Ohu märk!
Äsja demokraatia kaitseks koostatud Harta 12
üks autor, Tartu ülikooli
professor Marju Lauristin ütleb intervjuus Eesti
Päevalehele, et kui 46
protsenti valijaid ei toeta
kedagi, on see suur
ohumärk. lk 4

Firmade
EOK otsib
nõukokku
peasekretäri
40 protsenti Olümpiakomitee peasekretäri kohale on valmis kandinaisi
deerima Peeter Tishler, Jüri
Euroopa Komisjoni
eelnõu kohaselt peab
2020. aastaks olema EL-i
suuremate ettevõtete
nõukogudes vähemalt
40% naisi. Ka Eestis. lk 2–3

Järv, Riho Soonik ja Marek
Kaleta. lk 15

Tallinna
neljas kohas
müra
väheneb
Elanike kaebuste
peale üritab linn
vähendada lärmi Telliskivi ja Leete tänava ning Paldiski
maantee viadukti ja
Lasnamäe kanali piirkonnas. lk 6

HIND EESTIS 1,15 EUROT | VÄLISMAAL 2,10 EUROT | NR 262 | NELJAPÄEV, 15. NOVEMBER 2012

SOE ALUSPESU –

ASENDAMATU MUGAVUS
KÜLMADES TINGIMUSTES!

TAMREX soe
aluspesusärk
art 7191- meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29.- €

KOMPLEKT

Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast
soe aluspesusärk juhib niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiab
suurepäraselt kehasoojust.
Venivast materjalist särk on keha
vastas mõnusalt pehme ja mugav.

(särk + püksid)

-20%

Materjal:
100% Poly-Dacron.

= 44.- €

Värvus: tumehall

TAMREX pikad
aluspesupüksid
art 7112- meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

HIND 26.- €
Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast
soojad aluspesupüksid juhivad niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiavad
suurepäraselt kehasoojust. Venivast
materjalist püksid on keha vastas
mõnusalt pehmed ja mugavad.

AVASIME
KAUPLUSE
HAAPSALUS

Materjal:
100% Poly-Dacron.
Värvus: tumehall

Ehitajate tee 2a,
Uuemõisa alevik

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2012 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa
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Toimetaja: Henrik Ilves, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Kriis, mis
ei lähe üle

R

eformierakond tähistab oma sellenädalast sünnipäeva haruldases pingeõhkkonnas. Isamaa
ja Res Publica Liit saab sellest pingest ka oma
osa, kuid on väiksema vennana pisut rohkem
tule alt väljas.
Kui vanasti oli lihtsam – vastased olid kas keskerakondlased, keda oli hõlbus Kremli sabarakkudeks tembeldada, või sotsid, kellest võis hooga lihtsalt üle rullida –,
siis nüüd oleks tegemist justkui hüdraga: raiud päid, aga
neid kasvab aina juurde.
Eriti raske on see, et need on mõtlevad pead ja nende
peade omanikud on aktiivsed. Seitsmeteistkümne ühiskonnategelase pöördumisest alanud Harta 12 levib nagu
tuli. Kui kevadeti pidi isegi hernekepp haljendama lööma,
siis Reformierakonna jaoks on käes sügis: kõikjal hakatakse vastu, kõikjal valatakse oma südametäis neile kaela. Asja teeb veelgi raskemaks see, et suur osa vastaseid
on oskajad inimesed, intellektuaalid. Mõtlevate inimeste
kahanev toetus on parteile löök.
Umbusaldajatest on saanud aktiivsed vastased, passiivsetest rahulolematutest pidevad pikettijad, hartadele allakirjutajad ja kriitiliste arvamuslugude kirjutajad.
Maa Reformierakonna
jalge all põleb. Toetajaid
Paralleeluniversum võib olla endiselt palju,
need on suhteliselt
Integratsiooniraha eest aga
passiivsed.
propaganda tootmist
Suvel püsisid reitingud
kõikidele hädadele vaatakiita suudab vaid
Nüüd on aga karAnsipi-sugune pantser. mata.
ta, et varsti kuuleme teistsuguseid uudiseid. Üha
enam dissonantsi kostab ka partei seest, aga see annab
lootust, et erakondlastel on ikkagi eneseregulatsioonivõime olemas.
Pole ka imestada. Riikliku integratsiooniraha eest vändatud propagandafilmides osalemise eest erakonnakaaslasi kiita (hea, et ikka aega leidsid!) suudab ilmselt vaid
Andrus Ansipi sarnane pantsermees paralleeluniversumist.
Ülejäänud parteikaaslased pobisevad vabandusi, aga ilmselt mitte eriti siiraid. Võimalus tasuta ajupesu teha kulub
ikka ära, või kuidas? Igatahes on riigi raha eest varjamatut
enesekiitust teinud reformistid kaotanud moraalse kõrgplatoo, millelt öelda midagi kriitilist keskerakondliku kallakuga Tallinna TV kohta. Enese asendamatuks nimetamine ühe valitsuse ministri poolt on ka üks piiskadest, mis
karika üle ajasid.
See kriis ei lähe üle. Ei piisa moka otsast vabandamisest. Jah, võib käega rehmata, edasi sumada, aga pomm
on jala küljes. Probleemide eitamise žanr on jõudnud kriisi. Vaja on suuremat remonti, vaja on näidata, et võimulolijad soovivad ka reaalselt enesepuhastusega tegeleda.
MISA „integratsiooniliste” propagandafilmide eest raha
tagasikandmine riigile oleks hea algus. 1

REPLIIK

Mehed omavahel

Ü

hes vanas 1960-ndate dokfilmis näidati tudengimässu
ühes Londoni kunstikoolis. Muu hulgas võis näha,
kui juurdunud olid „kodanlikud” soorollid ka noorte radikaalide seas. Kuidagi enesestmõistetavalt juhtus, et mehed
tegid laua taga suuri plaane, neiud aga keetsid teed ja vastasid telefonile. Muidu sümpaatse Harta 12 puhul hakkab
silma, et juhtgrupis (16 meest ja Lauristin) on sama soobalanss mis Ansipi valitsuses. Asjalikke naisi ei oleks raske leida olnud: veebis liitusid pöördumisega näiteks Andra Veidemann, Anu Toots ja Maarja Kangro, kes pole ju
vähem tõsiselt võetavad kujud. 1 Kaarel Kressa
Lk 4
Lk 5

Marju Lauristin: Eestis oleks nagu üheparteisüsteem
Juhan Kivirähk: Eesti vajab tulevikukonventi

METALLI KOKKUOST

ESTONIAN AIR AVALDAS LIINIKÄRPED

kokkuostukohas avastati
kahtlase päritoluga metalli, peamiselt elektrijuhtmeid.
Keskkonnainspektsiooni ja
politsei esindajad kontrollisid
kokku 28 punkti. ERR

Estonian Air vähendab järgmisel aastal lende Tallinna–Pariisi liinil ja ajavahemikus 26.01.–
12.03.2013 ei lennata sinna üldse. Suveperioodil lendab Estonian Air Prantsusmaa pealinna
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kahel korral nädalas. Lisaks peatatakse märtsis lennud Viini, viimane reis toimub 23. märtsil.
Ühtlasi ei alusta firma 2013. aastal plaanitud lende Thbilisisse ja
Hannoveri. EPL

Sookvoodid tulevad,
kuid ainult suurtesse
börsiettevõtetesse
Direktiivi tingimustele vastavate ettevõtete nõukogudes peab olema
vähemalt 40 protsenti naisi.
Eestis ei usu sooprobleemi kvoodiga lahendamisse ettevõtjad ega ka
valitsus.
Tallinna börsil noteeritud suuremate ettevõtete nõukogudest leiab
vaid üksikuid naisliikmeid.
eelnõu sookvoodi täitmist juba
varem, 2018. aastaks.
Euroopa Komisjon kinnitas, et ka edaspidi jäävad
peamisteks kriteeriumideks,
mida nõukogu liikmeid valides arvestatakse, kvalifikatsioon ja kogemused. Aga kui
ühele kohale kandideerijad on
nende näitajate järgi võrdsed,
siis peavad ettevõtted eelistama naiskandidaati. Ühtlasi püüab direktiiv tagada, et
ettevõtted ei hakkaks karistuse hirmus naisi tingimusteta
edutama. Ja karistused tulevad, sanktsioonid sookvooti
rikkuvatele firmadele kehtestab iga liikmesriik ise.
Probleemi ei saa Euroopas
keegi eitada. Euroopa Komisjoni andmeil on Euroopa suurettevõtete juhtivatel kohtadel

Urmas Jaagant

urmas.jaagant@epl.ee

„Tehtud!” hüüatas Euroopa Komisjoni õigusvolinik
Viviane Reding eile ennelõunal Twitteris 23 eri keeles.
„Komisjon kiitis heaks minu
Euroopa seaduse eelnõu,
mille kohaselt on 2020. aastaks tippametites 40% naisi.”
Redingil õnnestus lõpuks see,
mida europarlament on Euroopa Komisjonilt ammu nõudnud
ja mida ta on püüdnud enne ka
komisjonist läbi vedada. Seni
on pidevalt sedastatud, et probleemiga oleks küll vaja tegeleda, kuid kvoodid ei ole parim
lahendus. „Euroopa Liit on
50 aastat edukalt edendanud
soolist võrdõiguslikkust. Äriühingute juhtorganid on siiani jäänud valdkonnaks, kus me ei ole
edu saavutanud,” sai
Sanktsioonid sookvooti
Reding eile aga deklareerida.
rikkuvatele firmadele
Direktiiv ei puukehtestab iga riik ise.
duta kõiki Euroopa ettevõtteid, vaid
ainult neid, millel on üle 250 üsna vähe naisi: vaid 15% nõutöötaja ning mille aastakäi- kogude liikmeid ja 8,9% juhave ületab 50 miljonit eurot ja tuste liikmeid on naised. Olumis on börsil noteeritud. Ees- kord hakkab küll paranema,
tis vastab neile kriteeriumide- aga Euroopa Komisjoni andle kümme ettevõtet, ent kogu meil kõigest 0,6 protsendi võrEuroopas on selliseid firmasid ra naiste kasuks aastas. Kuues
ligi 5000. Riigi osalusega börsil Euroopa Liidu riigis, sealhulgas
noteeritud äriühingutelt ootab ka Eestis, on olukord kahe aas-

ta jooksul hoopis halvenenud.
Just aeglase tempo tõttu direktiiv luua kavatsetaksegi, kusjuures see ei jää kehtima aegade lõpuni, vaid 2028. aastani.

Probleem pole suur
Nii väiksemate ettevõtete,
suurfirmade, ettevõtete ühenduste kui ka poliitikute ütlustest paistab, et firmade juhtkondade sooprobleemi ei peeta eriti suureks ja suhtutakse
kahtlevalt kõrgemalt kehtestatud kvootidesse kui võimalikku lahendusse.

KÜMME ETTEVÕTET

Eesti börsifirmad,
mida sookvoot
puudutab
•• Baltika (käive 2011. a 53,4
miljonit eurot, keskmine töötajate arv 1363)
•• Ekspress Grupp 57,4; 1731
•• Merko Ehitus 219,3; 920
•• Nordecon 147,8; 731
•• Olympic 126,4; 2318
•• Premia Foods 88,3; 825
•• Silvano Fashion Group
103,6; 3193
•• Tallink Grupp 1153; 6720
•• Ta l l i n n a Ka u b a m aj a
436; 3059
•• Tallinna Vesi 51,2; 299

Väga erinevaid tööandjaid
ühendav tööandjate keskliit
ei tahtnud võimaliku tulevase sookvoodi direktiivi kohta
eile arvamust avaldada. Liitu
kuuluvad ettevõtted soovisid
esmalt sookvooti puutuvate
dokumentidega lähemalt tutvuda ja organisatsiooni volikogus asja arutada. Küll on
tööandjad varem olnud seisukohal, et sookvootide vallas võiksid kõigepealt eeskuju näidata riigiasutused ja riiklikud ettevõtted.
Äsja aasta ettevõtjaks valitud Ruth Oltjeri asutatud ja
juhitavat firmat AS ChemiPharm direktiiv ei puudutaks, aga võib arvata, et isegi
kui puudutaks, oleks sookvoot
seal täidetud. Firma nõukogus
on kolm naist ja üks mees, ka
osakondades on pigem naiste ülekaal. Oltjer on töötanud
mitmes välisriigis, ka Aasias,
kuid ei ole kunagi tundnud
naisjuhtide vähesuse või naiste
diskrimineerimise probleemi.
„Ma arvan, et on raske
kvoodi piiri kuhugi panna
ja seda seejärel jõuga täita,”
sõnas ta. „Soov ettevõtet juhtida ja sellele kohale pürgida
peab tulema ikka inimese enda
seest. Ei saa nii, et meil on vaja
nüüd ühele kohale naist ja siis
öeldakse, et sina seal, kesktasandi juht, tule ettevõtet
juhtima.”

Naisi ja mehi suurimate börsil noteeritud äriühingute juhtorganites
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LASTEHAIGLA KAVANDAB JUURDEEHITUST
korrusega tervishoiuhoonet ja
parkla. Abilinnapea Taavi Aasa
sõnul on eesmärk luua ühtne
terviklahendus, mis võimaldab
kõiki tervishoiuteenuseid ühest
kohast saada. EPL

Tallinna linnavalitsus kehtestas
detailplaneeringu, mis võimaldab rajada lastehaigla hoone
kõrvale uued korpused. 1,1 ha
suurusele alale kerkib kaks kuni
5 maapealse ja 1 maa-aluse

••• Afganistanis ilmselt 16 tsiviilisikut tapnud USA seersandile
nõutakse surmanuhtlust
••• Nokia PureView 808 arvustus Kahvel.ee vahendusel

Jalgpallifännide hinnangul
Nõmme Kalju särgis enda jalgpallurikarjääri parima hooaja
teinud Oliver Konsa vahistati koos nelja kamraadi ja 200
grammi kokaiiniga. Keskkriminaalpolitsei menetlusbüroo
narkotalituse juhi Veiko Germanni sõnul on tegemist Eesti
turu jaoks väga suure uimastikogusega. „Ühest grammist
saab kümme inimest joobe
ehk siis tegelikult sõltuvalt
inimorganismist on võimalik saada 2000 doosi,” ütles
Germann. „Hinnaks tänaval
on sellel kogusel ligikaudu
20 000 eurot.”

Aasta ettevõtjaks tunnistatud Ruth Oltjer võtab õnnitlusi vastu Neinar Selilt, kelle äriimpeeriumi Rondam Gruppi juhivad vaid mehed, nagu Eestis üldiselt tavaks.
Foto: Tanel Meos

Selles, et naised peaksid olema ettevõtte juhtimise juures, Oltjer ei kahtle, sest nad
näevad mõningaid asju teisiti.
„Naistele on võib-olla lähedasemad pehmemad väärtused,
perede, laste probleemid. Naised on kliendikesksemad, mõtlevad enam kliendi tagasisidele,” loetles ta ja lisas, et tunneb
seda ka ise, sest teeb juhina
näiteks lastega naistöötajatele
paindlikumaid töögraafikuid.

pikapeale jõuab niimoodi roh- juhte rohkem, nad on kohati
kem naisi juhtivatele kohtade- meestest paremad,” sõnas ta ja
le,” pakkus Oltjer. „Naisel peab pigem nõustus Oltjeriga selles,
olema tahtmist ja ka kompetent- mis puudutab naiste pehmesi sellel kohal hakkama saada.” matele väärtustele suunatud
Toidutööstusfirmal AS Pre- lähenemist. „Mõneti on küsimia töötab Eestis üle kolmesa- mus hoopis selles, miks osa
ja inimese, ettevõte on notee- meesjuhtidest on tahumatud
ritud Tallinna börsil ja käi- ja selliste vaadetega, mis on
ve oli 2011. aastal
üle 80 miljoni euro.
Seega on Premia
Miks osa meesjuhtidest on
üks neist, millele
direktiiv mõne aastahumatud ja vaadetega, mis
ta pärast rakendupärinevad Nõukogude ajast?
ma peaks. Premia
nõukogus on seitse
inimest, viimane kui üks mees- pärit Nõukogude ajast,” lisas
soost. Üks neist, Indrek Kasela ta ja viitas sellele, mida ütles
ütles, et suhtub alati ettevaat- rahandusminister Jürgen Ligi
likult igasugustesse kaugelt telesaates Kaja Kallase kohta.
Sotsiaalminister Hanno
tulevatesse ettekirjutustesse,
milles on sees täpsed protsen- Pevkur ei olnud eile õhtul
did ja arvud. Endaga seotud veel jõudnud direktiivi eelettevõtetes ta Premia nõukogu nõuga lähemalt tutvuda. Siisühesoolisest koosseisust hooli- ki tõdes ta, et Eestis puudumata probleeme ei näe.
tab sookvootide direktiiv üsna
„Hea meelega palkaks nais- väheseid ettevõtteid, sest neid,

Naised kohati paremad
Ühtlasi on Oltjer tähele pannud, et naised vaatavad ettevõtte juhina asju pikemas perspektiivis, mis on ettevõttele kahtlemata kasulik. Seejuures rõhutas
ta, et sellegipoolest ei ole tarvis kuskilt kõrgemalt kehtestatud rangeid kvoote, et naisi juhtivatele kohtadele saada.
„Panustada tuleb rohkem rohujuure tasandile, et inimene areneks läbi kõigi astmete. See ei
too muidugi kohe tulemust, aga
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11%
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11%

mis vastaksid kõigile eespool
loetletud nõudmistele, ei ole
meil eriti palju.
„Aga üldiselt on Eesti olnud
seisukohal, et kvoodid ei pruugi aidata seda probleemi lahendada,” ütles ta. Ka Euroopa
Liidu nõukogu istungitel on
riigid suhtunud sookvootidesse üsna erinevalt ja kuna direktiivi eelnõu nüüd toetati, on
seda järelikult oluliselt pehmemaks muudetud.
Teatavasti on Euroopa Liidu bürokraatiamasin suur ja
aeglane ning seetõttu ei pea
ka praegu direktiivi nõudmisi mittetäitvad ettevõtted küüsi närima. Komisjonilt heakskiidu saanud eelnõu hakkavad
nüüd arutama Euroopa Liidu
nõukogu ja Euroopa Parlament. Alles siis, kui direktiiv
on parlamendis vastu võetud,
peavad liikmesriigid hakkama
oma seadusi selle järgi ümber
korraldama. Selleni võib kuluda julgelt mitu aastat. 1

MEHED JUHIVAD

Nõukogudes on
vähe naisi
Eesti suuremad börsiettevõtted nõukogude soolise tasakaalustatusega silma ei paista.
Ühtegi naist ei ole näiteks
Merko Ehituse viieliikmelises nõukogus, Premia Foodsi seitsmeliikmelises nõukogus ja Tallinna Vee üheksaliikmelises nõukogus. Harju Elektri nõukogus on viis liiget, nende hulgas üks naine. Nordeconi
nõukogu kuueliikmelises nõukogus ja Olympic Entertainment Groupi neljaliikmelises
nõukogus on samuti kummaski üks naine.
Silma paistab rõivakaubandusettevõte Baltika Grupp, mille nõukokku kuulub viis inimest, kellest kolm on naised.
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Konsa oli number kaks
Eile lisandus esialgu kolmele vahistatule veel kaks, kelle hulgas oli nii lõpptarvitajaid kui ka kõrgema taseme
ja keskastme diilereid. Eesti
Päevalehe andmeil oli kogu
skeemi juht ja uimastite Eestisse tooja Tauno Laasme, kes
on korduvalt narkokuritegudes süüdi mõistetud. Konsa
täitis skeemis tähtsuselt teise
isiku rolli.
Peale nende on kahtluse all
37-aastane ja 40-aastane Peeter ning 25-aastane Norman.
Üks neist üritas vahistamisel
politsei eest põgeneda, kuid
politsei ei soovinud vahejuhtumi üksikasju avaldada.
Germanni sõnul viis kõnealuste isikute narkoäri avastamiseni sihikindel ja pikaajaline
politseitöö. „Selle juhtumi
puhul saame väita, et kahtlusalused hoidsid enda tegevust hoolikalt konspireerituna
ja organiseerituna ning isikute rollid olid selgelt jaotatud.
Kahtlustatutest kaks isikut on
varem narkokuriteo eest karistatud,” ütles Germann.
Peale Nõmme Kalju meeskonnas mänginud Oliver
Konsa olid ka Tauno Laasme
ja 25-aastane Norman Kägo
varem seotud Kalju jalgpallisüsteemiga. Germann kinnitas siiski, et Nõmme Kalju ei
ole juhtumiga rohkem seotud.
„Liigseid paralleele jalgpalliga selle kriminaalasja puhul ei
maksaks tõmmata. Kahtlustatavaid on viis ja kriminaalasi
on otseselt seotud siiski narkootilise aine ebaseadusliku
käitlemisega. Me ei saa väita,
et Nõmme Kalju jalgpalliklubi oli antud kuriteoga seotud,”
lisas Germann.
Seevastu kahtlusaluseid
võib veel lisanduda, kuid see
selgub menetluse käigus. 1
Dannar Leitmaa
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Narkokuritegu

Toimetaja: Henrik Ilves, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Konsa tabati
kahesaja
grammi
kokaiiniga
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tavad sildadel korrosiooni teket
ja takistavad edaspidi hooldustöid,” palus RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu edaspidi sildadele lukke mitte panna. Delfi

Esmaspäeval algab Keila-Joa
mõisapargis rippsildade renoveerimine, mille käigus eemaldatakse sildadelt ka kõik levinud
pulmatraditsiooni käigus kinnitatud tabalukud. „Lukud soodus-

Täna
digilehes

4

Arvamus

TÖÖTUS

EUROOPAST

888 inimese võrra
suurenes oktoobris
registreeritud
töötute arv.

Üsna nukraks muutub
meel, kui kuulda ja lugeda, kui vastukarva on paljudele igasugune euroopaline sidustumine. Sealt

(TÖÖTUKASSA).

ETTEPANEK: muuta valimissüsteemi

Eesti Päevaleht | neljapäev, 15. november 2012

Toimetaja: Külli-Riin Tigasson, tel: 680 4450, e-post: arvamus@epl.ee

Eesti vajab
isikuvalimisi
Olavi
Kärsna

D

Xxxxxxj hxxxxxj
ettevõtluskonsultant
ja ajakirjanik

emokraatliku
ühiskonna olemuse alus on
demokraatlikud
valimised. Kui vundament
on vildakas, ei saa ehitis olla
hea. Eesti pealisehitis on väga
halvas seisus: oleme muutunud inimeste riigist võõrdumise musternäidiseks. Meie
poliitika on nimekirjavalimiste tulemusena ärastatud:
valijatel on tunne, et nende
valikust ehk kõige alusest ei
sõltu tegelikult midagi.
Meie valimised ei ole praegu tegelikud valimised, sest
valijad ei tea, keda nad parlamenti valivad. Ennekõike seetõttu tunnevad liiga paljud, et
nad pole Toompeal esindatud.
Riigikokku ei pääse 3579 häält
saanu, küll on sinna aga võimalik suunata 308 häält saanud inimene.
Ühiskondlikust kokkuleppest rääkides tuleb meeles
pidada, mis oli nimekirjavalimiste põhjendus: n-ö tavalised
inimesed on lollid ega vali par-

lamenti väheseksikaid töömesilasi, keda seal väga vajatakse; et on ringkond inimesi, kes
teab kõige paremini, mis ja kes
on Eesti jaoks parem.
Vanad inglased ütlesid, et
smokingi kandmist õpitakse
kahe põlvkonna vältel. Meil
on juba ühe põlvkonna jook-

RAHULOLEMATUSEST

PETRAEUSEST

ei saa peksa, sinnapoole
julgeb hambaid näidata
ja lõriseda küll.

Ühiskond ei ole erakonna
käitumisega rahul ja me
ise ei ole.

KIRJANIK KARL-MARTIN SINIJÄRV

REFORMIERAKONDLANE ANDREI KORO-

(MAALEHT)

BEINIK (PÄRNU POSTIMEES).

Kujutleme, et mees on
ära eemal võõral maal ja
kui ta on üksik ning siis
lendab talle peale kena
välimusega naine. Ta on

Ainus kriteerium
Viimane aeg on riigil oma
kodanikke usaldama hakata ja
ehtsatele isikuvalimistele üle
minna. Riigikokku pääsemise ainus kriteerium peab olema kandidaadile tema valimispiirkonnas antud häälte arv.
Isikuvalimised peavad toimima ilma igasuguse häälte
ülekandumise võimaluseta.
Ei mingeid häältemagneteid,
peibutusparte. Isikuvalimised
ei muudaks loomulikult valitute isiksust, aga sunniksid
neid praegusega võrreldes teisiti käituma, sest raamid oleksid uued. 1

HILLAR METSA METSIK MAAILM

ROBERTSON CIA JUHI PETRAEUSE SUHETEST (THINKPROGRESS.ORG).

MARJU LAURISTIN: Eestis luuakse üheparteisüsteemiga sarnast olukorda

Eesti parteisüsteem
on ummikus
Intervjuu
Erik Rand
toimetaja

Isikuvalimised peavad
toimima ilma igasuguse häälte ülekandumise võimaluseta.
sul selgeks saanud, mis juhtub meie inimestega nimekirjavalimiste tingimustes. Oleks
naiivne loota, et mingid uued
inimesed samades tingimustes
pikemat aega teisti käituks, isegi kui nad valitaks erakorralistel valimistel.

ju lihtsalt mees ikkagi.
USA KRISTLIKU KOALITSIOONI JUHT PAT

Kui 46 protsenti valijaid ei
toeta ühtegi parlamendiparteid, on see suur ohu
märk, ütleb harta üks
autoreid Marju Lauristin.

••Mis ajendas teid Harta 12-le

alla kirjutama?
Poliitilise tegevuse võõrandumine kodanike probleemidest ja ootustest ei saa enam
jätkuda, see muutub Eesti riigile ohtlikuks. Selge on see, et
inimesed tunnevad: midagi on
valesti. Aga asja sisuks ei saa
olla ainult protest, vaid on vaja
ka mõelda, kuidas edasi minna ja milliseid muutusi poliitsüsteem vajab.
••Olete ise SDE võtmetähtsusega liige. Kas sellelt positsioonilt ei ole võimalik rahva probleemidele lähenemiseks midagi korda saata?
Erakonnad moodustavad suletud süsteemi ja sellest ei saa-

gi välja, kui kodanikühiskond
teatud initsiatiivi enda kätte ei
võta. Ilma kodanikuühiskonna surveta on need neli erakonda nagu Toompea neli
torni – nagu kindlus, sinna
ei pääse ligi. Ja me näeme, et
seestpoolt seda kindlust keegi võtmega ei ava.
••Kas täna (eile – toim) avaldatud 17 ühiskonnategelase pöördumist võib pidada samuti poliitikategemiseks?
Loomulikult. See on osa poliitilisest protsessist, sest kodanikuühiskond tegeleb ju ka
poliitikaga. Selles küsimuses endas on võõrandumine
sees. Tekkinud on kujutlus,
et poliitikaga saavad tegeleda ainult riigikogu liikmed,
valitsuse liikmed – need, kes
on kutsutud ja ametisse seatud
– ja rahvas peabki neli aastat
ootama võimalust hääletada
ja kui ollakse ära hääletanud,
siis ärgu nad rohkem poliitikasse sekkugu.
••President Ilves lubas, et kutsub esimesel võimalusel enda
juurde kokku erakondade ja vabakondade esindajad, et arutada viimasel ajal poliitmaastiku
mängureeglite parandamiseks
välja käidud mõtteid. Kas presidendi initsiatiiv kannab vilja
ja olukord muutub?
See on ju väga tore. Presidendil on seadusandliku initsiatiivi õigus ja ta oleks võib-olla
varemgi saanud teha ettepane-

kuid, nähes, mismoodi ühiskonna ootus kasvab. Nüüd
tuleb jõud ühendada, et arutada läbi, mis on konkreetsed muutused, mis tähendaksid valijaskonnale enamusele
seda, et demokraatlik avatus
on tagatud. Kodanikuühiskond on hakanud liikuma ja
see tähendabki seda, et erakonnad peavad oma olukorra ümber mõtestama. Kui
ühiskond oli vaikiv ja üsna
vähe arenenud, siis võis parteidel tekkida arvamus, et
nemad ongi ainsad mängijad
poliitväljal.
••Milline on n-ö laiemate
masside suhtumine poliitikas
toimuvasse? Kas päevapoliitilised küsimused lähevad üldse inimestele argimurede kõrval korda?
Kogu probleem ongi ju võõrandumises. Vaadakem tulemusi, mida tutvustati Andrus
Saare artiklis („Valekaartidega
mäng poliitikas”, EPL 13.11).
Kui 46 protsenti valijaid ei näe
võimalust ühegi parlamendierakonna poolt hääletada ja
seega ei võta üldse osa demokraatlikust protsessist, siis see
on juba väga suur ohumärk.
Kodanik ei tunne, et poliitikas aetakse õigesti neid asju,
mis on tähtsad. Kogu harta
põhisõnum ongi: mida tuleks
edasi teha ja kuidas olukorda
muuta, et inimesed tunneksid,
et aetakse neid asju ja lahenda-

LUGEJA KIRI

Harta on
populistlik

Alandav sünnitunnistus
Sain emaks. Meeliülendav
sündmus, kas pole? Kogu ülev
meeleolu katkes täna (eile –
toim), kui sain kätte lapse sünnitunnistuse. Meie tore vabariik, kes ju nii väga armastab
lapsi, väljastab sünnitunnistuse nime all A4-formaadis
prinditud valget paberit ameti kodulehelt. Ja kõik.
Väidetavalt on nüüd kõik
moodne ja elektrooniline ja
paberit pole enam vajagi. Ma
ei tea, mina vanamoodsa inimesena arvasin, et sünd on
ikka tähtis sündmus ja ausalt
öeldes oli nõukogudeaegne
surmatunnistus ka paremal
paberil. Kui riigil on rahast nii
ilmatumalt kahju, võiks vähemalt viie euro eest võimaldada ilusa sünnitunnistuse väl-

takse selliseid probleeme, mis
on nende jaoks olulised.
••Kas asi on siis pigem parteides, mitte inimeste põhimõttelises leiguses päevapoliitiliste
küsimuste vastu?
Küsimus on teatud erakonnastumise väärarengus, mida oleme näinud alates EL-iga ühinemisest või isegi ajast natuke
enne seda. Toimuma on hakanud võimu monopoliseerumine ja reaalse poliitiliste ideede
konkurentsi asendamine ülevalt alla käsuliinidega. Uued
sammud näitavad järjepanu, et
võim koondatakse Tallinnasse,
võim koondatakse ministeeriumidesse, ministeeriumid koondatakse ühe või kahe erakonna kätte – niimoodi, et kõik
ametnikud erakonnastatakse.
Sisuliselt luuakse midagi
väga sarnast sellega, mis oli
üheparteisüsteem. See tähendab, et inimesed tunnevad, et
neil ei ole võimalik mõjutada
seda, mis toimub, ja nende
käest ei küsita. Ei ole võimalik mõjutada ka valimistega.
Mingis mõttes on see nelja partei situatsioon ummikus. Näeme ju ka arutelu, et
kas valid või mitte, tulemus on
ikka sama. Siin ongi küsimus,
kuidas seda lahti muukida ja
kus on võti. See võti pole nende 17 inimese käes, kes harta kirjutasid. Selle pöördumise iva on, et võti tuleb koos
leida. 1

jatrükki – aga selline sõna
otseses mõttes koopiapaber!
Alandav. Juba idee kuulub
rubriiki „Kabinetis sündinud”.
Kas tõesti on see järjekordne
18-aastase riigiametniku särav
töösaavutus?
Oma tutvusringkonnas pettumust väjendades kuulsin, et
ka teistele on see olnud šokeeriv, kuni ühe meesterahva
suust tulnud sõnadeni „siis ei
tahagi ju rohkem lapsi teha”.
Ühed tuttavad olid pannud
pühapäevariided selga ja võtnud lapse piduriietes kaasa
– ning siis said sellise paberilipaka.
Riik võiks ka vanemate
arvamust mõne eksperimendi eel küsida.
Triinu Kaljuorg

Harta 12 on utreeritud ja sisaldab mitmeid populistlikke
ettepanekuid.
Hartas on lõike, millele
oleksin valmis alla kirjutama,
kuid seal on ka palju muud.
Tänast olukorda kirjeldav
osa on sõnastatud ülidramaatiliselt rein-raualikus stiilis:
demokraatia laguneb, võim
on müüdav. Minu hinnangul
ei ole meie riigil nii must lagi.
Ma mõistan harta koostajate muret, kuid ma ei näe nende
tekstis konkreetseid lahendusi.
Harta positiivne mõju on
kindlasti see, et võimulolijad said ühe järjekordse tõuke hakata rohkem suhtlema,
oma otsuseid paremini selgitama ja inimesi kaasama. 1
Ivo Rull
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HARTAST

ELEKTRIST

Tõin saatkonnast koju
pumppüssi ja panin
värava lukku.

Isegi Mubarak pidi ühel
hetkel rahva nõudmistele alluma.

USA DIPLOMAAT RONALD NEUMANN

SOTSIAALDEMOKRAATIDE JUHT SVEN MIK-

MEENUTAB TURVAMEETMEID JEEMENIS

SER VÕRDLEB EESTIT JA EGIPTUST (ERR)

Kindlasti ei tasu elektrimüüjaga lepingu sõlmimisel
kiirustada, samuti ei ole mõtet teha väga pikki lepinguid, sest keegi ei tea, mis tuleval aastal elektriturul
juhtuma hakkab.

Arvamus

TURVAMEETMETEST

EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIDU TALLINNA JA HARJUMAA BÜROO JUHT RAIMO JÕGEVA

EESTI vajab tulevikukonventi, kirjutab harta üks autoreid Juhan Kivirähk

M
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sotsioloog

õne aja eest
linastus kinos
Sõprus üheaegselt kaks
tähelepanuväärse pealkirjaga filmi: „Kõik mendid on
m*nnid” ja „Kõik muusikud
on kaabakad”. Peale nende
kahe kategoorilise sildistamise ripub juba pikka aega
vaikimisi meie avalikus õhustikus loosung „Kõik poliitikud on lurjused!”. Selle väite
paikapidavuses veendumiseks
pole tarvis isegi kinopileti ostmisega vaeva näha.
Kuid siiski... Tunnen päris
mitmeid poliitikuid ja võin
kinnitada, et nemad küll lurjuste moodi välja ei paista.
Sama arvamust väljendavad
paljud minu tuttavad nende
poliitikute kohta, keda nemad
isiklikult tunnevad. Aga kõik
need ülejäänud – seda küll,
ilma igasuguse kahtluseta!
Kui inimesed, kes poliitikaga tegelevad, on inimesed
nagu kõik teisedki, oma heade ja halbade külgedega, kuid
nende tegevusest sündiv poliitiline resultaat muutub rahvale järjest vastumeelsemaks, siis
peab olema midagi lahti süsteemiga, mis määrab viisi, kuidas kõik need toredad inimesed üheskoos poliitikat teevad. Olen veendunud, et ka
suur hulk poliitikuid tunneb
praegu ebamugavust mängu
pärast, mida valitsev poliitiline kultuur ja erakondlikud
mängureeglid neid mängima
sunnivad.
Kui parimate kavatsustega,
fair play’d austav pallimängija
satub platsile, kus aktsepteeritakse reegliteta mängu, siis on
tal kaks võimalust: kas kaotada või hakata võidu nimel koos
teistega reegleid rikkuma. Alles
siis, kui kriitiline mass mängijaid hakkab reegleid järgima ja
– mis peamine – ka kohtunik

Paljud poliitikud on
toredad inimesed.
Poliitika mängureeglid
rikuvad neid.
Kriitiline mass mängijaid peab hakkama
reegleid järgima ja
kohtunik vilistama.
ne ja muttatampimine on sündinud nende tegevuse või tegevusetuse tagajärjel.
Teised kriitikud aga pärivad muiates: kas siis pikaajaliste kogemustega targad poliitikud peavad tõesti kuulama
„iga köögitüdruku nõuandeid”? Ei, sugugi mitte. Pole
mõtet naeruvääristada üleskutset avalikku arvamust ja vabaühendusi rohkem arvestada.
Riigikogus 2005. aastal
heaks kiidetud arengustrateegiasse „Säästev Eesti 21” kirjutasid Eesti targemad pead
sisse palju seda, millest me
praegu nii valusalt puudust
tunneme. Selles dokumendis
kirjeldatud stsenaariumides ei
peetud õigeks jääda sotsiaalse
partnerluse kui osalusdemokraatia ideaalmudeli elluviimise juurde, vaid pakuti selle asemel välja süntees-stsenaarium
– Eesti kui teadmusühiskond.
Teadmuspõhine Eesti ei

tähenda, et poliitikat kavandades ja ellu viies peaks tingimata jõudma konsensusele iga
üksiku huvigrupiga – see võib
viia lõpututesse vaidlustesse.

Äratav kriis
Meil ei jagu selleks ei aega
ega poliitilist kultuuri. Kuid
nimetatud arengumudeli korral peetaks nõu nende ühiskonnaelu subjektidega, kes
valdavad otsuste tegemiseks
vajalikke teadmisi. Teadmusühiskonna ideaaliks on oma
arengut ratsionaalselt kavandav ja kavandatut kooskõlastatult realiseeriv ühiskond.
Strateegias „Säästev Eesti 21” pakuti välja rahvusliku
arenguvõrgustiku (RA) loomist, mis toimiks ühiskonna strateegilise enesejuhtimise instrumendina. Tegu oleks
erakondadevälise, poliitiliselt sõltumatu strateegilise
arengu planeerimise ühendusega – institutsiooniga, mis
töötaks välja pikaajalisi kavasid, ühitaks eri valdkondade
strateegiaid ja jälgiks nende
elluviimist. Võrgustikku kuuluksid nii riigiasutuste, erasektori, kodanikuühenduste
ja poliitiliste parteide kui ka
avalik-õiguslike asutuste (ülikoolid, teaduste akadeemia)
esindajad.
Strateegia autorid oletasid, et sellisele kvalitatiivsele
muutusele poliitilises kultuuris võib kaasa aidata ühiskond-

lik vapustus, n-ö äratav kriis.
Kriis tuli, kuid muudatust riigi
juhtimises ei järgnenud.
Tõsi, loodud on Arengufond. Ühiskondliku Leppe
sihtasutusest on tänaseks saanud Eesti koostöökoda. Kuid
need asutused on siiski jäänud suuresti asjadeks iseeneses, millel ei ole otsest ja olulist sidet erakondade ja riiklike
otsuste langetamise süsteemiga. Sarnaselt Säästva Eesti
arengustrateegiaga kuulatakse
nende asutuste esindajate jutt
riigikogu saalis küll ära, esitatakse võib-olla isegi mõni küsimus ja minnakse laiali – tegelikke tähtsaid otsuseid tegema. Kas mitte just sellepärast
ei räägi me täna ühelt poolt
alternatiivide puudumisest
ja teiselt poolt sellest, et riigi poliitiline süsteem on stagneerunud.
Selleks et praegust olukorda muuta, kodanike hääl riigis
selgelt kuuldavale tuua, oleks
vaja mingit kõrgema legitiimsusega otsustuskogu (tulevikukonventi, arengukonverentsi). Harta autorid ei ole
pretendeerinud kogu kodanikuühiskonna esindamisele,
rääkimata demokraatia kaaperdamisest. Uus poliitika
saab võimalikuks, kui ühiskonnas on tekkinud kriitiline
mass inimesi, kes sellist poliitikat vajalikuks peavad. Harta
12 ongi katse selle olemasolu
päevavalgele tuua. 1
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Sügis

Eile avaldas Eesti Päevaleht 17
ühiskonnategelase pöördumise
(sh Juhan Kivirähk, Marju Lauristin, Rein Raud, Marek Tamm,
Tõnu Viik jt), kes kirjutasid:
•• võimulolijad ei tunne enam
vajadust avalikkusest välja teha
•• võimu suhtlus avalikkusega
on muutunud monoloogiks
•• usalduse kadu erakondade
vastu on hakanud ohustama
kogu Eesti poliitilist süsteemi.
Allakirjutanud kutsusid inimesi hartale allkirju andma veebilehe www.harta12.ee kaudu.
Eile õhtul kell 18.30 oli hartale
alla kirjutanud 6128 inimest.

Kolm mõtet
Võimu suhtlus avalikkusega on muutunud
monoloogiks. See ei ole
demokraatia keel.
Enesekriitika, harjumus
aru anda ja tahe
vastutada on muutunud
haruldaseks.
Vale, pettus ja teesklus
võivad põlistuda ja
saada normiks ka
avalikkuse jaoks.

Tahad filme
kindla peale - telli!
Info ja tellimine:
tel 680 4444
eestifilm@epl.ee
eestifilm.epl.ee
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Juhan
Kivirähk

reeglitest kinnipidamist kontrollib ja vigu vilistab, võib
ausast mängust asja saada.
Just praegust poliitilist süsteemi muutma ja ausaid mängureegleid kehtestama kutsubki üles Harta 12. See ei
ole suunatud erakondade ja
poliitikute vastu, vaid vastupidi, mõeldud nende toetuseks,
kes on valmis tegema tõeliselt
demokraatlikku poliitikat.
Kuulen juba kõlamas vastuväiteid: ärge dramatiseerige üle
– Eestis on tegelikult asjad kõige paremas korras (või vähemalt paremini korras kui mitmel pool mujal) ja praegusele valitsusele ei ole tõepoolest
paremat alternatiivi. Kui aga
viimane väide peaks tõeks osutuma, on juba ainuüksi see piisavalt hirmutav ja tähendab
tõsist süüdistust pikka aega
võimul olnud erakondadele.
Alternatiivide hävitamine, teistsuguste arvamuste ignoreerimi-

Toimetaja: Külli-Riin Tigasson, tel: 680 4450, e-post: arvamus@epl.ee

Kes kaaperdas
demokraatia?
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Uudised

Küüt jättis
tähtsa info
enda teada
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Toimetaja: Maarja Pakats, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Korralagedus
PPA juht andis augustis
teist korda käsu Ida
prefektuuri probleemid
lahendada. Seda eirati.
Kärt Anvelt

kart.anvelt@epl.ee

Üks Tallinna probleemsemaid mürarohkeid piirkondi on Laagne tee ehk Lasnamäe kanal.

Foto: Martin Dremljuga

Linn otsib mürarikastele
aladele lahendusi
Linnaruum
Elanike kaebuste peale
üritatakse vähendada
lärmi raudteede ümbruses ja Lasnamäe kanalis.
Dannar Leitmaa

dannar.leitmaa@epl.ee

Loomelinnaku ja aktiivse asumiseltsi tegevus on vahetult
Balti jaama taha jäävat Telliskivi tänava piirkonda aastatetaguse ajaga võrreldes tundmatuseni muutnud. Siiski peavad
selle kandi elanikud pahatihti
taluma sealt läbi mineva rongiliikluse müra. Eriti tõsine on
vahetult raudtee äärde jäävate
majade olukord.
Tallinna keskkonnaamet
on lubanud valida piirkonna
keskkonnamüra vähendamise
tegevuskavva, millega kavatsetakse parandada kuue eriti tõsise probleemiga ala olukorda. „Amet valib välja piirkonnad, millele tegevuskavas
pööratakse enam tähelepanu
ja millised ka modelleeritakse,
kasutades selleks arvutiprogrammi,” selgitas keskkonnaameti juhataja asetäitja Relo
Ligi. „Modelleerimisega saab
hinnata nii olemasolevat müraolukorda kui ka erinevaid tulevikuversioone piirkonnas.”
Esialgu on välja valitud neli
piirkonda, mille hulka kuulub
ka Telliskivi kant. Ülejäänud
kolm on Ligi sõnul Laagna
tee (Lasnamäe kanal – toim),
Leete tänav ja Paldiski maantee viadukti ümbrus. Niisiis

peab hiljemalt juuniks valmivasse tegevuskavva jõudma
veel kaks piirkonda. Selleks
saavad ka elanikud ise avaldusi esitada.

Taluvuse piiri ületanud
Just seda tegidki Telliskivi piirkonna kolme ühistu elanikud.
„Vibratsioon ja mürafoon on
ületanud igasuguse talutavuse
piirid, sest suhtume mõistvalt
ehitustöödest tingitud mürasse, kuid ei saa leppida olukorraga, kus regulaarselt igal
öösel manööverdavad vedurid, komplekteeritakse kaubaronge tugeva helisignaali ja
müraga vahetult kinnistutega
piirneval raudteelõigul,” seisab linlaste avalduses. „Tekitatud müra tugevus on nii kõrge,
et vaatamata pakettakendele
on tugevasti häiritud või võimatu elanike uneaeg ja lisaks

Müra on nii tugev,
et elanike uni on
häiritud ja seintesse
tulevad praod.
on tekkinud majade seintesse
nii väljapoole kui ka sisse rohkelt pragusid.”
Eesti Raudtee keskkonnakaitse spetsialist Kai Peet
palus küll elanikele saadetud
vastuses tekkinud olukorra
pärast vabandust, kuid nentis ka, et mingeid muudatusi raudtee töösse ei plaanita. „Käesoleval ajal on lisaks

tavapärasele rongiliiklusele tegemisel ka raudtee kapitaalremonditööd Tallinna–
Paldiski suunal, millest tingituna toimub töörongide
manööverdamine,” sõnas
Peet. „Kuna reisijatevedu ja
remonditööd toimuvad päevasel ajal, on kaubarongide
ainuke võimalik liikumisaeg
öösiti,” lisas ta.
Üks võimalik lahendus
oleks probleemsete piirkondade juurde müratõkete ehitamine. „Modelleerimiseks välja valitavate kohtade puhul on

oluline, et asukohas oleks liikluskorralduslike vahenditega
müra vähendamise võimalusi või siis võimalik takistada
müra levikut tõketega,” ütles
linna keskkonnaameti esindaja Ligi.
Telliskivi tänava elanikud
soovivadki müratõket. „Omapoolse lahendina näeksime
müratõkke rajamist raudtee
Telliskivi tänava poolsesse serva, kui jätkub sama intensiivselt kaubatransiidi areng raudteetransporti kasutades,” seisab elanike palvekirjas. 1

Eesti Päevalehele laekus vihje,
et sisekontroll juhtis ka augusti lõpus politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Raivo Küüdi tähelepanu sellele, et
Ida prefektuuris on hoolimata
tema varem antud käsust asjad
endiselt korda ajamata. See on
oluline asjaolu, mida Küüt ei
ole oma senistes ütlustes kordagi maininud.
„Sisekontroll on mulle Alvar Ottokari üleviimise
küsimust meelde tuletanud
ühel korral augusti lõpus.
Siis küsisin ka Ida prefektilt,
miks Ottokari üleviimise küsimus on lahendamata ja kuidas
leitakse lahendus,” tunnistas
Küüt nüüd pärast Eesti Päevalehe küsimust seda, mille ta
skandaali puhkedes avalikkusele ütlemata jättis.
Ühtlasi juhtis Küüt tähelepanu sellele, et PPA-s on aastas
üle 180 distsiplinaarmenetluse, millest igaühes tuleb teha
otsus, ja peadirektorina annab
tema korraldused nende täitmiseks. „Ma pean loomulikuks, et saan kogu meeskonda usaldada, ja lähtun sellest,
et need otsused ka täidetakse,” lisas ta.

Tallinna suurim probleem on
autoliikluse tekitatud müra
Kevadel avalikustatud Tallinna mürakaardilt näeb, et kõige
rohkem segab elanikke pealinna autoliikluse müra. 50–70-detsibelline müra on umbes sama
vali kui inimeste vestlus. Enamik Tallinna elanikke elab päevasel ajal sellega võrdses või
suuremas automüras. Kuulmist hakkab kahjustama krooniline kokkupuude enam kui 80
dB müraga.
Piirkonnas, kus autod tekitavad vähemalt 55 dB müra, elab
üle 270 000 tallinlase. Raudteeliiklus- ja tööstusmüras elab vastavalt 6000 ja 8600 elanikku. Öösiti ületab automüra ettenähtud piiri 204 000 tallinlase kodudes.

Mürakaardilt selgub, et kõige täbaram on olukord lärmiga suurte liiklusmagistraalide
– Endla tänav, Tartu maantee,
Narva maantee, Sõpruse puiestee, Pärnu maantee ja Liivalaia
tänav – äärsetes majades. Kuna
sealsed hooned on ka võrdlemisi kõrged, siis see suurendab
omakorda müra all kannatajate arvu.
Lennukimüra probleemi seevastu ei ole. „Kuna umbes pooled õhkutõusud toimuvad ida
suunas või toimub maandumine ida poolt, siis pikaaegse
müra poolt mõjutatud inimeste ja eluhoonete arv on väike,”
seisab mürakaardi seletuskirjas.

End süüdi ei tunne
Nii Alus kui ka Küüt on esitanud tagasiastumispalve, kuid
probleemi tekitaja Ottokar on
küll madalamale kohale viidud, aga töötab ikka politseis.
Aldis Alus tunnistas möödunud nädalal Eesti Päevalehele, et Ottokar ei tunne
ennast süüdi. Just tema käsul
kasutasid patrullipolitseinikud nelja kuu jooksul teadlikult taatlemata mõõteriista
ja kirjutasid liiklusrikkumiste
protokollidesse andmed, nagu
oleks kiiruse mõõtmiseks kasutatud teist, mootorrattale paigaldatud radarit.
Kuigi keegi 180 inimesest
polnud oma kiiruseületamist
vaidlustanud, pidas Küüt
esmaseks nad rehabiliteerida. „Me ei saa mitte kuidagi
lubada seadusrikkumist politsei enda poolt,” rõhutas ta. 1

Hukkus Estonian
Airi ekspiloot
Õnnetus

MÜRAKAART

Paraku vedas meeskond eesotsas Ida prefekti Aldis Aluse
ja Ida prefektuuri korrakaitsebüroo juhi Tarmo Tammistega oma peadirektorit alt, jättes täitmata tema kaks korda
antud korraldused. Nimelt
andis Küüt juba kaheksa kuud
tagasi Alusele käsu probleem
lahendada ja nagu nüüd selgus, tuletas seda augusti lõpus
uuesti meelde. Alus oli saadud
ülesanded omakorda delegeerinud Tammistele. Ottokar viidi teisele tööle arestimajja aga
alles siis, kui probleemid eelmisel nädalal avalikkuse ette
jõudsid.

Riia lähedal teisipäeva pärastlõunal alla kukkunud väikelennukis hukkunud piloot oli
hiljuti Estonian Airist poolte
kokkuleppel lahkunud lennundusdirektor, tipp-piloot
Maido Veebel. Estonian Air
avaldas kaastunnet Veebeli
lähedastele.
„Estonian Airi töötajad ja
juhtkond langetavad leinas
pea, et mälestada oma endist
kolleegi ja lennukikaptenit
Maido Veebelit ja on neil rasketel hetkedel mõtteis hukkunu pereliikmetega, kõigi tema
sõprade ja lähedastega. Maido
oli väga hea kolleeg ja suurepärane inimene. Ta töötas lennunduses alates 1985. aastast,
sellest Estonian Airis 1996. aastast 2012. aasta suveni,” teatas firma.
Lennuk kukkus Lätis alla
piloodieksami käigus, lisaks
lennuinstruktor Maido Veebelile hukkus ka eksamit andnud

Moskvast pärit Vene kodakondsusega 1982. aastal sündinud lennuõpilane.
Läti tsiviillennunduse agentuuri direktori Maris Gorod
covsi sõnul oli lennuk peaaegu
uus ja ilmaolud olid lendamiseks ideaalilähedased. Lennuk
kukkus alla järsu nurga all ja
selle esiosa põrkas vastu maad.
Sama õhusõidukiga sooritas
samal hommikul edukalt eksami üks teine õpilane ja siis ei
olnud mingeid märke lennuki võimalikust rikkest.
Lennukooli Tekara juhatuse liikme Ruslans Usarovsi
sõnul on talle laias laastus selge, miks tragöödia aset leidis.
„Neljasaja viiekümne meetri
kõrgusel täidab õpilane kohustusliku ülesande mootori üles
ütlemisega. See on väga ohtlik. Tavaliselt sooritatakse see
kaks korda kõrgemal kõrgusel. Võimalik, et õpilane tegi
midagi valesti ja eksamineerija ei jõudnud olukorda päästa,” selgitas ta. 1 Delfi

Eksperiment

rein.sikk@epl.ee

Eestis on riigikantselei infoühiskonna nõuniku Siim
Sikkuti sõnul 290 000 inimest, kes ei kasuta internetti. Neile tutvustavad uuest
aastast avanevat elektriturgu
ja aitavad kõikide pakettide
seast õiget valida infotelefonid. Kujutan ette, et olen üks
neist pea 300 000 inimesest.
Taustaks tean, et mu tuttava
pensionäri keskmine kuuarve
on kümne euro ringis. Küsin
müüjailt, kui palju peaksin
uuel aastal maksma, kui valin
nende paketi.
Selle asemel et saaksin telefonitsi elektripakettide pakkumisi, tutvun hoopis närvihaige
Beethoveniga, saan teada, kuidas sotsiaaltöötaja peaks suutma mulle paketti valida, ja et
internetita on paketi valimiseks abi saamise võimalused
nulliligidased.

10.46–10.55: lahke Vaike
Elektrituru infotelefoni otsas
on Vaike. Ei oska pakettide
kohta infot anda. On lahkesti nõus müüjate telefoninumbreid ette lugema. Äkitselt teatab, et saab ikkagi veidi järele
vaadata, ja küsib: kui suur on
mu aastane elektritarbimine?
No ma ei tea kilovatte. Miks
peaksin? Kas poest piima ostja
peab teadma, palju kulub selleks loomasööta, kui suur on
transpordikulu? Ei pea. Tean,
et maksan kümme eurot kuus.
Vaike arvutab, et kuukulu
on umbes 150 kilovatti ja kõige soodsamad paketid peaks
andma Eesti Energia ja 220
Energia.
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Rein Sikk

Toimetaja: Maarja Pakats, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Enam kui tund telefonikõnesid näitas hoolimatust, vastajate harimatust
ja jättis küsija segadusse.

Lõpuks arvutab ta kokku, et
uuest aastast hakkaksin maksma 21–22 eurot. Aga miks te
seda kõike paberile ei pane,
võrdlusi inimestele välja ei
saada, küsin. Vaike ohkab:
ei jõua. Hinnad muutuvat
iga päev.

11.15–11.25: tubli entusiast
Eesti Energia infotelefoni
otsas on käisest termineid
puistav entusiast. Palun soovitust. „Ei oska, peate ise valima. Meile kõik ka ju uus,” vastab ta entusiasmi vaibudes.
Räägin kümneeurosest kuumaksest. Saan viimaks teada,
et ju mu kuutarbimine on 50
kilovati ringis (varem väideti
150, mäletate). Ja et kuumakse
tuleks 11–12 eurot (varem ju
väideti 21–22, mäletate).
Kui ma lepingut ei sõlmi,
hakkan maksma börsihinna
järgi. Kui suur see on, küsin.
Vaadake internetist, kõlab
vastuseks.
11.42–11.48: selge Ksenja
Elektrumi ehk Latvenergo
infotelefon. Ksenja on ääretult selge ja konkreetse jutuga. Ütleb, et väiketarbijale
sobivad nii Pereklõpsu kui ka
Säästuklõpsu pakett. Kui valin
Pereklõpsu, on edaspidi arve
13 eurot. Internetita inimesel pole vaja teeninduspunkti
minna, leping saadetakse koju.

rägastikus, neil on neid vaid
üks. Vastaja vuristab „börsihind ja marginaal”, teeb mu
kümneeurose jutu peale kiire
arvutuse, millest jõuan kirja
panna, et üks viiendik on neli
koma kaheksa ja on
viis koma kaks baashinnaks pluss võrSelle peale, et kogu krempel gutasud.
Saan teada: mu
inimkeelsesse teksti panna,
tarbimine on umbes
pole keegi vist mõelnud.
sada kilovatti ja
umbes kolmteist
Nii lihtne ongi. Kui ma teak- eurot on vastus uue arve suusin, mis katsumused veel ees ruse kohta.
ootavad, tuleks Ksenjale kohe
12.45–12.50: elu kodulehel
tänutäheks musi anda.
220 Energia daam teatab, et
11.56–12.02: üks gaasipakett kogu nende elu käib koduEesti Gaas annab teada, et lehe kaudu. Äkki kutsuksin
pole vaja ekselda pakettide koju arvutiga sotsiaaltöötaja,
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Illustratsioon: Ott Vallik

kes asja selgeks teeks? Kindlasti aitavad raamatukogude
internetipunktid, seal on spetsialistid, kuulen.
Palun ikkagi paketisoovitust. Teiselt poolt soovitakse, et ma kilovatid välja
otsiksin. Siis arvutatakse, et
ju on kuutarbimine umbes
20 (varasemad siis 50, 100 ja
150). „Aga meil ei ole võimalik
kilovattideta arvutada,” saan
lõpuks teada.

13.17–13.36: kiire Beethoven
„Võ pozvonili v otdel obsluživanii klientov…” teatab naisterahvas, siis sama eesti keeles.
Ei olegi naisterahvas, hoopis
robot VKG Energia telefoni
otsas. Palub oodata, mängib
Beethoveni „Kuupaistesonaa-

ti”, mis katkeb iga paarikümne
sekundi tagant, et lasta kõlada hüüdel: „Võ pozvonili…”
Muusika on tavaesitusest kaks
korda kiirem. Kahekümne
minuti järel ühendus katkeb.

14.59–15.04: Imatra ei vasta
„Teie kõnele vastatakse esimesel võimalusel,” teatab Imatra
Elektri infotelefon. Heliseb
viis minutit, seejärel helin katkeb. Minu võimalust küsimusi esitada ei tulegi.
Kurb kokkuvõte
Elektrimüüjad, kui Elektrum
välja arvata, internetita inimestest ei hooli. Kui klienditeenindaja tahakski hoolida,
siis puuduvad tal teadmised,
kuidas abistada mõisteta-

vate arvutuste, mitte hüüdlausetega.
Majandusministeerium saadab praegu laiali
610 000-eksemplarise tiraažiga voldikut, millest saab teada müüjate telefoninumbreid, mitte pakettide võrdlusandmeid. Selle peale, et kogu
krempel inimkeelsesse teksti
panna ja tavamõistusele hoomatavate arvutustega varustada, pole keegi vist mõelnud. 1

Täna Delfis:
Kuidas elasid
riigikogulased üle
unetu öö?
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Otseülekanded Moskvast

KINODES COCA-COLA PLAZA, EKRAAN JA ASTRI

Uudised

Internetita ajakirjaniku kurb
seiklus elektripakettide rägastikus

7

LISAINFO: WWW.FORUMCINEMAS.EE/BALLETT

Uudised

Foto: Martin Dremljuga
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Ansip tunnustas
portreefilmides
osalenud
parteikaaslasi

Riigikogu pidas eelarve
takistamise nimel öise
mammutistungi

Seisukoht
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Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Öötöö. Kõigile neile, kes on

murelikult pealt vaadanud, kuidas riigikogu täiskogu istungid
aeg-ajalt vaid mõned minutid
kestavad, peaks siirast rõõmu
valmistama eile alanud mammutistung, kus Keskerakonna
fraktsioon püüdis venitamis-

taktikaga takistada riigieelarve teise lugemise lõppu.
Viidates koalitsiooni soovimatusele arutada opositsiooni
ettepanekuid, ütles fraktsiooni
esimees Kadri Simson, et „selline stagneerunud olukord
sunnib meid kasutusele võt-

ma kõige äärmuslikuma parlamentaarse võimaluse: istungi venitamise taktika”.
Keskfraktsioon alustas venitamistaktikat juba teisipäeval,
esitades istungi alguses eelnõude esitajatele ohtralt arupärimisi. Nii näiteks venis ka

sotsiaaldemokraatide algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu arutlus 2,5-tunniseks. Kui aga juba
riigieelarve arutlus pihta hakkas, nõudsid keskerakondlased
iga oma 96 parandusettepaneku hääletamist. Enne hääleta-

mist sooviti iga kord kümneminutilist vaheaega.
Viimati venis riigieelarve
arutlus ööistungiks kaks aastat
tagasi, kui 127 muudatusettepaneku hääletamiseks läks kokku
vaja kolme istungit ja umbkaudu 22 tundi. Lauri Tankler

Peaminister Andrus Ansip tunnustas integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie
Inimesed (MISA) rahastatud
portreefilmides osalenud parteikaaslasi, kes leidsid selleks
oma tiheda töö kõrvalt aega.
„Ma ei ole veendunud selles, et raha on väärkasutatud.
Fakt, et riigikogu liikmest Jüri
Jaansonist on tehtud film, ei
pea ilmtingimata tähendama
seda, et vahendeid on väärkasutatud,” märkis Ansip.
Ta lisas, et endise sportlase
puhul on tegu inimesega, kellest ilma filmitagi tahavad inimesed eeskuju võtta.
„Ärgem tehkem järeldust, et filmide näol on tegemist mingite propagandafilmidega,” rõhutas Ansip.
„Ma tunnustan Jüri Jaansoni selle eest, et ta võttis vaevaks oma suhtumist ellu jagada väga paljude inimestega.
Tunnustan neid inimesi, kes
on selleks aja oma pingelisest
ajabüdžetist leidnud.”
Ansip nentis, et pole ühtegi
kõnealust filmi näinud. „Seetõttu ei võta ma ka õigust öelda, kas raha on kasutatud sihipäraselt või mitte. Ka minu
õiglustunne eeldanuks, et see
filmitavate erakondlik kuuluvus poleks olnud mitte nii ühekülgne, nagu ta välja kukkus,”
lausus Ansip. 1 ERR
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USA KINDRALIL TELEFONISEKS MEILI TEEL

Euroiidu 2012. ja 2013. aasta
eelarve kokkuleppimine luhtus eile, sest kaheksa liikmesriiki pole nõus maksma Euroopa
Komisjoni juurde küsitud üheksat miljardit eurot. EPL

USA Afganistani vägede ülemat
kindral John Allenit ootab kaitseministeeriumi sisejuurdlus „sobimatu suhtlemise” eest Jill Kelleyga (pildil). Kelley on CIA endise juhi David Petraeuse – kelle

abieluväline afäär tuli hiljuti ilmsiks – lähedane perekonnasõber.
Kaks USA ametnikku rääkisid Fox
Newsile, et Alleni kontakt Kelleyga kujutas endast „telefoniseksi
e-posti teel”. Delfi

Kaivo Kopli

kaivo.kopli@epl.ee

Kui NATO peasekretär Anders
Fogh Rasmussen postitas oma
Facebooki lehele videoläkituse, milles ta kõneles edusammudest Afganistanis, ei osanud ta ilmselt uneski näha,
milline möll läheb lahti: eilse seisuga oli tema postitusel
üle 600 kommentaari ja enam
kui 300 „meeldimist” ja neid
muudkui lisandus.
Ei, Rasmussen ei öelnud
midagi rabavat ei Afganistani
ega NATO kohta. Rabas hoopis see, kes nii innukalt tema
lehekülge külastasid: need ei
olnud NATO maade kodanikud ega afgaanid, vaid grusiinid, kes läksid õige pea üle
gruusia keelele ja kirjale, mis
Rasmussenile küllap vaid
visuaalset elamust sai pakkuda.
Tõsi küll, põhjuse andis Rasmussen siiski ise, kuigi teises
kohas ja teisel teemal. Nimelt
ütles ta esmaspäeval, et on „erakordselt mures” valimistejärgsete arengusuundade ja poliitiliste vastaste hiljutiste vahistamiste pärast, osutades otseselt
Gruusia endise kaitse- ja siseministri Batšo Ahhalaia arreteerimisele, kellega koos peeti
eelmisel nädalal kinni ka pea-

Prantsuse president saab
lõpuks majanduskriisist aru
Kannapööre
Vaid kuue kuuga on Prantsusmaa värske presidendi, sotsialist François Hollande’i populaarsusnäitajad kukkunud 20
punkti võrra ja kõiguvad praegu vaevu 40 protsendi peal.
Rahulolematust suurendab
tõsiasi, et Hollande’i valimislubaduste elluviimine – maksutõusud rikastele ja ettevõtetele, miinimumpalga tõstmine
jne – ei näi kuidagi riigi probleeme lahendavat.
Esmaspäeva hilisõhtul
andis Hollande oma ametiaja
esimese suure pressikonverentsi, kus pidi paratamatult vastama majandusküsimustele.
Sellest, et sotsialistist president hakkab aru saama, milline lõhe on ideoloogiast kantud
valimislubaduste ja majandusliku reaalsuse vahel, andis märku juba tema sissejuhatus.
„Praegu ei loe minu silmis
reiting, vaid Prantsusmaa olukord viie aasta pärast. Tahan,
et mind hinnataks – kui see

aeg kätte jõuab – tööhõive ja vaja nii eelarvedefitsiidi piiramajanduskasvu näitajate jär- mist kui ka riigi võlakoorma
gi,” märkis Hollande.
vähendamist. Samas lubab ta
Pärast seda ei ole imekspan- maksusoodustusi töökohti
dav, et Hollande kaitses oma loovatele ettevõtetele. See ettevärsket kannapööret, käibe- panek näib paljudele vaatlejamaksu tõstmist 20 protsendi- tele imeliku sammuna presile. Seda küll mööndustega: dendilt, kes on äsja ettevõtete
käibemaksutõus tuleks 2014. otsest maksukoormust kõvasaastal ja säästaks prantslaste- ti kergitanud. 1 Raimo Poom
le olulisi teenindusasutusi, näiteks restorane.
Igasugune jutt käibemaksu tõstmisest on P r a n t suse vasakpoolsete jaoks
pühaduseteotus.
Oma valimiskampaania ajal naeruvääristas
Hollande just sellise
lubaduse tõttu toonast vastaskandidaati Nicolas Sarkozyd.
Muidugi ei kogunud
Hollande sellise teatega oma leeris poolehoidu ja ka parempoolsed
ironiseerisid tema tuulelipu-poliitika üle kõvasti. Hollande näitas ajakirjanikele, mis
Hollande märkis, et on suunas ta nüüd liigub.

15.11.2012–9.01.2013
Peaminister Ivanišvili käis EL-i ja NATO peakorteris end ja oma
Foto: AFP/Scanpix
valitsuse poliitikat tutvustamas.

ulatuslikku poliitilist vendetat, see on täiesti selge,” kuulutas vastasleeri esindaja uuele
valitsusparteile osutades.
Rasmusseni üsna jõuline
avaldus tuli ajal, mil Gruusia peaminister Bidzina Ivanišvili alustas oma
esimest välisvisiiti, mis nii EL-i- kui
Barroso nõudmine: „Tuleb
ka NATO-püüdluste jätkumise kinnivältida valikulise õigusetamiseks kavandati
mõistmise olukordi.”
Brüsselisse. Saakašvili liitlastel ei kulustaabi ülem ja veel üks kõrge nud muidugi hetkegi, et kuusõjaväelane. „Gruusia justiits- lutada vahistamised poliitiliste
süsteem peab küll need asjad repressioonide alguseks. Ja kes
klaarima, kuid muidugi on teab, vahest on omajagu tõtt
tähtis, et selliseid protsesse ei ka Ivanišvili toetajate väidetes,
õõnestataks poliitilise sekkumi- et Saakašvilil ja tema lojalistidel on Brüsselis – nii Euroopa
sega,” ütles Rasmussen.
Komisjonis kui ka NATO-s –
Üleskutse: jagage võimu
käsi sees arusaamiste ja mee„Ärge kuulake Miša märatse- leolude mõjutamiseks.
Kohtumistel komisjoni
mist,” manitses üks kommentaator Rasmusseni Faceboo- presidendi José Manuel Barkis, viidates president Mihheil roso ja EL-i presidendi HerSaakašvilile, kes need vahis- man Van Rompuyga kinnitas
tamised hukka mõistis. „Tul- Ivanišvili igati, et tema valitge kohale ja vaadake ise järe- suse prioriteet on integratle. Te kaitsete eeldatavaid kur- sioon EL-i ja NATO-ga ja et
valitsus annab endast parima,
jategijaid.”
„Gruusia Unistus alustas et Gruusia järgiks ja kaitseks

inimõigusi ning süvendaks
demokraatiat. Kuid Barroso manitses, et demokraatia
on midagi enamat kui valimised. „Tuleb vältida valikulise õigusemõistmise olukordi, sest need võivad kahjustada riigi imagot välismaal ja
nõrgendada õigusriiki,” ütles
Barroso. Van Rompuy aga
kutsus Gruusia liidreid jagama võimu konstruktiivselt selle aasta jooksul, mil Saakašvili
veel presidendina jätkab. „Ma
rõhutan peaministri ja presidendi jätkuva efektiivse suhtlemise tähtsust kohabitatsiooni perioodil,” märkis ta.
Paistab aga, et Saakašvili siiski ei riskinud võimalusega, et rivaal äkki suudabki
Brüsseli ära rääkida. Seepärast
tegi president huvitava käigu
ja lendas ka ise samaks ajaks
kohale. Esmalt küll kasutas
ta ära NATO parlamentaarse
assamblee kohtumise Prahas,
kus kohtus Rasmusseniga ja
kus too oma suurt murelikkust
väljendava avalduse tegigi. Siis
aga lendas Saakašvili Brüsselisse, kus kohtus nagu Ivanišviligi Van Rompuyga ja ka europarlamendi presidendiga. 1

Toeta oma kodukoha lastehaiglat
või haigla lasteosakonda!
Haiglate soove saad vaadata
www.selver.eu

AIDATA ON LIHTNE:
Osta Selveri kassast
kampaaniašokolaad ja toeta
0,50 euroga oma kodukoha lastehaiglat
Anname igalt Sinu ostusummalt
0,0064 eurot Sinu kodukoha lastehaiglale
Jäta oma annetus Selverites
asuvatesse korjanduslaegastesse
Ostes Kalevi Mesikäpa, Tetley või Sensodyne’i tooteid, toetad 5 sendiga oma kodukoha lastehaiglat!

Foto: AFP/Scanpix

Bidzina Ivanišvili esimene
välisvisiit pidi näitama
senise välispoliitilise
kursi jätkumist.

„Mina ei ole arst,” teatas Medvedev ja lisas: „Ta on elus ja terve,
jumal tänatud, temaga on kõik
hästi. Igaühel meist on mingeid
väikseid hädasid, mida tuleb
ravida.” Delfi
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Poliitika

Kolmapäeval Soomes visiidil viibinud Venemaa peaminister
Dmitri Medvedev kommenteeris muu hulgas ka viimase aja
kuulujutte president Vladimir
Putini tervise kohta.

Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: v-uudised@epl.ee

Grusiinide kodune
võimuvõitlus jõudis
lõpuks Brüsselisse

9

MEDVEDEV SOOMES: PUTIN ON ELUS JA TERVE

Välismaa

EL-I EELARVE KRAAVIS

10

Majandus

70

kulutused valgustusele

9,7
töötus vähenes

eurot aastas kulutatakse valgustusele Eesti kodudes keskmiselt,
kirjutas Eesti Energia oma blogis. Täielikult on säästupirnidele üle läinud vaid 15 protsenti
majapidamisi. Delfi

Suur soov saada spaa juhiks
protsenti oli statistikaameti andmeil tänavu kolmanda kvartali töötuse määr. Aastavõrdluses
kasvas hõive 1,1 protsenti. Sealjuures vähenes pikaajaliste töötute arv. Delfi

Pärnus spaahotelli pidava AS-i
Taastusravikeskus Estonia nõukogu esimees Virve Pichen
ütles, et ettevõtte juhatuse liikme konkursile laekus üle 60
avalduse. Picheni sõnul oli aval-

dusi üle ootuste palju. Konkursi võitja loodetakse välja selgitada detsembrikuu esimeses pooles. Ettevõtte omanik on Pärnu
linnavalitsus. Mullu oli ettevõtte
kasum 237 334 eurot. EPL
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Toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: majandus@epl.ee

Elamislubade müük
toob Lätile head tulu
Programm

Teised riigid

Eestlased nägid elamislubade äris ohtu, kuid
lätlased hakkasid sellega
majandust ergutama.

Läti pakub EL-i
odavaimat „vaba”
elamisluba

Andres Reimer

•• Elamisluba 150 000-euro-

andres.reimer@epl.ee

se Riia korteri soetamise eest
paistab teiste Euroopa riikide
kõrval lahke pakkumisena, kirjutab Euromag.ru.
•• Tänu päikeselistele randadele buumi ajal head kinnisvaraäri ajanud Hispaania
kaalub elamisloa andmist
neile kolmandate riikide elanikele, kes soetavad 250 000
eurot maksva majapidamise.
Eelmisel aastal kulutasid
venelased Hispaanias kinnisvarale üle ühe miljardi euro.
Nad ostsid ligi 5000 objekti, keskmise maksumusega
240 000 eurot.
•• Varem 350 000-eurose ostu
eest elamisloa andnud Küpros
on nüüd tõstnud hinna 500 000
euroni. Elamislubadega teeb
äri ka Bulgaaria.

Läti kinnisvaramüüjad teenisid kahe aasta jooksul elamisloa omandanud rohkem
kui 2400 välismaalaselt üle
240 miljoni euro. Enamjaolt
on tegemist Euroopas odavat
kinnisvara jahtinud Venemaa
kodanikega.
Mitmest Riia hotellist võib
muu reklaammaterjali kõrvalt
leida vandeadvokaat Mārtiņš
Bunkusi voldiku „Läti elamisluba – aken Euroopasse”.
Reklaamtekst selgitab, et igal
soovijal, kes ostab Riias või
selle ümbruses 143 000 euro
või provintsis 70 000 euro eest
kinnisvara, on õigus saada viis
aastat kehtiv ajutine Läti elamisluba.

316 miljonit eurot
„Riia ümbruses, näiteks Jūrmalas ostavad kinnisvara peamiselt venelased, odavama hinnaga provintsides hiinlased,”
ütles Bunkus. „Venemaa miljardärid Lätisse ja Eestisse ei
tule: nemad lähevad Londonisse. Meile tulevad lihtsalt väga
rikkad inimesed. Venemaal
valitseb praegu selline mood.”
Bunkus rõhutas, et kõik
Läti inimesed oskavad vene
keelt. Tema sõnutsi on ka selliseid investoreid, kes soovivad end Lätis kindlustada
Venemaa võimaliku poliitilise ebastabiilsuse vastu, kuid
nad on vähemuses. Läti ajutisele elamisloale annab lisaväärtust vabadus Schengeni ruumis ringi liikuda. Kuid lätlaste
riikliku programmiga ühinemise peamine motiiv peitub
kinnisvaraturu eripäras.

Riia hotellidest võib leida selliseid ajutise elamisloa taotlemise
reklaamvoldikuid.
Foto: Vallo Kruuser

„Meid huvitab Euroopa
majanduskriisi tõttu odavnenud kinnisvara, milles näeme
võimalust investeerida kui
ärist tagasitõmbumise järel
vajalikku pensionisambasse,”
ütles Eesti Päevalehele anonüümsust soovinud jõukas
Venemaa kodanik. „Euroopas
maksavad praegu samaväärsed
majad ja korterid palju vähem
kui Venemaal.”
Läti valitsus käivitas 2010.
aasta juulis programmi, millega jagatakse ajutisi elamislube peale kinnisvara soeta-

jate ka ettevõtete asutajatele
ja isikutele, kes finantseerivad Läti krediidiasutusi ligi
286 000-eurose summaga.
Sellest ajast peale on välismaalased toonud Läti rahvamajandusse kokku 316 miljonit eurot. Pankadesse on paigutatud üle 80 miljoni euro,
kõige vähem aga ettevõtlusse
– umbes kolm miljonit eurot.
Vaadeldud aja jooksul esitas
elamisloa saamiseks avalduse 1512 investorit koos perekonnaliikmetega, kokku laekus 3538 avaldust.

probleem

Eesti süsteem soodustab korruptsiooni
Eestis saab ajutise elamisloa
täiesti seaduslikult raha eest:
tuleb investeerida äriühingu tegevusse vähemalt 65 000
eurot, füüsilisest isikust ettevõtjana aga palju vähem, 16
000 eurot.
Mullu elamislubadega hangeldamisega skandaali põhjustanud IRL-i poliitikud Nikolai

Stelmach ja Indrek Raudne kasutasid neid seaduslikke võimalusi,
kuid leidsid teenimise šansi asjaolust, et Eesti valitsus piirab elamislubade andmist.
Näiteks tänavu võib ettevõtluseks väljastada kõigest 85 elamisluba ja kokku 504 elamisluba. Selline piirang võimaldas vahendajatel küsida venelastelt rohkem kui

120 taotluse läbi surumiseks iga
taotluse eest 3500 eurot. Eestis
elamislubade andmisele kehtestatud piirang tundub statistikaameti andmetega kõrvutades
veider. Nimelt tuli mullu Venemaalt Eestisse 1200 inimest,
mida on kaks korda rohkem kui
aasta varem ja rohkem kui Soomest tulijaid, keda oli 1149.

Elamislubade äri mõjust
annab tunnistust asjaolu, et
Läti Delfi andmeil tuli selle
aja jooksul Läti majandusse kokku 1700 investorilt 497
miljonit eurot välisinvesteeringuid. Niisiis võib elamislubade eest saadud raha moodustada üle 60 protsendi meie lõunanaabri välisinvesteeringute
portfellist.

Enamik on tööealised
Skeptikute arvates pole elamislubade programm nii palju uusi investoreid toonud,
sest paljud Venemaa kodanikud, kellel oli juba Lätis kinnisvara, võisid oma lähedastele alalise elamisloa saamiseks
teha perekonnaliikmete vahelisi tehinguid.
Ligi 80 protsenti Läti elamisloa ostnud välismaalasi
on pärit Venemaalt ja Ukrainast. Enamik neist – 52 protsenti – on kõige tööjõulisemas eas, 30–45-aastased.
Kolmandik välismaalasi on
45–60-aastased.
Ligi veerand Venemaalt tulnuid tegutseb transpordi, tervishoiu või loomingulisel alal.
Viiendiku puhul on tegemist
finantsistidega, sama palju on
kaubandustegelasi, kümnendik on koduperenaised. Tootmisega ja juriidiliste konsultatsioonidega tegeleb samuti
kümnendik. 1

Q-Hausi tegevjuht Reino Soots (paremal) annab meeskonnaga
pärast kolimist uuele büroole viimast lihvi.
Foto: Rauno Volmar

Ettevõtted otsivad
Tallinna kesklinnast
eemal asuvaid äripindu
Trend
Kuigi Tallinna kesk- ja südalinn jääb kaupluste ja söögikohtade meelisasukohaks veel
pikaks ajaks ja ei ole vaja karta, et linnakeskus hääbub, on
siiski järjest enam ettevõtteid
ja asutusi, kes viivad oma tööruumid kesklinnast välja. Seda
enam, et kesklinnaga piirnevates linnaosades kerkib ärikeskusi, mis meelitavad soodsamate rendihindade ja mugavate parkimistingimustega.
„Ettevõtted on hakanud
mõistma, et oluline ei ole asuda südalinnas, vaid tähtsamal
kohal on mugav töökeskkond
ja kuluefektiivsus, mida äärelinna büroohooned kõik ka
pakuvad,” rääkis Technopolis
Ülemiste müügidirektor Marko Madismäe. „Täituvus Ülemiste City ärilinnakus läheneb
juba sajale protsendile ja oluline roll on selles endistel südalinna büroodel.”
Tammsaare ärikeskuse aren-

daja Kaamos kinnisvara projektijuht Louis Lillemaa märkis samuti, et juba paar aastat
on liigutud kesklinnast välja.
„Lisaks soodsamale üüritasemele on suur osakaal ka avaramatel parkimisvõimalustel.”

Pääseb paremini ligi
Äsja linnasüdamest veelgi
kaugemale, Lasnamäe
ärikeskusesse kolinud
ehitusmaterjalide tootja
Q-Hausi müügijuht Stina Eigi
ütles, et kolimise põhjus oli
ruumipuudus ja eelmise omaniku soov rendihinda tõsta. „Siin
on nüüd meil parajalt ruumi ja
kliendid pääsevad samuti paremini ligi,” kinnitas Eigi.
Kolida ei ole otsustanud
mitte ainult ettevõtted, vaid
ka riigiasutused: järgmise aasta lõpuks viib maksu- ja tolliamet praegu kaheksas eri
kohas töötavad ametnikud
Ülemistele, kus hõivatakse
11 000 ruutmeetrit pinda. 1
Ann-Marii Nergi

Kitli-performance avab triennaali

Homme kell 17 avatakse Tartu
kunstimuuseumi kunstikabinetis uus näitus „Muuseumi valik
2012. Anna Hõbemäe”. Sarjas
„Muuseumi valik” pööratakse
tähelepanu värskele andele. EPL

Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäituse avamisele eelneb ETDM-is 23. novembril Marit
Ilisoni performance „70 puuvillast kitlit”, mis tegeleb väärtuste ja infomüra temaatikaga. Ava-

Sadolini preemiat püüavad Viir, Estna ja Kuimet

performance’il kannavad 70 naist
käsitsi värvitud erivärvilisi kitleid.
„70 puuvillast kitlit” jäävad
muuseumi trepigaleriisse näitusena kuni triennaali lõpuni, 3.
veebruarini. EPL

Sadolini kunstipreemia on
vanim erakapitalil põhinev
kunstipreemia Eestis, mida
antakse Eesti noorele kunstnikule alates 1996. aastast. 2012.
aasta preemiale valis žürii kan-

dideerima Sigrid Viiri, Merike
Estna ja Paul Kuimeti. Preemiafond on 6000 eurot: laureaadiks valitud kunstnikule 5000 ja
nominentidele 500. Võitja selgub 21. detsembril. EPL

Eesti Päevalehe filmiklassika jätkusarjas on viis
televisioonile tehtud
tippfilmi.
Andres Laasik
andresl@epl.ee

Eesti filmiklassika sarjas on
kõige sagedasem esilinastuse
päev 1. jaanuar. Aasta esimesel päeval rahva ette jõudnud
filmid pärinevad Eesti Telefilmilt. Tegemist on Eesti Telefilmi algusaegadest pärit traditsiooniga teha vaadatavuse seisukohalt hea 1. jaanuari jaoks
üks tore mängufilm.
Puhkepäeval 1. jaanuaril
rahva ette tulekuga on seotud
29. detsembril müügile tulevad
filmid „Ühe suve akvarellid”
ja „Võlg”, aga ka 19. jaanuaril plaadile saav „Noor pensionär”. Omal kombel on uusaastaga seotud „Näitleja Joller”,
sest esialgu oli tegemist just
sel ajal eetrisse antud telelavastusega, mis aasta hiljem
filmiks tehti. Ei ole teada, kas
Vladimir Karassev-Orgussaare „Lindpriid” oli mõeldud
1. jaanuaril näitamiseks, selle
asemel jõudis teos 1971. aastal hoopis keelatuna riiulile.
Seda näidati ligi kaks aastakümmet hiljem pärast tsensuuri kadumist.

Kõik filmid restaureeritakse
Rahvusringhäälingu filmiarhiivi toimetaja Kadri Kanter
kinnitas, et kõik Eesti Telefilmi egiidi all klassikasarja jõudvad teosed restaureeritakse, nii
et kvaliteedi mõttes on filmid
plaadil korralikud. „Nende filmide koopiad on needsamad,
mis on käinud korduvalt eetris, nad on projektoris kannatada saanud,” ütles Kanter algse materjali kohta.

eesti film 100

Filmiklassika
sari II
•• 17. november „Viini

„Ühe suve akvarellid” tõid teleriekraanile suured näitlejad, nagu Albina Kausi. 

Kui Tallinnfilmi
mängufilme ja aniBulgaarias peetud meditsiimafilme restaureeritakse kampaania
nifilmide festivalil sai „Mekorras jaokaupa,
hed ei nuta” kuldmedali.
siis Eesti Telefilmi
toodangut taastatakse pidevalt. Selle põhjus
on pärandi kasutamine. „Me
peame tagama, et film oleks
eetris kvaliteetne. Et publikul poleks ütlemist,” selgitas Kanter.
Aastas jõutakse korda teha
kaheksa tundi väärt vana filmi-

pärandit. „Kui sama tempoga
jätkata, jagub tööd 312,5 aastaks,” viskas Kanter nalja.

Joller ja ümberkorraldused
1960. aastal valminud „Näitleja Joller”, meie esimene televisiooni jaoks tehtud mängufilm,
on samuti Eesti Telefilmi firmamärgi all turustatav kaup. See
on aga veidi eksitav, sest Eesti
Telefilm loodi alles 1965. aastal, samal aastal, kui Tallinna
televisioonistuudio korraldati ümber Eesti Televisiooniks.

Sügava kujundikeelega ehtekunstnik
sai Roman Tavasti preemia
Tunnustus
Eesti rahvuskultuuri fondi
Roman Tavasti allfondi halduskogu valis tänavuseks
stipendiaadiks Eesti kunstiakadeemia ehtekunsti eriala magistritudengi Katrin
Kosenkraniuse. Kosenkranius eristus teistest nominentidest nii uuendusliku tehno-

loogilise lähenemise kui ka
sügavuti mineva kujundikeele poolest. Oma prossis sarjast nimega „Maskid” oli ta
kasutanud punast ja kollast
585 prooviga kulda, kus tavapäraste jootmiste asemel on
kasutatud hoopis punktkeevitust. See töö on Kosenkraniuse mõttemaailma korrastatud konsentraadiks väärisma-

terjalides: tavaliselt
töötab noor kunstnik julgelt ruumi ja
skulpturaalsete vormidega, kartmata seejuures suurte ja mütoloogiliste teemade
raskepärasust. Kuid ka selles
pihku mahtuvas rauast varrega maskis oli tema varasemale loomingule iseloomulikku
segadusse ajavat seletamatust,

Foto: Eesti Telefilm

Stuudio juhiks sai operaatorina tegutsenud Ülo Raudmägi,
kes sai endale kummalise tiitli: peatoimetaja-ülem. Stuudio ülesehitamine jäi Endel
Haasmaa ülesandeks. Stuudio juhid vaheldusid, nagu asutustes ikka. Telefilmi jäi siiski
ka üks vana tegija ja niiditõmbaja. Nimelt oli aastatel 1969–
1986 stuudio muusikatoimetaja helilooja Ülo Vinter, kes olles
klassikasarja jõudnud filmide
„Mehed ei nuta”, „Noor pensionär” ja „Siin me oleme” heli-

se mask
senkraniu
repro
Katrin Ko

Rituaalid, mille
jaoks need ehted on
loodud, ei luba end
lihtsalt tõlgendada.

mis jäi kummitama ja tekitas küsimusi. Rituaalid, mille jaoks need ehted on loodud, ei luba end lihtsalt tõlgendada, inimeseks olemise
sõlmed on neisse kavalalt sisse põimitud.
Teiste kandidaatide hulgas leidsid äramärkimist Mih-

postmark”
•• 24. november „Indrek”
•• 1. detsember „Detsembrikuumus”
•• 8. november „Libahunt”
•• 15. detsember „Ristumine
peateega”
•• 22. detsember „Keskea
rõõmud”
•• 29. detsember „Ühe suve
akvarellid”, „Võlg”
•• 5. jaanuar „Klass”
•• 12. jaanuar „Põrgupõhja
uus Vanapagan”
•• 1 9 . j a a n u a r „ N o o r
pensionär”
•• 26. jaanuar „Ma pole
turist, ma elan siin”
•• 2. veebruar „Lindpriid”
•• 9. veebruar „Jan Uuspõld
läheb Tartusse”
•• 16. veebruar „Näitleja Joller”

kel Kaarma ehete peenus ja
töömahukus, Merilin Tõnis
oja kujundlik ootamatus
ja empaatiline kandjakesksus ning Annika Kedelauki komplekti seeriatoodetavust arvestav lakoonilisus
ja kujundlik mõistetavus.
Roman Tavasti nimelist stipendiumi on välja antud 1998. aastast. Tuhandeeurose stipendiumi eesmärk on elavdada loomingulist mõtet märgikunsti
vallas ja motiveerida ehtekunstnikke kujundama tootmiseks sobivaid ehteid. 1
Tanel Veenre
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looja, kasutas oma funktsionääri võimu Sulev Nõmmiku loomingu läbisurumiseks Eesti
Telefilmis.
Eesti Telefilmi edukusest
räägivad ka rohked auhinnad,
mis saavutati telefilmifestivalidel, kus raudse eesriide siinpoolsed televisioonid üksteisele oma loomingut tutvustasid. Pea igal aastal tuli mõni
auhind, „Ühe suve akvarellid” sai auhindu koguni mitmelt festivalilt. Mõni auhind
oli hästi teraselt antud. Kui
Bulgaarias Varnas peeti 1971.
aastal meditsiinifilmide festivali, siis pälvis suure kuldmedali Sulev Nõmmiku „Mehed
ei nuta”. Eesti Telefilmi osati
hinnata ka piiri taga. 1

Filmisari

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Eesti Telefilm kinkis rahvale uue
aasta saabumise puhul esilinastusi
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Kultuur

Anna Hõbemäe Tartus
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Gripp jõuab
peatselt ka
Eestisse
Gripp
Tavaliselt algab hooajalisse grippi haigestumine
novembris ja jõuab
haripunkti veebruaris.
Kaire Talviste

kaire.talviste@epl.ee

Terviseameti epidemioloogianõuniku Kuulo Kutsari sõnul
ringlevad juba septembrist elanike seas viirused, mille näol
pole siiski tegu gripiga. Need
on paragripi-, adeno-, respiratoor-süntsütiaalne, rino- ja
mõned muud viirused, mis
põhjustavad enamiku ägedate ülemiste hingamisteede
nakkuseid.
Gripi puhul on tegu aga
ohtliku ja tõsise ülemiste hingamisteede viirushaigusega,
mida esineb hooajalises ja epideemilises vormis. „Gripiviiruse iseloomulikuks omaduseks
on see, et pärast ringlemist
paljude inimeste organismis
muudab ta ühe hooaja jooksul oma ehitust ning järgmisel
sügisel ründab meid uus gripiviirus, mille vastu meil enam
immuunsust ei ole,” selgitab
Kuulo Kutsar. Seetõttu oleme

igal sügisel taas uuele sesoonsele gripiviirusele vastuvõtlikud. „Vaktsiinitootjad teevad
uuel aastal vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni
(WHO) soovitusele uue vaktsiini. See jõuab tavaliselt müügile hiljemalt septembri alguses või septembri esimesel poolel, sest hooajaline gripp algab
oktoobrist ja lõpeb aprilliga,”
selgitab Kutsar.

Gripi haigustunnused
Gripiviirused levivad inimeselt
inimesele köhides ja aevastades, samuti mitmesuguste esemete ja pindade kaudu (sööginõud, pinnad kaubandus-

Tüsistused tekivad
eeskätt väikelastel
ja üle 65 aasta
vanustel inimestel.
keskustes, ühissõidukeis jne).
Gripiviirused lenduvad õhu
kaudu haigest ligi kahe meetri
kaugusele, seepärast levib haigus eriti agaralt massiürituste ja koosolekute ajal. Kutsari sõnul püsivad gripiviirused

eluvõimelistena kõvadel pindadel 24–48 tundi, poorsetel
materjalidel (riidel, paberil)
8–12 tundi ja viirusega saastunud kätel kuni viis minutit
või kuni kolm tundi.
Nakatumisest kuni haigusnähtude ilmumiseni kulub gripi puhul üks kuni kolm päeva. Esimeseks tunnuseks on
haiguse äkiline ja kiire algus.
„Kõige tõenäolisem erinevus
gripi ja mittegripi vahel on
grippi nakatumisel järsku tekkiv kõrge palavik, tugev nõrkus, pea- ja lihasvalu, intensiivne köha – nohu ei pruugi
algul ilmuda, kuid hiljem see
tekib. Mida raskem on gripi
kulg, seda hiljem nohu tekib,”
ütleb Kutsar.
Väikelastel võivad lisanduda oksendamine ja kõhulahtisus. Täiskasvanutel esineb
seda tüüpilise gripi puhul
harva. Sageli võib gripi korral avalduda vaid palavik. Kui
lapsel on palavik tõusnud
38,5 °C-ni, soovitab Kutsar kindlasti konsulteerida
perearstiga ja mitte hakata
last oma kahtlaste oskustega
ravima. Täiskasvanu, kellel on
tõusnud palavik 38,5–39 °C-ni
või kõrgemale, ei peaks para-

– teie kaitsejõud
Kuidas saabus sügis sel aastal?
Pargis jalge all puulehtede vaip, hommikune härmatis närbunud murul,
oranžid kõrvitsad kapi peal…
Või tuli sügis koos haigustega? Lapsed on kaks päeva koolis ja nädal
kodus? Erinevad pulbrid, tabletid või
ninapihustid saavad ajapikku teile
harjumuseks? Kuidas end kaitsta sellise sügise eest?
Teie organismi kaitsekilp on immuunsus. Kui see on tugev, ei tee teile kahju
mitte ükski mikroskoopiline ründaja.

Need, kes saavad aru sellest põhimõttest, võtavad juba kümme aastat sügist vastu täies relvastuses - kasutades
Citrosepti.

Citrosept Organic on
greipfruudi seemnete ekstrakt.
See on apteekides pakutavatest
ekstraktidest kõige suurema
bioflavonoidide sisaldusega:
800 mg/100 ml.
Bioflavonoidid on aktiivsed ained,
mis sisalduvad greipfruudi seemnetes
ja kaitsevad seda bakterite, viiruste ja

seente eest. Sattudes inimese organismi,
vabastavad nad kaitsejõu, tõtates immuunsusele appi nagu kaitsevägi.
Citrosept Organicu tootmisel kasutatakse biogreipfruute, mis on kasvatatud sertifitseeritud kasvatustes. See on
garantiiks, et valmis toode ei sisalda
põllumajanduskemikaalide lisandeid
– nitraate, pestitsiide ja herbitsiide. Samuti ei põhjusta see kõrvaltoimeid ega
sõltuvuse teket ja on ohutu imikutele
ning rasedatele. Citroseptil on nüüd
meeldiv, mahe maitse, seda võib lihtsalt veega lahjendada.

Nautige sügist koos Citrosept Organicuga!

Võtke 15 tilka
Citrosept Organicut
3 korda päevas ning
biogreipfruutide jõud
on sel sügisel teie
teenistuses!

Täiendav info: www.citrosept.net
Küsige Citrosept Organicut apteekidest üle Eesti.

Foto: Rauno Volmar

•• Esmajärjekorras tuleks

vaktsineerida
•• kuue kuu kuni viie aasta
vanused lapsed;
•• 65-aastased ja vanemad;
•• krooniliste haigustega inimesed (hingamiselundite haigused, südame-, neeru-, maksa-, närvihaigused,
verehaigused ja ainevahetushaigused);
•• immuunpuudulikkusega
inimesed, sealhulgas immuunsüsteemi talitlust pärssivat ravi
saavad ja HIV-positiivsed;
•• rasedad, kelle raseduse 2.
või 3. trimester langeb grippi
haigestumise sagenemise või
epideemia perioodi;
•• hoolekandekodudes elavad
patsiendid;
•• liigtüsedad;
•• tervishoiutöötajad ja hoolekandeasutuste töötajad,
kes suhtlevad patsientidega
iga päev;
•• kodus väikesi lapsi hoidvad või vanu inimesi põetavad inimesed.
•• Täiskasvanud on nakkusohtlikud juba üks päev enne
haigusnähtude ilmumist ja
pärast seda veel kuni viis päeva, lapsed 7–10 päeva pärast
haigusnähtude tekkimist.
•• Mida väiksem laps, seda
kauem on ta nakkusohtlik.
•• Kindlasti peaks konsulteerima perearstiga või küsima nõu
perearsti infotelefonilt 1220.
Allikas: Kuulo Kutsar

Piisav uneaeg
Kalorite vähendamine ja füüsilise aktiivsuse osakaalu suurendamine ei ole kaalu alandamise ja tervisliku kaalu
hoidmise ainsad tegurid. Teadustööd viitavad üha enam piisava uneaja tähtsusele. Ajakirjas Canadian Medical Association Journal ilmunud artiklis
näidatakse, et ebapiisav uneaeg mõjutab kehakaalu vähemasti kahel eri viisil. Need
inimesed, kes ei saa piisavalt
magada, kipuvad öösiti rohkem sööma. See õõnestab kaalu alandamise või säilitamise
püüdeid.
Väsimus omakorda toimib
aga ka nende hormoonide
tasemele, mis aitavad kehal
reguleerida näljatunnet. Lühikese uneajaga inimesi iseloomustab üldjoontes suurem näljatunne ja kalorite kärpimine

Teadustööd viitavad üha
enam piisava uneaja
tähtsusele.
Foto: Istockphoto

nende dieedis suurendab näljatunnet veelgi. Ülekaal ja
rasvumine on komplekssed
protsessid ja nendele lähenemine eeldab paljude erinevate aspektidega arvestamist. 1

Suuõõnebakterid ja
kõhunäärmevähk
Bakterid ja vähk
Kõhunäärmevähk on üks halvima prognoosiga vähivorme, mille varajane avastamine on väga keerukas. Ainuüksi Ameerikas nõuab see haigus
igal aastal umbes 40 000 inimese elu, seejuures enamik patsiente sureb juba esimese diagnoosijärgse poolaasta jooksul.
Ajakirjas Gut avaldatud Ameerika teadlaste uurimuse kohaselt esineb suuõõnebakterite
antikehade ja kõhunäärmevähiriski vahel oluline seos. See

kinnitab ideed, et näiliselt nii
kauged meditsiinilised seisundid on omavahel seotud.
Uurides enam kui 800 täiskasvanud inimese vereproove, õnnestus tõestada, et
periodontiidiga seotud ühe
nakkuslikuma bakteritüve Porphyromonas gingivalis antikehade kõrge tase seostub kõhunäärmevähi kahekordistunud
riskiga. Seose taga valitsev täpne füsioloogiline mehhanism
nõuab edasisi uuringuid. 1
Uudiseid vahendas filosoofiadoktor Katrin Sak

Väsimus ja kurnatus
– igasügisene nuhtlus
Millest tekib väsimus?

kolaadi, zenšenni, energiajooke jm. Nad toimivad ergutavalt tänu B-Kompleks
Väsimus on organismipoolne kaitse. Et inimene enesest viimast sellele, et innustavad organismi kasutama rohkem energiavarusid. Letsitiin:
välja ei pigistaks, hakkab keha end kaitsma. Paljudel juhtudel on Kui aga organismil on varusid niigi napilt, võib selliste ainete tarviAnnab energiat
väsimus seotud pideva stressiga, üleliigse kehakaaluga, suitseta- tamine kasu asemel kahju tuua.
Suurendab vaimset töövõimet
mise, alkoholi tarbimisega ja muidugi ebaratsionaalse toitumisega.

Kuidas väsimusega võidelda?
Leidke aega puhkuseks. Vaadake üle ka oma toitumisharjumused.
Sööge vähemalt kolm korda päevas, võimalusel vitamiinirikast ja
vähem töödeldud toitu. Aju tööks on eriti vajalikud B-grupi vitamiinid, mis aitavad muuta süsivesikud vaimsele tööle vajaminevaks glükoosiks. Lisaks on ajule vajalik toitainena letsitiini, mida
nimetatakse ka „targaks rasvaks”.
Paraku ei ole alati aega tervislikult toituda ja puhata. Teisalt, intensiivse töö puhul ei piisa alati toidust saadavatest vitamiinidest, et
kaitsta end väsimuse eest. Oleks vaja lisaenergiat.
Jõudu andvate ainetena kasutatakse tihti kohvi, teed, kakaod, šo-

B-Kompleks letsitiin –
väsimuse vitamiin!

Üks hea ja toimiv lahendus väsimusega võitlemises on
B-Kompleks Letsitiin kapslid, mis sisaldavad B-grupi vitamiine, looduslikku letsitiini, küüslaugupulbrit ja magneesiumi.
Tänu nendele komponentidele paraneb mälu, keskendumisvõime
ja emotsionaalne tasakaal.
Tõhusaima toime saamiseks on koostisained koondatud ühte
kapslisse õiges vahekorras, arvestades organismi vajadusi.
B-Kompleks Letsitiini tuleb võtta 1 kapsel päevas pärast hommikusööki kuu aega järjest. Sõltuvalt enesetundest võib kapsleid
kasutada ka pikema kuurina.

B-Kompleks Letsitiin kapslid on müügil apteekides.
Tootja: Kwizda Pharma GmbH, Austria. Esindaja Eestis: OÜ KBM Pharma, Tähtvere 4, 51007 Tartu.

www.bkompleks.net
Tel +372 733 8080

Parandab mälu ja
keskendumisvõimet
Vähendab stressi tekkevõimalust
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Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar.

Grippi saab ennetada
Gripi ennetamine algab vaktsineerimisest, mis ei kuulu aga
Eestis immuniseerimiskavasse. Seega peab inimene ise selle kinni maksma. Gripi vaktsiini toimel loodud immuunsus kaitseb ainult gripi-, mitte
aga muude hingamisteede
ägedate viirusnakkuste eest.
Ent nii nagu pole ükski
vaktsiin ja ravim 100% efektiivne, ei ole seda ka gripivaktsiin. Vaktsiini efektiivsuse
määrab kindlaks gripivaktsiini tootja kliiniliste katsetega.
Tootjate andmetel on efektiivsus 70–90%. Juhul kui inimene on juba haige, siis ei pea
teda enam vaktsineerima. Haiguse läbipõdemisel tekivad
organismis gripiviiruse vastased kaitsekehad, mis kaitsevad inimest hooaja lõpuni.

riskigrupid

Uni mängib kaalu
alandamisel rolli
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Toimetaja: Vilve Torn, tel: 680 4400, e-post: vilve.torn@epl.ee

Gripi ennetamine
algab vaktsineerimisest, aga see tuleb
endal kinni maksta.

Vaktsineerimise vastunäidustuseks on äge palavikuline
haigus, samuti see, kui eelmise vaktsiiniannuse manustamisel tekkis inimesel allergiline reaktsioon või kui inimene
on ülitundlik gripi vaktsiini
mõne komponendi suhtes. Ei
vaktsineerita ka munaallergiaga inimesi, sest gripivaktsiin
sisaldab üliväikeses koguses
kanamuna valku. 1

Tervis

nemist ootama üle kolme päeva, vaid võtma samuti perearstiga ühendust ja talitama
tema soovituste järgi.
Tüsistused tekivad eeskätt väikelastel ja üle 65 aasta vanustel. Need võivad tekkida ka noorematel, kroonilisi haigusi põdevatel inimestel.
„Gripi toimel võivad ägeneda kroonilised protsessid,
näiteks krooniline neerupõletik. Kõige halvem ja sageli tekkiv tüsistus on kopsupõletik, kuid gripiviirus võib
kahjustada kõiki organsüsteeme, näiteks ajukelmeid ja
südant, ning lõppeda surmaga,” hoiatab Kutsar. Gripihooajal grippi põdenud inimeste seas tuleb ette surmajuhte siiski suhteliselt harva
ja eeskätt gripitüsistuste riskirühma inimestel.

Reklaam
Eesti Päevaleht | neljapäev, 15. november 2012

Aastavahetus
spaahotellis Laine!

Prillid!
Läätsed!
Päikeseprillid!
Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus
Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad ja eripakkumised.
TALLINN
Pärnu mnt 10
telefon 627 0110
E-mail: parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
telefon: 733 3938
E-mail: tartu@eagle-vision.ee

Endla 12
telefon 662 1150
E-mail: endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
telefon: 731 5638
E-mail: lounakeskus@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare
kaubanduskeskuse 1. korrusel)
telefon 665 9105
E-mail: rocca@eagle-vision.ee
RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
telefon 326 0500
E-mail: rakvere@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
telefon 445 1900
E-mail: parnu@eagle-vision.ee
Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
telefon 445 5979
E-mail: kaubamajakas@eagle-vision.ee

www.eagle-vision.ee

miljonit eurot läks maksma
Stockholmi külje alla kerkinud

Londoni olümpiamängude piletit jäi müümata. Kõige rohkem
oli nende hulgas jalgpallimängude pääsmeid: koguni 213 000.

See-eest omaniku leidis 10,99
miljonit piletit. Paraolümpiamängudel jäi üle 55 000 pääset. Lord
Deighton korralduskomiteest
kinnitas, et 76,3% kõigist olümpia ja 91% paraolümpia piletitest
müüdi Suurbritannias. EPL

KALEV/CRAMO KAOTAS
BC Kalev/Cramo võõrustas eile
Saku suurhallis Leedu Pasvalyse
Pieno zvaigzdesi. Kumbki polnud Balti liigas sel hooajal veel
vääratanud. Kalev/Cramo kaotas tulemusega 73 : 79. EPL

ARVAMUS

EOK peasekretäriks
kandideerimisele mõtlevad Peeter Tishler, Riho
Soonik ja Marek Kaleta.

Töökuulutus

EPL-i sporditoimetus
sport@epl.ee

Üleeile kuulutas Eesti olümpiakomitee välja konkursi peasekretäri kohale. Tingimustes
ei nõuta kandidaadilt spordivaldkonna juhtimise kogemust, mis võib potentsiaalsete
huviliste ringi kõvasti laiendada. Meie aga küsisime spordijuhtimisega sina peal olevatelt meestelt, kas nad on otsustanud peasekretäri töö nimel
võitlusse asuda või mitte.
Kergejõustikku ja Audentese spordiklubi juhtinud Peeter Tishler, suusatamist vedanud Jüri Järv, korvpalli ja jäähokit edendanud Riho Soonik
ja Audentese spordikooli suunanud Marek Kaleta kinnitasid, et nad on tööle mõelnud.
„Mingeid samme astunud
või ettevalmistusi ma teinud
ei ole, kuid ausalt öeldes selline mõte on peast läbi käinud küll,” kinnitas Tishler,
kes valiti äsja ka EOK esindajate kogusse.
Tishleri sõnul ei üllata teda
fakt, et konkursitingimustes ei
nõuta spordijuhtimiskogemust.
„Peasekretär peab olema hea
suhtleja, spordisõbralik ja laialdaste huvidega. Selleks et juhtida suurt spordiorganisatsiooni,
ei pea teadma kõrgushüppetehnikat,” muigas Tishler, lisades,
et talle endale näib, et ta vastab
nõutud kriteeriumidele.

Soonikule väljakutse
Tishleril on tõepoolest nii suur
tutvusringkond kui ka ulatuslikud sidemed eri valdkondades. Näiteks tema vend Veiko
Tishler, kellega koos ta on korraldanud rahvusvahelisi võistlusi, kuulub Äripäeva andmetel viiesaja Eesti rikkama inimese sekka. Samuti on Peeter
Tishleril kolmeaastane koostöökogemus EOK presidendi Neinar Seliga, kellega koos
ta juhtis aastatuhandevahetusel kergejõustikuliitu.
Tishleriga sarnaselt mõtleb kandideerimisele pikka
aega Eesti korvpalli- ja jäähokielu juhtinud Riho Soonik. „Enda sees olen sellele
võimalusele tõesti mõelnud,
kuigi minu jaoks on üsna üllatav, et spordialast juhtimiskogemust ei nõutud,” rääkis Soo-

Ootame värskeid
ideid ja energiat

Jaak Raie

Riho Soonik

Ametikoht:
Eesti olümpiakomitee peasekretär
Mida eeldatakse:
Kõrgharidust
Juhtimiskogemust
Võõrkeelteoskust
Finants- ja turundusvaldkonnas
orienteerumist

Neinar Seli
Madis Kallas

Keio Kuhi

Kandideerimise tähtaeg on hiljemalt
14.12. 2012.

Marek Kaleta

Peale avalduse tuleb saata meiliaadressile
neinar@eok.ee ka 3–5 lehekülje pikkune essee
EOK juhtivast rollist ja arengust Eesti spordi
edendamisel ning kõrgharidust ja isikut
tõendavate dokumentide koopiad.

Jüri Järv
nik. „Ühelt poolt saan aru, et
uuendusi on vaja ja vanameelsed ideed tuleb välja vahetada,
kuid teisalt jällegi on olulised
ka need tähised, mis on juba
spordimaastikul ellu viidud,”
lausus Soonik, lisades naerdes,
et tema jaoks on ilmselt kõige suurem väljakutse kirjutada kolme- kuni viieleheküljeline essee.
Ajakirjanduses on aga korduvalt peetud senise peasekretäri Toomas Tõnise mantlipärijaks augustis Audentese spor-

Peeter Tishler

Henn Vallimäe
pole nende genereerimise juures olnud ja minu teada EOK
juhid ka mitte,” sõnas Kaleta.
Tere tennisekeskuses arendusjuhina töötav endine odaviskeäss lisas, et tal on kuu aega
otsustada, kas kandideerida
või mitte. „Mul on ka praegu
tore amet,” tõdes ta. Ometi
tunnistas Kaleta, et andis juba
noorukina südame spordile.

Järv sobib ka
„EOK president Seli ütles
hästi, et peasekretäri ametikoht pakub unikaalse võimaluse
Peeter Tishler
hobi ja töö ühenEOK esindajate kogu liige
damiseks,” lausus
Et juhtida suurt spordiorgaKaleta. „Audentese
spordikooli juhina
nisatsiooni, ei pea teadma
töötamise kogemus
kõrgushüppetehnikat.
on väärtuslik juhul,
kui osutun valituks,
dikooli direktori ameti maha ise hindan seda kõrgelt,” ütles
pannud Marek Kaletat. „Ma Kaleta. „Aga nagu konkursitinei tea, kuidas need jutud teki- gimustes rõhutati, pole sporvad ja kes neid räägib, ma ise ditundmine esmatähtis. Nii

juhtimises, turunduses kui ka
finantsküsimustes on minust
kindlasti kogenumaid inimesi.”
Endine suusaliidu peasekretär, praegune Totalisaatori
turundusjuht Jüri Järv tunnistas, et pole kandideerimisele tegelikult veel mõelnud.
„Ainult teoreetiliselt: see võiks
olla töö, millega saan hakkama. Aga otseselt pole mõelnud, et esitan oma nime,”
sõnas ta. „Spordivaldkonna
juhtimine on jube keeruline. Paljud arvavad, et mis see
siis ära ei ole, lähen sinna ja
teen ära, aga tegelikkuses on
nüansid, millega pead arvestama.” Järve sõnul on olümpiakomitees peasekretäril ilmselt
rohkem abilisi, kuid tavalises
spordialaliidus tuleb peasekretäril pahatihti täita mitut rolli.
„Pead olema finantsjuht, müügijuht, personalijuht, jurist ja
võib-olla midagi veel. Kogu
see kompetents peab sul ole-

EOK president

Avaliku konkursi eesmärk on
muuta spordivaldkond avatumaks ja suurendada seeläbi ka
peasekretäri mandaati.
EOK peasekretäri ametikoht on unikaalne eneseteostuse võimalus spordihingega
võimekale juhile, viis oma hobi
tööga ühendada. Avaliku konkursi kaudu loome võimaluse
tuua spordivaldkonna juurde
värskeid ideid ja energiat, seepärast ei eelda me kandidaadilt ka varasemat spordivaldkonna juhtimise kogemust,
kuid mõistagi ei välista me ka
selle olemasolu.
Uus peasekretär peab
jagama oma aja võrdselt nii
tipp- kui ka harrastusspordi,
nii finants- kui ka turundustöö, nii organisatsioonisisese
kui ka -välise suhtluse vahel,
laiendama spordi kandepinda ja tagama stabiilsuse valdkonna rahastamisel.
Üldised eesmärgid on kõrged: viimastel aastatel peamiselt eurorahade toel kerkinud spordirajatised tuleb täita
harrastajatega ja tippspordis
peab looma eeldused medalite tekkeks.

MÄNGUST VÄLJAS

Raie, Vallimäe ja Kuhi ei
kavatse kandideerida
Spordiringkondades on pakutud, et EOK peasekretäriks on
sobiv kandidaat ka aastatel
2002–2007 Tallinna spordi- ja
noorsooameti juhina töötanud
Jaak Raie.
Eesti Rahvusringhäälingu
juhatuse liige Raie tunnistas,
et sport on talle hingelähedane, kuid võimaliku peasekretäri töö tegemise mõtted liikusid ta peas aastaid tagasi. „Praegune töö pakub mulle hulgaliselt rikastavat kogemust,” ütles Raie ja kinnitas, et
ei kavatse EOK peasekretäriks
kandideerida.
Samuti ei võta konkursist
osa presidendiks pürginud

Madis Kallas, kelle hinnangul
näeb tema EOK-d teistsuguse
organisatsioonina kui vastvalitud juhid.
Veel on läbi käinud ka korvpalli rahvuskoondise juhi Keio
Kuhi ja Tartu ülikooli Pärnu kolledži juhi Henn Vallimäe nimi,
kuid mõlemad kinnitasid, et
nemad peasekretäri töö pärast
ei võitle.
„Arvan, et sinna on paremaid kandidaate, mul on piisavalt väljakutseid. Usun ja loodan, et korvpallis saab veel palju ära teha,” selgitas Kuhi. Sama
kinnitas ka Vallimäe, keda seob
ülikooliga leping järgmise aasta 1. juulini.
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Valimised

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: sport@epl.ee

Olümpiakomitee peasekretäri
amet paelub mitmeid spordijuhte
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Sport

300

264 000

uus jalgpallistaadion Friends
Arena. Staadionile pääseb rahvusvahelisi jalgpallimatše vaatama 51 060 inimest ja koduliigamängudele 54 329 pealtvaatajat. Eile pidasid Rootsi ja Inglismaa staadioni avamängu. EPL
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Sport

Uus põlvkond on
kasvab peale

Eesti Päevaleht | neljapäev, 15. november 2012

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel: 680 4400, e-post: sport@epl.ee

Kommentaar
Marko Lelov

FC Flora peatreener

Jalgpallikoondis tegi
korraliku esituse, sellised
sõprusmängud annavad
enesekindlust ja kogemusi noortele.
Võrreldes Omaani mänguga oli mängupilt oluliselt
parem ja sellel on ka kindel
põhjus. Esiteks jõuti Omaani
üsna vähe aega enne mängu ja
meeskond ei jõudnud aklimatiseeruda. Tänaseks (eilseks –
toim) mänguks oli meeskond
jõudnud kliimaga rohkem harjuda. Aga selgelt avaldas mõju
ka see, et paljud põhimängijad
olid kohale jõudnud, selle võrra oli meeskond enesekindlam.
Araabia Ühendemiraadid
mängisid hea mängu, kuigi

TULEMUS
Araabia Ühendemiraadid – Eesti 2 : 1 (1 : 1)
Väravad: 31. pen. Hamdan Al
Kamali, 70. Ali Ahmed Mabkhout – 45. Jarmo Ahjupera

natuke kõikuvalt. Vahepeal
lasid nad tempot alla: näiteks
nad alustasid luuravalt, ja
see oli meie seisukohalt väga
hea, me saime kohe oma mängu käima ja hakkasime ülevalt pressima. Teisel poolajal
panid nad aga väga palju juurde. Seetõttu ei tõusnud ka Eesti vahetused hästi esile. Meil
tuli ju põhijõudu vahetustest
sisse, nii Tarmo Kink kui ka
Ats Purje andsid meeskonnale küll juurde, aga samal ajal
lisas ka vastane kvaliteeti.
Põhimeeskonnale on lisa
peale kasvamas. Näiteks Sergei Mošnikov on alati olnud
kaval mängija, selline, kes
otsib palli, mängib söödumängu. Seekord olid nad Kostja
Vassiljeviga koos keskväljal
ja vahepeal ei saanud arugi,
kumb on kumb. Nii et Mošnikov on kindlasti väga palju
edasi arenenud. Samuti Gert
Kams, kes on tuntud kui meeletu võitleja, kes teeb palju ka
musta tööd. Tema töötas ka
tänases (eilses – toim) mängus meeletult, tekitas palju
olukordi.
Igatahes on selge, et pallureid kasvab peale, neile on
vaja ainult mänguaega anda.
Koondisse on raske pääseda,
aga sellepärast ongi hea, et on
selliseid sõprusmänge. Paa-

Tõe hetk:
kas Eesti saab
EM-i õiguse

ri–kolme aasta pärast
ootab koondist ilmselt
niikuinii ees põlvkonnavahetus. Väga hea, et
Tarmo Rüütli annab
noortele mängijatele
praegu seda mänguaega ja julgeb selliseid vahetusi teha. 1

Võrkpall

Kirja pannud Aet
Süvari

Jarmo
Ahjupera lõi
Eesti ainsa
värava,
võiduks
sellest kahjuks
ei piisanud.
Foto: Taavi Arus

Euroopa võrkpalli konföderatsiooni (CEV) juhatus
valib täna 2015. aasta EM-i
korraldaja, tulemused avalikustatakse laupäeval. Viimase verstapostina esitlevad enne
hääletust oma pakkumisi nii
Eesti–Soome kui ka Bulgaaria–Itaalia ühiskandidatuurid
ja juhatuse liikmed kuulavad
ära CEV-i asepresidendi Philip Berbeni kandidaatriikide
külastamise käigus koostatud
raporti. Pärast seda teevad 17
juhatuse liiget oma valiku.
Hääletus on salajane ja tulemusi näeb vaid CEV-i president André Meyer, kes hääled kokku loeb.
Eesti taotles põhjanaabriga kahasse EM-i ka 2013.
aastaks, ent siis jäädi Taani–Poola ühiskandidatuurile
alla. „Sel aastal oleme suutnud rohkem individuaalselt
läheneda. Soomlastega koostöös oleme kõik juhatuse liikmed läbi helistanud ja rääkinud oma taotlusest ning selgitanud oma tugevusi,” rääkis
Eesti võrkpalliliidu peasekretär Tarvi Pürn. Tema sõnul oleme saanud päris palju toetavaid avaldusi. „Samas telefoni
teel võib öelda, mida iganes,”

lisas ta. Šansse hindas Pürn fifty-fifty.
EM-i saamiseks vajab Eesti–Soome kandidatuur üheksat
poolthäält ja vähemalt paberil
paistab kõik ilus. Meie strateegia oli saada enda selja taha
Ida-Euroopa regiooni kuuluvate maade kolm häält ja väikeriikide toetus. Oleks utoopiline loota, et meile annaks hääle Bulgaaria või Itaalia esindaja
ning nende lähinaabriteks olevad Serbia ja Kreeka, samamoodi Hispaania.
„Kohapeal selgub ka, mida
teine pool välja käib. Kui nad
pakuvad miljoneid, ei ole meil
midagi teha, aga ei taha uskuda, et ainult raha otsustab,”
lisas Pürn. Eelmisel korral
saigi Eesti–Soome kandidatuurile saatuslikuks vastaste
paksem rahakott. Väidetavalt
ületas konkurentide rahaline
pakkumine turniiri reklaamiõigustele meie oma kahe ja
poole kordselt. 1 Pärt Talimaa
Täna Delfi
Spordis:
Millised on
hinnangud Eesti
jalgpallikoondise
aastale?
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FILMIDE

AIN MÄEOTSA lm

JA

LOOJATELT

BEN
BRYAN

ALAN

www.forumcinemas.ee
wap.forumcinemas.ee

JOHN

TAMBET TUISK ENE JÄRVIS
AIN LUTSEPP EVELIN VÕIGEMAST

KINODES 16. NOVEMBRIST
FILMI “ALICE

PILETID MÜÜGIL!

IMEDEMAAL” LAVASTAJALT

ALATES 30. NOVEMBRIST

COLDPLAY LIVE 2012
L
Saal 1
19:30(ainult T)

MS12

007 SKYFALL

Saal 1

11:50 14:55
18:20(v.a.T) 21:30

Saal 2 12:20 15:20 21:00 N -21:50
Saal 10 11:30 14:30 17:30 20:30
18:10(ainult L)
A.Le Coq Sviit

FILM OLI VÄLJAMÕELDIS.
MISSIOON OLI TÕELINE.

KOPLI KINOKOMPANII

PÕHINEB AVALIKKUSE ETTE
TOODUD TÕSILOOL

Saal 8

Saal 2
Saal 4
Saal 6

11:45 14:20
19:05 21:40

18:30(v.a. N)
15:40 22:25(v.a. E-N)
13:50 18:40(ainult N) 21:10

*A.Le Coq Sviidi seansid tööpäeviti alates 17:00, nädalavahetustel ja pühadel 13:00

ZAMBESIA

Saal 3 2D vene keeles!
Saal 5 2D eesti keeles!

PERE
11:20
13:15

EESTLANNA PARIISIS
MS12
Saal 3
15:25(v.a. L) 19:45

Saal 3 3D 13:20(ainult L) 17:40
Saal 5 3D 11:30 15:30 20:00(v.a. L) eesti ja prantsuse k., eesti- ja venek subt!

21:55

MS12

LOOTUS TÄRKAB

Saal 4

11:25 18:05

20:00(ainult L)
Saal 5
Saal 7 11:35(v.a. P) 18:15(v.a. L, E)
22:25(v.a. L)
MET OOPER: OTHELLO
L
Saal 1
19:00(ainult E)

PAHAENDELINE

Saal 6
Saal 7

K14

18:45(v.a. N)
13:40(v.a. P)

RÖÖVITUD 2
K12
13:35 20:20(v.a. E-N)
Saal 4

MET OOPER: TORM
Saal 7
L
12:00(ainult P) 20:00(ainult L)

1+1
Saal 5

Saal 7

MS12
17:35

VIDEVIKU SAAGA MARATON I-IV
Saal 4 MS12 20:20(ainult E-N)
E - N IGA PÄEV ÜKS OSA!

SEENELKÄIK eesti keeles, venek subt! L
Saal 5
22:00 (L - 22:05)
Saal 7
16:05 20:20(v.a. L,E)

NT LIVE: TIMON ATEENAST
L
19:00 (ainult E)

RÄPANE AMET

K14

Saal 8

16:55

SÖÖST
Saal 9

14:25

K12

SEITSE PSÜHHOPAATI
K14
Saal 9 12:00 16:25 18:50 21:15

Piletihinnad: E-N ja reede kuni kl 18:00 tavapilet 4,50€/lastepilet 2,50€, 3D-pilet 5,00€/lastepilet 3,50€. E-N alates kl 18:01 tavapilet 5,00€/lastepilet 2,70€, 3D-pilet 7,00€/lastepilet 3,70€. Reede (alates 18:01), L-P ja riiklikel pühadel tavapilet 6,50€/lastepilet 2,90€, 3D-pilet 8,00€/lastepilet 3,90€. A.Le Coq Sviit E-N pilet 17€. R-P pilet 21€

MEIKARI
SKANDAAL
Tarmo Vahter
toob välja uued
tegelased, seosed
ja põhjused

Kuidas endised pankurid
päästavad Juhan Partsi
Andrus Värniku eduka
karjääri kurb lõpp

EESTI EKSPESS
15. november 2012

Telli nüüd Eesti Ekspress ja võida reis! Vaata
lähemalt www.ekspress.ee/avastamaailma

Kirjanike Maja musta
laega saalis, Harju 1, Tallinn

21. novembril kell 18.00

Poetry Jam
LuuLemoos
runohiLLo
Luule ületab piire – soome-eesti
luulesündmus, kus üles astuvad soome
luuletajad Marianna Kurtto, Esa Mäkijärvi
ja Aki Salmela ning eesti luuletajad Eda
Ahi, Kätlin Kaldmaa ja Kaur Riismaa.
Info telefonidel 6 276 410 ja 6 276 412
Pilet 2.-, (üli)õpilastele ja pensionäridele 1.Toetab Kultuurkapital

Ma armastasin sakslast
10., 11. detsembril 19.00
Eesti filmi laulud
7., 8., 27., 28., 29.
detsembril 19.00

R 16. november kell 19
Vanemuise kontserdimaja,
VANEMUISE SÜMFOONIAORKESTER

Dirigent Lauri Sirp
Jaan Rääts Intrata op. 102
Urmas Sisask Klarnetikontsert
L 17. november kell 19
Estonia kontserdisaal    
P 18. november kell 17
Jõhvi kontserdimaja
DMITRI SITKOVETSKI
(viiul, Suurbritannia)
TALLINNA KAMMERORKESTER
Johann Sebastian Bach. Goldbergi
variatsioonid, Dmitri Šostakovitš.
Sümfoonia keelpillidele

KuulutustE
tElliMinE
Eesti Ekspressi, Maalehte
ja Eesti Päevalehte
nüüd ühest kohast!

Festival Talveöö unenägu
17. – 21. detsembril
Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee

kuulutus.lehed.ee

Eesti Päevaleht, neljapäev, 15. november 2012

VAPPER JOCK
PERE
Saal 3 2D eesti keeles! 13:20(v.a. L)

K12

AJASÕLM
Saal 3

K12

VÕI SEES

Toimetaja: Mare Uueda, tel 680 4503, e-post: mare.uueda@lehed.ee

21:20 (ainult L, P,T)

HOTELL TRANSILVAANIA
PERE
Saal 3 2D eesti k.! 15:25(ainult L)
11:40
Saal 6 3D eesti keeles!
16:20
Saal 6 3D vene keeles!

Kuulutused

KOPLI KINOKOMPANII esitleb
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Kuulutused

Müük

Tervis

11Müüa lõhutud kuivad ja toored
küttepuud. Info 509 2933.
11Müüki tuli suures koguses
kvaliteetset kasutatud
kontorimööblit. Tähetorni 21-j Tall.
E-R 10-17
APUNEKS OÜ
11Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Info tel 505 9151 või 5354 3002.
11Müüa Niitvälja A ja B aktsiad,
2 mänguõigust, Kiire!
soomesauna@hot.ee

Ost
Eesti Päevaleht, neljapäev, 15. november 2012

Toimetaja: Anni Koppel, tel 680 4506, e-post: kuulutus@epl.ee

11Ostan enda kollektsiooni CCCP-i
aegseid mudelautosid
(mõõtkavas 1:43 ja 1:24).
Tel 510 7375.

Laen
11Laen kinnisvara tagatisel.
AS A&O LaenuGrupp. Tartu mnt 29 Tln.
648 6083 www.aolaenud.ee
Tutvuge tingimustega, konsulteerige
asjatundjatega.
11ABC Laenude AS / Lombard
Laenud tagatise vastu.
Kulla ja hõbeda kokkuost.
www.abclaenud.ee,
tel 607 5008.

Teenused
11KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 24 h, h 1,09 €/min
www.ennustus.ee
11NÕUANDELIIN tel 900 5020.
Kui elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi. Vastame eraelu, töö
ja tervise küsimustele.
Kõne hind 0,97€/min.

11Uus ja eksklusiivne massaažisalong
ootab lõõgastavale massaažile.
Tel 5382 0188.

Äriteenus
11Firmade likvideerimine www.likvideerimine.ee, tel 506 7151.

Teated

SING OUT LOUD ”Laul südamest”
Piletid Piletilevist alates 10€
DAVE BENTON
MEERO MUUSIK

&

kohapeal 15€

live BAND

5. detsembril kell 19

Pärnu Eliisabeti kirik
6. detsembril kell 19

Kambja kirik

7. detsembril kell 19

11Tallinna kohtutäitur Arvi Pink
müüb enampakkumise teel
05.12.2012:
1. Kl 10 korter asukohaga Kesk 5-30,
Valga alghind 8000 eurot.
2. Kl 10.30 korter asukohaga Puiestee
6a-22, Valga alghind 8000 eurot.
11Tallinna kohtutäitur Arvi Pink
müüb enampakkumise teel
06.12.2012:
1. Kl 10 kinnistu asukohaga Ehitajate
tee 149, Tallinn alghind 200 000 eurot.
Enampakkumised toimuvad
kohtutäituri büroos asukohaga Narva
mnt.7D, Tallinn. Kuulutuse täistekst
ja täiendav informatsioon www.
ametlikudteadaanded.ee ja www.
varad.ee.
11Põhja Politseiprefektuur teatab
järgmiste relvade leidmisest: vintpüss
CM-2 kal. .22LR H-822; vintpüss CM-2
kal. .22LR H-1831; vintpüss MЦ-12 kal.
.22LR ИЛ-30; vintpüss TOZ 12 .22 kal.
.22LR 8379; vintpüss TOZ 12 kal. .22LR
644; vintpüss TOZ 12 kal. .22LR 3739;
vintpüss TOZ 12 kal. .22LR T-1656,
vintpüss TOZ 8 kal. .22LR 48955;
kaheraudne-sileraudne õlarihmata
jahipüss kal 12mm. Relva omanikul või
valdajal pöörduda kuue kuu jooksul
kuulutuse ilmumise päevast Põhja
Prefektuuri tel 612 4743, 612 4441,
612 4955.

Haapsalu toomkirik
8. detsembril kell 19

Oleviste kirik

KuulutustE tElliMinE
Eesti Ekspressi, Maalehte
ja Eesti Päevalehte
nüüd ühest kohast!

kuulutus.lehed.ee

 KALEV
BEEGI
Mälestame lahkunud kolleegi
ja koostööpartnerit

Maido
Veebelit

KÕIK
SAAVAD
RAHA!

Lennuliikulusteeninduse
Aktsiaseltsi kollektiiv

mälestavad Heljo ja Aadu

Maido Veebeli

Memento Mare pere

Südamlik kaastunne Maiale,
Sirjele ja Merikesele perega
abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse
puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
Kristjanile, Kätlinile ja Kristale
kalli isa ja abikaasa

Kallil inimesel on igavene hing,
mis on läinud taevasse,
ühel päeval te kohtute taas...

Jaan
Jürgensoni

Südamlik kaastunne Kristale
lastega ning teistele lähedastele
armsa

lahkumise puhul

Jaan
Jürgensoni

kaotuse puhul

kaotuse puhul
Naabrid majadest Tildri 29 ja 31

Südamlik kaastunne

Kai Amosele
abikaasa
surma puhul

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Keila Jalgpalliklubi ja
võistkonnakaaslased koos
peredega
Mälestame suurepärast pilooti
ja unustamatut koostööpartnerit

tel 5553 3064, 5554 0620
e-post info@holmesmeyers.eu

Maido
Veebel

Avaldame sügavat kaastunnet
Riina Uintile kalli

Avaldame kaastunnet
Anna Gorjatševale ja lähedastele

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

EMA

EMA

AS Tallinna Lennujaam

surma puhul

kaotuse puhul

Töökaaslased ESTEVE
Terminal ASist

Tallinna Vaimse
Tervise Keskus

Mälestame

Avaldan kaastunnet Ailale,
Ellale ja Nikolaile ema ja õe

Perekond Hartikhainen

05.01.1932 – 13.11.2012

24.05.1938 - 12.11.2012

Eripakkumine!
Pakume lepiku eest head hinda.

Sügav kaastunne omastele

Aksel-Kalju
Siemerit

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Ago Silde

Ülo Viljamaad

Unustamatut
kaugsõidukaptenit

Südamlik kaastunne
lähedastele

Holmes & Meyers
annab metsaomanikule
iga meie raiutud
tihumeetri eest
1 € reisiraha.
Ostame kasvava metsa raieõigust.
Pakkuda võib lageraidest
harvenduseni.

Südamlik kaastunne Urvele,
Andresele, Madisele ja Mihklile
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Hilma Arikaineni
surma puhul
Maria Putrolainen perega

Südamlik kaastunne
Urve Mägile

Südamlik kaastunne
Kairi Saarpuule

ema

isa

surma puhul

surma puhul

Töökaaslased
Henkel Makroflex ASist

Töökaaslased
Henkel Makroflex ASist

Lahkus meie armas emake

SALME
RÄÄBIS

Iga lahkumine raske,
Iga teelesaatmine kurb…

naabrid Laanesed

  Avaldame sügavat kaastunnet
Jaanus Puksile armsa vanaema

 SALME
PUKSi
surma puhul
Reaalprojekt OÜ kollektiiv

Mõni hetk on elus valusam kui
teine,mõni hetk on kohe väga,
väga valus...
Südamlik kaastunne Elmira
Škodenkole armsa

Hinge hellal' igatsusel'
toonud tormid tuska nüüd;
Õhkan hommikul ja õhtul:
"Kaugel, kaugel minu hüüd!"
Tuuled, andke mulle tiivad!
Päike, anna valgust mull',
Et ma jõuan sinna maale,
mis kord lehvis koidikul.
Avaldame sügavat kaastunnet
kõigile lähedastele

MAREK
MÄESOO

09.05.1930 - 13.11.2012

ema

Ärasaatmine
17.11.2012 kl 11
Rahumäe kabelis

surma puhul

kaotuse puhul

Töökaaslased
Eesti Töötukassast

Olde Hansa ja Clazzi
majarahvas

Tütred Ene ja Eve peredega

kaotuse puhul

Sa läksid ja tühjus võttis Su
koha,tihke ja tummine tühjus,
veel näha Su samme,
kui vaatan maha ja kuulen
kuis vaikus kuhjub.
Kallist vennatütart

Virve
Rootsi
Leinavad Jüri, Mari ja Tiina
peredega

Horoskoop

06.15
06.37
06.50
07.05
07.30
07.55
08.55
09.55
10.20
10.50
11.05
11.35
12.05
13.00
14.00

16.25
17.25
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

03.05
03.55
04.30
05.15

Reporter*
Hooaeg*
Kodusaade*
Kokasaade – Lusikas*

21.30
22.35
23.35
00.35
01.38
01.40
02.30
02.55
03.25
03.50
04.40
05.05
05.30

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV2

07.10 Animasari Võlukarussell 07.20 Animasari Mamma Muu ja vares 07.30 Animasari
Väike Nicolas 07.40 Animasari Näh* 07.50
Animasari Geronimo Stiltoni lõbusad lood:
Juhtum Näriliste Ekspressis* 08.15 Lastetuba
08.30 Mõtõlus: Contra 09.00 Ringvaade*
10.05 Smallville: Õiglus 10.45 Smallville:
Labürint 11.24 ERR-i uudised 17.00 Ajavaod 17.30 Meestetööd: Korteri remont, 2
18.00 Tule õue! 18.25 Lastesari Kasuta oma
kujutlusvõimet!: Superteod 18.30 Lastetuba
18.45 Animasari Kiisu Miisu enneolematud
seiklused: Raketikassi raadio 18.55 Animasari
Beni ja Holly väike kuningriik: Kusti aevastab
19.05 Animasari Stella ja Sam: Kook 19.20
Aktuaalne kaamera 19.30 Aktuaalne kaamera 20.00 Taavi kui Taavi ise 20.30 Kalailm,
23/29 21.00 Traali-vaali: Klubi tantsuträkk*
21.30 Noortebänd 2012, 3/5 22.00 Spioonid:
Viirus 22.50 Elu on liiga lühike, 7/7* 23.20
BFM esitleb: lyhikas Ellawood* 23.35 BFM
esitleb: lyhikas Sein * 23.50 Prantsuse filmikuu Lõbumaja * 01.58 ERR-i uudised

Kanal 11

06.35 Peremees otsib perenaist* 07.25 Saint
Tropez 08.30 Doktor Oz* 09.25 Doktor Oz
10.20 Ellen* 11.15 Superlapsehoidja* 12.10
Top Shop 12.25 90210* 13.20 Pantvangipõrgu puhkusel* 14.20 Tee õnnele, 487
15.15 Tee õnnele, 488 16.10 Superlapsehoidja 17.05 Naistekliinik, 29 18.00 Doktor
Oz 19.00 Peremees otsib perenaist 20.00
Ellen 21.00 Lihtne, kiire, maitsev! 21.30 10
aastat nooremaks USA 22.00 Piinlikud kehad
23.00 L-sõna 00.00 Reporter 00.50 Naistekliinik*, 29 01.40 Peremees otsib perenaist*
02.30 Saint Tropez* 03.25 Doktor Oz* 04.10
Doktor Oz* 05.00 Reporter* 05.45 Talisman,
16

TV6

06.00 Hommikuraadio 09.00 Seitsmesed
uudised 09.30 Kodu keset linna 1, 65 10.00
Kutsuge Cobra 11 1, 19 11.00 Mereväelane
12.50 Kalamehejutud 3, 6 13.15 Top Shop
13.30 Kodu keset linna 1, 66 14.00 Brigaad 3
2, 5 15.00 Kutsuge Cobra 11 1, 19 16.00 Kuidas ma kohtasin teie ema 3, 9 16.30 Kälime-

hed 4, 6 17.30 Kutsuge Cobra 11 1, 20 18.30
Simpsonid 14, 8 19.00 Perepea 1, 8 19.30
Kuidas ma kohtasin teie ema 3, 10 20.00
Moodne perekond 3, 5 20.30 Simpsonid 14,
9 21.00 KINOÕHTU: Surmaralli 23.00 Paljalt
naljakas 1 23.30 Kinominutid 00.00 Eureka 5,
11 00.50 X-Files 7, 57 01.45 Hommikuraadio
05.00 Kodu keset linna 1, 66 05.25 Seitsmesed uudised 05.50 Uudistemagasin

Kanal 12

06.30 Rannavalve 07.20 Adrenaliinisõltlane
Jack Osbourne 08.10 Maailma kõige rumalamad...*, 1 09.00 Reporter 10.00 Galileo*
10.30 Krimi* 11.00 Jututuba 13.50 Kloun*
14.45 Walker – Texase korravalvur* 15.35
Maailma kõige rumalamad..., 2 16.25 Merepatrull 17.15 Kloun 18.10 Walker – Texase
korravalvur 19.00 Tuvikesed* 19.30 Tuvikesed* 20.00 Galileo 20.30 Eesti kõige-kõige
21.00 Kaks ja pool meest* 21.30 Mängufilm
Kuus kuuli 23.30 Jean Claude Van Damme –
kulisside taga 00.25 Kaks ja pool meest 00.50
Tuvikesed 01.15 Tuvikesed 01.40 Night Chat
05.00 Postimees.ee

Neljapäev +6...+9
Reede +5...+8
Lääne- ja edelatuul 5–11 (13) m/s

SÕNN Kaldud hajameelsusele. Ja
kui sind tagant kiirustatakse, võid
teha vigu või hakata kiirustaja
peale vimma kandma.
KAKSIKUD On oht kiirustada
ja võtta ka liiga suuri riske. Õpi
ootama õiget hetke või vajalikku
inimest – sa ei suuda teha kõiki asju
korraga.

+7

+7

Loode- ja edelatuul 7–12 (16) m/s

+7

+8

+8

+7

Laupäev +6...+8

+8

Edela- ja lõunatuul 3–9 (13) m/s

+7

+8

+8

Pühapäev +1...+5

+8

Edela- ja lõunatuul 5–11 (14) m/s

+8

Ristsõna

VÄHK Sipled pisiasjade tihnikus
ja see võib sind päris närvi ajada.
Pead oma tempot tõstma, mis sulle
põrmugi ei meeldi.
selge

LÕVI Oled kohutavalt iseteadlik.
Arvad, et vaid sinu puudutus muudab kõik kohe kullaks. Pingutad
paljudes asjades kõvasti üle.

vahelduv
pilvisus

pilves

0

vihm

lörts

0

hoovihm

lumi
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15.00
15.25

Multifilm Beyblade
Multifilm Pop Pixie
Multifilm Pop Pixie
Multifilm Käsna-Kalle Kantpüks
Multifilm Beyblade
Kaunis Lola, 53*
Kirgede torm, 1508*
Vaprad ja ilusad, 6348*
Teekond iseendani, 10*
Top Shop
Õhtusöök viiele 4, 23: Taaralinna tarmukad*
Kõige naljakamad koduvideod*
Valgekrae 2, 1: Võõrutusnähud
Nurjatud tüdrukud 1, 11:*
Meisterkokk 3, 10: 11 parimat
võistlevad*
Vaprad ja ilusad, 6349
Selline on elu!: Abiellu minuga
lõpuks ometi. Perekond Moritz
Kaunis Lola, 54
Kirgede torm, 1509
Kõige naljakamad koduvideod
Seitsmesed uudised
Õhtusöök viiele 4, 24: Taaralinna tarmukad
Võimalik vaid Venemaal, 3
Kättemaksukontor: Sulid ja
geeniused 2
Selgeltnägijate tuleproov 6, 11
Kolmeraudne
Dr House 6, 8: Tiimitöö
Euroopa Pokkeriturnee
TV3play.ee uudised
Päästjad 6, 3: Tagasitulek
Kinominutid
Võimalik vaid Venemaal, 3*
Seitsmesed uudised
Kättemaksukontor*
Õhtusöök viiele 4, 24: Taaralinna tarmukad*
Seitsmesed uudised
Selline on elu!: Abiellu minuga
lõpuks ometi. Perekond Moritz*

JÄÄR Kipud olema hooletu ja
tegeled miljoni asjaga korraga –
seetõttu võid kergesti ämbrisse
astuda. Hoia eemale vaidlejatest,
sest praegu on sind kerge provotseerida ja sõnasõtta tõmmata.

Toimetaja: Raimo Reiman, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Aktuaalne kaamera
Ringvaade
Kahekõne
Aktuaalne kaamera. Ilm
Sport
Kapital
MI
The Beatles. Magical Mystery
Tour
23.30 Draamasari Südameasi: Uus
algus *
00.20 Ringvaade*
01.29 ERR-i uudised
18.30
19.00
20.05
21.00
21.30
21.40
22.10
22.35

06.00 Punased roosid*, 381
06.45 Joonissari Multimaania
07.10 Joonissari Kasskoer: Keskmisest
koerast targem
07.35 Joonissari Pisipõnnide seiklused: Tagasi eriskummaliste
lugude tsooni
08.00 Reporter*
09.00 Ettevaatust ingliga*, 183
10.00 Keelatud vili*, 2
11.00 Kodus ja võõrsil*, 5372
11.30 Pilvede all*
12.30 Suur lotokolmapäev*
13.30 Doktor Oz: UUS! Sugudevaheline võitlus
14.30 Komissar Rex: Tooge mulle
Beethoveni pea
15.30 Punased roosid, 382
16.30 Keelatud vili, 3
17.30 Ettevaatust ingliga, 184
18.30 Kodus ja võõrsil, 5373
19.00 Reporter
20.00 Heeringas Veenuse õlal
20.30 Mehed ja naised, 1
22.30 Mängufilm Põrgulikud pulmad
00.30 Mängufilm Karistaja: Sõjatsoon
02.20 Hea naine*: Kaks kohtusaali

TV3

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Võid tunda suurenevat
lõhet kodu- ja tööasjade vahel. Kas
põgened lähisuhete eest töösse või
üritad tööst kõrvale hiilida, õigustades end suuremat tähelepanu
vajavate lähedastega.
KAALUD Kosmiline rütm tekitab
kummalisi meeleolusid ja üllatavaid fantaasiapilte. Edu saadab
rohkem boheemlasi ja humanitaare kui analüütikuid.
SKORPION Elad pigem sissepoole,
mistõttu liiga kiire tempo mõjub
sulle väsitavalt. Eriti juhul, kui
pead korraga mitme inimesega
suhtlema.
AMBUR Mõni suhe või kohtumine
võib kaasa tuua ootamatusi või
midagi veidrat. Võid ka ise selleks
oma hajameelse olekuga põhjust
anda.
KALJUKITS Psühholoogilistes
küsimustes on su vaatenurk liiga
must-valge. Sul on raske aru saada,
et kõik ei mõtle nii nagu sina.
VEEVALAJA Sul võib tekkida
tahtmine teha muudatusi iga hinna
eest. Kõik vana on sinu arvates
vaja automaatselt välja vahetada,
sõltumata asja sisust.
KALAD Fookuses on sinu sotsiaalne roll, vastutused ja kohustused teiste ees. Seega rõhu tööle,
sest nüüd saab iga higipiisk vääriliselt tasutud.

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Ettevõtte personaliosakonnas
töötab kaks spetsialisti: üks noor
algaja, teine vana ja kogenud. Neile
tuuakse pakk CV-sid. Vanem spetsialist jagab paki pooleks ja viskab
pooled CV-d prügikasti.
„Kuidas, kas me neid siis ei vaatagi?” imestab noorem.
„Muidugi mitte! Milleks meie
firmale luuserid, kel elus kunagi
õnne ei ole?”
•• Kornet Obolenski küsib
porutšik Rževskilt:„Porutšik,
kuidas teil küll õnnestub oma
suurepärast figuuri hoida?”
„See on Rževski eridieet.”
„Ja kuidas see käib?”

„Te ei kujuta ettegi, kornet, kui
paljud naised räägivad: „Hommikul ma ei armasta, aga õhtul olen
juba väsinud!”
„Ja mis siis?”
„Seepärast tuleb neid lõunavaheajal armastada!”
„?”
„Aga siis lõunasöögiks juba enam
aega ei jää...”
•• „Jukul on varsti sünnipäev,”
ütleb ema. „Mis me talle kingime?”
„Võibolla iPadi? Või ehk nutitelefoni?”
„Juku, äkki lähed praegu välja?”
pakub isa. „Las me mõtleme siin
ilma sinuta.”

Pauer

kristjan Paur

Sudoku Pappocom

Lahendused ja vihjed:
www.sudoku.com
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Mängi: www.epl.ee/sudoku

06.55 Terevisioon
08.55 Draamasari Holby City haigla:
Tsirkusemäng
09.55 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Eesti dokk Tallinna sümfoonia *
13.20 Foorum*
14.15 27: Käed ja jalad*
14.45 Tähelaev: Andrei Sõritsa*
16.00 Draamasari Holby City haigla:
Tsirkusemäng *
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Draamasari Õnne 13
17.40 Draamasari Südameasi: Uus
algus

Kanal 2

Meelelahutus

ETV

19

Ilm

Sudoku EPL-i veebiväljaandes
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Toimetaja: Aare Reivart , tel 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

REKORD

Mitmekesisus hoiab
maailma koos

Jalarikkaim loom
elab Räniorus

S

Teadus
Tiit Kändler

teadusajakirjanik

Kõige rohkem jalgu on loomariigis tuhatjalgsetel. Sellesse hulkjalgsete klassi alamklassi
kuulub umbes 40 000 liiki, kelle esivanematel oli ühe kehalüli kohta kaks jalga, ent tuhatjalgsed arendasid neist välja kaks paari jalgu.
See üleminek toimus 400 miljoni aasta eest.
Tuhatjalgsete jalad liiguvad piki keha lainjas koostöös. Suurima jalgade arvuga tuhatjalgne on teadaolevalt Californias elav liik Illacme plenipes – sõna-sõnalt hulkjalgsuse haripunkt. Esmakordselt nähti seda liiki 1926. aastal, hiljuti kirjeldas vabaajakirjas ZooKeys loomakest põhjalikult selle 2005. aastal taasavastanud Arizona ülikooli teadlane Paul Marek.
Tollipikkusel emasloomal on keskmiselt 600 jalga, veidi pisematele isastele piisab vähemast.
Rekordloomal loeti kokku 750 jalga. Jalaohtrus
arvatakse olevat tingitud osaliselt maa-alusest
eluviisist ja vajadusest ronida mööda liivakivikaljusid: looma jalgadel on ka tillukesed küünised. Tema kehakarvad toodavad siidi, eksoskelett on massiivne ja silmadeta elukal aitavad
teed leida suured sarved. Suu on vähearenenud
ja kõlbab vaid taimede või seente kudede napsamiseks. Loomakesed elavad vaid Californias,
Silicon Valley äärealadel. Sealseid tammemetsi ja liivakivirahne ja liivapinnast täidab sageli
tihe udu, milles tuhatjalgsed end koduselt tunnevad. Allikas: EurekAlert!

TSITAAT
Jaanus Remme, Tartu ülikooli
molekulaarbioloogia professor.

„Varjatud kujul on hundis
peidus kõik eri koeratõud,
aga koeras on suur osa hundist kaduma läinud.”

SOOVITUS

Mitmekesisuse
allikatel
Eesti teadlased esitavad kogumikus mitmekesisuse üllatavaid tahke. Maastike mitmekesisus on inimese silmades, igas maastikus on mitu
maastikku. Geograaf Hannes Palang toob kogumikus
näite Eesti piimapukindusest
kui kollektiviseerimise vastumaastikust. Needki kuuluvad mitmekesisuse valdkonda. Ilmateadlane Sirje Keevallik kirjeldab vee mitmekesiseid trikke, tänu millele on
võimalik elu Maal. Reisimehed Hendrik Relve ja Indrek
Rohtmets elavad läbi metsade ja loomariigi mitmekesisust. Juttu on geenide, keele,
ajaloo mitmekesisusest. Tore,
et raamatul on ka register.

„Lehed ja tähed
Mitmekesisus –
maailma
loov alge”
Koostanud ja
toimetanud Indrek Rohtmets ja
Toomas Tiivel
MTÜ Loodusajakiri, 256 lk

öö mitmekesiselt. Joo mitmekesiselt. Ela mitmekesiselt. Kaitse looduse mitmekesisust. Salli mitmekesisust. Kuula mitmekesisuse
voliniku sõna. Selliseid juhiseid võib kuulda igal mitmekesisel juhul. Kuid millal ja miks
sai üldse kesisusest mitmekesisus? Miks on mitmekesisus
parem kesisusest? Selle üle
arutlevad eesti teadlased looduse ja teaduse aastaraamatu
„Lehed ja tähed” äsjailmunud
köites „Mitmekesisus – maailma loov alge”.
Eesti keeli saab küsida imeilusalt: mitu kesisust annab
kokku mitmekesisuse?
Mitmekesisus on nõnda
mitmekesine, et paratamatult
peame selle kuidagi kihtidesse jagama. Aluseks võib võtta
aja alates universumi tekkest.
Liigirikkus ilmnes esmalt elementaarosakeste ja vastastikmõjude maailmas. Siis tekkisid tähed, neis hakkas küpsema keemiliste elementide liigirikkus, tekkis mitmekesine
molekulide maailm. Molekulide ühinemisel kujunes meid
ümbritsev eluta loodus, mille kukile hakkas end laotama
elusloodus. Elurikkusest vupsas välja inimene, kes arendas
välja uued liigirikkuse tasandid. Muusika ja keele, kunstid,
teaduse, tehnoloogia.
Kui vaatame seda kihilist
kooki, siis näeme, et mitmekesisuse taga on kesiste, ühetaoliste tillukeste kehakeste meie
silme eest varjatud vägi ja võim.

Matemaatiline ja inimlik
Kas mitmekesisus on hinnanguline sõna või on sel ka mingi teaduslik, mõõdetav osis?
„Objekti keerukust võime
iseloomustada seda kodeeriva bitijada keerukusena,”
ütleb arvutiteadlane, akadeemik Enn Tõugu. Kuid bitijada keerukust on silmaga raske hinnata. Seda suudavad
arvutid, nad suudavad bitijadas näha seda, mida inimene ei
näe. Maailma keerukuse, mitmekesisuse hindamiseks vajame keerukat arvutit. Matemaatika tegeleb ka maailma keerukusega, komplekssüsteemidega, nagu neid nimetab mehaanikateadlane, akadeemik Jüri
Engelbrecht. Need koosnevad
paljudest osadest, neis esineb
kriitilisi olukordi, iseorganiseerumist, need toimivad kaose piiril ja on mittelineaarsed.
„Maailm lihtsalt on mitmekesine,” võtab Engelbrecht kokku.
„Napid loodusressursid ja
tihe asustus sunnivad kooselu
enam reguleerima, mille tulemuseks on omakorda autokraatlikum valitsemismudel ja
suletum meedia,” kinnitavad

LEHT + DVD
© Kõik Eesti Päevalehes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed,
mille kasutuse reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses. Rõhutame, et nende reprodutseerimine
ja levitamine ilma AS-i Eesti Ajalehed kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada. / Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. / Kaebuste
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Eluta loodus.
Maastikud
Kujunes meid ümbritsev eluta loodus.
Kujunesid maastikud.

Planeedid
Planeetide ja teiste taevakehade liikumise
uurimisest selgus, et
loodus toimib lihtsalt ja
säästlikult. Nüüd teame,
et kõik, mis toimub
looduses, on vaid nelja
fundamentaalse jõu tegutsemise tulemus. Need on
gravitatsioon, nõrk ja
tugev vastastikmõju ning
elektromagnetism.

Elementaarosakesed. Vastastikmõjud
Liigirikkus tekkis esmalt elementaarosakeste ja vastastikmõjude maailmas.
See on mitmete sümmeetriatega piiratud.

Elusloodus
Tekkis elu ühes selle
liigirikkusega, väljasuremiste ja liigiohtruse ajastutega.

Suur
Pauk
Tähed
Tekkisid suuremad struktuurid:
tähed ja nende kogumid.

Inimene. Kultuur
Elurikkusest arenes välja inimene,
Homo sapiens. Ainult üks liik
olemasolevat liigirikkust arvuliselt
ei suurendanud, kuid arendas välja
uued liigirikkuse tasandid.
Arenesid muusika ja keel, kunstid
ja teadus ning tehnoloogia.

Idee: Tiit Kändler; graafika: Maret Müür

psühholoogid, akadeemik Jüri
Allik ja Anu Realo. Kuid kas
globaliseerumine hävitab mitmekesisuse? „Kindel on see, et
moderniseerumine tähendab
sotsiaalse kapitali kasvu: individualismi kasv tähendab ka
seda, et usaldus teiste inimeste vastu kasvab ja inimene lülitub üha kirevamasse sotsiaalsete võrgustike maailma,” järeldasid Allik ja Realo oma 2004.
aastal ilmunud artiklis.
On üks valdkond, kus mitmekesisus ei esine. Enamik
vaimsete võimete uurijaid
on veendunud, et ei ole olemas erinevaid intelligentsuse vorme, eraldi näiteks keele ja muusika, matemaati-

Keemilised elemendid.
Molekulid
Tähtedes hakkas küpsema
keemiliste elementide
liigirikkus, mis pani aluse
mitmekesisele molekulide
maailmale.

Mitmekesisuse
kihilisus

Mitmekesisus on nõnda mitmekesine, et
paratamatult peame selle kuidagi kihtidesse jagama. Teljeks sobib aeg alates
universumi tekkest.

vaid ühel ja ainsal viisil,” tõdevad Allik ja Realo, „kõik rumalad inimesed on rumalad ühtemoodi, kuid tark saab olla vaid
isemoodi.”
Kultuuridevahelisi erinevusi inimeste väärtuseelistustes kirjeldatakse Geert Hofstede 1980. aastate tüpoloogia
põhjal nelja mõõtme abil: võimukaugus, individualism-kollektivism, ebamäärasuse vältimine ja maskuliinsus-feminiinsus.

Mitmekesisus suureneb
Ühiskonna arenguga, rikkuse,
tervise, hariduse edenemisega
psühholoogiline mitmekesisus
ei kahane, vaid suureneb. See
puudutab eriti soolisi erinevusi. „Keskmine mees PrantsusKõik rumalad inimesed on
maal või Hollandis
erineb keskmisest
rumalad ühtemoodi, tark
prantsuse või holsaab olla vaid isemoodi.
landi naisest palju
rohkem, kui mehed
ka või spordi, ruumi või aja erinevad naistest oma isiksuse
intelligentsust. „Need inime- seadumuse poolest Botswased, kes on edukad ühe vaim- nas või Indoneesias,” toovad
set pingutust nõudva ülesan- Allik ja Realo näite. Ühiskonde lahendamisel, saavad tava- na areng inimesi sarnasemaks
liselt hästi hakkama ka mõne ei muuda.
teise oma ülesehituselt erineNagu selgitab putukateadva mõtlemist nõudva ülesan- lane ja loodusfotograaf Urmas
dega.” Nõnda on välja tööta- Tartes, tuleneb maailma kõige
tud üldise faktori, g-faktori liigirikkamate loomade putuintelligentsuse teooria. Vaim- kate imeline edu sellest, et nad
ne mitmekesisus on piiratud. on väikesed, head lendajad ja
„Tark inimene erineb rumalast eelkõige ökonoomsed, tegutse-

vad väikseima energiakuluga.
Mistõttu neil ei ole ellujäämiseks vaja olnud leiutada arvuteid ja nutitelefone.
Eesti looduse elupaigaline mitmekesisus on inimese
kunagiste majandamisotsuste tagajärg. „Julgen arvata, et
näeme praegu üle aegade kõige mitmekesisema taimkatte
ja elupaikadega Eesti kiiret
loojangut,” hoiatab bioloog
Anneli Palo.
Kuid miks on inimene mõnda mitmekesisust ikka ja jälle piiranud? Näiteks uimastite
või üldisemalt psühhoaktiivsete ühendite regulatsioonidega.
„Uimastid on väga tõsine rahvatervishoiuprobleem,” vastab
Jaanus Harro. Sellest hoolimata tarbitakse uimasteid mitmekesiselt, riigiti ja kultuuriti erinevalt. Sõltuvushäire eelsoodumus peitub alatundlikkuses
hüvedele, mis sunnib tarvitama kunstlikke erguteid.
„Abstraktsete küsimuste
esitamine ja nendele vastamine on Homo sapiens sapiens’i
prefrontaalse korteksi võimete
piire ületav,” on teoloog Toomas Paul pessimistlik. Siiski –
inimesega tekkis maailma vaid
üksainus liik, kuid maailm mitmekesistus selle läbi enneolematul moel. Võibolla sellepärast ongi mitmekesisus meile
nõnda oluline, et võtame vaevaks sellest mõtelda ja vajaduse korral seda ka kaitsta. 1
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