järelmaks:
5./kuu€

Tool

KAUP-20%

TOOTED-40%
PALJUD
KOGU

130.-

104.-

Järelmaks:
8.67

/kuu€

Öökapp

Akaatsia kollektsiooni täispuidust mööbel

on valmistatud akaatsiapuust käsitööna

485.-

388.Järelmaks:
32.33 /kuu€

kasutades teadmisi ja tehnoloogiat eelnevate põlvkondade käsitöömeistritelt.
Mööbel on algselt peitsitud, seejärel

kaetud lakiga

ning lõppviimistlusena

on

kantud mööblile mesilasvaha.
Tootmisprotsessis on kasutatud ainult

legaalse raieõigusega koostööpartneritelt
tarnitud puitu ning mööbel on valmistatud
keskkonnasäästlikult.

MÖÖBLIKLASSIKA
SAUEL
Pärnasalu 34

E-R 10-19
L 10-16

PÄRNUS

RAKVERES

Sillakeskus

Põhjakeskus

Papiniidu 5

Tõrremäe
E-R 10-19, L 10-16 E-P 10-20

TARTUS
Vahi 5

E-R 10-19
L 10-16

NARVAS
TEMPO Keskus
Tallinna mnt 52

Raamaturiiul

Väga suur valik

E-R 10-19, L 10-17

Soodne järelmaks 12 kuuks!

www.moobliait.ee

UUDISED

PUHKEPÄEV

KOLUMN

KOONDAMINE

Veiniriigid
aktsiaid tabas müügilaine tutvustavad
Praegune turbulents on pankadele suurim katsutoodangu pärle
mus pärast kriisi. ~10
Euroopa pankade

Edu saavutab äriidee,
mis parandab maailma

“Aimatav, aga ka
üllatav samm”

Homme peetakse valentinipäeva veinifestivali, kus saab tutvuda 15 riigi parimate ja huvitavamate veinidega. ~21

Merko maksab dividendi
oodatust rohkem

Rohkem kui suurt
stressitaluvust võiksid
tööandjad hinnata töötaja võimekust pingetega
toimetulla.

Hoolimata vähenenud kasumist plaanib Merko nõrga turu tõttu dividendi suurendada. ~16–17

Äripäeva toimetaja Rivo Sarapik põhjendab, miks
töötaja vaimne tervis on tööandja hoolitseda. ~14

Parim äriidee on selline, mis muudab kellegi elu tõepoolest paremaks, räägivad mikroettevõtjad. ~12

PKC suuromaniku Harju
Elektri peadirektor
Andres Allikmäe ütleb,
et saab PKC lahkumise
loogikast aru, aga ühtegi
äristrateegilist põhjust ta
selle taga ei näe. “Keila tehas oli kogu PKC Grupi uhkus,” ütleb kunagi tehast
juhtinud Allikmäe. ~8–9
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EUR/USD

USD/EUR

EUR/SEK

1,1338

0,8824

9, 5105

EUR/RUB
90, 5477

NordPool
34,66

LU UBI ALL

Osalus
libiseb
käest
Ettevõtte osakapitali suurendamise
käigus libiseb isalt päranduseks
saadud väikeosalus lapse käest ära. ~4–7
PÄRAST pikka kaalumist ja kõhklusi rääkis oma lapse osaluse eest võitlev ema, kuidas lapse väikeosalus ettevõttes vähenes vastu tahtmist nullilähedaseks.

FOTO: ANDRAS KRALLA

Euribor

–0,111%

2 TOIMETUS

NÄDALA TEGIJA
Michael Wolf
lahkusootamatult
Swedbanki kontserni juhi Michal Wolfi lahkumise uudis lõi sisse nagu välk selgest taevast.
Panga nõukogult tulnud juhi väljavahetamise ettepaneku põhjuste üle on juureldud palju, ühtset arusaama selle kohta pole. Nii palju on selge, et
Swedbanki tippjuhtide kinnisvaraäri oma pangatege-

ÄRIPÄEV 12. veebruar 2016
toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-postvilja.kiisler@aripaev.ee

vuse kõrvalt oli vaid üks põhjustest. Eesti majandusele on Swedbanki uue juhi tulevastel otsustel kahtlemata tugev mõju. Tema määrata jäävad kontserni
põhilised arengusuunad alates sellest, mis teenuseid
mis riigis pakkuda – kuni selleni välja, missugused on
ettevõtjaid huvitavate teenuste tasud.

TÄNA ÄRIPÄEVA VEEBIS

Glikman Helmi vastu
Äripäeva otse-eetriskohtuvad reedel kell 11 maksuameti
peadirektor Marek Helm ja vandeadvokaat Leon Glikman,

kes arutlevad maksudeklaratsioonide kaotamise võimalikkuse üle. Helmi plaani kohaselt saab Eestist 2020. aastal

esimene riik maailmas,mis on maksudeklaratsioonid ajaloo
prügikasti saatnud.
Helmi kõige kurjema oponendi Lasse Lehise meelest pole aga selles midagi toredat, kui maksuamet kõigis ettevõtja andmetes sobrama hakkab. Advokaatide meelest on tegemist utoopiaga.
Leon Glikmanile plaan üldiselt meeldib, aga ärisaladuse
kaitsega seoses tekib hulk küsimusi ja probleem privaatsuse
kaitsega. Kes jääbpeale Helm või Glikman?
–

UURI ARIPAEV.EE-ST

Maksuameti peadirektori

Marek Helmi duelli vandeadvokaatLeon Glikmaniga

saab vaadata ÄPveebistotseülekandenareedel kel 1 .

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

TÄPSUSTUS
Eilne Äripäev kirjutas, et majandusministeerium laseb kümnes
Tallinna Sadamaga koostööd teinud ettevõttes teha erikontrolli.
Tegelikult ei kontrollita ettevõtteid, vaid nende Tallinna Sadamaga sõlmitud koostöölepinguid. Äripäev palub vabandust.

ESMASPÄEVAL
Kuidas lihtsate võtetega panna kliendid
müüdava kinnivara vastu huvi tundma?
LOE ÄRIPÄEVAST

Aitame
sõnumi
nähtavaks
muuta!

sõnumi
www.avision.ee
+372 6307474

JUHTKIRI

Aitäh, PKC! Et sa tulid.
Ja et sa nüüd lahkud

S

oome juhtmeköidiste valmistaja
PKC teatas eile väga headest ma-

jandustulemustest. Käibe aastane tõus kümnendiku ja kasumi
kasv suisa poole võrra. Börsiteate allosas olilakooniline teade, et kasumi eda-

siseks kasvatamiseks viiakse tootmineKeilast
aasta pärast minema ja jäetakse siia vaid väike

klientide konsultatsiooniüksus. Eestistkaob
üle poole tuhande töökoha.
Äripäeva toimetus suhtub PKC otsusesse,
mis näib küll olevat langetatud ehk veidi kiirustades, ettevaatliku optimismiga. Ei ole otsest põhjust “Masu!” hüüdmiseks. Ajutiselt
ehk koondatutele keeruline, kuid Eesti majandusele tervikuna möödapääsmatu japigem
tervendav otsus. Seda mitmel põhjusel.

Ruumi uuele. Nüüd siia tulevadkõnekeskused
Tegija ei jää tööta. Tööhõive on praegu

laes,

seega uut käiku on selle kasutamata ressursi

PIIRKIIRUS EI OLE
KOHUSTULIK, LIIKLE

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

www.roadwolf.ee

PKC lahkumine on
Eesti majandusele
möödapääsmatu ja
tervendav
otsus.

ja. Pakuvad inimestele tööd ja seegaka leiba? Samuti tõsi.Kuid tõsiasi on, et ülejäänud
väärtusahel, sealhulgas suurem tulu müügilt,
ka kasum, läheb mujale. Eestist välja. Nende
eespool nimetatud tugikeskustepuhulgi. Kapitali siia ei akumuleeru. Jah, Eestisse tuuakse ka teadmisi ja insenerikeskusi, kuid suuresti ollakse siin pigem ikkagi kodumaast odavama tööjõu tõttu.
Keskmise palga kasvades jääb selliseid tööandjaid Eestis vähemaks. Me võimeküll alandada neile tööjõumakse, kuid sellega vaid lükkame mõnevõrra edasiodavamat tööjõudu
väärtustavate ettevõtete lahkumist. Ei ole PKC
esimene ega jää kindlasti ka viimaseks lahkujaks.

pealt majanduses võimatu sisse lükata.Viimane PricewaterhouseCoopersi uuring näitaski,
et tööjõupuudus on asendanud Eestis esimest
korda geopoliitilise riski peamise majandusliku probleemina.
Eesti suhtumine välistööjõudu pole samuti
kuigi soosiv, üleskutsed siduda pagulastemaatika lahti välistööjõu sissetoomise vajalikkusest ei leia poliitikutelt selget järgimist.
Seega ei ole suurt kartust, et väljaõpetatud ja hea töösse suhtumisega inimene tööta
jääks, eriti veel pealinna ümbruses. Pigem annavad vabanevadtöökäed ettevõtjatele indu
investeerimiseks. Viimase nelja kuu jooksul
on kolmrahvusvahelist suurettevõtet teatanud, et toovad oma tugikeskuse Eestisse ja sel
aastal on uusi tulijaid veelgi oodata.
Samas on seoses PKC lahkumisega põhjust
endalt küsida, mida annavadEesti majandusele need välisfirmad, kes ostavad peaasjalikult
kohalike töötajate tööaega. Tööjõumakse? Sedakindlasti. PKCgi oli esisaja maksumaks-

on ju tore uudis, kuid Eesti majandusele pakutava lisaväärtuse kohapealt mitte kõige tulusa-

mad.Kuniks aga Eesti ettevõtjatel pole targemat või tasuvamat töödkohalikele keeleoskajatelepakkuda, jääb neil üle rahvusvahelistele
suurkorporatsioonidele oma tööaega müüa.
See pole iseenesest paha, kuid hing ihkaks enamat, suuremat ambitsiooni. Tahaks,
et teisteriikide inimesed teeksid Eesti ettevõtja heaks tööd.Keskmise palga pikaajaline kerkimine ilma majanduskasvuta oleksperpetuum mobile.
PKC jt oma äriplaanis Eesti vajalikkust vaid
teatudkeskmise palga tõusuni nägevate välisfirmade roll oli kindlasti vajalik, kuid nemad
meid siit enam edasiuuele tõusule ei vii. Nende lahkumineaga avab veidi uusi võimalusi,
sh uute ettevõtete tekkeks.

Loe Äripäevast
uudis “Kõrged tööjõumaksud viivad Eestist ära”
tänases lehes lk 8–9
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TULE PEOLE! KOGU

Diivanikomplekt Arizona 3+2

1995 € (3480

MÖÖBEL KUNI

Nurgadiivanvoodi Denver

€)

Nelja elektrilise recliner-mehhanismiga diivanikomplekt, must ja valge nahk.

Nurgadiivanvoodi Sydney

449 € (795

€)

Lihtne nurgadiivanvoodi, 3 värvi: must, hall ja beež.

Pesukastiga voodi Miro 595

€ (795

€)

Mahuka pesukastiga voodi, valge pu-nahk, 160x200 cm.

E-R 10-20; L 10-18; P 10-16
Tel.: 633 8929

€)

Söögitoakomplekt Ice 349 €

Söögitoakomplekt Eka

Klaaskattega laud

Tammepuidust söögilaud

+

6 tooli.

Jenkkivoodi Solo

499 € (795

€)

Pocket-vedrustusega voodi koos kattemadratsiga. Voodiots

Masku kauplused asuvad:

Masku Tallinn

995 € (1895

Suur U-kujuline nurgadiivanvoodi 2 pesukasti ja lihtsa voodimehhanismiga.Vasak või parem nurk.

Piltidel on illustreeriv tähendus. Kampaania kestab kuni 29.02.2016.

Smuuli tee 43 / Peterburi tee 62A, Tallinn

-30 %!

Masku Tartu

Jõe Keskus, Sõbra 58, Tartu
E-R 10-19; L 10-16; P 10-16
Tel.: 776 3067

99 € (159

€)

+

895 € (1189

€)

6 tooli, laud 200x100 cm. Saadaval ka Eka sarja kummutid ja vitriinid.

Kõik Stressless toolid

-20%

4 LUUBI ALL
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OMANDISUHTED

Lapse
väikeosalus
firmas
lahustati
Kaheksa aastat kestnud võitlus oma osaluse eest
ettevõttes võib päädida väikeosaniku pankrotiga.
Marta Jaakson
marta.jaakson@aripaev.ee

Lõpetamata peresuhted ja väikeosanike
seadusega piiratud võimalused kahandasid kaasomaniku osaluse paari aastaga

omanik, alaealine laps, jäi sisuliselt ilma isa pärandvarast,
ning seda kõike seaduslikult.
“Ära muretse, kõik on korraldatud,” ütles Velju Vaikre oma elukaaslasele veidi enne surma. Trükistega tegeleva firma juhatuse liige ja osanikVaikre suri 2008. aastal vaid
44aastasena. Ta oli ametlikult abielus Anu
Vaikrega, ent juba elas juba mõni aasta koos
uue elukaaslasega.
Uues kooselus sündis ka laps Keit*, kes isa
surma ajal oli vaid pooleteise aastane. Velju
oli korra või paar elukaaslasega rääkinud,
et vara jagamise asjus on kõik selge ja nende ühine laps on kindlustatud ka pärast tema surma. Kuid kui Velju elukaaslase diivanil igaveseks uinus, selgus, et pärandvara jagamine osutub keerulisemaks, kui võis arvata. Vara jagaminepole lahendust leidnudka
kaheksa aastat hiljem.
Lisaks muule varale kuulus Veljule osalus Reva Print OÜs, firmas, kus ta töötas ja
oli juhatuse liige. Reva Print OÜ suuromanik
on Velju äi Toomas Reimo. Ka Velju abikaasa
Anu Vaikre omas sel hetkel firmas 25protsendilist osalust.Veerand firmast kuulus aga
Veljule ja jagunes pärast tema surma viieks
tema esimeses kooselus sündinudkahe lapse, ametliku abikaasa Anu Vaikre ja tema tütre Heleni, kelle Velju oli lapsendanud, ning
uue elukaaslasega sündinud lapse vahel. Velju surma järel ostisAnu Vaikre koos oma tütrega Velju esimesest kooselust sündinudkanullilähedaseks. Osaluse

–

he lapse osalusedüles ning moodustas kaasomandi, milleringi kuulusAnu Vaikre, tema
tütar Helen jaVelju bioloogiline laps Keit.
Vaidlus praeguseks kooliteed alustanud
Veljo noorima lapse vara ja firmaosaluse üle
kestab aga praeguseni. “See kõik lõpeb veel
tema (Velju lapse– toim) pankrotiga,” ahastab Velju noorima lapse ema. Ta on lootust
kaotamas ja kardab, et peab varsti vastaspoole maineka advokaadi Ain Alvini kohtukulusid maksma hakkama.

Keitil võimalus oma osalust säilitada isegi juhul, kui tema ema tasunuks kõigi kaasomandi osapoolte eest, sest seaduse järgi ei saa selleks sundida. Ka sissemakstud raha tagasisaamine osutus keeruliseks, sest Reva Prindi tegevjuht keeldus tasutud summat tagasi kandmast Velju lapse ema kontonumbrile, kust raha ka firmasse jõudis, vaid nõudis
selleks Velju lapse Keiti kontonumbrit. Kuna
seda ei olnud, deponeeriti rahasumma notar
Kaata Kartau juures.Praeguseks on Keiti ema
raha kätte saanud.

Tähtaegadest kinni ei peetud. Kriitiliseks

läks Keitil oma isa pärandvara hoidmisega
2013. aastal. Nimelt otsustas firma üldkoosolek osakapitali suurendada. Otsusest kuuldes soovis ka Velju lapse seaduslik esindaja
Keiti osalust suurendada vähemasti nii palju, et tema osaluse suurus säiliks samal tasemel. Siin kerkisid karid.
Koosolek otsustas, et osaluse suurendamise tähtaeg on 21. detsember 2013. Üllatuslikult ei teinud selleks tähtajaks osaluse suurendamiseks sissemakset mitte ükski
osanik. Velju tütre esindaja, hoolimata kirjadest teistele osanikele ja juhatuseliikmele,
ei saanud osamakset teha, kuna tal ei olnud
kontonumbrit, kuhu raha kanda.
Lootusetus olukorras astus ta pangakontorisse, mida oli kasutanud Velju, ja palus
abi. Pank oli vastutulelik ning leidis tema
tarvis vajaliku kontonumbri ning ülekanne
tehtu kuus päeva pärast üldkoosoleku märgitudtähtaega. Seejuures tegi ettevõtte suuromanik esimese sissemakse alles kaks kuud
ning veel teisegi sissemakse kolm kuud pärast tähtaega.
Alles pärast suuromaniku sissemakset võttis Reva Prindi juhatuse liige Martin
Mällo Velju lapse eestkostjaga ühendust ja
teavitas teda, et tema osamakset ei saa vastu võtta, sest 25% osaluse kaasomanik Ainu
Vaikre ei soovi osalust suurendada. Nii kadus

Olgugi et omaniku
enda seatud tähtajad olid möödas, tegi suuromanik Toomas Reimo kanded osaluse suurendamiseks ning see märgiti ka äriregistrisse, varasemalt 50 protsendi omanikust sai
94,52 protsendiga omanik. Velju lapse osalus oli selle tulemuselkahanenud 0,91 protsendini.Lisaks on allesjäänud firma osalus
Velju lapse tahte vastaselt deponeeritud notariKaata Kartau kontole.
Algselt kuulus Toomas Reimole 50 protsenti, Anu Vaikrele 25protsenti jaVelju Vaikrele teine 25 protsenti. Ajal, kui kapitali otsustati suurendada, jagunes Velju osa pärandvarana kolme inimese vahel. Anu, Velju adopteeritud tütre Heleni jaVelju noorima lapse vahel.
Toomas Reimoga ei õnnestunud Äripäeval mitme nädala jooksul ühendust saada.
Tema esindaja advokaat Ain Alvin jäi kommenteerimisel pealiskaudseks. Esitatud küsimustele vastamisest põikles Alvin enam
kui nädalakõrvale ning märkis, et antud juhul ei ole väikeosanike õigusi rikutud, mis
on tuvastatud esimese astme kohtuotsusega.
Ka ettevõte väikeomaniku Anu Vaikre hinnangul ei ole kellelegi liiga tehtud.
Osalus viidi pea nulli.

*

ALAEALISE LAPSE NIMI ON TEMA KAITSEKS MUUDETUD.

VÄIKEOSANIKU EESTKOSTJA TÖÖTAS AASTAID TAGASI
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VAIDLUSES suuromanikku
esindav advokaat Ain Alvin
ütles, et juhtumis ei ole väikeosanikõeigusi rikutud jase on

leidnud kinnitust ka esimese
astme
ANDRAS

kohtuotsusega.FOTO:
KRALLA

Kommentaar

Kasutan artiklit kohtus
Ain Alvin
Glikman, Alvin ja partnerid advokaadibüroo

partner Ain Alvin

Teid on valesti ja selgeltkallutatult informeerinud, mis nähtub Teie poolt mulle saadetud küsimuste formuleeringu-

test. Kuna olete valmis kirjuta-

ma artiklit konkreetsest pooleliolevast kohtuasjast, siis on
mul põhjendatud arvamus, et
artikli avaldamise kaudu soovib üks menetlusosalise esindaja või lepinguline esindaja mõjutada kohut. Seetõttu saab informatsiooni allikaks olla Äripäeva endine töötaja, kes kasutab ära oma tööalaseid erisuhteid. Lisan, et see ei ole tema esmakordne püüe tuua oma vaidlustes lauale Äripäev kui ajakirjandusliku surve argument.
Arvan, et ajakirjaniku sõltumatus ei ole sellisel juhul tagatud ja Äripäeva kasutatakse
ebaeetilise eesmärgi saavutamiseks. Pööran ka tähelepanu,
et ajakirjaniku eetikakoodeks
ei lubakallutatud teabe avaldamist, mille ilmne eesmärk on
kohut mõjutada, vaatamata sellele, et tegelik eesmärk võib olla rüütatud väikeosanikuväidetavate õigustekaitsega. Antud
juhul ei ole väikeosanike õigusi
rikutud, mis on tuvastatud esimese astme kohtuotsusega.
Ma soovin teie e-kirja kasutada kindlasti ka samas kohtumenetluses tõendina selle kohta, et apellant on ajakirjanduse
kaudu soovinud mõjutada kohtu sõltumatust otsuse kaalumisel ja langetamisel, isegi kui
minu märkustest ajendatuna
peaks Reva Prindi OÜ õigusi või
mainet kahjustav artikkel ilmumata jääma. Usun, et teil ei ole
põhjust sellise tõendi esitamisele vastu olla.

Äripäeva kommentaar
Otsustasime teemat kajastada
ja artikli avaldada, kuna väikeosanike õiguste ja huvide kaitse on
laiemalt oluline teema. Kui osanike vahel tekib arusaamatusi või
konflikte, millele on keeruline lahendust leida, siis kipub suuromanikul olema eelis, sest tema huvid
on seadustega tagatud paremini
kui väikestel. Nii kirjeldamegi artiklis, kuidas ühe väikeosaniku osalus vähenes vastu tema tahtmist
ja seda seaduslikult. Teadlikult väldime artiklis kahe osapoole kohtuvaidluste kajastamist, sest need
on alles pooleli. Alaealise kaitseks
jätsime väikeosaniku ja tema ema
nime avaldamata.
Äripäevas on enam kui veerandsajandi jooksul töötanud sadu inimesi, kes tänaseks töötavad mujal
või tegutsevad teistes valdkondades. Teemade valikul ja nende kajastamisel juhindume uudiste kriteeriumidest ning ajakirjanduse
põhimõtetest.
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OMANDISUHTED

Väikeosanikule
Marta Jaakson
marta.jaakson@aripaev.ee

Kui suuromanik otsustab ühisettevõtte
kaaperdada,kaitsevad Eesti seadused teda
sedavõrd, et väikeomanikule jäävad enamasti tühjad pihud.
Advokaadibüroo Sorainen partner jaEes-

ti Advokatuuri äriõiguskomisjoni juhtKarin
Madisson võrdles osanikevahelisi suhteid
sundabieluga, kus kaks isikut sõlmivad abielu ehk otsustavad hakata koos äri ajama
ning sellestideest sünnib lapsuke ehk ühing,
millekasvatamisse ja arendamissemõlemad
panustavad. Kui ühel hetkel kooselu enam
ei sobi, siis abielu puhul on lahutamine lu-

batud ja ka lapse jagamisega saadakse vajadusel kohtu kaasabil hakkama, aga ühise
äri puhul lahutus sisuliselt võimalik ei ole.
“Väikeaktsionäride seaduslik kaitse ei ole
Eestis piisav. Seaduse ebapiisava regulatsiooni tõttu ei ole ka väikeaktsionäride kaitse
normid saanud arenedakohtupraktika kaudu,” tõdes Madisson.
Õiguse tagaajamine liiga keerukas. Madisson ütles, et kui suuromanik otsustab “in-

vesteeringuga jooksu panna”, siis on väikeomaniku võimalusedkaitset saada suhteliselt olematud ning väga kallid ja keerukad.
Seda ilmestavadka senised väikeaktsionäridekaitse valdkonnas tehtudkohtulahendid.
Madisson tõi välja rida kitsaskohti: väga
keerukas on maksma panna väikeaktsionäri
otsenõuet juhatuse liikme vastu, saada infot,
teha erikontrolli või takistada enda osaluse

lahustamist kapitali suurendamises. Rääkimata siis nn kiusatud aktsionäri õigusest
nõuda enda väljaostmist õiglase hinna eest.
Tüüpiline näide väikeaktsionäri tõrjumisest on osaluse lahustamine kapitali suurendamise teel, nagu Äripäev näitas eelmise lehekülje loos, kus kirjutasime, kuidas lapsele
pärandatud osalus vähendati just seeläbi olematuks. Aga näiteks sobibka Viktor jaFilipp
Levadaga seotudmetallifirma Catmet väikeosanik Aleksander Järv, kes jäi oma 25protsendilisest osalusest ilma, kui osaühingvormistati ümber aktsiaseltsiks ning tema osalus kahanes veerandilt kõigest 0,2protsendiliseks osaks.
Teine tüüpiline näide on, et suuraktsionär kuritarvitab võimu ega lase väikeosanikke oluliste otsuste juurde, sealhulgas ei maksa dividende. Ilmekaim näide on suurkontsern BLRT. Nimelt on BLRT enamusaktsionä-

ridena tegutsev perekond Berman alati dividendide väljamaksmise otsused maha hääletanud. Kohus on leidnud, et väikeomanik
ei peagi saama dividende ja peab rahulduma sellega, mida enamusomanik otsustab.
Õigus nõuda erikontrolli. Samas paistavad BLRT vaidlusest esimesed väikeakt-

sionäre kaitsvad lahendid. Näiteks on ülevaatamisel riigikohtu otsus, millega väikeaktsionärid võivad saada õiguse taotleda erikontrolli, ka tütarfirmades. Madisson rõhutas, et väikeomanike täiendavate kaitsemehhanismide loomist pidas
BLRT lahendis vajalikuks ka riigikohus, kuid
seni ei ole sellesküsimuses veel midagi muutunud. “Sellised vaidlused on väga keerulised nii tõenduslikustkuika õiguslikust poolest ja tavaliselt õiguslikku kaitset vähemusomanik siin ei saa,” nentis Madisson.
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Näited
Osaniku osaluse lahustamine
Äripäev kirjutas eelmisel aastal,
kuidas Viktor ja Filipp Levadaga
seotud metallifirma Catmet väikeosanik Aleksander Järv jäi 25protsendilisest osalusest ilma, kui osaühing vormistati ümber aktsiaseltsiks ja tema osalus kahanes veerandilt kõigest 0,2protsendiliseks.
Hiljem müüdi metallifirma alla raamatupidamisväärtuse koos vara,

ent mitte kõikide kohustustega edasi Catmeti nõukogu liikme
Filipp Levada teisele firmale. Väikeosaniku kaebuse peale alustas
prokuratuur uurimist ning on esitanud kahtlustuse Filipp Levadale seoses praeguseks pankrotistunud metalliettevõtte Catmet maksevõime olulises vähendamises ja
usalduse kuritarvitamises.

Kontroll otsuste üle
BLRT enamusaktsionäridena tegutsev perekond Berman on alati
dividendide väljamaksmise otsused maha hääletanud. Seda olukorras, kus BLRT Grupi kontol seisab ligi 268 miljonit eurot. Kohus
on leidnud, et väikeomanik ei pea-

Tasub teada
Praktilised soovitused
väikeosanikule

1.
2.
3.
4.

Võimalusel sõlmige osanike kokkulepe
eesmärgiga saavuta-

da kasumijaotuse kokkulepe ning

kaasamüügiõigus.
Otsige liitlasi, koonduge võimalusel teiste
väikeosanikega ja müü-

ge oma osalust koostöös.

Vajadusel tellige erikontroll, mis on küll
kulukam ja tavaliselt ei
soodusta koostööd suuromanikuga.

Suhelge tehingunõustajate ja õigusnõustajatega, kes

soovitavad konkreetsele olukorrale sobivaimat lahendust.
ALLIKAS: INVESTMENT AGENCY OÜ

PARTNER JA OSALUSTE OSTU-MÜÜGI
NÕUSTAJA AARE KILP

SEADUSE puuduliku regulatsiotõnti uei oleka väikeaktsionäridkeaitse normid sa nud

areneda kohtupraktika kaudu,
tõdeb jurist Karin Madisson.
FOTO:

ANDRES

HAABU

gi saama dividende ja peab rahulduma sellega, mida iganes ena-

musomanik ei otsusta. Tõsi, lahendit on saamas riigikohtu otsus, millega väikeaktsionärid võivad saada õiguse taotleda erikontrolli, ka tütarfirmades.

Pane tähele
Mida seadus vajab?
Jurist Karin Madissoni hinnangul
vajab seadusandlus kiirkorras parandamist ja täiendamist:

Õigus olulisele infole ja efektiivsele erikontrollile. Kui enamusosanik hakkab trikitama teabe andmisel või erikontrolli tegemisel, siis kestavad vaidlused aastaid ja pärast seda on info muutunud juba kasutamatuks.
Õigus dividendidele. Ka väikeomaniku õigus rääkida kaasa ja
mõjutada kasumi jaotamisega
seonduvaid küsimusi oleks oluline samm uue ja parema ühinguõiguse poole ning annaks selgust nii enamus- kui ka vähemusomanikele.
Õigus välja astuda. Suletud
ühingu aktsia likviidsuse probleemi on lahendatud mujal maailmas
näiteks väikeaktsionäri väljaastumisõigustega (nn sell-out right)
või õigusega nõuda ühingu sundlõpetamist. Selliselt saab vähemusomanik, kellele raha ei anta,
vähemalt nõuda enda väljaostmist õiglase hinna eest. Praegu
vähemusomanikul selline õigus
puudub, kuid samas on antud
enamusaktsionärile õigus osta
sundkorras välja väikeaktsionäre.

jäävad tühjad pihud
Acency OÜ partner ja osaluste ostu-müügi
nõustaja Aare Kilp märkis, et juriidiliselt toetuvad väikeomanike õigused kolmele sambale: äriseadustik, osanike lepingud ja kohtupraktika. Kohtus on aga tema sõnul tavaliselt eelis sellel, kellel on rohkem aega ja vahendeidprotsessi investeerida ning kohus ei
saa anda väikeosanikelerohkem õigust, kui
seadusest tuleneb.
Lahendusena pakkus Kilp aktsionäride
lepingut.Kokku lepitud tingimused, mis on
üles täheldatud aktsionäride lepingus, võivad olla abiks nii vaidluste vältimiseks kui
ka lahendamiseks. Kilp tõi välja, et osanike,
sealhulgas väikeosanike, õiguseks on üldkoosolekul hääletamas käia. Kuna sellisest
õigusest on aga vaidlustekorral väheabi, siis
tuleks ettevõtte asutamisel mängureeglid
kokku leppida. Sõlmida osanike leping, mis
kaitseb väikeomanikkuerinevates olukorda-

Tihti ei tegele pärandi vastuvõtja äriga ja tal on raske olla
võrdses seisus teiste
omanikega.
Acency OÜ partner ja osaluste ostu-müügi
nõustaja Aare Kilp

des, nagunäiteks kasumijaotus, müük, juhtorganites esindatus jne.
Kilp rõhutas, et osanike lepingu sõlmimisel ei tasu kokku hoida, pigem tuleks kaasata õigus-ja ärinõustajaid, kes aitavad läbi
mõelda ja ette valmistada lepingu, miskaitseb osanike huve tüüpolukordades.
Rääkimisest võib kasu olla. “Mul on sii-

ralt kahju nendest vähemusomanikest, kes
ei ole saanud endale ajaloolistel või muudel
põhjustel välja kaubelda aktsionäride lepingut, mis annaks neile vähemalt mõningaid
õigusi rääkida kaasa ühingu käekäigus või
saada oma aktsiatest tulu dividendidena,”
nentis Madisson. Ilma selliste kokkulepeteta teeb suuromanik enamasti nii, nagu ise
heaks arvab.
Kuna osanikud on siiski inimesed, soovitab Kilp esmalt proovida leida kokkulepped

läbirääkimiste teel. Kui suhted on halvad ja
emotsioone palju, on mõtet läbirääkimistel
kasutada juba kolmandaid isikuid. “Ja ikka
tuleks lähtuda põhimõttest: müü seda, mida teine pool osta tahab,” viitas Kilp väikeosaniku õlekõrrele.
Kilp märkis, et kui suhted osanike vahel
on keerulised, tuleb otsida jagunemise või
väljumise võimalusi.Suurosanikul ostuhuvi
tekitamiseks tasuks pakkuda enda osa erihuvidega kolmandale isikule müügiks. Tavaliselt kasutab suurosaniksellisel juhul eelisostuõigust, kuid maksab veidi õiglasele hinnale lähedasemat hinda.
Kui väikeosanik on saanud selleks pärandvara vastuvõtmise teel, siis soovitabKilp
leida endale esindaja, eksperdi, kes aitab osaniku huve kaitsta. “Tihti ei tegele pärandi
vastuvõtja äriga ja tal on raske olla võrdses
seisus teiste omanikega,” hindas Kilp.
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TÖÖSTUS

Kõrged
tööjõumaksud
viivad

Eestist ära.
Grupp
PKC

koondab

Eliisa Matsalu

eliisa.matsalu@aripaev.ee

Eesti tööstust tabab järjekordne suurkoondamine PKC Grupp sulgeb järgmisel aastal tehase Keilas ja jätab tööta 613 inimest.
–

Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistavrahvusvaheline PKC Grupp teatas, et viib
Keilas asuva tootmise üle Leedu jaVenemaa
tehastesse, tuues põhjenduseks konkurentsivõimelisemadtootmiskulud ja paindlikumad tööjõuturu võimalused.
PKC-le on see lühikese aja jooksul juba
teine suurem koondamine nimelt sulges
ettevõte 2014. aasta lõpus tehase Haapsalus,
koondades tollal ülekolmesaja töötaja.
–

Odavama tööjõu jahil. PKC Eesti juhatuse liige Merle Montgomery selgitas, et kuna PKC

Kui Eestisse
tuleb kapitalist, kes tahab
ilma rahata

tööd anda, siis
oleks parem,
kui ta ei tulekski.
Harju Elektri pea-

direktor Andres
Allikmäe

Grupp konkureerib rahvusvahelisel turul
tööjõumahukate toodetega, peavad nad konkurentsis püsimiseks otsimavõimalusitoota
väiksemate tootmiskuludega ja paindlikumate tööjõuvõimalustega maades. Eesti po-

le enam selleks parimpaik, kuna riik on oskuspõhiselt tootmiselt liikumas põhjamaisele teadmistepõhisele majandusele.
Plaan küpses pärast Haapsalut. Montgomery lisas, etkuigi PKC otsus Keila tehas sul-

geda on põhjalikult kaalutletud ja majanduslikult põhjendatud, ei olnud neil veel siis,
kui sulgemisele läks Haapsalu tehas, kindlat
plaani suures mahus Eestist tegevus ära kolida. “Kutsusime oma Haapsalu tehasekolleegid Keilasse tööd jätkama heas usus, et töö
seal ka jätkub,” ütles ta.
PKC Eesti lähiajaplaanid on Montgomery
sõnul arendada siin asuvat Euroopa ja Lõuna-Ameerika regiooni keskust ja olla jätkuvalt Eesti üks suuremaid eksportööre. “Hindame oma kolleege tõesti kõrgelt ja teeme
kõik endast oleneva, et meie ettevõte suudaks
koondatavatele kolleegidele pakkuda piisavalt tugeja praktilist abi,” ütles ta.

PKC suuromaniku Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe ütles, et PKC tööstuse kokkutõmbamine Eestis oli samal ajal nii
aimatav kui ka üllatav samm. “Suuromanikuna saame nende loogikast aru, aga nende igapäevasesse ellu me siiski pole keskendunud. Seega me ei teadnud, millal jamillises mahus nad tegevust kokku tõmbavad,”
rääkis ta.
Allikmäe lisas, et tema ei näe ühtegi äristrateegilist põhjust, miks PKC peaks suures
mahus tootmist Eestist ära viima. “Samuti
on traagika, kui 600 inimestkaotab töö,” ütles ta ja lisas, et Keila tehases tegid töötajad
väärt ja tõsist tööd.
“Aastaid tagasi juhtisin selle esialgset tehast ja tööd tehti seal südamega. Olen veendunud, et Keila tehas olikogu PKC Grupiuhkus kõige tootlikum jaägedam,” rääkis Allikmäe.
PKC Keila tegutseb praegu Harju Elekt–

ri rendipindadel. Tehase sulgemise järel tuleb Harju Elektril uus rentnik leida. “Saime
Haapsalu tehase sulgemisega hakkama, saame ka seekord,” märkis Allikmäe.
Allikmäe lisas, et Eestist kipuvad lahkuma ettevõtted, kes ajavad odavate tootluskulude eesmärgi liiga kõrgeks. “Kas ka odavamasse piirkonda liikudes päeva lõpuks mingi võit saadakse, ma ei tea,”kahtles Allikmäe.
Tema sõnul on tihtipeale Eestist lahkumise
põhjuseks siinne maksusüsteem, milles paistavad tööjõukulud inetult suured välja. Palgad samas on väikesed. “Samas leian, et kui
Eestisse tuleb kapitalist, kes tahab ilma rahata tööd anda, siis oleks parem, kui ta ei tulekski,” ütles Allikmäe.
Keila linn mures. Keila linna pressiesindaja
ValdurVachti sõnul on PKC Keila tehase sul-

gemine suur ja ootamatu uudis ja võib panna linna eelarvele põntsu. Linnavalitsus võt-

Eesti majandus tammub
paigal. Tunda Vene mõju
Eesti sisemajanduse koguprodukt suurenes esialgsetel andmetel mullu neljandas kvartalis aastaga 0,7%, kesise numbri
taga on Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul valdavalt eksport Venemaale.

Ilutulestik sünnipäevale, firmapeole,
pulma, aastavahetuseks meilt!
Ilutulestiku jae-ja hulgimüük, e-pood

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas
2015. aasta IV kvartalis aastaga
0,9%, teatas statistikaamet.
Eelmise aasta IVkvartalis välisnõudlus vähenes.Kogumajandusekaupade väljavedu vähenes
võrreldes 2014. aasta IV kvartaliga hinnamõjusid arvesse võttes 4%. Samutikahanes kogumajandusekaupade sissevedu, olles
reaalarvestuses 3% väiksem kui
eelmise aasta samas kvartalis.
Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul pidurdas Eesti majanduskasvu kõige
enam ekspordi langus. Languse

2,3%

suurust majanduskasvu ennustab Swedbank
selleks aastaks.

taga on valdavalt Venemaa turg,
kuhu ekspordi vähenemine on
olnud laiapõhjaline. “Ekspordi
kasv paljudesse Euroopa riikidesse ei kompenseerinud Venemaa-suunalise väljaveo langust,”
märkis analüütikja lisas, etkuigi
kaupade eksportneljandas kvartalis vähenes, aastakahel viimaselkuul see langus taandus.
Sel aastal on Mertsina sõnul
oodata peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorra
paranemist. “See peaks meie et-

tevõtjatele, kes sõltuvad välisnõudlusest, pakkuma mõnevõrra paremaid ekspordivõimalusi.
Vaatamata sellele ootame Eestis
ekspordi vaid tagasihoidlikku
taastumist,” ütles ta.
Paremaid ekspordivõimalusi peaksid Mertsina hinnangul
sel aastal pakkuma küll Euroopa turud, kuid ettevõtjatel, kes
sõltuvad rohkem Venemaast, ei
tasu märkimisväärset taastumist oodata.
Mertsina sõnul palgatöötajate reaalse ostujõu kasv sel aastal aeglustub, kuna aeglustub
veidi ka nominaalse palga kasv,
tööjõu maksukoormuse alanemine on tänavu väiksem jahinnad hakkavad tasapisi kasvama.
“Seetõttu ootame eratarbimise
kasvu mõningast aeglustumist,”
märkis ta.
ÄRIPÄEV.EE
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MEEDIA

Tasub teada
PKC Eesti AS maksis
maksudeks miljoneid

Kommentaar
Valutu aeg muutusteks
Mihkel Nestor
SEB majandusteadlane

Praegu annab ettevõte Eestis

tööd 707 inimesele. Ettevõtte käive ja kasum on aastate lõikes olnud langustrendis. Kolme aastaga kahanes teenitud kasum rohkem kui poole võrra, langedes 25
miljonilt eurolt 12 miljonile eurole. Seevastu on PKC Eesti olnud
üks suuremaid maksumaksjad
Eestis. Kui riigiasutused ja -ametid
välja jätta, oli PKC Eesti suuruselt
33. tööjõumaksude maksja. Mullu maksis ettevõte tööjõumaksudeks 5,6 miljonit eurot.

139

miljonit eurot oli
PKC Eesti käive 2014.
aadtal, käive kahanes
aastaga pisut. Puhaskasum oli samal aastal
11,9 miljonit eurot.

PKC viib Keila tehase tegevuseüleLe du jaVenema

üksustesse.

FOTO:

ANDRAS

KRALLA

PKC muudab oluliselt oma tegevust tootmine viiakse mujale, kuid alles jääb insenertehniline arendustegevus. Aegla–

semas tempos on samas suunas
liikunudka mitu teist tootmisettevõtet. Kunagi on siin alustatud väga väikese lisandväärtusega toodete tootmisest ja liigutud koos sissetulekutekasvuga edasi teistlaadi toodete
tootmisele.
Võrreldes 2010. aastaga on
keskmine palk kasvanud kolmandiku võrra, mis tõstab tootmiskulud lihtsamat liiki tööstusharudesliialt kõrgele.
Probleemiks muutub see
majanduse jaoks siis, kui kohandumine toimub liiga kiiresti ja inimestelei ole mõistliku ajajooksul võimalik leida
uut töökohta. Jaanuari seisuga
oliregistreeritud töötusemäär
Harjumaal 3,5%, mis tähendab,
et praegu on sedalaadi ümberkorraldusteks suhteliselt valutu aeg. Selliseid uudiseid võib
tullaka edaspidi. Tööstus jääb
Eestisse sellegipoolest alles, sest
Põhjamaade jaoks on meie asukoht äärmiselt sobivja ärikliima turvalisemkui nii mõneski
teises riigis.

Personalitöötajatel on nüüd oma uudisveeb
Äripäeva teemaveebide hulka lisandus personalitöötajatele mõeldud uudisveeb personaliuudised.ee.
Uudisveebi personaliuudised.ee näol on tegemisteelkõige personalitöötajatele suunatud lehega, kuid siit leiavad tarvilikku lugemist teisedki, kes puutuvad töös kokku töötajate värbamise, hoid-

mise, motiveerimise Ja koolitamisega. Veebilehel pakutakse nõuandeid, kuidas neid tegevusi firmas paremini korraldada, ning Jagatakse infot värskete lähenemiste ja innovaatiliste töövõtete kohta, ent üle ega ümber ei saa ka tööõigusega seonduvast.
Värske uudisveebi toimetaja Helen Kõrgesaare sõnul täidab portaal valdkonnas valitsenud tühimiku ja loob personalitöötajatele
võimaluse leida ühest kohast kogu info.
Trump: oleksin Pariisis terroristetulistanud
POLIITIKA

Ühendriikide värvikas presidendikandidaat ja edukas ettevõtja
Donald Trump andis Prantsuse nädalaväljaandeleValeurs Actuelles intervjuu, mis on juba prantslases elevust tekitanud.
Trump rõhutas, et sooviks parandada suhteid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. “Ta ütles, et mina olen värvikas inimene. See
näitab, et talle on omane teatud kaine mõistus. Ma mõtlen, et meil
õnnestuks temaga luua väga head suhted.“
Pariisi 13. novembri terrorirünnakuid kommenteerides teatas
Trump: “Kui mina oleksin olnud Bataclanis (Pariisi teater, kus võeti pantvange toim) või mõnes nendest kohvikutest, siis ma oleksin vastu tulistanud.”
–

TEHNOLOOGIA

Nokia hoiatas Hiina turu aeglustumise eest
Soome võrguseadmete tootja Nokia teatas oodatust paremast kasumist, kuid hoiatas, et Hiina turul müük aeglustub.
Nokia neljanda kvartali käive kasvas aastaga 3,5 miljardilt eurolt
3,6 miljardile eurole. Aastakäive suurenes 11,8 miljardilt 12,5 miljardile eurole. Neljanda kvartali kasum suurenes 331 miljonilt eurolt
575 miljonile eurole. Analüütikud ootasid kasumiks 441 miljonit

eurot.

tisuudist kuuldes PKC juhtidega ühendust ja
leppis esmaspäevaks kokku kohtumise, et
saada ülevaade, kuidas minna edasi ja tööta jäävaid elanikke aidata.
“Raske ja keeruline küll, kuid õnneks on
aasta aega. Selle ajaga jõuab palju ära teha,”
ütles Vacht. Aastane etteteavitus annab tema sõnul ka töötajatele piisavalt aega mõttega harjuda.
Linnakassa jääb tühjemaks. PKC Keila te-

hases töötab Vachti sõnul üle 200 Keila linna elaniku. “Neil on nüüd raske, kuna peavad leidma uue töö ja paljud ka uue kvalifikatsiooni saama,” ütles ta. Samuti võib PKC
lahkumine linnakassale halvasti mõjuda.
“Võimalik, et maksuraha tuleb vähem ja
2017. aasta eelarves on rohkem sotsiaaltoetusi. Loodan, et asi nii hulluks siiski ei lähe,”
märkis Vacht.
Linna pressiesindaja lisas, et õnneks on

Keilas töötuse tase madal ja umbes pooled
elanikudkäivad tööl üldse mujal kui Keilas.
Head oskustöölised tööta ei jää. Tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul

teeb murelikuks, et juba juba teine suur ettevõte on lagedale tulnud mahuka koondamisega.
Tema sõnul näitab see, et tööstuse, eriti väga tiheda konkurentsiga maailmaturul toimetava eksportiva tööstuse jaoks on Eesti
liiga kulukas ja kriitiline piir on käes. “Meie
kõrged tööjõukulud, kõrge hinnaga energia,
tõusvad aktsiisid söövad järjepidevalt kohaliku tööstuse konkurentsivõimet,” ütles ta.
Tööstuse ebakindlust näitas Tamsari sõnulka tööandjate nn majandusspidomeeter,
millekohaselt plaanib kümnendik tööstusettevõtetest järgmisepoole aasta jooksul investeeringuid vähendada.
“PKCst koondatavad enam kui 600 ini-

Hodorkovskile
peetavasse jahti
lülitati Interpol
Interpol kuulutas endise Jukose juhi Mihhail Hodorkovski rahvusvaheliselt tagaotsitavaks seoses Neftejuganski linnapea mõrva uurimisega, teatas Interfax.

Hodorkovski ametlik esindaja Olga Pispanen teatas Interfaxile, et Jukose eksjuht ei kavatse oma plaane muuta või piirata reisimist seoses selle uudisega. Ta ei osanud öelda, kas Lyoni kontor otsustab kuulutada
Hodorkovskirahvusvaheliselt tagaotsitavaks või keeldub sellest,
pidades seda poliitiliseks.
Eelmise aasta detsembri lõpus kuulutas VenemaaUurimiskomitee Jukose endise juhi tagaselja vahistatuks ja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Komitee

ametlik esindaja Vladimir Markin selgitas toona, et Hodorkovskit süüdistataksekahe või enama
inimese mõrva korraldamises.
Venelaste uurimise põhjal
käskis Hodorkovski aastatel
1998–1999 oma alluvatel tappa
Neftejuganski linnapea Vladimir Petuhhovi ja ettevõtja Jevgeni Rõbini. Õiguskaitseorganite selgitusel olevat nende meeste tegevus ristunud Jukose huvidega ning kuriteod olevat toime pandud omakasu eesmärgil.
Hodorkovski, kes istus Jukose äride pärast kümme aastat
vangis, sai 2013. aasta detsembris president Vladimir Putinilt
armu. Pärast seda lahkus ta Venemaalt ja sai elamisloaŠveitsis.
ÄRIPÄEV.EE

mest leiavad ilmselt uue töö, ehkki kogu
protsess on inimestelekindlastiraske ja traumeeriv,” ütles Tamsar ja lisas, et töötukassa
teeb oma parima, et see läheks võimalikult
sujuvalt. “Häid oskustöölisi vajavaid ettevõtteid Harjumaal jagub ja neile on uute töötajate turule tulekpigem hea uudis.”
Tamsar lisas, et üle poole Eesti ekspordist tulebtöötlevast tööstusest, ligi viiendik
hõivatud inimestest töötab tööstussektoris.
“Ootame valitsuselt konkreetseid samme
Eesti tööstuse konkurentsivõime tugevdamiseks,” ütles ta.
Tamsari sõnul on kriitiliselt oluline, et
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koos tööandjate keskliidu ja suuremate tööstuse erialaliitudega koostatav tööstuspoliitika dokument ei takerduks poliitilise otsustamatuseja valitsuserakondadevaidluste taha, vaid sellest saaksreaalne tegevusplaan, mis ka ellu viiakse.

Helsingi börsil reageeris Nokia aktsia tulemustele siiski 3,5protsendilise langusega, kuna ettevõtte juht Rajvev Suri hoiatas, et esimene kvartal tuleb Hiina tõttu oodatust nõrgem. Nokia teatas kavatsusest maksta aastadividendi 16 senti aktsia kohta ja lisadividendi 10 senti aktsia kohta. Analüütikud ootasid väljamakse kogu-

suuruseks 19 senti aktsia kohta.
RAHANDUS

Kas negatiivsed inressimäärad on legaalsed?
Hiljuti spekuleeriti võimaluse üle, et Föderaalreserv võib rakendada negatiivseid intressimäärasid, et majandusaktiivsust elavdada.
Eile ütles USA keskpanga juht Janet Yellen, et keskpank ei ole kindel, kas negatiivsete intressimäärade rakendamine oleks üleüldse
legaalne. “Me ei ole täielikult tutvunud veel negatiivsete intressimääradega kaasnevate legaalsuse küsimustega,” sõnas ta.
Samuti märkis ta, et kuna majandussurutise risk on väike, ei kärbita tõenäoliselt intressimäärasid negatiivseks niipea. “Me ei ole näinud majanduskasvu teravat langust ei globaalselt ega USAs,” sõnas ta. Yellen usub aga, et USA majandus edeneb hoolimata kõigest ning see võimaldab Föderaalreservil jätkata rahanduspoliitika järkjärgulise kohandamisega.

29. veebruaril ilmub Äripäeva vahel A4-formaadis kuukiri
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Persoon: Linnateatri juhtRaivo Põldma räägib
loomingulise kollektiivi eestvedamisega kaasnevast.
Kuidas teiste aitamine meid edukamaks muudab ?
Tööpsühholoog aitab töötajal õnne leida.
Müügijuhtimine: Teenindus-ja müügikonsultant Elina
Vamper avab suurepärase klienditeeninduse tagamaid ning
avaldab oma salamissiooni muuta tervet Eestit!
Müügi edulood: kas sul on saavutajaajud?
Lugu sellest, kuidas Crowdestate kogu oma ebaefektiivse
haldussüsteemi infotehnoloogiliseltpädevale alusele viis.
Projektijuht Carlo Rebane, carlo.rebane@aripaev.ee, tel 667 0012

–
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PANGANDUS

Euroopa pangad investorite usaldus
lõikõikuma. Turgudel suur müügilaine
–

2008. aasta finantskriisi järel karmistunud
kapitalinõuded. Euroopa pangad on USA
pankadest aeglasemad olnud puhvrite tugevdamist tuleb jätkata.Kui majandus ei kasva, on valida kas väljastada riskantsemaid
laene, mille tootlus on suurem, või hankida
kapitali turult juurde.

Sirje Rank

sirje.rank@aripaev.ee

–

–

Euroopa pankade aktsiaid

müügilaine

–

on tabanud

juba möödunud aasta lõpus

alanud riskide ümberhindamine seoses
maailma majanduskasvu väljavaate tumenemisega

on jõudnudpangandusse.

Põhjused peituvad nii hinnangutes üksikutele pankadele kui ka laiemalt kogu sektoritpuudutavatele teguritele.
Järsult on sel nädalal üles-alla saaginud
Saksamaa suurima laenuandja Deutsche
Banki aktsia, mis esmaspäeval kukkus 9,5%
jakolmapäeval kerkis 10,2%.Aasta algusest
on aktsia kukkunud üle 40%.
Investorid lõid kõhklema, kas pangal ikka
on piisav kapitalipuhver pärast eelmise aasta rekordilist kahjumit jatrahvidega seotud
kulusid.Kahtlused levisid ka panga võlakirjadesse, mis tavaliselt on aktsiatest stabiilsemad hakati kahtlema, kas Deutsche Bank
ikka suudab võlakirjadelt intressi maksta.
Investorite pagemine sundis panga juhti
John Cryanit ja Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäublet eraldi kinnitama, et
panga seis on tugev.
Kolmapäeval läks Deutsche Banki aktsia
tugevale tõusule, kui Financial Times kirjutas, et pank kaalub võlakirjade tagasiostu.
Sel moel demonstreeriti, et müügiga on liiale
mindud ja panga varade väärtust alahinnatud. See oli aga ajutine leevendus.

–

–

Suur küsimärk mis ei puuduta üksiDeutsche Banki
on pankade võime ülimadalate intressimäärade keskkonnas kasumit teenida.
See hirm süvenes, kui möödunud kuul
liitus miinusintresside klubiga ootamatult
Jaapani keskpank, et majanduskasvule ja
inflatsioonile elu sisse puhuda. Märtsis laseb Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi
tõenäoliseltkeskpangas kommertspankade
raha hoidmise intressimäära veelgi sügavamasse miinusesse mullu detsembris ütles

Negatiivse intressi miinused.
–

–

Halbade laenude taak. Investorid pagevad
pankade aktsiatest, kartes sektorile negatiivset mõju globaalse majanduskeskkonna
halvenemisest.
Muretsetakse Euroopa pankade energiaja gaasisektorisse antud laenude pärast
need võivad hapuks minna, kui ettevõtted
nafta hinna järsust langusest raskustesse
satuvad. Kardetakse, et osa hapnevaid varasid ja riske on alles varjus. Euroopa Pangandusameti (EBA) hinnangul on halbade laenude maht Euroopa pankade bilansis vähemalt triljon eurot. Majanduskasvu aeglustudes on nendega raskem toimetulla.Kui energiakandjate hind ei tõuse, ei kiirene ka inflatsioon, mis tähendab keskpankade ülimadalate intressimäärade poliitika jätku.
Ebakindlust tekitavad investorites ka
Euroopa pankade uued saneerimisreeglid,
mille eesmärk on vastutust maksumaksjate
õlult investorite õlule viia. Eriti järsult kukkusid nädala alguses Kreeka pankade aktsiad üle 20%. Jubapikemat aega on müügisurve all Itaaliapankade aktsiad seoses ebakindlusega, kuidas lahendatakse pankade
halbade laenudeprobleem. Mitmes pangas
sealhulgas Deutsche Bankis käib ärimudeli reform, mis tähendab koondamisi, tulusate tegevuste müüki ja edaspidi vähemkiire
kasumi jahti.
Eile andis Euroopa pangandussektori
aktsiate langusele uut hoogu Prantsusmaa
suuruselt teise panga Société Générale’i kasumihoiatus. Panga aktsia kukkus kauplemispäeva sees 15%. Sektori aktsiad kukkusid 5%. Stoxx Europe 600 indeks on aasta algusest langenud 28%.
Pangad on siiski tugevamas seisus kui
2008. aastal kapitalipuhvrid on suuremad,
keskpankade abi lähemal, reeglid selgemad.
Küll aga on praegune turbulents pankade
jaoks kriisijärgse aja suurimkatsumus.

Saksamaasuurima panga aktsia on sel nädalal

es

järsult üles-alla saaginud. Pildil skulptuur Deutsche Banki ho ne Frankfurdis. FOT : REUTERS/ CANPIX

–

Euroalal oleme struktuurselt palju paremas seisus kui
mõni aasta
tagasi jasee
kehtib ka pankade kohta.
Hollandi rahandusminister ja eurogrupi juht Jeroen
Dijsselbloem

–

ta, et halvenenud majandusolukorra ja eriti Nii on tulemusristi vastupidine eesmärgile,
nõrgenenud inflatsiooniootuste tõttu tuleb et odava laenurahaga nõudlust ja majanduskasvu ergutada.
rahapoliitika üle vaadata. Eile lasi oma baasMiinusintresside negatiivse mõju päintressimäära ootamatultjärsukärpega veelgi sügavamasse miinusesseRootsi keskpank. rast pankade kasumlikkusele muretsetakse üha enam.
Isegi ülilõdva rahapoliitika tsüklist väljumist alustanud USA keskpanga juht Janet
“Negatiivsed intressimäärad reservidele
Yellen ei välista negatiivseid intressimäära(mis kommertspangadkeskpangas hoiavad
sid. “Ma ei näe midagi, mis ei laseks meil setoim) pisendavad pankade kasumit ja see on
da teha,” ütlesYellen kolmapäeval USA Kongmidagi, mida me praegu näha ei taha me
ressis küsimustele vastates.
tahame, et nad oma kapitalipuhvrit tugevJuba kõlab hoiatusi, keskpankade ükstei- daks,” ütles OECD vanemnõunik William
se võidukärpimine ei anna enam efekti. See White Bloombergi televisioonis esinedes.
Euroopa uus pangandusjärelevalve nimeei ole suutnud soovitult nõrgestada ei eurot
ega jeeni. Mõni Euroopa pank juba tõstab tas samuti justkasumi teenimise võimet sellaenuraha hinda, et miinusintresse korvalel aastal finantssektori peamiseks riskiks.
ta hoiustajatele ei taheta neid edasikanda.
Kapitalipuhvri tugevdamist nõuavad

–

–

–

–

–

–

Maksuameti aps päästis petturi. Väärtegu oli aegunud
katselt tabatud
Ivo Voor pääses
süüdistusest, sest
kuritegu oli aegnud.
Pildil Ivo Voor
Tallinna Harju maakohtus jaanuaris.

Kohus tühistas eile maksuameti otsused maksupettuse katselt tabatud Ivo Voori süüdistamises, kuna maksuamet jäi
süüdistuse esitamisegahiljaks.
Voor esitas kohtusse kaebuse
maksuameti otsuse peale määrata talle karistus PRIA petmi-

sega kaasnenud käibemaksupettuse eest.
Harju maakohtu eile langetatud otsusega rahuldati Ivo Voori
ning tema ettevõtete Setu Põllud
OÜjaUudismaaOÜesindaja advokaat Martin Traadi kaebused

väärteod aegunud, mistõttu tuleb maksuameti otsus tühistada ja väärteomenetlusedlõpetada. Maksuametil on õigus otsus
30 päeva jooksul edasi kaevata.

MAKSUPETTUSE

Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

FOTO:

maksuameti otsuseleVoori ja tema firmade süüditunnistamise
ja karistamise kohta käibemaksupettuse sooritamisekatses.
Kaebused esitas kaitsja põh-

ANDRES

Pettis PRIAt, üritas petta maksuametit. Äripäev kirjutas

HAABU

2014. aasta novembris, kuidas
küttesüsteemide ostmiseks oma
kahe firma alt fiktiivsete tšekkidega PRIA-lt toetust küsinud
Ivo Voor lõi kelmuse varjamiseks tankistide abil ärivõrgustiku, mässides skeemika oma elukaaslase ja tuttava.
PRIA-lt õnnestus tal saa-

jendusega, et maksuamet karistas Voori väärteo eest pärast
seaduses ettenähtud aegumistähtaja möödumist. Traadi sõnul on väidetavalt toimepandud

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

da kätte 2012. aasta jaanuaris
50 000 eurot.
Lisaks esitas Voor valeandmeid süüdistuses märgitud kahe firma, OÜ Setu Põllud ja OÜ
Uudismaa käibedeklaratsioonides, tekitades mõlema firma
maksuarvestustes käibemaksu
enammaksed.
Nende enammaksete võltsimise pärast oligi Voor jaanuari
lõpus kohtus, kuna einõustunud
käibemaksupettuse eest määratud karistusega, viidates maksuameti hilinemisele karistuse
määramisel.
Ta kajastas maksudeklarat-

www.ava.ee

sioonidesalusetult sisendkäibemaksu summas 40 000 eurot, tekitades nii mõlemas firmas alusetu käibemaksu tagastusnõude.
Alusetu tagastusnõude tekitamiseks lõi Voor PRIA toetuse
abil õhkküttesüsteemi ostmise
kohta näiliste tehingute ahela
firmade Loodushoiu, Eesti Masinatööstus ja Setu Põllud vahel
ning kasutas Eesti Masinatööstus arveid näilike ostu-müügitehingute kohta.
Mõlemad kuriteod jäi lõpule viimata, kuna maksuhaldur
kontrollis ettevõtete tagastusnõuete põhjendatust.
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Pärnu Finantskonverents 2016
Kõik taandub ühele küsimusele
kuidas raha teenida?
–

14.-15. aprillil Pärnu Kontserdimajas
Räägime ärimudelitest läbi finantsjuhtimise vaatenurga
ning kuulutame välja ajujahi,
kus iga osaleja püüab kinni
enda ettevõtte jaoks
parima ärimudeli!

Soodusaeg lõppeb!

NB!

Peaesinejad:
Felix Hofmann
ärimudelite ümberkorralduste

Ajujaht

ekspert, kes annab ülevaate
tähtsamatest ärimudelitest

Christian Rangen
futuroloog ja ärimudelite

innovatsiooni

Programmijuhid:
Toomas Tamsar, Ellen Tohvri
Moderaator:
Gunnar Toomemets

Lisaks esinevad:
Hando Sinisalu
(Best Marketing),
Marko Rillo
(juhtimiskonsultant),
Pane ennast kirja
Mart Kikas (Academy
of Innovation Coaching),
juba täna!
Diana Strömnes (Protex Balti),
Alvar Lumberg (Transferwise),
Andres Tinno
(Lääne-Saare Vallavalitsus),
Jürgo Preden (Thinnect),
Kaidi Ruusalepp (Funderbeam),
Jüri Laur (LHV),
Kristjan Hiiemaa (ERPLY),
Marek Helm (Maksu-ja Tolliamet),
Katrin Rasmann
(Rahandusministeerium),
Anneli Aljas (Markit),
Karmo Kaas Lutsberg
(Bonnier Business Press)

ärimudelitele

asjatundja, kes visualiseerib,
kuidas ärimudelid praktiliselt

toimivad

Jukka Ala-Mutka
ärimudelite juurutaja, kes toob
näiteid, kuidas ärimudelite
muutused on muutnud ettevõtte
tulemuslikkust

ja teised finantsvaldkonna

asjatundjad
Lisaks peasaali ettekannetele toimuvad taas Küsimuste Külad, networking ja palju suhtlusvõimalusi pakkuv õhtune pidu.

Registreerides kuni 15. veebruarini kehtib soodushind 479€+km
(km-ga 574,8€, täishind 629€+km)!
Toetajad:

Lisainfo ja registreerimine:
www.konverentsid.ee, info@konverentsid.ee
või 56 99 2025 (projektijuht Liina Lilleniit)

Koostööpartner:

Korraldaja:

Kui soovite tutvustada enda ettevõtet Pärnu Finantskonverentsil, siis võtke ühendust Eliise.Nikopensius@aripaev.ee
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Kui poest ei leia,
tooda ise. Kuidas
väikeäri alguse saab
Lennart
kaasautor

Käämer

Tasub teada

Soovitused oma ettevõtte
käivitamiseks

–

Tooted sündisid enda vajadusest. Koeratar-

beid tootva NufNufimüügijuhi Aivar Roobi
sõnul on Eestis ettevõtet väga lihtnekäivitada, kuid keeruline elus hoida. “Peamine takistus on ebaproportsionaalseltkõrged tööjõumaksud. Oleks ammu aeg loobuda oma
aja ära elanud ettevõtte tulumaksuvabastusest ning lasta oluliseltalla tööjõumakse, sest
uus majandus on väga tööjõumahukas ning
ettevõtja ei saa head töötajat madala palgaga,” märkis Roop.
Roobi sõnulkasvab Eesti ettevõtluses peale uus avatud mõtlemisega põlvkond, kellel
pole oma ideede realiseerimisel sisemisi takistusi. Seetõttu on äärmiselt oluline hoida
ka välised takistused võimalikultväiksed.
“Me peame mängima alates esimesest
päevast samas liigas rahvusvaheliste suurettevõtetega, kelle ridadesse kuuluvad tuhanded töötajad, tasuma samu makse ja
esitama aruandeid,” lausus Roop. Tema hinnangul ei hinnata alustavaid ettevõtteidpiisavalt vaatamata tõsiasjale, et nende arv on
langustrendis.
Sellest hoolimata julgustab Roop kõiki
ettevõtlusega alustajaid oma rida jätkama.
“Ettevõtja olemuslik osa ongi riski võtmine
ja esimene samm tuleb ise ära teha.Meie oleme riigilt abi saanud ja selle eest väga tänulikud, kuid see ei saa olla tingimus tegutse-

–

Kuidas reklaamida odavalt, ent
efektiivselt?
Sotsiaalmeedia. Kõige kiirem ja kuluefektiivsem viis klientideni jõudmiseks.
Koostöö partneritega. Tee koostööd ettevõtetega, kes tegutsevad samas valdkonnas ja
kes võiks sinu toodet reklaamida.
Otsereklaam. Hea võimalus otsereklaamiks
on osalemine müügiüritustel, laatadel, turgudel ja messidel.
Suust suhu leviv reklaam. Toote ja teenusega rahul olevad kliendid jõuavad ettevõttesse
soovituste teel.

mise jätkamiseks.Lähenemine, et andke toetust, siis teen ettevõtte, on vale,” sõnas Roop.
NufNufitooted sündisid asutaja enda vajadusest. “Otsisin oma labradorile minimalistliku disainikeelega tooteid ega leidnud.
Siis sündiski otsus probleem ise lahendada.
Paari aasta pärast kasvas ettevõtmine aga
suuremaks, kui julgesin arvata. Meid märkasid juhtivad elustiilitooteid pakkuvad internetipoed Euroopas ja USAs, kes tegid meile
ise koostööettepanekuid toodete edasimüümiseks,” rääkis Roop.
Roop tunnistas, et kuna head maitset ja
stiilitunnetust ei saa õppida, tuli see ettevõttesse sisse osta. “Tundsime, et vajame lisajõuduideedest toodeteni jõudmiseks. Nüüd,
kolmandal tegevusaastal, aitab meid juba
Eesti üks tunnustatumaid tootedisainereid
Aap Piho, kelleroll ongi teha meie toodetest
bränditud tooted, mis eristuksid sadadeteiste hulgast,” ütles Roop.
Uute ideedetalletamiseks on Roobil eraldi arendusideede kaust, kuhu ta paneb kirja
iga viimsegi kui ideevälgatuse.“Kogun kõik
ideed kokku ja süstematiseerinneid umbes
kordkuus. Kaks korda aastas toimuvadmeil
ka tootearendustalgud, mille puhuks valmistatakse ette põhjalikud mood board’
id
võimalikest uutest värvidest, tekstuuridest,
kujunditest, meeleoludest,” rääkis Roop.
Roobi sõnul on
oluline veenda iseend ja kliente, et pakutava toote või teenuse eest tasudesläheb kellegi elu tõepoolestparemaks. Kui sedatehakse
riigi abiga, ei saa iial kindel olla, kas heaolu
on tingitud toote unikaalsusest või lihtsalt
riigi toega turulepaisatud keskpärasusest.
“Küll aga kulub riigi abi ära pärast esimeTurg on täis täitmata nišše.

tootev OÜ Wooden Lifestyle sai
alguse juhusest, ütles ettevõtte müügijuht Marje
Kallaste; ettevõtte asutaja Siim Kirsipuu tahtis dumpesuil pmaast tegmiesibokasunit misek sponistvkeostik lpsuga. FEoitkKnk
Puidust kikilipse

:

suuremaks, kui esialgu plaaniti.
Edukas äri võib alguse saada ka juhusest,
nagu puidust kikilipse tootev OÜ Wooden
Lifestyle. Ettevõtte müügijuhi Marje Kallaste sõnul ei olnud äri väga keeruline käima
saada, kuna ühel asutajal oli varasem ettevõtluskogemus, lisaks õpivad Kallaste ja ettevõtte kaasasutaja Siim Kirsipuu valdkonna asjatundjateks kõrgkoolis Kirsipuu on
ärinduse eriala neljandal kursusel jaKallaste ärijuhtimise eriala teiselkursusel. Ettevõtte algfaasis seisidki selle taga Kallaste jaKirsipuu kahekesi, lisaks mõni koostööpartner.
“Esimese tooteni jõudis mu kolleeg Siim
Kirsipuu kogemata,” ütles Kallaste. “Tal oli
vaja ühel puidumessil oma messiboksi teistest eristada ja taltuli idee teha selleks spoonist vest. Siis tundus talle, et sealt on midagi puudu, ja tegi ka pika lipsu. See ei jäänud
nii kihvt, kui ta lootis, ja ta proovis teha puidust kikilipsu, mis olioluliselt efektsem. Esimene prototüüp valmis seega 2013. aastal,”
rääkis Kallaste.
Enne ettevõtte käivitamist koostati tema
sõnul äriplaan ja finantsprognoos, analüüsiti konkurente üle maailma. “Saime indu
juurde, sest niisuguseid 3D-kikisid valmistas maailmasteadaolevaltvaid üks-kaks ettevõtet, kahemõõtmelisi puidust kikilipse alla
kümne tegija,” rääkis Kallaste.
Toonane messiboks sai väga palju tähelepanu, mistõttu otsustatiideed edasi arendada. 2014. aasta novembris võeti ette plaan hakata tootma kolmemõõtmelisipuidust kikilipse, mis võrreldes esimese eksprompt-korras valminud lipsuga olid jubatäiustatud.

ja

Ameerika ja Euroopa internetipoodides
koeratarbeid müüva ettevõtte NufNuf tegevus sai alguse, kui asutaja ei leidnud
oma labradorile minimalistliku disainiga
tooteid ja otsustas siis probleemi ise lahendada. Paari aasta pärast kasvas ettevõtmine

Paranda maailma. Keskendu tootele või teenusele, mida müües muudad kellegi elu tõepoolest paremaks, nii leiad alati kliente.
Ära karda probleeme-takistusi. Need on
vajalikud, et saada õppetunnid, teha parandused ja liikuda edasi.
Küsi nõu. Ära karda küsida nõu oma ala spetsialistidelt. Inimene, kes on valdkonnas pikalt
tegutsenud, oskab näha laiemat pilti ja anda
häid soovitusi.
Hoia silmad lahti. Ettevõtet käigus hoidvad
ideed võrsuvad probleemidest, millega silmitsi seistakse edasi viib rahulolematus olemasolevaga ja usk, et ise suudetakse paremini teha.
Pane head mõtted kirja. Uute ideede talletamiseks leia koht, kuhu talletada viimnegi
ideevälgatus. Olgu selleks siis pabermärkmik,
stend seinal või kaust arvutis.
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Kõige populaarsem reklaamikanal on sotsiaalmeedia
Puidust kikilipse tootva OÜ
Wooden Lifestyle müügijuhi
Marje Kallaste sõnul kasutab
ettevõte enda reklaamimiseks
palju sotsiaalmeediat, eeskätt
Facebooki ja Instagrami. “Vii-

masel ajal oleme tellinud kord
kuus ka tornbännerreklaami
Catwalki, Delfija Naisteka lehele,” lisas Kallaste.
Olulisemaks otsereklaamiks
on müügiüritustel, laatadel, turgudel ja messidel osalemine, mida tuleb ette umbes kord kuus.
“Oleme leidnud aasta jooksul ligi kakskümmend edasimüüjat
üle Eesti ning suur osa meie too-

dete müügist tuleb nendekaudu. Ostjate hulgaga oleme rahul,” lisas müügijuht.
Ka eritellimusel ülikondi
tootva OÜ Suit Up asutaja Viljari
Veskivälja sõnul toimub peamine turundus sotsiaalmeedias.
“Leiame, et see on kõige kiirem
ja ka kuluefektiivsem viis klientuurini jõudmiseks. Lisaks teeme koostööd ettevõtetega, kus
igapäevane riietumisviis ühtib
meie tegevusalaga. Ühe näitena
võib nimetada müügiesindajad
japanganduses või õiguses töötavad inimesed,” rääkis Veskiväli.

si samme, kui toode või teenus on enda vajalikkust tõestanud, et võimendada müüki
Peame mänja palgata uusi töötajaid, kelle tasustamine
alates
gima
võib alustaval ettevõttel endal ülejõu käia,”
esimesest
märkis Roop. Tema alustas äri kahe kolleepäevast samas
giga, kellest üks on praeguseks loobunud.
Eritellimusel ülikondi tootva OÜ Suit Up liigas rahvusasutaja Viljari Veskivälja sõnul kulus tal et- vaheliste
tevõtte käimasaamiseks paar aastat, mille
jooksul katsetati palju ideid. “Ettevõtlusega suurettevõtetega, kelle
alustamine pole kerge jaalguses tuleb lahendadaprobleeme, kuid peamine on vastu pi- ridadesse
dada ja saada õppetunnid võimalikult kiikuuluvad
resti kätte, et teha parandusi ja edasi liikutuhanded tööda,” ütlesVeskiväli.
tajad, tasuma
Alguses seisis ettevõtte taga sisuliselt
üks inimene koos õmblejatega, nüüdseks samu makse
on meeskond kõvasti kasvanud. Lisaks aitaja esitama
sid OÜ Suit Up loomisel kaasa paljud spetaruandeid.
sialistid. “Samuti oleme tänulikud moeloojatele, kes on aidanud hinnata meie tooteid Koeratarbeid
tootva OÜ NufNuf
nii visuaalseltkui ka kvaliteedi poolest,” ütmüügijuhi Aivar
les Veskiväli.
Veskiväli jõudis toodeteni isiklikust huRoobi sõnul on Eestis ettevõtet väga
vist. “Neli aastat tagasi olin ülimaltkitsa kelihtne käivitada,
haehitusega, mistõttu oli sisuliselt võimatu endale poest hästi istuvat ülikondaleida. kuid keeruline elus
hoida.
Meiega samalaadse teenuse pakkujate hinnad jäid tol ajal minu jaoks veidi kõrgeks ja
nii tekkis mõte teha eritellimusel ülikonnad
inimestelenatukene kättesaadavamaks,” ütles Veskiväli.
Ettevõtet käigus hoidvad ideed võrsuvad Veskiväli sõnul peamiselt probleemidest, millega silmitsi seistakse edasi viib
rahulolematus olemasolevaga ja usk, et suudetakse paremini teha. Samuti motiveerib
uusi ideid genereerima tulusa turuolukorra ärakasutamise võimalus või mõnikatmata turunišš.

Proovime kasutada
kõiki turunduskanaleid, mis ei too meile
kaasa suurikulutusi, ja
panustame suust suhu
levivale turundusele.
Suit Upi asutaja Viljari Veskiväli

Korraliku kliendibaasi loomine ja ülesehitamine võtab
Veskivälja sõnul üksjagu aega.
“Nagu enamiku algfaasis olevate ettevõtete puhul, alustatakse

1US

esmalt sõprade ja tuttavate ringist, et saada oma ideele ja pakutavale tootele või teenusele
tagasisidet. Kui see osutub positiivseks, võib mõelda järgmistele sammudele,” rääkis Veskiväli.
Ta lisas, et ettevõttele on oluline olla kuluefektiivne, mis tähendab, et alati peab pakkuma
kõrget kvaliteeti, samas kontrollides ja teades täpselt, kui palju turundusseinvesteeritakse.
“Siiani oleme hoidnud joont,
et proovime kasutada kõiki turunduskanaleid, mis ei too meile kaasa suurikulutusi, ning panustame suust suhu levivale tu-

rundusele. Suur osa meieklientidest tuleb justtänu soovitustele,” lisas Veskiväli.
Kuna Suit Up on veel väikeettevõte, pingutatakse palju
oma töö ja toodete täiustamise
nimel. “Lähikuudel tuleme välja täiesti uue platvormiga, mis
lihtsustab ülikondade tellimist
ja annab meie klientidele parema ülevaate kõikidest meie tegemistest. Lisaks avame peagi uue
suuna naisterahvastele,” rääkis
Veskiväli.
OÜ-l NufNuf, mis on suunatud eeskätt Euroopa ja USA turule, vähemal määral ka Eesti

turule, on müügis oluline osakaal internetikanalitel. Turundus toimub sotsiaalmeedias, püsikliendi uudiskirjadena, edasimüüjate kanalites eripakkumisi tehes ja vähesel määral ka pabermeedias.
“Keskendudes ekspordile, on
võimalik ära elada ning areneda, samas kui koduturule keskendudes poleks see võimalik.
Taotleme ka toetusi EASilt, kuid
need pole määrava tähtsusega,
vaid aitavad pigem võimendada meie olemasolevaid tugevusi,” märkis ettevõtte müügijuht
Aivar Roop.

ITALU

–

Idufirma aeg jääb seljataha. Roobi sõnul on
ettevõte äriliselt väljumas start-up’i faasist

ehk teenib oma ülalpidamiseks vajaliku raha ise, kuid käibekapitali jääb suuremate tellimuste täitmisekspuudu. Selleks kasutataksegi võõrkapitali instrumente.
Kliente leitakse peamiselt rahvusvahelisteltlemmikloomamessidelt ja edasimüüjate
soovituste kaudu. “Kuna meie kaubamärk
kuulub pigempremium-klassi, on meid valinudkliendid reeglina lojaalsed,” sõnas Roop.
Ettevõte sõidab mais Saksamaale Nürnbergis toimuvale maailma suurimale lemmikloomamessile. “Oleme selleks väga põhjalikult valmistunud. Meil on sündinud
uued tooted ja oleme aegsasti ühendust võtnud potentsiaalsete ostjatega,” rääkis Roop.
Roobi hinnangul saab müüginumbreid
suurendadaennekõike toodetega, mis lahendavadpäris probleeme japakuvad erilistkasutajakogemust. “Otsime pidevalt tasakaalu
hea disaini, kvaliteetsete materjalide ja kuluefektiivse tootmise vahel,” sõnas Roop.
Lisaks püüab ettevõte olla aktiivne lemmiklooma pidamise teemadel, öeldes sõna
sekka ajakirjades ja sotsiaalmeedias.
“Oleme andnud klientidele lubaduse, et
maksimaalselt viis protsenti meie toodete
tootmiseljärelejäävasttootmisjäägist läheb
prügimäele,” lisas Roop. Jääkkangast teeb
ettevõte mänguasju. “Tavaliselt läheb tekstiiliäris pea viiendik materjalist prügimäele. See on looduskeskkonnale tohutukoormus, eriti kui tegu on kunstliku materjaliga.”

PANORAMA LÜKANDUKSED ON AVARA VAATEGA TANU KITSASTELE RAAMIPROFIILIDELE
•

•

•

•

•

•

Madalad komposiitlävepakud betoon- ja puitterrassidele
Väga hea vastupidavus ilmastikumõjudele
Suurepärase soojusisolatsiooniga
Väga hea õhu- ja veetihedusega
Võimalik toota XL suurusega
Uus turvaline konkslukk

Turvaline konkslukk

Soojustatud lävepakk

Neljakordne tihend

4

J

Sulgemisamortisaator

e

Soojusjuhtivus
U-0,8 W/(m2K)

Tasapinnaline lävepakk

W*

Ustele kaaluga
üle 250 kg

Puhastusharjastega rullikud

a

Isehooldav puhastusharjaste süsteem

Aknatehas OÜ Pärnu mnt 160F, 11317 Tallinn Tel+372 655 8515 E-post: info@kalesi.ee

www.kalesi.ee
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Jaano Vink:
Ettevõtjatele ei saa ette heita, et nad liiguvad sinna, kus maksukoormus on soodsam.
Nordeconi juhatuse liige küsib, kas riigi arengu eest vastutajad on teinud kõik, et ettevõtjad maksaksid makse nimelt siin, mitte mujal.
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KOLUMN

Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel räägivad
ettevõtjad oma selle aasta plaanidest ja investeeringutest.

Pulki täis peaga töötaja
jõuab omadega tupikusse

Kas prognoosite investeeringute
kasvu, kahanemist või samaks
jäämist?
Ando Jukk
UPM-Kymmene Otepää juht

Puidusektor investeerib. Meie oleme oma in-

vesteeringut ette valmistanud aastast 2014 ning
2015. aastal alustasime projektiga. Miks? Sest
näeme kasvu koos oma praeguste klientidega ning on olemas ressursid selle teostamiseks
(tooraine).
Eesti puidusektor on vaatega eksporditurgudele ning sisemiselt on vajadus raiekasvu järele,
mille suunas on tehtud ka positiivseid otsuseid.
Sektor kasvab, kuid efektiivsete ettevõtete kaudu
võib tööstuse poolel vähemaks jääda väiksemaid,
kes konkurentsile vastu peaks.
Sirje Potisepp

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht

Ebakindlus tuleviku ees ja turgude ebastabiil-

sus pärsivad investeeringuid. Samuti vajaliku
tööjõupuudus viimastel aastatel. Peale selle peab
arvestama, et Eesti ei suutnud uueks eelarveperioodiks 2014–2020 õigel ajal erinevaid toetusmeetmeidavada ning ka sellest tekkis investeeringute vähesus, toetused on olulised justväikeja keskmise suurusega ettevõtetele.
Ma loodan, et sel aastal meie sektoris investeeringud veidi suurenevad, sest kukkumine oli
2014. aasta 60 miljonilt 2015. aasta 22,5 miljonile üsna suur.
Verni Loodmaa
Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht

Langeva turu maksustamise tingimustes hää-

letavad investorid jalgadega. Me näeme prae-

gu oma sektori pealt, etLäti ja Leedu kolleegid on
paindlikumad ja tulemused on seal kohe ka käegakatsuda.

LUGEJA ARVAB
Praegune mudel eeldab, et kui
kõik hoiustajad omaraha pangast
välja võtavad, läheb pank pankrotti. Äkki on mudel valedel alustel,
mitte endalekuuluva raha tagasiküsijad ehk hoiustajad pole süüdi
tulevastespankrottides.
Kommentaar Kaspar Oja kirjutisele “Majanduse
pessimismispiraal”

R

ohkem kui suurt stressitaluvust

võiksid tööandjad hinnata töötaja võimekust pingetega toime

tulla.

Stressivõi pingetaluvusele tuleb varem või hiljem piir ette ning siis hakkab
juhtuma ebameeldivaid asju. Kannatab töötulemus, tekivad füüsilised ja vaimsed tervisehädad, kontollimatukäitumine liikluses või karjub
ülemus alluvate peale. Mida kõrgemal positsioonil boss, seda hõlpsamini viimast andestatakse
või peetakse juhtimisvõtteks, mida see aga pole.
Selline käitumine on ebaadekvaatne reageering
olukorrale ning oma tunnetele.
Kui inimene ei oska teda vaevavale probleemile leevendust leida, kajastub see ka tema tööelus.
Lisaks agressiivsusele näiteks töötatakse läbipõlemiseni, hilinetakse, lubadused-projektid venivad, töö kvaliteet on kasin jne.Lisaks isiklikele tulemustele kujundab see ka õhkkonda ja mõjutab ümbritsevaid kolleege, partnereid või kundesid.
Vaimne tervis ehk liikuma panev jõud. Väärtus-

tada ei tasuks niisiismitte talumise hulka, vaid
hinnata ning arendada töötajate oskust pinget
juhtida.
Tõsi, nagu füüsiline vorm, on ka liikuma panev jõud ehk vaimne tervis igaühe isiklik asi,
mille eest peaks ennekõike igaüks ise hea seisma.
Samas võib ärile osutuda kasulikuks sellele positiivseid tõukeid anda ja vaadelda seda kui investeeringut. Pealegi tuleb tööjõupuudust arvestades iga töökäepaari hoidakui silmatera.
Kui enda liigutamist soositakse palju näiteks
spordikulude hüvitamise kaudu, siis vaimsepoole eest hoolitsemine on selle kõrval kasutamata
võimalus. PindiKinnisvara näide tõendab, et sellest võib suurt tulu tõusta. Kuna ettevõtte töötajad puutusid ametis tihtikokku ebameeldivaga,
mis nii neid endidkuika nende tööpanust mõjutas, otsustas ettevõtte omanikKalev Roosiväli midagi ette võtta.
Ta hakkas ettevõttes korraldama regulaarseid
vaimset tervist puudutavate teemade arutelusid,
mida juhivad eksperdid ja mille teemad valisid
välja töötajad ise. Näiteks on käsitletud enda kehtestamist kriisiolukorras ning seda, kuidas tulla
toime emotsioonidega. Osalemine on vabatahtlik ning selle kulutused hüvitab ettevõte, nagu ka

Rivo Sarapik
rubriigitoimetuse juht
2015. aasta pressipreemia nominent

näiteks esimese personaalse nõustamise, kui selleks peaks soov tekkima.
Möödunudaastal investeeris kinnisvarafirma
sellesse ligikaudu 3500 eurot ehk umbes kolme
äriklassi sülearvuti hinna suuruse summa. Selle
investeeringu teenis üks töötaja tagasi juba kolme kuuga. Tuli välja, et see üks töötaja ei tulnud
toime tööstressiga ningplaanis lahkuda.Probleemid tulid enne minekut jutuks.Ärasaatmise asemel viidi andekas ja kasulik töötaja üle teise ametisse ning selle personaliotsusega kaasnenud lisamüügiga oli aastakulu kvartaliga tagasi teenitud.
Suurem tööriistakast. Ent raha pole

Töötajate
vaimse poole eest hoolitsemine
on tööandja
kasutamata
võimalus.

ainus mõõdik. Aidates inimesel lahendadamidagi, mis teda vaevab ja ta elukvaliteeti halvendab, saab vastutasuks ka tänutunde. See omakorda on tugev
motivaator nii firmas töötamisekskui ka maksimaalselt panustamiseks. Samuti muutuvad tööturul järjest olulisemaks keeruliste probleemide
lahendamine, loovus, emotsionaalne intelligentsus, koostöö, kognitiivne paindlikkus jne.
Emotsionaalse poolega toimetuleku tööriistakast, eriti meestel, on kaunis vaene. Kui jutuks tuleb pinge maandamine, kerkivad esile ikka naps,
nädalalõpumöll klubis või ka sport, tihtika ülearuses määras. Ent on ka konstruktiivsemaid võimalusi.
Näiteks USA sõjavägi on avastanud, et lahingust tulnud jatraumajärgse stressihäire käes
vaevlevatesõdurite ravi on tulemuslikum ja mõnel juhul ei vaja ka ravimeid, kui nad tegelevad
meele kontrollimise ehk mediteerimisega. Sellega tegelevad ka tegevsõdurid lisaks füüsilistele
võimetele on taju kriitilise tähtsusega.
Praktika positiivset mõju on täheldanudka
mitu ookeanitagust kooli New Havenis, San
Franciscos ja Californias, kus praktika juurutamine õppeasutuses on vähendanud õpilaste agressiivsust, parandanud samal ajal õpitulemusi ning tõstnud õpetajate töömotivatsiooni. Mõni kool on lisanud tunniplaani jooga. Ka Eestis
kasutatakse vaikuseminuteid, mille eesmärk on
sama tähelepanu ja meelerahu. Mediteerimine
või jooga on siinkohal vaid näited ega pruugi kõigile sobida.Küll annab USA armee maailma silmapaistvama organisatsioonina eeskuju, et inimeste rahulikus meeles peituvad võimalused ja
sellesse tasub panustada.
–

–

–

REPLIIK

Salastame kirjanikupalga saajad

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.

Et kirjanikupalk kirjanikele
loomingulist vabadust
annaks, võiks selle saajate nimed avalikustada alles pärast
kolme palga-aasta lõppu.

Samamoodivõiks talitada
kunstnikupalga saajatega.Ajades näpuga järge, midakunstnikud või kirjanikud viimase
nädala, kvartali või aastaga ära
on teinud ning mis kasu maksumaksjad sellest saanud, anname nende vabale mõttelennule korralikult mõlaga.
Tagantjärele targutamine
“Kas me selliseid luuletusi tahtsimegi 36 180 euro eest?”, mis

Mari Mets
ajakirjanik
2015. aasta pressipreemia nominent

ei jää kindlasti tulemata pärast kolmeaastast 1005eurose
kuupalga väljamakseid, on vähemalthilinenud. Nii et enam

kahju teha ei saa.
Õigus teha mitte midagi. Kir-

Salapalk tooks pigem
positiivse tulemuse,
mida on nagunii raske
rahas mõõta.

janikupalgaga kaasneva avalikkuse surve esimene ohver on
Tõnu Õnnepalu, kes teatas hiljuti, et loobub sellest. “Mulle
peab alati jääma vabadus mitte midagi enam kirjutada. Las
mulle jääda mu vabadus vaikida. Ilma selleta ma kirjutada ei
saa,” ütles ta.
Kui aga kunstnik või kirja-

nik ei teegi midagi kolme aasta
jooksul, mil riigieelarvest tulevat palka kasseerib, siis tundub
see maksmaksja vaatevinklist
kehv investeering.
Las see üks palk olla natuke teistmoodi siin üliläbipaistvas riigis. Vähemaltpilootpalk
võiks ju olla. Kui ei tule midagi välja keegi ei kirjuta kolme
aasta jooksulridagi ega maali ühte natüürmortigi teeme
ümber.
Ma ei usu, et nii läheb, ja arvan, et salapalk tooks hoopis
positiivse tulemuse, mida on
nagunii raske rahas mõõta.
–

–
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
Kinnisvaraturul läheneb suur murrang. Koostöömajandus Jõuab kinnisvarasektorisse kiiremini, kui arvata osatakse, ja
see hakkab mõjutama traditsioonilist kinnisvaraomanikku, ütles Deloitte Eesti partner Veiko Hintsov Äripäeva kinnisvarakonverentsil.
Vähi: passiivmaja asemel tee mõistlikke kulutusi. Endale passiivmaja ehitamine

lihtsalt sellepärast, et saada vastav sertifikaati, ei ole mõistlik, rääkis Äripäeva kinnisvarakonverentsil energiasäästlike arenduste eestvedaja Kristjan-Thor Vähi.
Eesti politsei kuulutas Uberi ebaseaduslikuks. Politsei tegi ligi kolmveerand
aastat kestnud uurimise tulemusel teatavaks oma seisukoha sõiduvahendusteenust pakkuva Uberi tegevuse suhtes.

XVI Gaselli Kongress
18. veebruaril 2016
Kultuurikatlas

TOIMETAJA VEERG

Hiina suudab lõpetada
Põhja-Korea õudused
Hiina on ainuke riik maailmas,
mis suudab lõpetada PõhjaKoreas kestva näljahäda, inim-

tel, pärast Põhja-Korea liitlase

Rainer Saad
börsitoi metaja

õiguste rikkumised ja totalitaarse režiimi.

21. sajandil eksisteerivad
Põhja-Koreas endiseltkoonduslaagrid. Aastakümnete jooksul
on seal toimunudteisitimõtlejate ja režiimi vastaste hävitamine, kus neid näljutatakse,
pekstakse, piinatakse ning lõpuks tapetakse.
Põhja-Korea on aastaid elanud isolatsioonis, riigile on
kehtestatud rahvusvahelised
sanktsioonid ning liitlasivõib
see riik üles lugeda ühe käe sõrmede peal. Paraku on aga Põhja-Korea suurim liitlane Hiina,
kellekaudu liigub palju sanktsioonide all olevat luksuskaupa
ningpalju ka salakaupa võltsraha, narkootikume, salaviina
jasalasigarette mille edasilevikut on täheldatudka väljaspool Hiinat.
–

–,

Hirmuriik. Hirmul põhinev
süsteem, kus pereliikmed pea-

vad salapolitseile kaebama üksteise peale, ei loo ühiskonnas
just eriti palju usaldust inimeste vahel. Seetõttuüritataksegi režiimist põgeneda üksin-

Kui Hiina lõpetaks
Põhja-Korea režiimi
toetamise, kukuks see
kokku

Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ning pärast seda alanud
suurt näljahäda, milles hukkus hinnanguliselt mitu miljonit inimest.
Kui Hiina lõpetaks režiimi toetamise, kukuks see kokku. Hiinavõiks niigi palju teha, et ei saada tabatud PõhjaKorea põgenikke sinna tagasi.
See oleks suur samm, sest tagasi
saadetud hukatakse.

Veeda inspireeriv päev
kiiresti kasvavate ettevõtete seas!

.

da, osal see ka õnnestub, paljudel mitte. Need, kel õnnestunud põgeneda, räägivad samu

asju näljahäda, ressursside,
inimõiguste ja vabaduse puudumine ning ideoloogiat ülistav ajupesu.
Ühiskonnas kehtib kastisüsteem, pidev puudus on toidust ja ressurssidest. Liha saab
eriandmetel kord aastas, PõhjaKorea totalitaarse režiimi looja Kim Il-Sungi sünnipäeval 15.
aprillil. Kuid aastatega on inimesed suutnud end elus hoida
tänu mustale turule, millekaudusaab eluks vajalikke tooteid
ja ka toitu. Mustal turul kauplemine oli eriti levinud 1990nda–

Võimetu lääs. Läänemaail-

mal pole paraku otseselt midagi teha Põhja-Korea inimõiguste kaitseks, sest keegi ei taha sõjaliselt sekkuda sellise riigi asjadesse, millel on tuumarelv. Seetõttu ongi valitud “oota
ja vaata”-taktika, kus riiki abistatakse humanitaarabiga, lennutatakse üle piiri õhupallidegarežiimivastaseid lendlehti
ning Lõuna-Korea edastab propagandavastaseid raadio-ja telekanaleid, millega loodetakse piirialadel jõuda põhjakorealasteni.
Režiim on püsinud juba ligi 70 aastat ja ei pruugi see langeda ei lähiaastatel ega ka järgnevatel aastakümnetel. Hiina
saab sellele lõpu teha.

Oma loo räägib:

Muusik ja ettevõtja Tanel Padar

„Tormid ja tõusuveed“

VASTUKAJA

Kokkuhoidu ei saavuta
joonlaua abil
Äripäeva toimetuse meelest
meenutab ministri praegune
plaan bürokraatia ümberjagamist, mis otsib senistele asutustele asendustegevust. Soovitaksin sündmustest mitte ette
rutata ega teha järeldusi enne,

ettevõtlusminister,
Liisa Oviir
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

kui otsused on langetatud.
Miks ei ole Arengufondkinni?

Arengufondi on ellu kutsunud
riigikoguja ainult riigikogu
saab fondi tegevuse lõpetada.
Ettevõtlusministrina olen otsustanudfondist eraldada minu käskkirja alusel sinnaviidud
ülesanded lepingulised seiretegevused ja Start-Up Estonia.
Nende muudatuste jõustumisel muutubotsustamine riigikogule lihtsamaks.
Avalikus sektoris seati mullu
koondamise sihtarvud järgnevateks aastateks. Mullunäiteks
koondati majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi
haldusalast ligi 10%inimesi ja
koondamised jätkuvad ka järgnevatel aastatel.
Üks asi on lihtsalt inimeste arvu koomale tõmmata ja

Üks asi on inimeste

arvu koomaletõmbamine, teine organisatsioonide funktsioonide ühildamine.

–

seada eesmärgiks konkreetne protsent. Teine asi on eri organisatsioonide funktsioonide
ühildamine, dubleerimise vähendamine ning sellega kokkuhoiu saavutamine nii riigi kui
ka ettevõtjajaoks.
Neidkaht viimast ei ole
joonlauameetodiga võimalik
saavutada.
Kas ettevõtlusagentuuri on
vaja, võib eraldi arutada. Praegu ei ole ju küsimus organisatsiooni nimes vaid asjaolus, et

ettevõtlusttoetavad meetmed
on mitme asutuse peal laiali ja
need tuleks koondada kokku
ühte kohta. Saavutades nii kokkuhoiu riigile ja ajavõidu ettevõtjale.
Kindlasti on erasektoris tugevaid ettevõtteid, kes suudavad pakkuda turul hea hinnaga oma tooteid. Ja mitte miski
ei takista sedaka tegemast. Ka
praegu ostab EAS ettevõtjatele pakutavaid koolitusi eraturu
parimatelt spetsialistidelt, olles
nn teenuse vahendajaks ja andes sellega võimaluse tullakoolitusele ka neil ettevõtjatel, kel
ehk pole see finantsiliselt võimalik.
Ettevõtjad on kaasatud. Ettevõtjad on esimesest päevast

peale olnud kaasatud, nende soovitusi on võetud siiani ja
võetakse ka edaspidi tõsiselt.
Mina olen selle protsessi algatanud ettevõtjatelt saadudindikatsioonidest ajendatult. Protsessi on kaasatud olnud üle
40 ettevõtjaidkoondava katusorganisatsiooni.

Gaselliliikumist toetavad

gasel.ripve

Gaselli Kongressi toetavad

Kongressi hind 239 eurot (käibemaksuga 286,8 eurot).
Lisainfo ja registreerimine: telefon 667 0251, e-post kertu.ruus@aripaev.ee, gasell.aripaev.ee
Kui soovite tutvustada enda ettevõtet Gaselli Kongressil, siis võtke ühendust Eliise.Nikopensius@aripaev.ee
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TÕUSJA

LANGEJA

Ebakindlus aktsiaturgudel
on pannud investoreid kulda

Prantsuse panga tulemused
valmistasid investoritele
pettumuse.

ostma.

Kuld

Societe Generale

1234,8 USD

+3,67%

1400

_

28,13 EUR
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ÄRIPÄEV 12. veebruar 2016
toimetaja Birjo Must, tel 667 0442, e-post birjo.must@aripaev.ee
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EHITUS

Merko Ehitus üllatas dividenditõusuga.
Nordecon võib dividendi suurust vähendada
Must
birjo.must@aripaev.ee
Birjo

Merko Ehitus plaanib hoolimata kasumi
vähenemisest neljandas kvartalis dividendi suurendada, seevastu kvartalikahjumist teatanud Nordecon võib dividendi väheneda.

Merko Ehituse dividendimakse on oodatust suurem, kuid Nordeconi dividendid sel
aastal tõenäoliselt vähenevad, rääkis LHV va-

suuremaks,”

Andres Trink näeb,
et Balti ehitusturul
on tellimused praegu madalseisus.
FOTO:

ANDRES

HAABU

Hind
Merko Ehituse aktsia hind on aastaga
vähenenud umbes 4%

Merko käive jakasum
langesid aastaga

eurodes

mln eurodes
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sõnas Joost.

Merko plaanib dividendidena maksta
välja kokku 9 miljonit eurot. “Oleme teinud
ettepaneku maksta aktsionäridele dividende üle meie 50–70protsendilise sihttaseme,
kuna näeme, et Balti ehitusturul on tellimused jätkuvalt madalseisus, hinnad all ja
ka korteriturul on pakkumine suurenemas
ning sellisesturuolukorras on kasumlikkuse
parandamine keeruline,” sõnas MerkoEhituse juhatuse esimees Andres Trink.
Nordecon parandaskasumlikkust. Eile tea-

tas majandustulemused ka Nordecon, mille

puhaskahjum oli mullu neljandas kvartalis
2,3 miljonit eurot ning ettevõtte käive langes
20,8%, 32 miljonile eurole. Börsifirma teatel mõjutas neljanda kvartali puhaskasumit
enim kahe Ukraina kinnisvaraarendusprojektiga seotud laenude allahindlus ligi 3 miljoni euro ulatuses.
Nordeconi neljanda kvartali majandustulemustes oligi LHV hinnangul üks oluli-
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Nordeconi aktsia hind on aastaga
vähenenud üle 9%

Nordeconi kahjum
suurenes veelgi
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“Kuna Merko Ehituse eelmise aasta neljanda kvartali tulemused olid väga tugevad,
siis oligi seekord oodata puhaskasumi vähenemist,” rääkis Joost.
Ettevõtte neljanda kvartali käive oli
66 miljonit eurot ning see vähenes aastaga
5,3%. Puhaskasum kahanes samal ajal 7,3%,
4,4 miljonile eurole.
Joosti sõnul osutus vaid 7,3%-line langus prognoositust tunduvalt väiksemaks.
“Oodatust paremasse tulemusse panustas
eelkõige ehitusteenuse osutamine Lätis ja
Leedus, kus mitukvartali jooksullõpetatud
ehitusprojekti osutus edukamas kui ettevõttes esialgu planeeritud. Tulemused ehitustegevusest Eestis vastasid üsna täpselt
ootustele, kasum kinnisvaraarendustest oli
seekord oodatust mõnevõrra väiksem,” rääkis Joost.
Väga oluline areng oli Joosti kinnitusel ettevõtte juhtkonna poolt aktsionäridele tehtud ettepanek maksta 2015. aasta puhaskasumist 90% dividendideks, mis
teeb 51 senti aktsia kohta, varasem poliitika
oli 50–70 protsendi suurune väljamakse kasumist. “Pidasime võimalikuks, et ettevõte
maksab nii dividendide kui ka teeb väljamakse kapitali vähendamise näol.Arvasime,
et 2015. aasta eest makstakse välja 45 senti
aktsia kohta ehk tegelikult osutus juhtkonna välja pakutud väljamakse suurus 13,3%

II kv

III kv IV kv

ALLIKAS: ETTEVÕTTE ARUANDED

semaid arenguid Ukraina sidusettevõtetele
antud võlgade väärtuse allahindlus. “TulenevaltUkraina majanduse nõrgenemisest pidasime sellist stsenaariumi võimalikuks juba
eelmise aasta neljandas kvartalis ning seetõttu ei olnud see üllatav. Samas püsis ettevõtte finantspositsioon stabiilne, kuna varade allahindlusenäol oli tegemist mitterahalise arvestusliku muutusega,” märkis Joost.
Kuigi suhteliselt väikese käibe juures
suutis ettevõte kasumlikkust ja ärikasumit
oodatust palju rohkem kasvatada, siis just
varade väärtuse allahindluse tõttu kujunes Joosti sõnul kvartali puhaskahjumiks
2,3 miljonit eurot.
“Kui aga varade allahindluse kahjum kõrvale jätta,siis paranesid ettevõtte ärilised tulemused oodatust rohkem. Samuti kerkis
ootuspäraselt töös olevate ehitusprojektide
portfell kolme viimase aasta kõrgeimale tasemele,” märkis Joost.
Nordecon dividendist veel ei räägi. Arvesta-

des vaid0,43 miljoni eurost tulumaksueelset
kasumit 2015. aastal, eioleLHVanalüütikute
hinnangul väga tõenäoline, et ettevõte maksaks sarnaselt varasemate aastatega ka seekord dividendiks 3 senti aktsia kohta. “Kui
üldse, siis tundub seekord pigem tõenäoline vaid 1 sent aktsia kohta,” lausus Joost. Ettevõte ise vahearuandesdividendi teemat ei
käsitlenud.
Börsifirma teatel mõjutas neljanda kvar-
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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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Trink märkis praeguse olukorra kohta, et arvestades riiklike
tellimustemadalseisu, kus nende osakaal lepingute portfellis
on langenud alla 20%, keskendub Merko jätkuvaltprojekteerimis- ja ehituslepingute pakkumisele eratellijatele, sealhulgas rahvusvahelistele ettevõtetele. “Suutsime eelmisel aastal
meie lepingute portfelli seisu

12

10

Korterite müük kasvas. Mullu müüs kontsern 403 korterit
kogumaksumusega 61 miljo-

nit eurot, võrreldes 2014. aastal
müüdud 395 korteri ja 39 miljoni euroga (käibemaksuta). Neljandas kvartalis müüdi 155 korteritkogumaksumusega 19 miljonit eurot (käibemaksuta).

-0,1100

02

04

06

08

12

10

02

04

06

08

12

10

02

RAHA

reklaam

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius
keskmiselt
kuu jäägilt

%

kuu
püsijäägilt

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

2 aastat

3 aastat

min summa

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank (3)

0,00
0,00

Citadele Pank

-

0,10
0,25

-

Versobank

0,01

DNB
Krediidipank

0,10

(7)

-

-

0,50

0,20

-

0,20
0,35

-

0,40

0,01

BIGBANK

0,15
0,30

-

0,01

-

0,40
0,55

0,50/1,5
0,65

0,60/1,60
0,75

0,05

0,1

0,70

0,60

0,90

1,00

0,70/1,70
0,85

1,20

200
200

-

-

1,0

1,40

1,50

1,80

150
350

0,25

0,40

0,55

0,70

0,80

0,01

0,02

0,03

0,10

0,50

0,80

1,10

1,20

300
100/200 (4)

0,45

0,50

0,60

0,80

0,80

1,10

1,40

1,60

500

-

0,90

kuu

Inbank

-

-

-

tähtajaline hoius

1 kuu

pank

0,05

%,

6 kuud

0,05

0,90

1,20

1,50

2,00

500

2,25

USD

9 kuud

1 aasta

min summa

0,20

200
200

0,10

0,15

0,05

0,10

0,45

0,70

0,90

1,1

0,15

0,30

0,40

0,50

500
300

0,20

0,50

0,70

0,90

100/200 (4)

-

0,30

-

0,35

0,10

Krediidipank

on päeva

3 kuud

0,05

-

Versobank
DNB

Kursid

2 kuud

0,60

-

Pankadekontaktandmed

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Citadele Pank

-

0,10

0,10

1,00

jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduseklientidele; (4) internetipangas/kontoris (7)

päevalõpu kontojäägilt, Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd

0%

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

ISIN kood

emiteerimiskuupäev

lunastamistähtaeg

IuteCredit Europe A6

EE3300110584
EE3300110725
EE3300110808

29.09.2014
15.09.2015
8.12.2015

15.09.2018
15.09.2017
15.12.2017

Mainor Ülemiste
Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110782
EE3300110840

16.06.2015
27.11.2015
25.01.2016

26.11.2018
27.11.2018
1.02.2019

Cofi (Inbank)
IuteCredit Europe A5

kupongimäär

reklaam

intressimakse
sagedus

7,00%
16,00%
16,00%
7,00%
10,00%
13,00%

nimiväärtus

emissiooni maht

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
506 000
530 000

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
1 300 000
4 000 000

REDGATE

BÖRS
Tallinn
aktsia

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

käive,

P/E

EUR

1,080

0,00

0,299

3,10

1,230

-1,60

Harju Elekter

2,620

-1,87

Merko Ehitus
Nordecon

8,150

4,62

1,000

0,00

Olympic EG
PRFoods

1,760

0,00
0,00

41 450
3 339

11,1

0,370

2,220
1,230

0,00
0,00

0
40760

5,3
6,2

0,852

-0,23

6,700
13,700

1,52
-0,72

46 491
38 785
156 751

0,479

0,00

0,750

0,00

Silvano FG

Tallink Grupp
Tln Kaubamaja
Tallinna Vesi
Trigon PD
Skano Group

P/B

ROE

Arco Vara
Baltika
Ekspress Grupp

Pro Kapital Grupp

tali puhaskasumit enim kahe Ukraina kinnisvaraarendusprojektiga seotud laenude alKui üldse, siis
lahindlus ligi 3 miljoni euro ulatuses.
“Ukraina majanduse jätkuv madalseis ja tundub seevaluutakursi langus on viinud ärikinnisvara kord pigem
hinnad ning nõudluse tasemele, mis põhjustõenäoline
tas investeeringute allahindluse vajaduse,”
vaid 1 sent aktpõhjendas Nordecon eile hommikul avaldatud 2015. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu sia kohta.
konsolideeritud finantsaruandes.
LHV vanemanalüüEelnevast tulenevalt teenis ettevõte multik Joonas Joost
lu puhaskasumit 173 000 eurot, millest kontNordeconi dividendist
serni emaettevõtte aktsionäridele kuuluvpuhaskasumi osa moodustas 167 000 eurot.
Mullu olid need numbrid vastavalt 2,3 miljonit eurot ja 1,96 miljonit eurot.
2015. aasta müügitulu oli 145,51 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes müügitulu 9,8%.Käive vähenes nii hoonetekui ka rajatiste segmendis.
Aruandes põhjendatakse, et hooneteehituse segmendi müügitulu langus on tingitud tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahu vähenemisest. Rajatiste segmendi
müügitulu toetab ettevõtte teatel jätkuvalt
teedeehituse segmendi mahu mõningane
suurenemine võrreldes 2014. aastaga. Ülejäänud segmentides on toimunud müügitulu järskvähenemine.
Merko Ehituseaktsia hind tõusis eile Tallinna börsil 4,6%, 8,15 eurole. Nordeconi
aktsia hind eile ei muutunud ja aktsia maksab 1 euro.

0,002_

-

0,1225

52

Leedus võeti töötajaid juurde.

Eestis on Tringi sõnul ehitustellimuste maht selgelt vähenenud inseneriehituses, mistõttu
on Merko juba koosseise vähendanud välisvõrkude valdkonnas. Samas on kontserni töötajatekoguarv kasvanud, seda just
Leedus lisandunud töötajatega.
“Müügitulu oleme hoidnud
mullusel tasemel eeskätt üldehituse ja korteriarenduse valdkonna toel. Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu on kasvanud 54%, moodustades 28%
kontserni müügitulust,” sõnas
Trink ning lisas, et 2015. aastal investeeriti uutesse ja töös
olevatesse arendusprojektidesse 42 miljonit eurot ning investeeringutega jätkatakse ka
2016. aastal.

-0,111%
0,2000

76

tervikuna tugevdada, seda eelkõige Eestis, kuhu lisandus märkimisväärseid tellimusi veel ka
viimases kvartalis. Lätis ei õnnestunudviimasel paaril aastal
töös olnud suurobjektidega võrreldavas mahus lepinguid sõlmida, ent olemeLäti turul jätkuvalt
aktiivsed,” lisas Merko juht.

Euribor 6 kuud
+0, 52%

A»i

1,20

pank

Kinnisvaraarendus edeneb.

1,1338

100

Merko Ehituse kasum
jäi mullu 10 miljonile
Möödunud aasta käive kokku
oli 251 miljonit eurot ja see püsis 2014. aasta tasemel. Puhaskasumkahanes aga 10%, 10 miljonile eurole.Kasum enne makse oli 11,7 miljonit eurot.
“Madalseisus oleva Baltimaade ehitusturu tingimustes ületas kontserni aastatulem, eriti
neljanda kvartali kasum, mõnevõrra meie ootusi. Positiivne oli
müügitulu ja kasumi kasv Leedus, samuti võib rahule jääda
kinnisvaraarenduse valdkonna tulemustega,” ütles Merko
Ehituse juhatuse esimees Andres Trink.
Ettevõtte teatel on vähenenud riiklikke tellimusi rajatiste valdkonnas kompenseerinud
eratellimusedhoonete valdkonnas ja kinnisvaraarenduse projektid. Väljaspool Eestit teenitud müügitulu osakaal kasvas
38%-le ning kinnisvaraarenduse oma 28%-le.

EUR/USD

+2,91% _

04

17

nõrgemaks.

Nord Pool Eesti

aasta põhja langes eile Hongkongi börs.

Merko Ehituse käive ja kasum
vähenesid nii neljandas kvartalis kui ka aasta kokkuvõttes.

intressimäär survestab eurot

498
299
1 038
3 138
52 620
3 700

5,1
-

9,4
13,4
14,6

490,5
-

11.02

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

hind, EUR

14,2%

0,73

0,9%

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

1,38

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

0,78
0,79

7,5%
0,2%

0,89

22,0%
-2,0%

0,40

1,10

2,45

7,9%
3,0%
5,7%
81,1%

3,15

-4,26

17,5

2,6

3,8

2,08

-3,07

12,5

0,8

6,7

Elisa Comm.

30,96

-2,06

20,2

5,3

4,3

Finnair
Fortum

4,85

2,11

-

1,1

-

11,11

-3,64

-

0,7

-

HKScan

3,11

-6,04

311,0

0,4

15,8

34,89

-1,99

34,2

1,6

4,3

26,08

-0,31

-

2,2

2,5

Olvi

5,32
21,00

0,38
1,55

20,8

2,0
2,4

3,1

2,3

4,9

8,3

0,74

0,0%
24,4%
2,3%

PKC Group

14,29

-0,14

51,0

12,4
13,8

12,7%
22,8%

1,57
3,14

6,0%
6,6%

Stockmann

6,17

0,65

-

Stora Enso

6,72

-2,54

-

1,0

-

10,4%
-28,9%

0,89

0,0%
0,0%

UPM Kymmene
YIT

14,03

-2,16

-

0,9

5,0

4,68

-3,66

12,3

1,1

3,8

-

0,64

Nokia

11.02
P/E

muutus
eelm, %

P/B

Grindex

4,99

-2,16

Latvijas Gaze

9,82

-1,01

10,7

0,00

8,3

7,16

Olainfarm

-

divid.
tootlus

0,4

-

0,7

-

1,2

-

EUR/SEK

EUR/RUB

9,5105

90,5477

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

AUD

1,602

BGN

1,956

CNY

7,459

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,841
77,655

Kanada dollar

CAD

127,300
1,584

Korea won
Norra kroon
Poola zlott

KRW

1362,830

Rumeenia leu

Jaapani jeen

Apranga
City Service

JPY

NOK

9,709

PLN

4,449

RON

4,478

0,4

SGD

1,577

GBP

0,787

CHF

1,103

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

7,464

Tšehhi kroon

CZK

Türgi liir

TRY

27,069
3,322

Ungari forint

HUF

311,980

USA dollar

USD

1,126

39,995

P/E

P/B

divid.
tootlus

2,52

-0,40

-

3,1

5,2

0,00

10,1

0,8

-

Invalda
Linas Agro

3,370

-0,88

-

0,8

-

0,651

-0,31

11,9

0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,893
0,294

-0,22
-1,01

4,5

1,4
0,6

Snaige

0,288

0,70

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,989

0,00

2,6

6,9

-

16,8

-

BÖRSIKAUBAD
11.02

Kütused

Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

-

1,650

Euroopa Keskpank

VALUUTA

-

11.02
muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

Riia

-

Vilnius

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

sulgemishind, EUR

P/B

Alma Media
Citycon

Kesko
Neste Oil

P/E arvutatud

aktsia

P/E

divid.
tootlus

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

0
0

1,40
1,03

11.02
muutus
eelm, %

Värvilised metallid

10.02

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl

30,57

Alumiinium LME

Nafta NYMEX, bbl

26,91

t

325,00

Vask LME
Plii LME

4504
1829

282,00
263,75

Nikkel LME
Tina LME

8075
15825

137,00

Tsink LME

1708,5

Mootoribensiin,

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

t

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

2,054

11.02

nael 453,59 g

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

114,05

USD/t

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

1495

390,40
2799,00

104,00
350

=

11.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1232,47

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

525,40

948,58

15,57
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga
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ÄRIPÄEV12. veebruar 2016
reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

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.

Äripäev on osa 200-aastase ajalooga Skandinaavia
suurimast meediafirmast Bonnier Grupp.
Asutamisest alates 1989. aastal on Äripäev vahendanud
informatsiooni Eesti juhtidele, eesmärgiga muuta
ärikeskkond läbipaistvaks ja kõigile võrdseid võimalusi
pakkuvaks. Tänaseks oleme kasvanud laia tooteprofiiliga
Eesti juhtivaks ettevõtetele suunatud info pakkujaks.

Pidupäeva meeskond ootab
aktiivset müügiinimest,

Äripäeva toimetus otsib

kelle ülesandeks on Pidupaev.ee ja Seminarroom.eu müük telefoni teel.

Sobid sellele tööle, kui sa:

KONVERENTSIDE

Peaga
töötaja

TEGIJAT

kelle töö on Eesti vingeimate juhtidele ja ettevõtjatele mõeldud ürituste korraldamine ja turundamine

??

mõtled oma peaga ja sul on alati ideid

Küsimuste

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.

korral

helista

Äripäeva
informatsiooni
koondab
Eesti
Kogutud
kohta.
ettevõtjate
ja
ja
pakume
baasil
info

0025

ettevõtete
süstematiseeritud

ärijuhtidele
vähendada
aitavad
mis

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.

667

Infopank

lahendusi,

riske
sissetulekuid.
suurendada

ja

Oled meie juures rahul, kui soovid:
võimalust eneseteostuseks ja oma ideede elluviimiseks

??

Äripäeva
tööle
võtab

Infopank

ÄRIKLIENDI
Kelle
Äripäeva
hea
seista
on
Infopanga

MÜÜGIKONSULTANDI
ülesanne

veebiteenuse
äriklientidele.
eest

Tööpäev kestab neli tundi (8.45-12.45 või 13.00-17.00).

müümise

Asud tööle ajalehe Äripäev toimetusse, kus oled kogu päeva vältel värskeimate uudistega ümbritsetud.
Koos konverentside toimetuse juhi Marili ja peatoimetaja Meelisega kohtud lõputul hulgal majaväliste
ja ka –siseste Eesti elu edendajatega. Sinu ja Marili korraldada on Eesti tähtsaim ärihiidude
majanduskonverents Äriplaan, samas ka tõeliselt kiiresti kasvanud ettevõtete inspiratsioonikonverents
Gaselli Kongress ning hulganisti teisi üritusi.

Kui tunned, et tahad kuuluda Äripäeva Pidupäeva meeskonda,
saada CV ja sooviavaldus hiljemalt 15. veebruariks aadressil
ann.vainlo@aripaev.ee märgusõna „Pidupäev“.

CV’d ning motivatsioonikirja kus kirjeldad, kuidas sinu tulles
Äripäeva konverentsid veel paremini tööle hakkavad ootame
hiljemalt 19. veebruariks aadressile marili.niidumaa@aripaev.ee
Küsimuste korral helista 667 0025
-

-

Lisainfo telefonil +372 510 5486, Ann Vainlo.

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

Peaga
töötaja

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

9

MIKS KANDIDEERIDA:

Äripäeva teabekirjastus annab välja digitaalseid käsiraamatuid 26

eri teemal, mis täienevad regulaarselt ka paberil. Käsiraamatud on
mõeldud juhtidelejatippspetsialistidelepraktiliseks töövahendiks.
Parimate asjatundjatekoostatud väljaandedtagavadkindlustunde,
et midagi olulist ei jäätähelepanuta. Lisaks teeme erialaseid ajakirju
ja infolehti, temaatilisiuudisveebe ning korraldame konverentse ja
seminare.

müügitiimi

Kutsume tööle

ÄRIKLIENDI
KONSULTANDI
müüma digitaalseid käsiraamatuid tippspetsialistidele ja

juhtidele

Võimalusareneda jaavardada

silmaringi

Tööaeg 4 tundi päevas
(08.45-12.45 või 13.00-17.00)

€
Võimalus oma töötasu ise

Tule meile tööle, kui Sa:
•

väärtustad enesearengut

•

oled aktiivne suhtleja

•

oled kohusetundlik, ambitsioonikas ja tulemustele orienteeritud

•

CVd ja sooviavaldust ootame hiljemalt 16. veebruariks
aadressil elis.suik@infopank.ee.

Äripäeva käsiraamatud on
kõrgelt hinnatud

Võimaluskuuluda edukasse

varasem edukas müügitöö kogemus.
Pakume võimalust töötada osalise tööajaga,
tulemusest lähtuvat head tasu ja põhjaliku väljaõpet.

PÕHJUST,

kujundada

Võimalus osaleda Äripäeva
konverentsidel

valdad korrektset eesti keelt nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tulebeelnev müügikogemus.
Vaata lähemalt

-

www.käsiraamat.ee

30 kalendripäeva puhkust juulis
ja talvist lisapuhkust

Võimalus Äripäeva spordiklubi
kaudu soodsalt sportida

Kuidas kandideerida?

Täiendavat infot Äripäeva Infopanga ja

Saada oma eestikeelne CV koos motivatsioonikirjagahiljemalt

konkursi kohta saab telefonil 6670 195.

23. veebruariks e-posti aadressile konkurss@aripaev.ee.
Lisainfo telefonil 6670042, Merlin Jänes.

Töökoht asub kesklinnaskoos

tasutaparkimisvõimalusega

investeerimisfondid INVE STOR 19
Dow Jones USA

15 914,74

-

OMX Stockholm

OMXHelsinki

1253,32

2887,12

0,62% _

-3,43%_

EPIII samba indeks
-2,69%_

161,65

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
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10.02

Avaron Asset Management
12,17
15,75

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

13,06

tootlus (p.a)

riski-

11,94
15,75

10,37
2,65

-6,86
-0,50

12 kuud
-6,20
2,27

3 aastat

11,94
15,75

3,95
5,67

1,97
4,94

40 988 376
10335 109

13,06

13,06

3,93

0,24

5,05

7,48

-

7 472 257

aste
Avaron Areneva Euroopa Fond D, EUR
Avaroni Privaatportfell B, EUR

aasta
algusest

NAV

%

fondi maht

%

5 aastat

09.02

CompensaLife
ost

müük

NAV

riski-

aste

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

1,48

-

-5,70

0,20

3,40

2,20

6 937 992

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

12,30

-

0,30

-0,30

1,30

2,30

912 905

Kasvuporfelli mahu info

on antud

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

on antud
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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

0,50% _

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

10.02

Danske Capital AS
ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

12 kuud

3 aastat

Danske Pension 25, EUR
Danske Pension 50, EUR

1,03

1,04

1,04

4,98

-2,71

-3,52

2,56

1,21

1,22

1,22

7,36

-4,89

-5,17

3,13

2,32

13436 054
208 629 756

Danske Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR

0,91

0,92

0,92

1,51

0,27

-0,45

1,82

2,36

4 723 823

1,57

1,61

1,59

10,08

-8,62

-7,85

4,34

3,18

4 402 637

0,80

0,79

2,12

0,02

-1,36

1,31

1,95

528 774

Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

5 aastat

2,37

veebilehel www.danskecapital.ee.

10.02

LHV Varahaldus
riski-

tootlus (p.a)

ost

müük

NAV

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

1,48

1,49

1,49

3,24

-2,37

0,63

2,73

2,42

1,19
1,26

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

-0,24
1,16

1,79
0,66

3,00
2,57

3,23
3,43

Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,27

1,29

1,29

3,61

-3,15

0,67

3,14

2,48

1,17

1,18

1,18

1,71

0,94

0,70

2,79

3,70

83 636 147
17 686 347

Täiendav Pensionifond, EUR

1,45

1,47

1,47

3,73

-3,22

1,98

4,18

3,15

7 358 830

10,08

10,18

10,18

-11,14

-27,22

4,68

6,33

10 405 673,64

7,81

7,89

7,89

13,72

-14,47

-10,44

-1,69

-2,93

4,99

5,04

5,04

13,72

-14,47

-10,44

-1,69

-2,94

ost

müük

NAV

riski-

aste

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

aasta
algusest
%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat
345 529 409
49 725 608
53 134 195

-

1 275 388

09.02

MandatumLife
aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

115,08

114,51

114,51

-

-3,41

-4,18

0,45

-

-

111,81

110,70

110,70

-

-3,41

-6,03

0,10

-

-

110,21

108,58

108,58

-

-3,92

-8,00

-0,19

-

-

104,79

102,74

102,74

-

-4,49

-9,89

-0,23

-

-

112,29

110,09

110,09

-

-5,41

-11,71

0,76

-

-

144,08
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 88,86

143,36

143,36

-

-1,55

-2,41

88,42

88,42

-

-13,51

-13,26

-

-

-

98,09

97,60

97,60

-

-6,33

-9,56

-

-

-

113,67

111,44

111,44

-

-9,49

-15,23

-

-

-

Konservatiivne, EUR
Tasakaalustatud, EUR

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR
Investeerimisportfellid:

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

1,23

2,46

-

10.02

Nordea PensionsEstonia
müük

NAV

0,99

1,00

1,00

7,06

-5,79

12 kuud
-6,61

3 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

2,67

2,76

0,81

0,82

0,82

10,51

-9

-9,01

2,91

2,69

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

0,92

0,93

0,93

4,42

-2,59

-4,52

1,58

2,46

0,87

0,88

0,88

2,04

0,49

-0,59

2,34

2,88

1,25

1,23

12,95

-12,15

-12,02

3,74

2,95

19292 835,53
12 736 943,30
7 082 930,23

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,75

4,03

-2,3

-3,36

2,38

0

1 667 381,89

riski-

aste

1,22

0,76

0,76

aasta
algusest

tootlus (p.a)

ost

%

MUUDATUSED RAAMATUPIDAMISE
ALGDOKUMENTIDES
11. märts, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

fondi maht

%

5 aastat
163 225 253,45
18 398 545,65

LOENGUL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
•

•

•

•

10.02

AS SEB Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

SEB Energiline Pf, EUR

0,764

0,771

0,771

9,98

-7,10

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,894

0,903

0,903

1,82

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,826

0,835

0,835

5,69

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,979

0,989

0,989

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,961

0,981

0,971

1,158

1,181

aste

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

1,170

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

•

12 kuud
-9,23

3 aastat

5 aastat

-0,13

-1,72

-0,12

1,25

-2,47

-6,33

0,32

0,91

7,30

-4,49

-7,52

1,24

0,93

11,86

-9,73

-11,71

2,37

0,70

21 199 452,63
399 630 330,84
16 396 425,40

5,74

-2,37

-5,97

1,03

1,22

13932 120,32

1,86

0,49

32 293 483,80
57 660 786,98

10.02

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
ost

müük

NAV

SEB Strategy Balanced Fund

1,593
113,425

1,593
114,559

1,593
113,425

SEB Strategy Defensive Fund

111,784

111,784

SEB Strategy Growth Fund

113,817
113,976

114,955
115,116

riski-

aste
SEB Corporate Bond Fund, EUR

SEB Strategy Opportunity Fund

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

väljalaskehindusaab

aasta
algusest
%

tootlus (p.a)

-0,13
-1,56

12 kuud
-2,03
-4,05

3 aastat

2,12
5,72

111,784

3,16

-0,09

-1,52

2,19

113,817
113,976

11,97
8,57

-6,65
-3,31

-13,2
-8,15

2,8
3,2

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

seisuga 31.10.2015.

2,23
2,79

•

fondi maht

%

fondi maht

%

5 aastat

3,81

287 800 000,00
896 500 000,00

1 794 400

000,00

367 200 000,00
624 400 000,00

Seni kehtinud reeglid raamatupidamise algdokumendi,
raamatupidamiskirjendi ja paranduste osas.
Seadusemuudatuste sisu ja olemus.
Algdokument kas ja kui palju on vaja seda seadusega
reglementeerida?
Allkiri ja/või kinnitusmärge kas on vajalik rekvisiit
dokumendil? Kellele ja miks?
Raamatupidamiskannete parandamine
kas ja kuidas peaks reglementeerima?
Seadusemuudatuste ohud ja võimalused
raamatupidajate tööle ja aruandlusele.
–

–

–

Lektor EBSi dotsent, Majandusarvestuse
Õpetajate Kogu juht Ülle Pärl
Loengul osalemine maksab kuni
3. märtsini 139 eurot (km-ga 166,80 eurot),
alates 4. märtsist kehtib täishind 169 eurot
(km-ga 202,80 eurot).
Kahe või enama isiku korraga
registreerimisel ühest maksjaettevõttest
kehtib hindadele 5% soodustus.
Registreerimine ja info
telefonil 6670411.

20 INVE STOR

OMX TALLINN

TEGIJA TURUL

Frederic Oudea:
Pangandussektori
kvaliteet on parem kui
2008. aastal.

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

882,16

-

0,04%

1

910

885

860

835

Prantsuse panga Societe Generale’i juhi sõnul ei peaks praegu pangandussektor
paanikat tundma, kuna pankade olukord on parem kui 2008. aastal. Aasta algusest on Euroopa pankade väärtus langenud veerandi võrra.

ÄRIPÄEV 12. veebruar 2016
toimetaja Rainer Saad, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
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912,40
815,45

INVESTOR TOOMASE BLOGI

Tesla aktsia elab kauges
roosilises tulevikus

Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

–1,23%
väärtus
225 083

T

€

26% raha
74% aktsiad

ju Tesla imelise tuleviku peale, mis ei taha
kuidagimoodi kätte jõuda.
Elektriautode tootja neljanda kvartali korrigeeritud kahjum aktsia kohta oli
87 senti ning käive 1,75 miljardit dollarit. Käive küll suurenes 59 protsendi võrra,
kuid sama tegi ka kahjum, miskasvas aktsia kohta 74 sendi võrra.

Tallink
Olympic EG
Tallinna Vesi
Volkswagen

Hind
Tesla aktsia on aastaga
langenud 32, 5%
dollarites

300
250 12.02.2015

202,88
200
150
10.02.2016

143,67

100

Mind on raske veenda. Tesla tulemused
olid võrreldes analüütikute ootustega nõr-

aktsiate päevane muutus, protsentides

Apple
Apranga

aktsia tõusis siiski tulemuste avaldamise järel üle
10protsendi. Minakaldun

arvama, et investorid loodavad liiga pal-

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.

Berkshire Hathaway B-aktsia

esla teatas neljapäeval suurest kvartalikahjumist, kuid

0,03
–0,03
–0,4
–0,47
–0,57
–1,45
–1,48
–1,52
–2,4
–3,08
–4,6

Microsoft
iShares Europe Stoxx 600
Statoil
Leroy Seafood
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.

Olen kuulnud
palju ilusaid
jutte,kuid
enamjaolt on
need osutunud muinasjuttudeks.
investor Toomas

gad. Analüütikutekonsensus ootas aktsia
kohta 10 sendi suurust kasumit ning käibeks 1,79 miljardit dollarit. Vaatamata sellele tõusis Tesla aktsia hind järelturul üle
10 protsendi, kuna ettevõte loodab sel aastal toota oodatust rohkem autosid. Selleks
numbriks on 80 000–90 000 autot. Wall
Streeti prognoos on 79 000 autot.
Kuigi alustavatel ja arenevatel ettevõtetelvõib kahjum olla tavaline nähtus,
tahaks Teslalt näha juba kas väikest kasumit või siis vähemaltväiksemat kahjumit.
Investori pilguga vaadates lähevad ju tulemused hoopis halvemaks ja seda vaatamata lubadustele müüarohkem autosid. Autoturg võib sel aastal kujuneda üldsegi oodatust nõrgemaks sellele vihjas hiljuti Nissan, mis toodabka ise elektriautosid.
–

Palju kisa, vähe villa. Tesla ümber on ala-

ti palju meediakära, aga investorilei maksaks sellega kaasa minna. Tõsi ta on, et Tesla autod on head ning need on saanud USA
regulaatoritelt palju kõrgeid hinnanguid,
kuid vaatamata sellele on elektriautode
tootja aktsia langenud selaastal siiski
40 protsenti.
Kindlasti mängib siin rolli ka nafta hinna äkiline langus. Tihtilugu on seos roheli-

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

ALLIKAS: BLOOMBERG

se energia ja nafta hinna vahel, sest kallim
nafta paneb otsima alternatiive.
Kui nafta hind aga kukub, ei näi kütuse
hind inimestele enam nii suurt peavalu valmistavat. Praegu see justnii ongi.

Oma 5. veebruarikommentaaris ütlesin, et Tesla aktsia võib lähiaastatel pakkuda seinast seina emotsioone teravaid emotsioone, sest tegemist näib olevat aktsiaga, mis ei lähtu ettevõtte fundamentaalnäitajatest.
Seetõttu on mulle jäänud mulje, et Teslainvestorid elaks nagu mingis ootuses,
et varsti hakkavad pudrumäed japiimajõedpaistma. Ka neljapäeval lubas Tesla tegevjuht Elon Musk autofirmale selleks aastaks helgeid päevi. Oma pikaajalise börsikogemuse jooksul olen kuulnud palju ilusaid jutte, kuid enamjaolt on need osutunud siiski muinasjuttudeks.
Ütlesin oma eelmises kommentaaris ka
seda, etkaalun Tesla ostmist, kui see langeb 150 dollarile.Nüüd arvan, et Tesla aktsia hinnal on veel langemisruumi, ja seetõttu ei hakka ma vähemalt lähiajal aktsiat ostma.
Seinast seina.

tavahind 379.-(km-ga 454.80)
sõbrahind 299.- (km-ga 358.80)

LÄBIRÄÄKIMISTE
PSÜHHOLOOGIA
Kuidas mõista ja juhtida läbirääkimisi kõigi meeltega?
Koolituse teemad:
Läbirääkimiste olemus psühholoogi pilguga
Liitvad läbirääkimised
Osapoole valikud suund, tempo, vahendid
Läbirääkija pädevused
Koolitaja on ARNO BALTIN
Läbirääkimiste kulg

•

•

Info ja registreerimine:
Stella-Kaisa Kanemägi, telefon 667 0156,
e-post stella-kaisa.kanemagi@aripaev.ee

•

•

•

–

Venemaa alumiiniumitootja Rusali asejuhi sõnul leiab
alumiiniumiturg sel aastal
tasakaalu,kuna pärast aastaid
kestnud liigpakkumist vähendavad Hiina ettevõtted tootmist.

“Oleme ettevaatlikult optimistlikud. Usume, et praegune
alumiiniumiturg üritableida
tasakaalu. Teatavasti oli turul
aastaid liigpakkumine ja me
usume, et lõpuks selaastal võidakse jõuda tasakaaluni,” ütles
Rusali asejuht Oleg Muhamedšin CNBC-le.
Muhamedšinisõnul hakkas
Hiinatootmist vähendama juba eelmise aasta viimases kvartalis ning tõenäoliseltavaldub
selle mõju varsti ka alumiiniumi hinnas.
Rusal müüs eelmisel aastal
alumiiniumikeskmise hinnaga
2001 dollarit tonn. See on 9,8%
vähemkui 2014. aastal.
PANE TÄHELE
Kuld tõuseb. Kulla hind tõusis
eile ühe aasta kõrgeima tasemeni.

–

29. veebruar
Täpsem kava aadressil
pood.aripaev.ee

TOORAINE

Alumiiniumitootja:
turg jõuab tasakaalu

Tulemused langetasid aktsiat.
Kuigi Twitteri neljanda kvartali tulemused vastasid üldjoontes analüütikute ootustele, kukkus aktsia
hind 11%.
Nokia hoiatas. Soome võrguseadmete tootja hoiatas, et esimeses kvartalis võivad tulemused
tulla nõrgemad.

Loe veebist
Värsked börsiuudised

www.aripaev.ee/bors
Turgude ülevaade

investor.aripaev.ee
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veiniriigi veine on võimalik
homme Tallinnas toimuval
valentinipäeva veinifestivalil proovida
.

Puhkepäev

Näiteks Hiina on tõusnud Saksamaa ette maailma üheksandaks
veinitootjaks. Hiina suursaatkond
annabki degusteerida kaht hiigelriigi juhtkonnalemmikveini.
veinifestivali idee algajata Aleksandr Uškovski

Leedulane
elustab Eesti
veinikultuuri
Ühe Leedu entusiasti eestvedamisel
toimub homme Tallinnas Nordic Hotel
Forumis veinifestival, kus pakutakse muu
hulgas rikkalikku valikut Hiina veine
ning 32 aastat vana Armeenia veini.
Karoliina Vasli
kaasautor (õhtuleht)

Mõnest sündmusest kirjutades on ajakirjaniku tüüpküsimuskorraldajale, et mitmendat sünnipäevaüritus tänavu juba tähistab.

Veinifestivali idee algataja Aleksandr Uškovski sõnultoimusid sellised veiniüritused
Eestis viimati 1990ndatelTartus, Pärnus ja
Tallinnas. Ta nentis, et varsti on juba 20 aastat möödas ajast, mil viimati midagi taolist
korraldati. On küll sommeljeedele mõeldud
üritused, aga suuremaid festivale mitte. Nii
koorubki välja, et tema poolt on tegu esmakordse säärase sündmuse korraldamisega.
Uškovski ise elabLeedus jategeleb seal filmindusega. Suure veinisõbrana on ta võtnud
festivalikorraldades aga eeskuju ühest sealsest suuremast veinifestivalist. “Idee on veinikultuuri arendamine. Suunatud on festival veinisõpradele ja -ostjatele ehk siis elanikkonnale, mitte maaletoojatele,” ütles ta.

märkis, et üritusel pole kohal koolitajad, vaid maaletoojad ja
kaupmehed. “Esitlemist püütakse aga teha
mitte kaupmehekeskselt, vaid veinimaakeskVein aastast 1984.Uškovski

FOTO:

PANTHERMEDIA/SCANPIX

selt. Näiteks Hiina on tõusnud Saksamaa ette maailma üheksandaks veinitootjaks. Hiina suursaatkondannabki degusteeridakaht
hiigelriigi juhtkonna lemmikveini,” sõnas
ta. Kokku on kavas esitleda jooke 15 riigist.
Muu hulgas saab proovida unikaalset 1984.
aasta saagist valmistatud Armeeniakollektsioonherest Hayq.
Armeenia heres-tüüpi veine tehakse kohalikest iidsetest heledatest viinamarjasortidest Voskehat (üks kuulsa Ararati brändi
valmistamiseks kasutatavatest viinamarjadest) ning Tšilar.
Maitsta võib ka Moldova veine. Uškovski sõnul on riigis, mille piirjooned meenutavad viinamarjakobarat, 112 000 hektarit
viinamarjaistandusi. Just suur kogus tähendab seda, et veinid on saada väga mõõduka
hinnaga, ent kvaliteediltei jääneed tihtipeale alla tuntud veinimaadele.
Harulduste maitsmine. Festivali pilet maksab 20 eurot. Uškovski sõnul saab selle sum-

ma eest kaheksa tunni jooksul osaleda degustatsioonidel pluss ajakava alusel toimuvatelkallimate ja haruldasemate, peamiselt
Eestis mitte saada olevate veinide limiteeritud degustatsioonidel. Sisenemisel saavad
külastajad ka Saksamaa tootja Rastal veinipokaali, mis koju kaasa võtta. Korraldajad
loodavad, et festivalist kujuneb traditsioon.

Fookuses
Valentinipäeva

veinifestival
13.02 kl 14–22 Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses Tallinnas,
Viru väljak 3
Pilet: 20 eurot
www.veinifestival.ee

Tasub teada
Veinisündmustel saab
maitsta nii uue kui ka
vana maailma veine
Vinoteek veinipööning
Veiniõhtud pea igal õhtul algusega kl 19 Viru 18, Tallinn
17.02 tutvustakse Prantsuse veine
(venekeelne koolitus), 19.02 on kavas vahuveinide pimemaitsmine,
20.02 on õhtu Austraalia veinide,
24.02 aga Saksamaa Rheingau ja
Moseli piirkonna veinide päralt.
Hind: 15 eurot
www.vinoteek.ee
Rein Kasela Veinituba
19.02 kl 19 Roseni 10, Tallinn.
Veiniõhtu teemaks on klassikalised Prantsuse viinamarjad ja
maitsed. Degusteeritakse nii heledamaid kui ka tumedamaid veine.
Hind: 15 eurot

www.facebook.com/Veinituba
Kauplus-vinoteek
Veinim aailm
20.02 kl 19 Fortuuna 1, Tartu.
Veiniõhtul “Valged pärlid” on nimele kohaselt fookuses valged
veinid, mida saab degusteerida.
Hind: 25 eurot
www.veinimaailm.com
Itaalia veinipidu Haapsalus
03.–04.06 Haapsalus
Viimastel aastatel Eestis suuremaid veinifestivale pole korraldatud, küll aga on traditsiooniks
kujunenud veinipidu Haapsalus,

mis sai alguse ideest tutvustada
Haapsalu sõpruslinna Grevet, mis
asub Itaalias Chianti piirkonnas.
Veinipeol on väljas kõik suuremad
Eesti veinide maaletoojad ning ka
nende Itaalia partnerid.
Veinide degusteerimise kõrvale korraldatakse ka mitu muud
alasündmust. Näiteks toimub promenaadil veinikonkurss, kus selgitatakse välja Haapsalu publi-

ku lemmik Itaalia punane ja valge
vein ja eraldi ka Chianti Classico
ning Prosecco. Veinidele lisaks pakutakse ka kirevat Itaalia-teemalist
kultuuriprogrammi.
www.kultuurimaja.ee
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RESTORANIDE TOP 10
Heidi Vihma hinnang viimasekahe aasta külastuste põhjal
30
30
30
30
29

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
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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
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28
28
28

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

TOIMETAJA VEERG

Kivilinna helisupp
Signe Sillasoo

Puhkepäeva toimetaja

Helid võivad olla igapäevaselt kas paitajad või
ärritajad üks mis kindel, mõjutamata ei jäta
nad meidkindlasti.
Ma pean ennast suhteliselt leplikuks inimeseks
–

mulle suitsetamine ja suitsuhaisküll ei meeldi,
vaja, siis sõõmu, paar talun ära. Külmaga
olen õppinud meie laiuskraadil elades leppima ja
hakkama saama,kuigi suvesoe on alati mõnusam.
Ja pimedus talvisel ajal võib lausa tore olla annab
põhjuse koju kamina ette ennast kerra kerida, tassitäis sooja teedvalmistada ja lihtsalt olla. Üks asi,
mille suhtes mu tundlikkuse nivoo on aasta-aastalt aga järjest kasvanud, on helid.
Müra on meie ümber palju. Linnatänaval, kontoris, ostukeskuses, ühistranspordis, mõnel ehk
ka kodus. Kui asiaadid kaitsevad keha saastunud
õhu eest näomaskiga, siis moodne lahendus linnakeskkonnas ennast mürast isoleerimiseks on
panna kõrvaklapid pähe. Paradoks on siinjuures
see, et üht müra summutatakse teisega olgu selleks poprütm, kaunis klassikaline muusikapala või
hoopis mõni audiokõne. Halvimal juhul aga lihtsalt mingi taustaks mürtsuv foon, mis võimaldab
enda mõtete eest põgeneda. Tõelist vaikust kuuleb linnaruumis veel vast ainult varajastel hommikutundidel.
Helide mõju endale olen hakanud aduma eriti
teravaltviimastel aastatel. Viled, kriisked, huilged,
bassimürts, signaalid muutuvad kiirematel japingelisematel hetkedelvõi väsimusekorral lihtsalt ärritavaks või siis sunnivad soovimatultkiirustama.
Just seetõttu olenenda ümber telefoni, arvutit kasutades, kodus kõiksuguseid meeldetuletusi, kõlle ja muud infomüra nii palju piiranud kui võimalik. Vaikus kõlab lihtsalt ilusamini ja laseb asjadel
kulgeda oma tempos.
Lisaks on ka kaks kontserdikogemust innustanud mind terasemalt end ümbritsevaid helisid
kuulama ja aduma. Üks neist oli paari aasta eest
toimunud kongikontsert, mis oma vibratsioonidega igakeharakunijõudis, teinepaari nädala eest
kogetud helide õhtu, kus kuulajate jaoks olid valmis pandud lamamismatid.Eesmärk oli pakkuda
publikule helide (kahe muusiku improvisatsioonilise mängu käigus kõlas paarkümmend erinevat
pilli) abil lõdvestust ja väikest puhkusehetke. Pean
tõdema, et see toimis ja täitis täiesti oma eesmärki.
Kes ka mürade asemel tahaks helide lõõgastavamat poolt nautida, siis täna õhtulkl 19 toimub lamamisdisko, mis nagu nimigi ütleb, kutsub kuulajaid muusikat lamades ja rahulikult nautima (info: www.facebook.com/tervendavadhelideesti).
–

aga kui

–

–

–

La Tabla värvikirevas atmosfääris saab nautida tõelisi Ladina-Ameerika pärle tortiljasuppi, Ladina-Ameerika pirukaid, kaheksajalga
-

oliivimajoneesi ja salatiga jpm. FOTO: RAUL

MEE

–

PUHKEPÄEV SOOVITAB
Vestlusõhtu: Elu võimalikkus
kosmoses
17. veebruaril kl 18 astub Tallinna Teletornis toimuval kohtumisõhtul kosmoseteadlasega huviliste ette
Mihkel Kama, et rääkida teemal “Kosmoselaev Maa
ja elukõlblikud planeedid Universumis”. Tegu on näituse “Elus universum” kõrvalprogrammiga. Teemaõhtu toimub 2. korruse kinosaalis ning on näituse piletiomanikele tasuta! Lisainfo: www.teletorn.ee.

Festival: Tudengid kutsuvad
teatrifestivalile
Tänasest kuni pühapäevani toimuvad TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemias Tudengite Teatripäevad. Festivalil astuvad üles teatritrupid nii Eesti kui ka välismaa
ülikoolidest, kokku kaheksa kollektiivi oma lavastusega. Lisaks saab osaleda lavagrimmi või turunduse
töötoas. Lisainfo: http://tudengiteteatripaevad.ee.

RESTORANITEST

Värvikas mängur La Tabla

R

estoran, mis ühekorraga esindab
tervet Ladina-Ameerikat, peab
olema kas bluff
või mängur.
Bluffsijaks La Tablat siiski pidada
ei saa, sest köögis toimetab mitu
ladinlast ja nende tortiljad on ehtsamad kui nii
mõnegi päris-Mehhiko restorani omad.
Järelikult on tegemist mänguriga. Mida üks
restoran ka kahtlemata peab olema. Mida see

Heidi Vihma
kaasautor

ar

kaasaegne (rahvus)restoran muudikka teeb, kui
mängib toiduga: segab maid jarahvaid, paneb
kokku minevikku ja tänast päeva, fantaseerib
maitsete, tekstuuride ja lõhnadega.Kuidas teisiti
oleks Kalamajas võimalik esindada kogu LadinaAmeerikat, piirkonda, mis hõlmab 20 riiki, ulatub USA lõunapiirist Lõuna-Ameerika lõunatipuni ja kus ühtekokku elab 626 miljonit inimest.
Ehe Mehhiko Eestis. La Tablal on (mängu)laual

ladinaameerikalikuks tuunitud Caesari salat ja Guatemala vastlakuklid ning kardemoniga maitsestatud keedukreemiküpsetised laimise vahukoorega. Vürtsikas kastmes kana lisandiks on aga spinatine orsoto, mis pole jumuud,
kui vormikaks ja maitsekaks kujundatud kodune
kruup. Nii et osalt on tegemist korraliku fusioonköögiga. Aga mitte ainult.
Meie maailmajaos tuntakse Ladina-Ameerika
köökidest kõige paremini Mehhikot, mis pakub
kiirtoidule tervislikumaidalternatiive. Mehhiko
on ka La Tablas esindatud. Väga erilised on sealsed maisitortiljad, mida autentse retsepti järgi
kohapeal algusest peale ise tehakse.Ka tšipse teevad nad oma tükkideks lõigatud ja frititud tortiljadest. Minu lemmikuks saiLa Tabla tortiljasupp:

Maitseelamus
La Tabla
Aadress: Telliskivi 60,
Tallinn
Telefon: 5194 3327
Avatud: 12–23

25

Toitja jook

~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Teenindus
~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Interjöör
~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

Põhiroogade hinnad:
8–14 eurot

Loe veebist
Äripäeva restoranitestid
www.aripaev.ee/
restoranitest

ehtsa Mehhiko retsepti järgi valmistatud väga

lihtne, kuid maitserikas tomatisupp, millele lisa-

tudkrõbedaid maisitortiljatšipse.
Väga meeldis ka valgest marliinisttehtud cheviche. Kõigepealt muidugi sellepärast, et ei olnud
mindud lihtsamat ja tavapärasemat teed ning
kasutatud lihtsalt kättesaadavat lõhet või forelli.
Aga muljet avaldas ka vürtsikas, kuid mitte üleliia tšilline maitsestus.
Kolmekäigulise menüüga saab La Tablas hakkama aga vaid siis, kui kaks neist on eelroad. Supid on seal täismõõtu tummised road, nii et
praega samal päeval neid süüa ei jaksa. Nii et kõhu täitmisegapole probleemi, mida tunnistabka
lõunase tipptunni täismaja.
Kirev mängumaa. Kaugete maadekulinaarseks
saadikuks sobivad joogid isegiparemini kui söögid. Tšiilit ja Peruud esindab La Tablaspisco, seal-

ne viinamarjadestillaat, ja sellest tehtudkokteilpisco sour. La Tablas tehakse pisco souri Peruu
moodi munavalgevahuga ja see on mõnusalt magushapu. La Tabla näol on suure tõenäosusega tegemist kõige värvilisema Tallinna söögikohaga.
Enamasti pole üheski Kesk-ja Lõuna-Ameerikat
esindavas söögikohtas värvidega kokku hoitud,
sealkandis lihtsalt on värve rohkem kui meil. La
Tablas on aga pintslimehed eriti hoogu läinud ja
süüdimatultkõik värvipaleti erksamad toonid
korraga kasutusele võtnud.
Suvisel ajal on rõõmu ja värvi mujalgi, veebruarihallilinna teeb aga üks ladinaameerikalik
mängumaa tükk maad talutavamaks, pakkudes
värvi-, maitse-ja lõhnateraapiat kõigile kaamose
käes kannatajatele.

ÜTLES

Kaur Kender: Rahvas joob ennast vigaseks,
suitsetab surnuks, mängib kasiinos kerjuseks
jameie jagamesedaraha kaunitele kunstidele.
Ma leian, et see on jälestusväärne.
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Kaur Kender, kirjanik Kultuurkapitali rahastamismudelist, ERR, 09.02

Hinnang
“Taani tüdruk”

PLAAT

Popmuusika taaskasutus

~~~~~~~~~~

Lavastaja: Tom Hooper
Osatäitjad: Eddie Redmayne,
Alicia Vikander jt.
Filmi pikkus: 2 h
Kinodes alates: 29.01

Film “Taani tüdruk” valmistabmõneti pettumust oma
elukaugusega nii mõnedki
aspektid filmis väga moonutavõi
tud ei vasta üldse tõele.

on

FOTO:

–

TOOTJA

Austraalia naisartisti Sia
seitsmendal stuudioalbumil
“This is acting” on hoogu ja
voolavust.

Valdavalt on tegemist
suurtele massidele peale mineva elektropopiga, mida on
vürtsitatud soul’i varjunditega. Meeldivaksteeb selle lauljatari julge hääletämber, mis
lisab kogu komplektile isiHinnang
kupära.
Muusika on tantsitav ja
Sia-“ThisIs
hoogne, kuid pigem aeglaseActing”
ma kulgemisega, mitte hü~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
peraktiivne. Tase ja stiil on
plaadil läbivalt ühtlane sama meeleolu, millega tervitab kuulajat avalugu “Bird Set
Free”, jääb püsima kogu plaadi vältel. Oluliselt muutumatu on ka lugude tempo ja tähenduslikkus.
Eelkõige töötabki “This Is Acting” just meeleolu hoidjana, millesse ei ole tarvidusttõsisemalt süveneda, kuna
sügavam tähenduslik sisu lauludel puudub.
Poolehoidu plaadi vastu tekitab fakt, et selle paladevalik sisaldab lugusid, mille A-kategooria popstaarid
Rihanna, Adele või Beyoncé tagasi on lükanud. Sia on
need ülejäägid vorminud taaskasutuse käigus sellegipoolest üsna söödavateks versioonideks, millel on potentsiaali kujuneda ka tõelistekspopmuusika taeva hittideks.
–

FILM

“Taani tüdruk”: ilustatud tõsilugu
Karoliina
kaasautor
(Õhtuleht)
Vasli

“Taani tüdruk” hiilgab hea

näitlejatööga, ent midagi jääb
ikkagi puudu. Ilmselt see, et
kaldutakse kohati melodraamasse ja tegelik lugu jääb taga-

plaanile.

Film räägib Taani kunstnikest abikaasadestEinar (Eddie
Redmayne) ja GerdaWegenerist, kes elavad 1920ndateKopenhaagenis.
Kui Gerda (Alicia Vikander)
palub oma abikaasal naljatamisi tõmmata jalga siidsukad
ja heita üll õhkõrn taftkleit, et
poseerida poolelioleva maali
jaoks, saab alguse Einari muutumiseteekond. Mehe süvenev
lembus daamirõivaste vastu
viib Gerda peagi tõdemuseni, et

Einari puhul on tegu mehe kehasse sündinud naisega. Nii algab lugu Lili Elbest, teerajajast
transseksuaalsuse vallas.
Päris elus oli teisiti. Mõlemad

peaosatäitjad kannavad oma
rolli hästi välja. Eriti Vikander,
kes kehastab naist, kes küll armastab oma meest, ent saab
ühtlasi aru, et see mees on põhimõtteliselt tema elust juba
lahkunud. Vikanderkandideerib kõrvalosatäitja Oscari kategoorias ja ilmselt kuldmehikese ka saab.
Filmi vaatamise järel mõtlesin, et kõik oli jupaigas: head
näitlejad, sujuv loo jutustamine, 1920ndate õhustikTaani
pealinnas… Aga midagi jäi siiski häirima.Ehk elukaugus? Sa-

mas sõbranna, kellega kinos
käisin, nuttis filmi viimased 10
minutit, ta polnud ainus.
Mõneti on filmile külge poogitud hollywoodlikkus ehk see
on tehtudmelodramaatiliseks
armastuslooks, mille lõpus mõned pisarad poetada. Kehtivad
kuldreeglid: loomulikult jääb
naine lõpuni oma mehe kõrvale, loomulikult on nad iseloomult siirad ja head.
Film konservatiividele. Lugesin hiljem nende tausta kohta
pikemalt tegelikult ei olnud
–

Einar (või õigemini Lili) ja Gerda lõpuni koos. Samuti ei häirinud reaalses elus GerdatEinari
seksuaalsusküsimused, kuna ta
oli ise biseksuaalne ja tal oli juba abielu kõrvalt armukesi. Ka

on üledramatiseeritudkõrvalseisjate suhtumineLilisse. Filmis annavadkaks meest talle pargis peksa, ent ühtegi taolist seikareaalses elus polnud.
Ju mõtlesid filmitegijad, et kujundina sobib see taolisse filmi hästi.
Kokkuvõttes, vead vigadeks,
aga teerajaja on see film mõneti küll. Koos filmiga “Carol”
(räägib lesbisuhtest 1950ndatel) peegeldavad need minevikumaailma, kus vähemused pididkäima läbi raske kadalipu,
et oma õnn leida. Ja ega see alati
õnnestunudki.
Seda filmi võiks vaadata
kindlasti mõnikonservatiivne
eestlane, kes siiani korrutab, et
enne 21. sajandit ühtegi homovõi transseksuaali polnudki.

FILM

Kas vargalt on õilis varastada?
Joonas
kaasautor

Kerge

Hinnang
“Suur vale”

Mis saab, kui panna kokku ohtralt häid näitlejaid,koomika
taustaga režissöör ning teema,
mis puudutabpea kõiki inimesi maamunal? Vastus on lihtne
viis Oscari ja neli kuldgloobuse nominatsiooni.
Adam McKay “Suur vale” rää-

~~~~~~~~~~

Režissöör: Adam McKay
Osades: Ryan Gosling, Christian
Bale, Steve Carell, Brad Pitt jt
Kinodes alates: 05.02

–

gib tõestisündinud loo kinnisvaramulli vastu panustanud
rahameeste teekonnast 2008.
aasta börsikrahhi eel.
On rida mängu-ja dokumentaalfilme, mis räägivad viimase majanduskriisi telgitagustest. Esimesi peeti mõistagi
konspiratsiooniteoreetilisteks,
ent kui fakte ja tunnistusi kuhjuma hakkas, jäiüldsusel üle
vaid ahastusest ohata.
Filmides on sõna saanud
majandustegelased, kes suurt
sula ette nägid ja üritasid ahneid hoiatada. Ent neist, kes
olukorra enda kasuks pöörasid, on räägitud vähe. Vastuvoo-

“Suurvale” pakubtempokatjaemotsionaalset lugu
2008. aasta kinnisvaramulli

lõhkemisest.FOTO:TOOTJA

lu ujujaid naeruvääristati kuni viimse hetkeni, ent filigraanse kannatusega tõmbasid nad
suurpangad liistule, rünnates
neid nende oma mängus, nendeendi relvadega.
Värske rakurss nämmutatud
teemale. Linateoses kasutatakse palju majandustermineid,
mis seletatakse lahtitavakodanikule arusaadavas ja mõnusalt

humoorikas võtmes. Nii näiteks
räägib tippkokk Anthony Bourdain, mis on ühist uute finantstoodete loomisel ja roiskuvast kalast uue roa valmistamisel. Palju kasutatakse ka plaane, kus näitleja otse kaamerasse pöördub ja seletab sündmuste tegelikku käiku.
Kõigil tegelastel oli ajend
säärase ristiretke ettevõtmiseks, seega pakub film nii tem-

pot kui ka emotsioone. Nagu ka
linaltõdeti selleks, et hiiglaslik risk end ära tasuks, peavad
kokku varisema finantsturud
üle maailma. Ja nii ka läks.
Kahtlemata polnud aga filmi peategelased robinhoodlikud pühakud. Jälestades küll
süsteemirumalat ahnust, oli ka
nende lõppeesmärk kasum. Nii
jääbki igaühe otsutada, kas varastelt varastada on õilis tegu?
–

Mari Hiiemäe

KOOMIKS
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13.02

esietendub Vanemuises Ain Mäeotsa lavastatud Tom
Stoppardi “Arkaadia”. Ajaloolise detektiiviloo tegevus
toimub Inglismaal Derbyshire’i maakonna uhkes mõisas
Sidley Parkis paralleelselt minevikus (1809,1812) ja tänapäeval. Näha saab seal kunagi elanud mõisaelanike lugusid ning seal kaasajal toimetavaid teadlasi, kes haistavad
minevikusündmuste tolmukorra alt põnevaid teaduslikke avastusi. Osades Jaanika Arum,Priit Strandberg, Sten
Karpov, JüriLumiste jt.Lisainfo: www.vanemuine.ee.

12.–18.02
EESTI DRAAMATEATER
12.02 kl 19 “Tartuffe”
12.02 kl 19 “Hõimud”
13.02 kl 19 “Viimaselminutil”
13.02 kl 19 “Kõik on täis”
13.02 kl 19 “Juliaja Romeo”
14.02 kl 19 “Tartuffe”
14.02 kl 19 “Põhiküsimus”
16.02 kl 12 “Kuldne Lurich”
16.02 kl 19 “Tartuffe”
16.02 kl 19 “Põhiküsimus”
17.02 kl 12 “Vana roosa maja”
17.02 kl 19 “Tartuffe”
17.02 kl 19 “Hõimud”
17.02 kl 19 “Julia jaRomeo”
18.02 kl 12 “KuldneLurich”
18.02 kl 19 “Augustikuu”
18.02 kl 19 “Varesele valu...”
Pärnu mnt 5, Tallinn

ENDLA TEATER
12.02 kl 19 “Kahe lugu”
12.02 kl 19 “Testosteroon”
13.02 kl 19 “Olga, Irina ja mina” esietendus
13.02 kl 19 “Uhkusja eelarve”
15.02 kl 13 “Kangelapsed” Eesti Draamateatris
15.02 kl 19 “Kahe lugu” Eesti Draamateatris
16.02 kl 19 “Gaasivalgus”
17.02 kl 19 “Olga, Irina ja mina”
18.02 kl 19 “Olga, Irina ja mina”
Keskväljak 1, Pärnu

ESTONIA
12.02 kl 19 “Bajadeer”
13.02 kl 19 “Aida”
14.02 kl 12 “Karlssonkatuselt”
17.02 kl 19 “Boheem”
18.02 kl 19 “Medea”
Estonia pst 4, Tallinn

KARLOVA TEATER
14.02 kl 15 “Veebruariöö”
Jaama 14, Tartu

KELL KÜMME
16.02 kl 19 “Armastus ei hüüa tulles!” Tartu Sadamateatris
www.kell10.ee

15.02 kl 19 “Ausammas” Vene Teatris
15.02 kl 19 “Majahoidja” Vene Teatris
16.02 kl 19 “Ausammas”
17.02kl 19 “Maalermeister” Viimsi
Huvikeskuses
17.02kl 19 “Armastus tööpostil” Kuusalu Rahvamajas
17.02kl 19 “Algused”
18.02 kl 19 “8 armastavat naist”
18.02 kl 19 “Põhjas”
Kreutzwaldi 2a, Rakvere

TALLINNA
KAMMERTEATER
12.02 kl 19 “Lollidemaa”
18.02 kl 19 “Parimad palad” vol2
Vabriku 12, Tallinn

TALLINNA LINNATEATER
12.02 kl 19 “Lantimiskunstnikud”
Salme Kultuurikeskuses
15.02 kl 18 “Keskardab Virginia
Woolfi?”
15.02 kl 19 “Kurbus ja rõõm kaelkirjakuteelus”
15.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. Andero Ermel ja Andres Raag”
16.02 kl 19 “Igatsus”
16.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. Reet Aus ja
Anu Konze”
17.02kl 19 “Aju jaht”
17.02kl 19 “Igatsus”
17.02kl 19 “Kontakt”
17.02kl 17 “Linnateater50:sünnipäevaekskursioonid. AndrusVaarik ja TõnnLamp”
18.02 kl 19 “Aju jaht”
18.02 kl 19 “Harakalehaigus...”
18.02 kl 17 “Linnateater 50: sünnipäevaekskursioonid. RaivoPõldmaa jaKalju Orro”
Lai 23, Tallinn

TEATER NO99
12.02 kl 19 “Mu nainevihastas”
13.02 kl 19 “Kodumaa karjed”
Rakvere Teatris
15.02 kl 19 “Kõnts”
16.02 kl 19 “Kõnts”
17.02kl 19 “Kõnts”
Sakala 3, Tallinn

MUST KAST
15.02 kl 19 “Võõrana põhjala kõrbes” GenialistideKlubis
17.02 kl 19 “Võõrana põhjala kõrbes” GenialistideKlubis

TEOTEATER
16.02 kl 19 “Topeltwoody”
Vana-Kalamaja 9a, Tallinn

Magasini 5, Tartu

RAKVERETEATER
12.02 kl 19 “Oscar jaRoosamamma:
Kirjad Jumalale” Mustla Rahvamajas
12.02 kl 19 “Maalermeister”
12.02 kl 19 “3 õde”
14.02 kl 18 “Lõbuslesk”

VANA BASKINI TEATER

Oma
85. juubelilepühendatud lavastuses “Finaal”
probleemide ja inimeste kohta. FOTO: TEET MALSROOS

16.02 kl 19 “Õnnenumbrid” Vändra
Kultuurimajas
17.02kl 19.30 “Õnnenumbrid” Saue
Kontserdisaalis
Tartu mnt 55/59, Tallinn

Näitlejanna Ita Everi 85. sünnipäevale pühendatud lavastuses mängib sünnipäevalaps eakat majapidajannat, kel on teda
ümbritsevate inimeste kujunemise kohta
nii mõndagi öelda.
Simon Gray näidendi“Finaal” keskmes on

täiskasvanud lastegaperekond, kes saab kokku pereisa kutsel ning põhjusega, et isal olla poegadele midagi tähtsat öelda. Loo arenedes selgub aga, et nii mõndagi tähtsat on
öelda ka kõigil kohaletulnutel, kaasa arvatud vanal teenijannal Daisyl, kes on selle perekonna lugujälgida ning selles osaleda saanud juba terveltviiskümmnd aastat.
Keeruline roll. Lavastaja Roman Baskini sõ-

Endla
suvelavastus 2016
12 etendust

nul on Daisyl kogu loos mängida võtmeroll,
kuigi alguses võib näida, et tegemist on üsna väheolulise tegelasega. “Daisy rolli on
peetud üheks kõige huvitavamaks ja keerulisemaks rolliks selles näidendis ja seda see
ka on. Võib tunduda, etta on kõige viimane
mutter selle perekonna juures,aga tegelikult
on asi hoopis keerulisem. Daisy on selline väga mitmetahulinekeerukuju. Nii et mängida on juubilaril seal üksjagu,” kirjeldas lavastaja Ita Everi mängitavat rolli.

Paikuse-Reiu

Ema japoja koostöö. Roman Baskin on oma

lavastaja, kunstnik
ja muusikaline
kujundaja

Ivar Põllu
Tartu Uus Teater
laval

Kuni märtsi lõpuni
piletid soodsamad!

-

Ever särab oma juubelilavastuse võtmerol is.
Majapidajanna arvamus elust
Mari Hiiemäe
kaasautor

Mihkel Smeljanski
Jüri Vlassov
Ago Anderson
Juss Haasma
Jaan Rekkor jt

on Ita Everil võtmeroll ta kehastab majapidajannat,kel arvamus ühe peremurede,

8.-24. juulini

vabaõhulaval

ema Ita Everiga varem koos tööd teinud nii
teatris, kinos kui ka televisioonis. Baskini

Komöödia
“Finaal”
Autor: Simon Gray

Lavastaja: Roman Baskin
Osades: Ita Ever, Kersti Heinloo, Hilje Murel,
Liina Olmaru, Mait Malmsten, Tiit Sukk, Aleksander Elmaa
Esietendus: 07.02 Eesti Draamateatri suures saalis
Piletid: 8–18 eurot
www.draamateater.ee

Ta on valmis erinevateks väljakutseteks javõimeline
tõsistes kõrgustes
välja võtma väga
nõudlikke partiisid.
Seda ka praegu, oma
85. eluaasta juures.
Lavastaja Roman Baskin Ita Everi kohta

sõnul suudab ema teda näitlejana siiamaani üllatada.“Ta on sedavõrd andekas näitleja, et sealt on kõike oodata. Tõsta aga latti ja
küll ta järele tuleb! Ta on valmis erinevateks
väljakutseteks ja võimeline tõsistes kõrgustes välja võtma väga nõudlikke partiisid. Seda ka praegu, oma 85. eluaasta juures,” väitis lavastaja, lisades, et ega anne aastatega ei
kao, kui krapsakus alles on.
“Kogemus tekib ja sadestub ikkagi ajaga.
Kui maailmas ringi vaadata näiteks ka arhitektide või dirigentide seas, siis tundub, et
nime väärtus hakkabki maksma alles viiekümnendates,” rõhutas lavastaja vananemise eeliseid. “Aga eks see ole nagu jooksuga
mõned on sprinterid ja mõned pikamaajooksjad ja kõiki on vaja,” lisas ta.
–

Karm komöödia. Lavastuse sisu hindas Baskin puudutavaks, olgugi et tegemist on üsna
karmi komöödiaga.
“See on väga põnev lavastus. Kui lähedalt
vaadata, siis on selle sisuks meile hästi tuttav
perekonnalugu, kus inimesed üritavad näida sellised, nagu nad ei ole, ja sealt tuleb välja see, millised me tegelikult oleme. On tore,
kui me julgeme sellele pildile otsa vaadata,”
arvas lavastaja.
Kokkuvõttes räägib “Finaal” armastuse
puudumisest, enesekehtestamisest ning avameelsushetkedega kaasnevast, kui otsustatakse hinge pealt ära öelda kõik, mis sinna
aastatega kogunenud on.

KONTSERT 25

TULEB
Pidu Mati Nuude 75. sünniaasta tähistamiseks
Veebruaris oleks rahva poolt armastatud laulja Mati Nuude tähistanud oma 75. juubelit. Elu ajal suurt populaarsust nautinud artisti meenutavad tema sõbrad ja bändikaaslased juubelikontsertidega 17. veebruaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 18. veebruaril Tallinnas Salme kultuurikeskuses. Viimane on muide ka Mati Nuude sünniaastapäev.
Kontsertidel astuvad üles Nuude kauaaegsed lavapartnerid ansamblist Apelsin, samuti
Boris Lehtlaan, Mait Maltis, Erich Krieger ja Taniel Vares. Videotervitusega esineb ka Ivo
Linna. Õhtut juhib Jaan Kirss. Piletid: 15–17 eurot. Lisainfo: www.piletileiv.ee.

Sõpruse
pidupäev.
Kontserte

13.02 kl 18 Tartus Pauluse kirikus
Heategevukontserdil esinevad
Eeva ja Villu Talsi, Kristiina Ehin
ja Silver Sepp ning Mari Kalkun.
Kontserdi tulu läheb Tartu Emajõe Kooli nägemispuuetegaõpilastele õppevahendite soetamiseks.
Pilet: 10–12 eurot

13.02 kl 19 Tartus Karlova Teatris
Abikaasad Tõnis Mägi ja Kärt Johanson on koos musitseerinud
paljudel lavadel ning välja andnud ka ühise albumi “Teine ruum”.
Koosveedetud aastate jooksul on
laule kogunenud aga rohkemgi
veel. Sõbrapäevaeelsel veebruariõhtul vestavad nad õdusas teatris
oma lugusid ning esitavad vanemat ja uuemat loomingut.
Pilet: 13–15 eurot
www.suveteater.ee

Margus Vaheri
romantiline kontsertõhtusöök
13.02 kl 19 Tallinnas restoranis
Maikrahv
Akustilisel kontserdil saab kuul-

ABJA KULTUURIMAJA

Sel nädalavahetusel on saabuvast valentinipäevast ajendatuna erilisemalt fookuses sõpruse ja armastuse tähistamine erinevatel kontsertidel, kus
kõlab heliteoseid ja laule vanamuusikast džässini.

12.02 kl 19 “Minu laulu pidu” Andre
Maaker (kitarr)
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

AL BASTIONE
14.02kl 19 “Valentinipäeva kontsert-õhtusöök:Karl-Erik Taukar”
18.02kl 19 “Kontsert-õhtusöök: Tõnis Mägi”

Puhkepäev toob välja valiku

kontserte, midakoos sõprade või

Viru tn. 23, Tallinn

pereliikmetega nautida.

AMMENDE VILLA
12.02 kl 19 “Ibero-ameerikarütm ja
võlu” Francisco Liberona (Tšiili)
Mere pst 7, Pärnu

Sõbrapäeva puhul esineb
pühapäeval Kõue mõisas Laura
Remmel muusikaga, mille
keskmes loomulikult sõpruse ja

armastuse teemad.

da nii Margus Vaheri omaloomingut kui ka tuntud lugusid “Can’t
help falling in love”, “Kuldne põld”,
“Lähedal”, “Puudutus”, “Wonderful world”, “Veenus”, “Naine” jne. Lisaks räägib Margus laulude vahele meeleolukaid lugusid enda
elust, loeb mõne vimkaga luuletuse ja loosib välja mõne plaadi.
Kontserdi kõrvale saab nautida
kahekäigulist õhtusööki.
Pilet: 39 eurot

https://maikrahv.ee

www.piletilevi.ee

Tõnis Mägi jaKärt
Johanson“Dialoog”

12.–18.02

Signe Sillasoo

Puhkepäeva toimetaja

valentinipäeval
džässist
vanamuusikani
Sõbrapäev
Sõbrapäeva
heategevuskontsert

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

“Armastusest alustan
üht lugu”
14.02 kl 16 Tallinnas Estonia
kontserdisaalis
Kontserdi keskne märksõna
on armastus. Armastusel on palju vorme, on see siis pillimäng ja
muusika, südamesõber või lihtsalt
Ilus tunne. Seda püütakse ka esitatava muusika kaudu publikuni
tuua. Esinevad Tallinna Muusikakeskkooli solistid ja ansamblid. Dirigent Aavo Ots.
Pilet: 3–5 eurot
www.tmkk.edu.ee

Laura Remmeli
sõbrapäeva kontsert
“Love is a battlefield”
14.02 kl 17 Kõue mõisas
Lauljanna Laura Remmeli repertuuar on sellel erilisel päeval inspireeritud mitmetahulistest tun-

ANTSLA KULTUURI-JA

SPORDIKESKUS
12.02 kl 19 Ansambel “Rüüt”

FOTO: KAU

netest nagu armastus ja sõprus.
Enne kontserti ning vaheajal on
avatud baar ja puhvet. Kontserdi
kestvus 1,5 h.
Pilet: 12–17 eurot
www.kau.ee

Vokaalansambli
Kuninglik Kvintett
sõbrapäeva kontsert
14.02kl 17 Tallinnas Hopneri majas
Kollektiiv on lubanud kontserdil
esitada a cappella kava humoorikates arranžeeringutes vanamuusikast kuni svingini ja Valgrest
kuni biitliteni välja. Kvinteti koosseisus kuuluvad Andres Heinapuu
(tenor), Erkki Targo (tenor), Meelis Hainsoo (bariton), Mait Männik
(bariton) ja Andres Alamaa (bass).
Pilet: 8–10 eurot
http://hopnerimaja.eu

E Stuudio sõbrapäeva

kontsert Eurovint2016
14.02kl 17 Vanemuise kontserdimajas

Humoorikas ja tempokas kontsert-show’s Eurovint 2016 esitavad E STuudio ja Elleri tütarlastekoori solistid ning ansamblid
aegumatuid eurohitte. Võistlustulle astub 16 riiki, publik otsustab,
kes võidab.
Pilet: 10–12 eurot
www.piletilevi.ee

Kooli tee 19, Antsla

Project
Viru väljak 4, Tallinn

CLAZZ
12.02 kl 23 Legend Marvi Vallaste, Rolf
Roosalu, Lauri Pihlap
13.02 kl 23 Robin Juhkental& The
Big Bangers
14.02kl 20 Denise Fonotura & Jei
Virunurm
15.02 kl 21 TarmoSillaots
16.02kl 21 Taavi Peterson
17.02kl 21 Kristel Aaslaid& Taavi
Paomets
18.02kl 22 Taavi Immato & Janek
Harik (Shanon)
Vana turg 2, Tallinn

EESTI SÕJAMUUSEUM
18.02kl 19 “Minu laulu pidu” Andre
Maaker (kitarr)
Mõisa tee 1, Viimsi

ELVA HUVIALA-JA

KULTUURIKESKUS
SINILIND

14.02kl 18 Saku mõisas
Saku mõis, mis asub Tallinnast 11
km kaugusel, kutsub sõbrapäeva puhul koos pere või sõpradega kolmekäigulisele õhtusöögile. Eine taustaks, kus pakutakse nii aasia- kui ka euroopahõngulisi roogasid, mängib muusikat
Alen Veziko. Sündmus kestab ca
2,5 tundi.
Hind: 45 eurot
www.sakumois.ee

16.02kl 19 RihoSibul(laul), Ulla Krigul (harmoonium)
Kesktee 30, Elva

ESTONIA
12.02 kl 19 “Pariis. Ilus ajastu” ERSO
kammeransamblid
14.02kl 16 “Armastusestalustanüht
lugu” Tallinna Muusikakeskkool esitleb
16.02kl 19 “Eliitkontserdid” Mari-Liis
Uibo (viiul), Andreas Lend (tšello), Irina
Zahharenkova(klaver)
17.02kl 19 “Festival Percussion
Plus” Pedro Carneiro (löökpillid, Por-

tugal)
18.02kl 19 “Festival Percussion
Plus” Esmaettekanded
Estonia puiestee 4, Tallinn

KADRIORU LOSS
14.02kl 17 “Helisevadšedöövrid Kadriorus” Konstantin Korovin.

Tallinn Music Week ootab
laulukirjutajaid laagrisse
Märtsi lõpus algava Tallinn Music Weeki raames korraldatakse tänavu esmakordselt laulukirjutajate laager, kus osalemiseks on võimalik avaldusi esitada kuni selle nädala lõpuni.

Tallinn Music Weeki (TMW),
Eesti muusikaettevõtjate ühenduse Music Estonia ja lauluvõistluse Eesti Laul käivitatud Eesti
Laulu Akadeemia koostöös toimub 30.–31. märtsil Tallinnas
esimene professionaalsete laulukirjutajate laager Baltikumis.
Laagrit kureerib kogenud
Rootsi muusikakirjastaja Ben
Malén, kes on sellelaadse muu-

Laager
Laulukirjutajate laager
30.–31.03 Tallinnas
Laagris osalemise avaldusi saab

esitada kuni 15. veebruarini.

http://musicestonia.eu/laager

sikalise kirjaoskuse edendamisega tegelenud juba üle kümne aasta. Rootsi laulukirjutajate edulugu teatakse kogu maailmas Max Martini ja Shellbacki kirjutatud ja produtseeritud
Britney Spearsi, Taylor Swifti, El–

lie Gouldingu ja paljude teiste
hittidest rootslaste invasioonini Jaapani ja Korea edetabelites.
“Üheks Rootsi edu võtmeks
on olnud networking ja koostöö
tähtsustamine,” selgitab Malén.
“Laulukirjutajate laager on juba
mõnda aega olnud suurepärane hüppelaud rahvusvahelisele
muusikaturule pürgijatele. Soovime, et ka Tallinna laagris osalejad leiavad sealt uusi sõpru ja
koostööpartnereid ning loovad
koos palju head muusikat.”
30.–31. märtsil toimuvasse
laulukirjutajate laagrisse oodatakse osalema laululoojaid ja

“Poeem”, kunstiajaloolase sissejuhatus: Aleksandra Murre, Olga Zaitseva
(sopran), Siim Selis (klaver). Kavas Aljabjev, Glinka. Lermontovi luulega seo-

tud muusika
A. Weizenbergi 37, Tallinn

KANUTI GILDI SAAL

produtsente nii Eestist kui ka
lähiriikidest. Muusikatööstuse
ekspertidest koosnev žürii valib
laekunud avalduste põhjal laagrisse 10 meloodia ja sõnade loojat ning 6 produtsenti. Skandinaaviast liitub 6 laulukirjutajat
ja 2 produtsenti. Osalejaist moodustatakse 8 kolmeliikmelist tiimi, kelle ülesandeks on jõuda
kahe päeva jooksul loo/lugude
ideest demo(de) vormistuseni.
Ettevõtmise kulminatsiooniks on lugude esitlemine Tallinn Music Weeki konverentsi
avapäeval, 1. aprillil.
PUHKEPÄEV

Weizenbergi 34

/

Valge 1, Tallinn

KURESSAARE
ARENSBURG BOUTIQUE
HOTEL & SPA
13.02 kl 20 “VilluVeski sünnipäevakontsert”
Lossi 15, Kuressaare

KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
18.02kl 19 “Muusika Eestimaale”
Mihkel Poll (klaver)
Tallinna 6, Kuressaare

13.02 kl 19 “Kõikvõimas!” TKO kammermuusika. Tallinna Kammerorkester,
dirigent Risto Joost
18.02kl 20 “Kirjanik ja džäss” Leelo Tungal. Muusika Urmas Lattikasja
bänd. Vestlust poetessiga juhib Jüri Aarma

valentinipäeva

kontsert-õhtusöök
AlenVezikoga

12.02 kl 20 “Supercodex” Ryoji Ikeda kontsert

MUSTPEADE MAJA

kontsert

Valentinipäeva

KUMU AUDITOORIUM

12.02 kl 01 Tanel Padar & The Sun
13.02 kl 01 Tanja Live Show
18.02kl 01 JamesWerts World

14.02kl 18 Tallinnas Vaba Laval
Vokaalansambel Estonian
Voicesi sõbrapäeva kontserdil
saab ansambli liikmete põneva
originaalmuusika kõrval kuulda ka
rahvamuusika seadeid ning lõbusaid arranžeeringuid tuntud hittidest. Efektselt läbikomponeeritud
muusika jääb kontserdil avatuks
ka improvisatsioonidele. Kuuikus laulavad Mikk Dede, Rasmus
Erismaa, Maria Väli, Mirjam Dede,
Aare Külama ja Kadri Voorand,
kes on grupi loominguline liider ja
enamasti ka vokaalseadete autor.
Pilet: 15–17 eurot
www.vabalava.ee

Keila-Joa alevik, Keila vald

CAFÉ AMIGO
TourestAfterparty

Estonian Voices

Wolfgang Amadeus Mozarti 4 flöödikvartetti. La Phoenix

17.02kl 19.30 Taavi Tulev, plaadiesitluskontsert
Pikk 20, Tallinn

KARLOVA TEATER
12.02 kl 19 “Mundrid kapis” Lindpriid
13.02 kl 19 “Dialoog” Tõnis Mägi ja
Kärt Johanson
Jaama 14, Tartu

Pikk 26, Tallinn

TEATER NO99

12.02 kl 21 Jazzklubi: Aimla-Kuller-

kupp Kvartett
Sakala 3, Tallinn

PÕLTSAMAA
KULTUURIKESKUS
14.02kl 19 Elina Netšajeva (sopran),
Ksenia Kutšukova (sopran)
J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa

PÕLVA MUUSIKAKOOL
17.02kl 18 “Minu laulu pidu” Andre
Maaker (kitarr)
Võru 1,Põlva

PÄRIMUSMUUSIKA AIT
14.02kl 16 Francisco Liberona (kitarr, Tśiili)

18.02kl 19 Oxus kvartett (Usbekistan)
Tasuja pst 6, Viljandi

PÄRNU KONTSERDIMAJA
14.02kl 19 “Lobgesang” Pärnu Linnaorkester, dirigent Jüri Alperten, solistid:
Pirjo Jonas,Maris Liloson, Oliver Kuusik, Pärnu Kammerkoor, Estonia Seltsi Segakoor
Aida 4, Pärnu

RÄPINA MUUSIKAKOOL
16.02kl 18 “Minu laulu pidu” Andre
Maaker (kitarr)
Pargi 28, Räpina

SALME

KULTUURIKESKUS
14.02kl 17 “Mundrid kapis” Lindpriid
18.02kl 19 “Mati Nuude 75 kontsert” Nuude kauaaegsed lavapartnerid ansamblist Apelsin, Boris Lehtlaan,
Mait Maltis, Erich Krieger ja Taniel Vares
–

Salme 12, Tallinn

TARTU JAZZ CLUB
12.02kl 21 OmarTorrez (kitarr, USA)
16.02kl 19 Oxus (Usbekistan)
18.02kl 20 Aldo Meristo & Hakan
Lewin Quartet feat. Inga Kaare “Reminiscence of Jazz” (Eesti-Rootsi)
Ülikooli 20, Tartu

TARTU PAULUSE KIRIK
13.02 kl 18 “Sõbrapäeva heategevuskontsert” Eeva ja Villu Talsi, Kristiina Ehin ja Silver Sepp, Mari Kalkun
Riia 27, Tartu

VANEMUISE

KARULA KIRIK

KONTSERDIMAJA

14.02kl 13 “Minu laulu pidu” Andre
Maaker (kitarr)

12.02 kl 19 “Hendrik Sal-Saller, intervjuu iseendaga”
14.02kl 17 “Eurovint” E STuudio sõb-

Lüllemäe

rapäevakontsert

KEILA JOA LOSS

16.02kl 18 Stas Mihhailov
17.02kl 19 “Mati Nuude 75 kontsert” Nuude kauaaegsed lavapartnerid ansamblist Apelsin, Boris Lehtlaan,
Mait Maltis, Erich Krieger ja Taniel Vares
–

12.02 kl 19 “Klassikud ja graatsiad”
Wolfgang Amadeus Mozarti 4 flöödikvartetti. La Phoenix
14.02kl 17 “Klassikud jagraatsiad”

Vanemuise 6, Tartu

26 KINO

DVD

EDETABEL

Marsillõksus

Apollo filmide TOP
1. “Hotell Transilvaania 2”
2. “Pahupidi”
3. “Marslane”
4. “Eakas algaja”
5. “Vehkleja”

PUHKEPÄEV 12. veebruar 2016

Marsi missiooni käigus satub ekspeditsioon Ares III tugeva tormi kätte
ning on sunnitud evakueeruma. Astronaut Mark Watney (Matt Damon)
jääb tormis kadunuks ja teda peetakse surnuks. Watney on siiski imekombel tormist eluga pääsenud. Õnn pääsemisest jääb aga üürikeseks,
sest ta leiab end ihuüksi vaenulikult planeedilt. Nappide varudega peab
ta lootma omaenda leidlikkusele, et saata Maale signaal, et ta on endi-

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

selt elus.

“THE MARTIAN”, DVD SAADAVAL APOLLOS

12.–18.02

NOOR advokaat Ben (Josh
Duhamel, keskel)

EKRAAN
“Alvin ja koopaoravad: Oravad
rattas”
eesti keeles: L kl 11.00, 15.00; K kl 11.15;
P, N kl 14.30; R kl 14.50; P kl 16.00;
E kl 16.55;
vene keeles: K kl 11.20; T kl 12.00;
P kl 12.20; N kl 12.30; L kl 14.00

“Dead

saab

jälile

ühe

korruptsioonijuhtumile – et

se aga

suure ravimifirma

päevavalgele tuua,

tuleb tal lükata
tagasi mõrvasüüdistusja pääseda
kõikvõimsa ravimimoguli kättemaksust. FOTO: TOOTJA

pool”

R kl 12.30, 19.15; T kl 13.00, 15.20; E kl
14.30, 19.00, 21.15; K kl 16.15, 18.40; P, N
kl 16.40; L kl 17.00, 19.20; N kl 21.00; P kl
21.20; R, L kl 21.45
“Kuidasollavallaline”
P, N kl 13.45; L kl 16.10, 21.15; T kl 16.30;
R kl 16.55; K kl 18.30; R, P kl 19.00;
E kl 21.45
“Sõda”
K kl 13.30; N kl 16.15; R kl 16.30; E kl 19.15
“Brooklyn”
K kl 13.45; R, E, T kl 14.00; P kl 18.00

“Headinosaurus”
2D eesti keeles: P kl 11.30; L kl 11.45
“JääkaruNorm”
eesti keeles: L kl 13.00
“Mees,kes jäi ellu”
T kl 17.40
“Sauli poeg”
K kl 20.45
“Suurvale”
E kl 16.30; L kl 18.30;T kl 18.45; R kl 21.15
“Taani tüdruk”
K kl 16.00; P kl 20.30
“TED’16. DREAM Opening Night”
T kl 21.00
“Klassikokkutulek”
eesti keeles: N kl 19.00; K kl 21.00
“Ole tervitatud,Caesar!”
N kl 21.30
“Päevavalgele”

N kl 18.45
Riia 14, Tartu

SOLARISKINO

“Robinson Crusoe”
3D eesti keeles: L, T, N kl 17.30
“30 kohtingut”
R, K, N kl 22.15; L, E, K kl 14.15; P kl 19.30
“Alvin ja koopaoravad: Oravad
rattas”
eesti keeles: R–K kl 11.30, 13.40, 15.45,
17.50; N kl 11.10, 13.20, 15.30, 16.50;
vene keeles: R, E kl 11.50, 15.10;
L, P, T, K, N kl 15.10

“Dead pool”
R–T kl 12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10;
K kl 13.50, 16.10, 18.30, 20.00; N kl 12.10,

14.30, 17.40,20.00
“Kuidas olla vallaline”
R, L, E, T kl 20.00, 22.00; P, K kl 19.40,
22.00; N kl 19.15, 22.00
“Sõda”
R, P, T kl 19.20; L, E, K kl 16.50; N kl 19.00
“Rikutud reeglid”
R, L, E, T kl 19.40, 22.20; P kl 17.50, 22.20;
K kl 19.20, 22.20; N kl 19.30, 22.20
“Brooklyn”
R, P, T, N kl 12.40, 16.50; L, E kl 12.40,
19.20; K kl 12.40, 17.20

“Viiskümmend musta varjundit”
R, P, T, N kl 14.15; L, E, K kl 22.15
“Sauli poeg”
L, E, K kl 21.30
“Suurvale”
R, L, E–K kl 14.00, 19.30; P kl 14.00, 22.15;
N kl 14.00, 21.30
“Elu valikud”
R, P, T kl 19.00; L, E, K kl 16.20; N kl 11.30
“Taani tüdruk”
R, P, T, N kl 11.40; L, E, K kl 11.40, 18.50
“Trumbo”
R–T, N kl 17.20
“Ropp vanaisa”
R–K kl 20.00; N kl 20.00, 21.50
“DoktorProktori ajavann”
R–T kl 11.50; K kl 11.45
“Jääkaru Norm”
eesti keeles: R, E kl 10.50, 15.30, 17.40;
L, P, T kl 10.50, 15.30; K kl 11.50, 15.30,
17.40; N kl 12.00, 15.30;
vene keeles: P, K kl 11.50
“Mees,kes jäi ellu”
R–K kl 16.15, 21.50; N kl 14.00, 21.30
“Papside lahing”

R–K kl 14.00
“Vihanekaheksa”
R, P, T kl 21.30
“Hea dinosaurus”
2D eesti keeles: R–N kl 11.00;
3D eesti keeles: R–N kl 13.15;
3D vene keeles: R, T kl 11.45
“Ole tervitatud, Caesar!”
N kl 19.40
“Klassikokkutulek”
eesti keeles, venekeelsete
subtiitritega:

K kl 21.00; N kl 19.00
“Minuväikeõde”
N kl 17.15
“Päevavalgele”

N kl 21.10
Estonia pst 9, Tallinn

Ohtlikud

armu-

ja

ärimängud. Korruptsioon
Karoliina Vasli
kaasautor, Õhtuleht

Põnevikus “Rikutud reeglid” näeb esimest
korda ekraanil koos filmilegende Al Paci-

Draama
„Rikutudreeglid“
(2016)

tööandja kohta kompromiteerivat siseinfot, nimelt on Pierson Pharmaceuticalsi uue
hitt-toote turuletoomise tagamaad vägagi hämarad.

not ja AnthonyHopkinsit.
Ben Cahill (Josh Duhamel) on ambitsioonikas advokaat, kes töötab mainekas New Orleansi õigusbüroos. Tema abielu kiirabiarstist Charlotte’iga (Alice Eve) on pärast katkenud rasedust varjusurma vajumas ja kumbki
matab end aina sügavamale töösse.
Asjad saavad aga teise pöörde, kui ühel
päeval ilmub Beni ellu kunagine kolledžikaaslane Emily (Malin Akerman), kes töötab
võimsas ravimifirmas Pierson Pharmaceuticals ja käib kohtamas oma bossi, ettevõtte tegevjuhi Charles Denningiga (Anthony
Hopkins).
Paraku jätab aga väga hõivatud miljonärist boyfriend Emily sageli tähelepanuta,
mistõttu on neiu masenduses. Kättemaksuks võrgutab ta Beni ningpakub talle oma

Režissöör: Shintaro Shimosawa
Osades: Anthony Hopkins, Josh
Duhamel, Al Pacino, Alice Eve jt.
Filmi pikkus: 1 h 45 min
Kinodes alates: 12.02

omakorda paneb Benil mõtte tööle. Kohtuasi sellise suure rikka ravimifirma vastu tooks Beni õigusbüroole ja tema bossile Charles Abramsile (Al Pacino) au jakuulsust ning garanteeriks Benile partneri staatuse büroo juhtkonnas. Edasi hakkavad sündmusedkiiresti
mööda üliohtlikkeradukihutama.
Tegu on Shintaro Shimosawa esimese lavastajatööga. Varem on ta filmitööstuses
kandakinnitatud stsenaristi japrodutsendina. Just seetõttu imestatakseUSAfilmiajakirjanduses, kuidas suutis kollanokk oma filmi
saada nii tugeva näitlejaskonna.
Mõneti on ehk üllatav, ent tegu on ühtlasi ka esimese filmiga, kus mängivad koos Al
Pacino jaAnthony Hopkins. Ühes intervjuus
Stsenaristi lavastajadebüüt. See

Pacino isegi lõõpis, et pidi aastakümneid
üritama end Hollywoodis tõestada, et viimaks ekraanilegend Hopkinsiga koos mängida. Hopkins ei jäänud vastust võlgu ja sõnas, et vajadusel võinuks juPacino mängida
mõnda tema tuntuima tegelaskuju Hannibal Lectori ohvrit.
Kriitikud nii kiidavad kui ka laidavad. Va-

nameistritekõrval saabfilmis säradaka Josh
Duhamel, kelle näitlejapagasis on praegu
tuntuimroll ilmselt märulist “Transformerid”, ent ta üritab kanda kinnitada ka tõsisemas žanris.
Film jõuab kinodesse küll alles sel nädalavahetusel, ent seda juba varemnäinud kriitikud kiidavad eriti just Duhameli osatäitmist. Veidi heidetakse aga ette, et film vajub ehk liigagi laiali tahetakse anda edasi põnevat krimilugu, aga kõrvalliine on liiga palju. Tõsi, lõpliku hinnangu annavad ik–

kagi vaatajad.

Pereisa lahingud
rindel ja kohtusaalis
Täna jõuab kinodesse parima
võõrkeelse filmi Oscarile kandideeriv Taani film “Sõda”, mis
viib vaatajad Afganistanis toimuva vastasseisu keskele.

sõjaväljal Talibani vihisevate
kuulide all käsu, mis toob kaasa
tõsiseid tagajärgija pöörab nendepere eluootamatultpea peale.

Filmi peategelane on Claus
Pedersen (Pilou Asbæk), noor,
siiras ja kohusetundlik sõjaväelane, kes juhib edukalt ja alati eesrindelTaani kaitseväelaste
kompaniid Afganistanis. Samal
ajal annab tema abikaasa Maria (Tuva Novotny) Kopenhaagenis endast parima, et toime tulla nendekolme väikese lapse ja
koduse eluga.
Ühel päeval annab Claus aga

Filmi lavastaja ja stsenarist on noor Tobias
Lindholm, kes on viimase viie
aastaga kujunenud üheks silmapaistvamaks täheks Taani filmitaevas. Kuigi ta ei järgi otseselt
Taanis algatatud Dogma 95 reegleid filmitegemise osas, on tema
askeetlikud ja elulähedased linateosed (“Kaaperdamine”) igati nendest mõjutatud.
Lindholmi dokumentaalfilOsades veteranid.

milikku lähenemist nii tegelaskujudele kui ka näitlejatele on
tundaka selles filmis, näiteks on
filmi sõdurite hulgas mitu Afganistani sõja veterani.
Filmis suunatakse tähelepanu moraalseteleküsimustele, kui
filmi siiani aus ja õiglane kangelane on sunnitud valima õigluse ja oma pere vajaduste vahel.
Lindholm loob oma tagasihoidlikul, kuid ülimalt efektsel viisil
mitmekihilise ja mõtlemapaneva draama süüst ja süütundest,
mis näitab sõja jälgi ja julgeb
esitada ebamugavaid küsimusi.
PUHKEPÄEV

TOBIAS LINDHOLMI

film

“Sõda” räägib süüst ja
süütundest, samuti sõja
jälgedestja ebamugavatest
teemadest sellega seotud
inimeste elus. FOTO: TOOTJA

Draama
“Sõda”
Režissöör: Tobias Lindholm
Osades: Pilou Asbaek, Tuva Novotny, Dar Salim jt
Filmi pikkus: 1 h 55 min
Kinodes alates: 12.02

NÄITUS 27

RAAMAT
Lõhnad raamatu kaante vahel
Raamat-õppekomplekt “Seiklused lõhnade ja maitsete maailmas” viib lugeja sellesse keerulisse, kuid lummavasse maailma. Raamatu abiga saab teada, mis on
fleiv ja miks inimesed tunnevad lõhnu erinevalt. Samuti on võimalik testida, kes
meist on hüpermaitsjad, õppida ära, kuidas lõhnab veini korgi viga ning saada
teada, kas on võimalik muuta oma maitsemeelt selliselt, et hapud toidud maitsevad hoopis magusalt? Komplekti kuulub 13 lõhna-ja 2 maitsetesti. “SEIKLUSED

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

LÕHNADE JA MAITSETE MAAILMAS”, AUTOR: KIRSTEL VENE

12.–18.02

ARMASTUSKIRI

ei tähendama alati
suuri ja ilusaid tundeid– mõnikord on
selle sisse peidetud
varjatud valu, mis ei
lase elus teha seda,

Püsiekspositsioon: “16.–20. saj.

ADAMSON-ERICU

maalikunst.Madalmaade,saksa,
itaalia, vene meistrid”;
“18.–20. saj.Lääne-Euroopa ja Vene
tarbekunst ning skulptuur”

MUUSEUM

mida soovitakse.

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

FOTO:

Lühike jalg 3, Tallinn

KIEKINDEKÖK

DRAAKONI GALERII

“Sõdalase tee. Jaapani võitluskunstide ajalugu”, kuni 10.04

“KaireRannik, Liina Siib”, kuni 20.02

Komandandi tee 2, Tallinn

RAUL

MEE

Weizenbergi 37, Tallinn

Pikk 18, Tallinn

KONDASEKESKUS
EESTI
ARHITEKTUURIMUUSEM

“KaidoRätsepa koomiksilaadsed
kristlikud punkpildid”, kuni 26.03
Püsinäitus: PaulKondase maalid

“Ekspeditsioon Wunderlich: 11 sise-

Pikk 8, Viljandi

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

KUMU

Ahtri 2, Tallinn

“Supersümmeetria” Ryoji Ikeda, ku-

EESTI LOODUSMUUSEUM

“Saaga. Islandikunsti lood”, ku-

“Ants Laikmaa. Vigala jaCapri”,
kuni 17.02

ni 28.02

kuni 08.05
Püsinäitus: “Iga ukseni päikesesja
sajus. Eesti rahvuslik postiametkond 90. Postis keelatud kaup”

ni 20.03
“Romantilineja edumeelne. Suund
stalinistlikule impressionismile
Baltimaademaastikumaalis 1940.–
1950. aastatel”, kuni 01.05
“RAM. Eesti varane arvutikunst”,
kuni 04.09
“Konfliktid jakohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–
1991)”, kuni 19.02.2020
Püsiväljapanek: Eesti kunstiklassika 18.sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni. Eesti kunst Teise maailmasõja lõpust taasiseseisvumiseni

Rüütli 15, Tartu

Weizenbergi 34

EESTI TERVISHOIU

TALLINNA LINNAGALERII

MUUSEUM

“Vox populi” Edith Karlson, kuni 14.02

“Tuleviku toit” National Geographicu
fotonäitus, kuni 28.02

Harju 13, Tallinn

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

Lai 29a, Tallinn

EESTI RAHVA MUUSEUMI

Kui kõik kirjad oleksid
armastuskirjad...
Merilin Mets
kaasautor

...oleks maailm parem paik?
Vähemalt selliselt võiks arvata, kui võtta kriteeriumiks, et
armastuskirja funktsiooniks
on levitada universumisse ilusaid sõnumeid veel ilusama-

test tunnetest.

Esimese hooga selle peale ei
tule, kuid armastuskiri võib olla ka kellegi meeleheitlik katse
väljendada tundeid, mis jäävad
reaalse vastuseta.
TallinnaKunstihoones Marge
Monko kureeritud näitus “Kõik
kirjad on armastuskirjad” läheneb armastusteemale erinevatest aspektidest, mis erinevalt
traditsioonilisest armastuskirja
definitsioonist pole sugugi magusalt romantilised.
Üksikute rekordiline osakaal.

Näitusel osaleb kokku kümme kunstnikku eri maadest. Sõna “armastuskiri” toimib näitu-

se kontekstis kui metafoor, mis
tähistab erinevaid pöördumisi ning kommunikatsiooniakte.
20. sajand on muutnud armastuse mõistet revolutsiooniliselt. Sotsioloog Eva Illouzi kohaselt on romantilisi suhteid eelkõige mõjutanud inimeste individualiseerumine.
Muutunud on ka abieluturg,
kus näiliselt eksisteerib kõigi
jaoks piiramatu ja vaba partnerite valik.
Paradoks seisneb selles, et üksikuidinimesi nii teadliku valiku teinud kui ka tegelikkuses
kaaslast ihalevaid jagub tänapäevasesse ühiskonda varasemate aegadega võrreldes rekordiliselt rohkem.
–

–

Tabud teemad kalevi alt välja.

Huvitav diskussioon hargneb
lahti Gerard Byrne’i videodest
ja fotodest koosnevas lavastuses “Uued seksuaalsedeluviisid”.
Installatsioonialuseks on 1973.

POSTIMUUSEUM
“Tossutäkuga mööda Eestimaad”,

seda, mis kunagi kiivalt põranInstallatsioon
“Kõik kirjad on
armastuskirjad”
Tallinna Kunstihoones
Näitus on avatuks kuni 6.03
Tasub teada: näitusega kaasneb
ka ulatuslik publikuprogramm.
www.kunstihoone.ee

aastal ajakirjas Playboy avaldatud vestlusringi tekst.
Gerard Byrne on äratanud ellu 40 aastat tagasi ilmunud kirjutise, mille teemadest käivad
läbi samasooliste paaride kooselu, vabaarmastus, grupiabielud
jpm. Ehkki arutelust on möödunud mitu aastakümmet, põlevad teemad aktuaalselt edasi ka praeguses sotsiaalses ruumis. Varasematel aegadel jäid
taolised vestlused pigem tagaplaanile, hetkeolukord aga toob
üha enam ja enam esile kõike

da alla jäi.

Elukutselised dilemmad. Eripäraseks võib pidada eestlanna
Minna Hindi teost “Kingitus armastatule”, millekolm osa live
performance, video ja seinatekstid räägivad loo noorest mehest, kelle kutsumuseks on muusika, ent kes elatise teenimiseks
töötab turvamehena.
Näituse lahtiolekuaegadel
käib iseõppinud muusik klaverit mängimasning tema improvisatsioone saavad nautidakõik
näitusekülastajad. Kusjuures
klaverimäng tasustatakse võrdselt turvamehe tunnipalgaga.
Seinatekstid on tegelikult väljavõtted muusiku blogist, kus ta
jagab järk-järgult näituse jooksul kogunenud mõtteid vaatajatega. Kunstnik toob oma teosega
esile konflikti, mis tegeleb küsimusega kuidas elada oma kutsumuse järgi?

Tartu Mänguasjamuuseumis
avatud näitus “Oh kui ohtlik!”
aitab mõista, kas ja mil moel on
osa praeguseid mänguasju lastele ohtlikud.

Eelmisel nädalal avatud näitus heidab pilgu sellele, millised ohtlikud mänguasjad müü-

gis ringlevad ja lasteni jõuavad.
Kui siiani pole paljudes maailma riikides mänguasjade ohutust puuduvaid seadusi ega standardeid, siis Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides kehtivad
küllaltki ranged nõuded.
Paraku kõik tootjad siiski ei
järgi neid, mistõttu leitakse aastas müügilt sadu ohtlikke mänguasju. Muidu ohutud mänguasjad võivad ohtlikuks muutu-

HAAPSALU

“Andres Tali”, kuni 06.03
“Kuldar Leement”, kuni 06.03
“Kadri Nikopensius”, kuni 06.03

“Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991–2015”, kuni 28.02

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

Raekoja plats 18, Tartu

TEADUSKESKUS AHHAA
“Ahhaa, ülisalajane!”, kuni 17.04
Püsinäitused:

“Tehnoloogiasaal”

Pärsti vald, Viljandimaa

“Elusaal”
“TÜ meditsiinikollektsioonid”
“TÜ Loodusmuuseumi kogud”
“Planetaarium”

HOBUSEPEA GALERII
“Pildid Näituselt” Robin Nõgisto, kuni 22.02

Sadama 1, Tartu

Hobusepea 2, Tallinn

TEMNIKOVA & K ASEL A
GALERII

KADRIORU
KUNSTIMUUSEUM

“International Fun” kuni 05.03

“Dresdeni jaPeterburi vahel.
Kunstnikest kaksikvennad von Kügelgenid”, kuni 13.03

Lastekodu 1, Tallinn

*!f.,

;-ir.,

Mootorsaanimatkfirmaüritusena, seminarina, perepuhkusena
Mootorsaani sõiduõpetus Matka saab valida erineva raskusega radadel
Toitlustus, baar, saun, seminariruumid

Tartu Mänguasjamuuseumis,
Lutsu 8, Tartu
Näitus on avatud kuni 20.11

•

Palju värsket õhku ja ilusat loodust

www.mm.ee

'

PUHKEPÄEV

TARTU KUNSTIMUUSEUM

KÕRVEMAA
MOOTORSAANIMATKAD

Mänguasjad
“Oh kui ohtlik!”

davalesti kasutades või valedesse kätesse sattudes.
Näitusel saabki vastuse küsimusele, kuidas saavad üldse
mänguasjad ohtlikud olla. Samuti, millised on ohtlikud materjalid, millest neid valmistatakse, või kuidas võib ohutu
mänguasi ohtlikuksmuutuda.

Vanemuise 26, Tartu

Posti 3, Haapsalu

–

Mänguasjade pahupool

TARTU KUNSTIMAJA

“Noppeid Roman Haavamäe loomingust”, kuni 28.02

–

Valge 1, Tallinn

Lai 30, Tallinn

LINNAGALERII

–
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TARTU Mänguasjamuuseumi

näitusel saab näha mänguasju,mis eiolekahjuks lastele
toredad, vaid hoopis ohtlikud
seltsilised.
KÜTTIM
FOTO:

MEELI

MMM

Raudoja, Anija vald, HARJUMAA
www.msm.ee | 372 50 92 455 | info@msm.ee
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Riik tänas
rahastajaid
RIIGI rahakoti tublimad täitjad ja õnnelik peaminister. FOTOD:

Sel teisipäeval surus peaminister Taavi
Rõivas kätt Eesti suurimatel maksumaks-

jatel. Kõige rohkem tööjõumakse maksis mullu Swedbank, riiklikke makse ta-

sus enim Neste ja kõige rohkem eksportis
Ericsson Eesti.

ANDRAS KRALLA

Kolme aastaga sada töökohta

Peaminister Taavi Rõivas annab aukirja FlEdest suurimale tööjõumaksude
ja riiklike maksude maksjale Tiina Parkjale.

Eile avas Tallinnas uksed rahvusvahelise finantsettevõtte
arvato Financial Solutions IT
arenduse ja innovatsioonikeskus, mis plaanib kolme aastaga
palgata 100 inimest.
Stenbocki maja rõdule igaüks igal ajal ei pääse. Sestap tasub vaade jäädvustada.

Ettevõtte Eesti juht on Agnes
Makk.

ARVATO Financial Solutionsi Eesti IT-arenduskeskuse juht Agnes

arvato Financial Solutionsi ülemaailmne tegevjuht Michael
Weinreich tervitavad rõõmsalt TTÜ prorektorit Tea Varrakut. FOTO: ANDRAS KRALLA
Makk(keskel) ja
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ÄRIPÄEV 12. veebruar 2016
reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee
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