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JUHTKIRI

Omada 25-aastaselt 
kaht magistrikraadi 
ja olla kahel korral 
pärjatud Eesti aasta 

parima naismotosportlase tiit-
liga on kahtlemata harukordne 
saavutus. Just nende tähis-
teni on jõudnud Anastassia  
Kovalenko, keda laiem avalikkus 
teab hapra tütarlapsena, kes kii-
rete tsiklitega kihutab ja mees-
tegagi võidu sõidab.
Aga Anastassia ei ole maksimalist 
ainult ringradade ja motospordi kar-
mis maailmas. Tänavu juunis kaitses 
ta Tartu Ülikooli majandusteadus- 
konnas magistritööd, mis oli kirju-
tatud vähemusaktsionäride investor-
kaitse teemal. Magistrikraadile äri- 
juhtimises eelnesid juuraõpingud 
Tartu Ülikoolis, keskendumine äri-
õigusele ja 2015. aastal omandatud 
magistrikraad õigusteadustes. 

Tänavune aasta on Anastassiale tähe-
lepanuväärne veel selle poolest, et 
kevadel langetas ta otsuse kandidee-
rida oktoobrikuistel kohalike oma-
valitsuste valimistel Tallinna voli- 
kogusse. Anastassia teeb seda Sotsiaal- 
demokraatliku Erakonna ridades. 

“Juristina vähemusaktsionäride 
õiguste eest seistes või sportlasena 
starti minnes olen enda jaoks lahti 
mõtestanud, kui oluline on reeglitest 
kinnipidamine ja aus mäng. Neid 
põhimõtteid tuleb järgida nii äris, 
spordis kui ühiskonnas tervikuna,” 
põhjendas Anastassia varasuvel oma 
sammu tagamaid. Ühtlasi lubas ta 
võtta kandideerimist ja poliitikas 
kaasa löömist sama tõsiselt kui hari-
duse omandamist ja ringrajasõitu: 
„Ma annan endast alati sada protsenti. 

Sama pühendunult tahan tegutseda ka 
poliitikas.“ Anastassia väitel aitas tema 
valikule kaasa sotsiaaldemokraatidega 
tekkinud hea klapp ja olulistes küsi-
mustes kattuvad seisukohad. Üheks 
oma trumbiks peab ta noorust. Kaks 
kõrgharidust, töö advokaadibüroos 
ja motoradadel kogetud katsumu-
sed annavad talle selleks kahtlemata 
õiguse. „Eesti poliitikas väga palju 
noori ei ole. Olen taasiseseisvunud 
riigiga sama vana ning leian, et polii-
tikasse peaks tooma rohkem minu-
vanuste mõtteid. Ühiskonnale on 
oluline, et arvestataks võimalikult pal-
jude gruppide arvamusega. Mulle ei 
meeldi, et poliitikas on liiga palju üks-
teise mustamist. Ka on poliitikud liialt 
minevikus ja vanades asjades kinni, 
kuigi pilgud tuleks hoopis tulevikku 
suunata,“ ütles noor poliitik vahetult 
pärast seda, kui sai avalikuks tema lii-
tumine sotsiaaldemokraatidega.

Sihikindel Anastassia on harjunud 
latti kõrgemale seadma ja pingutama 
seatud eesmärkide nimel.

„Mulle tundub ikka, et ma pole tei-
nud piisavalt, olen Neitsi tähtkujust 
ja seega väga kriitiline enda suhtes, 
täielik perfektsionist,“ tunnistab ta. 
Kuigi Anastassia vanemad loodavad, 
et nende tütrest saab advokaat, siis 
ise kaalub ta rohkem seda, kuidas 

edaspidi ühendada kaks eriala, mil-
les ta magister on. „Advokaaditöö on 
keeruline, aga osaliselt elab see amet 
teiste õnnetuste pealt. Tahaksin maa-
ilma paremaks muuta enne, kui asjad 
kohtusse jõuavad. Nagu on öeldud: 
kohtus ei võida enam keegi,“ arutles 
ta.

Venekeelsest perekonnast pärit  
Anastassia on ühtlasi ere näide edu-
kast Eesti ühiskonda lõimumisest. 
Kõik sai alguse lasteaiast, eesti laste- 
aiast, kuhu vanemad ta enam kui 
kakskümmend aastat tagasi panid ja 
kus eesti keel justkui iseenesest külge 
jäi. Eesti koolis õppimine oli juba 
asjade loomulik kulg. Kooli kõrvalt 
lõpetas ta ka Nõmme muusikakooli 
klaveri erialal ja tegeles kümme aastat  
võistlustantsuga. Ringrajasõidu avas-
tas Anastassia viie aasta eest, kui ta 
soovis endale lihtsalt tsikliluba teha. 
Aga õige pea sai temast Eesti ring- 
rajaspordi ajaloos esimene naissõitja, 
kes jõudis rahvusvahelisele tasemele. 
Lähiaastad näitavad, kas tema täht 
lööb särama ka meie poliittaevas. 

Oleme 26 aastat elanud vabas riigis, seda ehitanud ja selle 
käekäiku suunanud. Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on 
Eesti Vabariik, kus väärtustatakse iga inimest. Igal inimesel 
peavad olema võimalused arenguks ja eneseteostuseks, 

iga inimene peab tundma, et teda koheldakse teistega võrdväärselt 
ning et vajadusel on talle alati toeks riik või omavalitsus. 
Taasiseseisvumispäevalmõeldakse tavapärasest rohkem Eesti ja oma kodukoha 
tulevikule, mõeldakse sellele, millises Eestis hakkavad elama meie lapsed ja  
lapselapsed. Ja ilmselt mõtlevad paljud ka lähenevatele kohalikele valimistele, 
mis nagu ikka on ühe riigi arengus oluline etapp.

Sel sügisel toimuvad valimised on selgelt erakordsed. Paljud omavalitsused 
ühinevad, muutuvad omavalitsuste piirid, linnad ja vallad saavad juurde uusi 
kohustusi ning ümbermõtesta-
mist  vajavad mitmed teenused. 15. 
oktoober ei ole kalendris pelgalt 
häälte kokkulugemise kuupäev. 
Tegu on päevaga, kus pannakse 
suuresti paika see, milliseks kuju-
neb minu kodukandi tulevik ja kas 
elu meie valdades ja linnades muu-
tub paremaks või võtab kohalik 
areng sootuks teise suuna. Oleme 
nii riigi kui kohalikul tasandil tei-
nud aastaid tööd selle nimel, et 
inimeste heaolu ja võimalused kas-
vaksid. Läheme ka nendele valimis-
tele vastu erakonnana, kes tahab ja suudab kohalikku elukeskkonda parandada, 
kes teeb avalikud teenused kättesaadavamaks, tagab inimestele turvatunde ja 
ka  vahetu võimaluse rääkida kaasa oma linna või valla juhtimises. Sotsiaal-
demokraatlik omavalitsus on midagi, mis on inimeste enda oma, mis tegutseb 
inimeste jaoks ja inimeste huvides.

Valimised on seega väga oluline vahefiniš, milleni on jäänud vaid loetud näda-
lad. Käes on ühtlasi aeg, kus igaüks meistsaab otseselt panustada oma elukoha 
käekäigu kujundamisse. Kes teeb seda linna- või vallavolikogusse kandideeri-
des, kes valimiskampaanias kaasa lüües, kes valima minnes.  

Seisame Eesti erakondadest kõige 
vankumatult põhiseadusest tule-
nevate väärtuste eest. Neist lähtub 
Sotsiaaldemokraatliku Erakond ka  
2017. aasta valimistel. Nii on meie 
valimisprogrammi keskmes õig-
lane ja demokraatlik omavalitsus- 
korraldus, kus üksikisikutele ja kogu-
kondadele on antud võimalus rääkida 
otseselt kaasa kohaliku elu tegemistes. 
Me toetame inimeste ettevõtlikkust, 
kanname erilist hoolt laste ja nende 
arengu eest, tagame kättesaadavama ja  

kvaliteetsema arstiabi ning kindlustame eakad väärika vanaduspõlvega. Mõis-
tagi seisame me eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest.

On selge, et riigi ja kohaliku elu areng peavad käima ühte sammu. Elu Kagu-
Eesti külas peab pakkuma inimestele suurte linnadega võrdväärseid võimalusi 
ja tingimusi.  Mõistame hästi, et maal ja linnas on sageli erinevad mured, mida 
ei saa lahendada samu mõõdupuid kasutades. Selleks, et kohapealne areng 
oleks jõulisem, on vaja eelkõige kuulata kohalikke elanikke ja koos lahendusi 
otsida. Iga vald ja linn on erinev, kuid iga vald ja linn peab olema võimaluste vald 
ja võimaluste linn!

Head taasiseseisvumispäeva kõigile!  
Töökat valimisaega!  

Valimised kui 
tähtis vahefiniš

Kristen Kanarik
Sotsiaaldemokraatide peasekretär

Sotsiaaldemokraat:  
Väljaandja: Sotsiaaldemokraatlik Erakond  

Aadress: Toompuiestee 16, Tallinn 10137 Telefon: 611 6040  
Tellimine, kaastööd ja lisainfo: ajaleht@sotsid.ee

Anastassia Kovalenko, 
maksimalist nii ringrajal, 
ülikoolipingis kui ka 
poliitikas

Anastassia Kovalenko kandideerib oktoobrikuistel valimistel Tallinna volikogusse.

Olen taas-
iseseisvunud 
riigiga sama vana 
ning leian, et 
poliitikasse peaks 
tooma rohkem 
minuvanuste 
mõtteid.”

Ma annan endast 
alati sada protsenti. 
Sama pühendunult 
tahan tegutseda ka 
poliitikas.

Elu Kagu-Eesti 
külas peab 
pakkuma inimestele 
suurte linnadega 
võrdväärseid 
võimalusi ja 
tingimusi.  

Sotsiaaldemokraatlik 
omavalitsus on 
midagi, mis on 
inimeste enda 
oma, mis tegutseb 
inimeste jaoks ja 
inimeste huvides.
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Oma töö ja kutsumuse 
tõttu suhtlen peaaegu 
iga päev eakate ini-
mestega, samuti olen 

pidevalt kontaktis pensionäride 
ning puuetega inimeste ühen-
dustega. Meeldivate vestlus- 
teemade kõrval tulevad mõis-
tagi jutuks inimeste mured. Tean 
hästi, et kallid ravimid ja neile 
kuluvad suured summad on 
väga paljude pensionäride jaoks 
tõsine valukoht. Mulle on kordu-
valt tunnistatud, et kui ei oleks 
neid röögatuid ravimiarveid, siis 
poleks elul vigagi ja pensioniga 
tuleks kenasti välja. 
On tõsi, et hoolimata retseptiravimitele 
kehtivatest haigekassa soodustustest 
kulutavad paljud Eesti inimesed neile 
suure osa oma sissetulekust. Esirinnas 
on siin kõhnema rahakotiga ja keh-
vema tervisega pensionärid. Ravimi-
tega seotud rahamured kipuvad üle 
pea kasvama just neil, kes on sunni-
tud pidevalt arstirohtusid võtma. Aga 
tervisehädad ja haigused ei kimbuta 
ainult vanemaid inimesi. Kõrgenda-
tud ravivajadusega, millega kaasneb 
suur ravimikulu, on ka väga paljud 
krooniliste haiguste põdejad ja puue-
tega inimesed. 

Läheme konkreetsemaks. Praegu ku- 
lutab 110 000 inimest aastas retsepti- 

ravimitele enam kui 100 eurot, neist 
15 000 inimest üle 300 euro või veelgi 
enam. Viimaste seas on valdavalt 
eakad, mis tähendab, et ravimite eest 
tuleb neil aastas välja käia ühe kuu 
pensioniraha või rohkemgi. Sugugi 
harvad pole juhused, kui inimesed 
maksavad arstirohtude eest üle poole 
tuhande euro.

Statistika näitab kurvastavalt sedagi, 
et ligi kolmandik patsientidest jätab 
retseptiravimid välja ostmata, valda-
vaks põhjuseks rahanappus. Millised 
on tagajärjed? Ravimiteta jäämine 
halvendab inimeste elukvaliteeti ja 
lisab neile vaegusi. Mõelgem edasi – 
õigeaegselt võetud ravimid aitavad 
lahendada ja leevendada mitmeid 
terviserikkeid, vältida või vähendada 

töövõimetust, vähendada haigustest 
tingitud suremust ja ennetada haigla- 
ravi.

Kõige selle taustal väärib tunnustust 
valitsuse heakskiidu saanud tervise- ja 
tööministri Jevgeni Ossinovski ette-
panek, mis teeb uuest aastast retsepti-
ravimid kümnete tuhandete inimeste 
jaoks odavamaks. Täiendatud ravimi- 
hüvitise süsteem toob kaasa selle, et 
alates 2018. aastast hüvitab riik 50 
protsenti nendest ravimikuludest, 
mis jäävad vahemikku 100-300 eurot. 
Üle 300 euro kerkiva kulu hüvitab aga 
riik lausa 90 protsendi ulatuses. Ehk 
siis riik tuleb inimesele appi kohe, kui 
ta on kulutanud retseptiravimitele 
üle 100 euro. Sealt edasi maksab riik 
kinni poole ravimile kulunud sum-
mast, alates 300 eurost katab riik 90 
protsenti.

Piltlikult öeldes on suurimad võitjad 
need, kelle kulutused ravimitele on 
suuremad. Näiteks kui inimene kulu-
tab aastas ravimitele 110 eurot, siis ta 
saab täiendavat hüvitist viie euro eest. 
250 euro puhul hüvitatakse 75 eurot 
ja 400 euro puhul 190 eurot. 500 euro 
puhul säästab inimene umbes 280 
eurot. Uus skeem on patsientidele 

ka märksa lihtsam, kuna soodustust 
hakatakse apteegis automaatselt arvu-
tama ja kaob vajadus esitada haige-
kassale avaldus. 

Jaanuaris rakenduv süsteem vähen-
dab enam kui 100 000 inimese kulu-
tusi haigekassa soodustusega ravimi-
tele, muutes need taskukohasemaks. 
Tegu on suure sammuga just eakate 
inimeste heaolu ja tervise heaks.  
Jevgeni Ossinovski algatus kuulub 
nende otsuste ritta, mis tagavad Eestis 
arstiabi parema kättesaadavuse. Mäle-
tatavasti surus Jevgeni Ossinovski 
kevadel valitsuses läbi ettepanekud, 
mis toovad järgmisel neljal aastal 
meditsiinisüsteemi juurde 215 miljonit 
eurot. Ilma igasuguse valehäbita võib 
öelda, et just sotsiaaldemokraatidel 
õnnestus pakkuda lahendus tervis-
hoiu lisarahastamise probleemile, 
mille üle on terve kümnend päid 
murtud.

Otsustav tegutsemine on hädavajalik 
olukorras, kus meie inimeste oma-
osalus tervisekuludes on jõudmas 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
hinnangul kriitilise piirini ehk 25 
protsendi lähedale. 

Treenerid ei ole pelgalt 
sportimise juhendajad, 
vaid neil on vastutusrikas 
roll ausa mängu põhi-

mõtete ja eluks vajalike oskuste 
õpetajatena, liikumisharjumuste 
kujundajatena ning ühiskonna 
sidustajatena. Selle töö eest 
tuleb saada ka väärilist palka 
ning uus toetussüsteem aitab 
sellele kaasa.
Oleme kahe viimase aasta jooksul 
tõstnud riigipoolset toetust kõrgema 
kutsekvalifikatsiooniga treeneritele 
28%, kuid toetust saavate treenerite 
arvu tõus on loodetud palgatõusu ära 
söönud. Nii suurenes riigi toetus 3,5 
miljonilt eurolt 2015. aastal 4,5 mil-
joni euroni 2017. aastal, kuid treene-
rite brutopalk tõusis eelmisel aastal 
vaid 1 euro ja sellel aastal 55 eurot.

Eelmisel kuul saime valitsuskabinetist 
rohelise tule muutmaks noortega 
töötavate treenerite tööjõukulude 
toetussüsteemi paindlikumaks. Selle 
järgi hakkab kultuuriministeerium 
järgmisest aastast toetama kindlaks 
määratud arvu treeningtundide läbi-
viimist. Samuti kehtestame tööandja-
tele nõude, mille kohaselt palgafond 
treeneri kohta peab suurenema sama 
protsendimäära võrra, kui palju suu-
reneb riigi toetus.

Spordivaldkonna eest vastutava 
ministrina pean oluliseks, et treene-
rite vastutusrikka töö eest oleks neile 
tagatud väärikas palk. Minu eesmärk 
on, et kõrgema kvalifikatsiooniga 
treenerite töötasu hakkaks kiiresti 
tõusma ning jõuaks lähiaastatel vähe-
malt riigi keskmise palga tasemele. 
Uus süsteem loob selleks aluse. 

Helmen Kütt
Riigikogu sotsiaal- 
komisjoni esimees

Uus aasta toob 
odavamad 
ravimid

MINISTRI 
VEERG

Indrek Saar
kultuuriminister 
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2017. a retseptiravimite kulu 
patsiendile

2018. a retseptiravimite kulu 
patsiendile

Retseptiravimid muutuvad taskukohasemaks

Ligi 100 000 inimesel vähenevad 
kulud ravimitele, kelle retseptiravimite 
kulud ületavad praegu 100 eurot. Uue 
süsteemiga pea keegi ei maksa oma 
retseptiravimite eest üle 300€ aastas.

Uue süsteemi 
muudatused:
Uus süsteem 
vähendab enam kui 
100 000 inimese 
kulutusi haigekassa 
soodustusega 
ravimitele.

Pea keegi ei maksa 
enam üle 300€ aastas 
retseptiravimite eest.

Soodustust hakatakse 
apteegis automaatselt 
arvutama ja kaob 
vajadus esitada 
haigekassale avaldus.

Tunnustust 
väärib valitsuse 
heakskiidu saanud 
Jevgeni Ossinovski 
ettepanek, mis 
teeb uuest aastast 
retseptiravimid 
kümnete tuhandete 
inimeste jaoks 
odavamaks. 

Hea treener peab 
saama korralikku 
palka

Enam kui 100 000 inimest 
hakkavad vähem maksma 
retseptiravimite eest.

“Valdav osa Laari-aegse Isamaa valijatest olid Euroopa- ja progressiusku ega 
samastanud konservatiivset maailmavaadet võõrastes magamistubades moraali järele 
valvamisega,” kirjeldab Sven Mikser aastate jooksul IRLis toimunud muutusi. 
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Ehitame Tallinna uued trammiliinid

Sotsid lähevad Tallinna valimistele täisjõududega

Juulis lugesime uudis-
test Tallinna linna hanke 
kohta, millega ostetakse 
pealinnale 15 kasuta-

tud bussi, mis on kuni 12 aas-
tat vanad. Selle peale küsis üks 
minu hea sõber tabavalt: “Kas 
tõesti ähvardab Tallinna linna 
pankrot?” Miks muidu soetada 
päevinäinud logusid?
Tõepoolest, kas Eesti pealinn, mis suu-
dab üleval pidada linnatelevisiooni, 
investeerida miljoneid ühistupanka 
ning maksta kinni linnapoe kahjumi, 
ei ole piisavalt jõukas, ostmaks uusi 

suunduvad Kesklinnast Haaberstisse,  
Järvele ning Lasnamäele.

Linnavalitsus vaatab minevikku
Selmet liikuda tulevikku, vaatab linna- 
valitsus ajas tagasi ning teeb taas 
panuse fossiilkütusel liikuvatele ja 
mürgiseid gaase levitavatele bussi-
dele. Pole liialdus öelda, et mõne aasta 
tagune trammi- ja trollibussikoon-
dise liitmine autobussikoondisega on 
andnud tulemuseks bussid pealinnas. 
Mõtlemapanev fakt on seegi, et linnale 
kuuluvate busside ülevaatust teeb ja 
vastavust keskkonnanõuetele kontrol-
lib Tallinna linnatranspordi ettevõtte 
ise.

Linnaelanike suureks ehmatuseks tea-
tas abilinnapea Taavi Aas hiljaaegu, et 
trammiprojekt on mõttetu. Ehk siis 
selle edasiarendamine ilmselgelt ei 
ole praeguste linnajuhtide prioriteet. 
Selgelt on näha, kuidas Tallinnas on 
aegamööda trolliliine kärbitud ning 
asendatud need bussiliinidega. Mõis-
tus tõrgub uskumast, kuid nii see on: 
Tallinnas on võetud suund elektri- 
transpordi vähendamisele ning rohe-
line tuli on antud fossiilseid kütuseid 
põletavatele bussidele.

Kuid millist ühistransporti siis lin-
lased tegelikult tahavad ja vajavad? 

ja keskkonnasõbralikke ühissõidu-
keid? Üheski teises Lääne-Euroopa 
pealinnas ei ole diiselbusside kont-
sentratsioon nii suur kui Tallinnas. 
Kuidas saab rohelise pealinna tiitli 
poole püüdlev linn arendada rohelise 
transpordi asemel jätkuvalt fossiil- 
kütustel põhinevat ühistransporti? 
Tegelikkuses vajavad tallinlased ja linna 
külalised korralikke trammiliine, mis 

Kujutage ette linna, kus eelisõigus on 
antud rohelisele energiale, s.o taastuv- 
energial liikuvale transpordile – tram-
midele, trollidele ning elektriautodele. 
Kujutlege kesklinna, kus heitgaaside 
emissioon on viidud nullini – seal 
liigub vaid elektritransport ning ben-
siini- ja diislisõidukid pole lubatud. 
Veelgi parem – kujutlege, et nende 
heitgaasivabade sõidukite ümer on 
väga palju jalgsi ning jalgrattaga lii-
kuvaid linnaelanikke, kes naudivad 
puhast õhku ning on hea tervise juures, 
sest nad on harjunud palju liikuma. 
 
Roheline energia on tulevik
Nüüd aga tagasi reaalsusesse. Käes-
oleva aasta sügiseks valmib trammi-
liin, mis ühendab kesklinna lennujaa-
maga – see tõestab ilmekalt, et on küll 
võimalik, kui vaid soovi on. Täielikult 
on aga maha vaikitud asjaolu, et see 
trammiliin on vaid väiksem osa linna-
volikogu poolt juba 2007. aastal heaks 
kiidetud projektist, mille kohaselt pidi 
valmima pikem trammiühendus liinil 
Lasnamäe (Seli)-Kesklinn. Kuluarvu-
tused olid tehtud, kõrgeim otsustus- 

organ oli oma otsuse teinud... On põh-
just küsida, mille taha on linnavalitsusel  
pugeda? Miks ei ole meil Lasnamäe 
trammi, mis pidanuks valmima just 
tänavu, nagu lubati juba 2011. aastal?

Veel kord – Tallinna tuleb ehitada uued 
trammiliinid, mis suunduvad Kesk-
linnast nii Haaberstisse, Järvele kui 
ka Lasnamäele. Just tramm on kõige 
kiirem, mugavam ja linnakeskkonda 
sobivam ühistranspordiliik. Seal, kus 
asuvad suured elamumassiivid, on 
olemas kriitiline mass trammi kasu-
tajaid. Aga seal, kuhu trammiliinide 
rajamine end ära ei tasu, sinna tuleb 
panna sõitma uued trollid. Mõlemad, 
nii trammid kui ka trollid on võrrel-
des bussidega kordades kauem kest-
vad ühissõidukid. Seega on tegu selge 
investeeringuga tulevikku, mis tasub 
ennast ära.

Rohelisel energial liikuv ühistransport 
on meie tulevik. Loobume fossiil- 
kütuste põletamisest ning alustame 
rohelise tuleviku kujundamist juba 
täna. 

Rainer Vakra
Riigikogu liige,  
sotside linnapeakandidaat 
Tallinnas

Sotsiaaldemokraatide lii-
der Jevgeni Ossinovski 
kandideerib kohalikel 
valimistel Tallinnas, et 

aidata kaasa poliitilise pöörde 
saavutamisele pealinnas.
„Kui soovime, et sel korral muutus 
tõepoolest tuleks, peame minema 
valimistele maksimaalsete jõududega. 
Sotsiaaldemokraadid võtavad neid 
valimisi erakordselt tõsiselt, mistõttu 
tulevad Rainer Vakrale appi ka teised 
ministrid ja riigikogu liikmed,“ kinni-
tas Ossinovski.

Lisaks temale kandideerivad pealinnas 
Riigikogu esimees Eiki Nestor, sise- 
minister Andres Anvelt, välisminister 
Sven Mikser, kultuuriminister Ind-
rek Saar ning samuti paljud riigikogu  

sotsiaaldemokraatide fraktsiooni saa-
dikud.

„Tahame, et Tallinn oleks maailmale 
avatud ning iga inimest väärtustav 
ja hoidev linn, milles ei aktsepteerita 
kurjust kaaskodanike vastu. EKRE-le 
tuleb näidata punast nii Tallinnas kui 
Viljandis, nii kohalikel kui ka riigi-
kogu valimistel,“ ütles Ossinovski.

Ta nimetas murettekitavaks tänase 
Reformierakonna valmisolekut teha 
EKREga koalitsiooni: „Liberaal-
sete väärtuste kaitsmise asemel on  
Reformierakond ise muutumas aina 
ekrelikumaks. Meie ei taha elada 
EKRE vihast nõretavas linnas või riigis 
ning seisame vastu nende inimvaenu-
likule poliitikale nii linnas kui riigis.“

Jevgeni Ossinovski sõnul on Tallinnas 

pikalt ainuvalitsenud Keskerakond 
muutunud mõttelaisaks ning see era-
kond on kasutanud pealinna ja selle 
kassat enese võimul hoidmiseks. 
Samuti vajavad venekeelsed tallinlased 
paremat alternatiivi, kui et valida vaid 
Keskerakonna erinevate varjundite 
vahel, lisas sotside esimees.

Sarnaselt SDE Tallinna linnapea kan-
didaadi Rainer Vakraga välistas ta 
koostöö Savisaare valimisliiduga kui 
korruptsioonimajakaga ja muidugi 
EKREga.

„Sotside oluline eesmärk on lõpetada 
Tallinnas Keskerakonna ainuvõim 
ja moodustada koalitsioonivalitsus,  
milles oleme valmis seisma oma põhi-
mõtete, väärtuste ja maailmavaate 
eest,“ sõnas Ossinovski. 

“Julgeolek peab olema prioriteet. /…/ Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka 
investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad,” selgitab 
riigikaitse komisjoni esimees Hannes Hanso, kuidas riigi huvid on ka ettevõtjate huvid.

Tallinna tuleb ehitada uued trammiliinid, mis suunduvad Kesklinnast nii Haaberstisse, Järvele kui ka Lasnamäele. 
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Sotsiaaldemokraadid kin-
nitasid erakonna kandi-
daadiks Tallinna volikogu 
juhi kohale 40-aastase 

kohtunikukogemusega Helve 
Särgava.
„Mina vahtu lööma ei hakka. Räägin 
seda, millesse usun ning teen alati 
seda, mida tõesti õigeks ja õiglaseks 
pean, olgu enne kohtunikuna ning 
tulevikus ehk Tallinna volikogus,“ 
rõhutas eelmisel kevadel kohtuniku-
karjäärile pukti pannud Särgava, kes ei 
pea otsust kandideerida kohalikel vali-
misel oma elu kannapöördeks.

„Tallinna suurim probleem on taas-
tada Tallinna juhtide maine. Ei ole 
normaalne, et pealinnas muudkui 
mõistetakse kõrgeid linnaametnikke 
kohtus süüdi ja veel nii, et üks kohtu-
asi pole jõudnud lõppeda kui järgmine 
juba algab,“ ütles Helve Särgava.

 „Mingid juurikad seal mädanevad. 
Tallinna linnajuhtimise maine taas-
tamine tähendab nende juurikate 
– ühest halvast juurest läheb edasi ju 
mitu juurikat – läbikatsumist ja välja-
lõikamist,“ rääkis  viimase aasta nende 
perele kuuluvas ühes Eesti suuremas 
mahetootjas, Saidafarmis töötanud 
Helve Särgava.

Helve Särgava on Valgetähe III klassi 
teenetemärgi kavaler (2005), ta on 
valitud aasta emaks (2014) ja aasta 
naiseks (2016), samuti pressisõbraks 
(2011). 

Viimsi pilootprojekt annab 
rohkem maksuraha vallale ja 
mugavama elu viimsilastele

Kogu maailmas räägitakse 
andmemajandusest kui 
uuest kullast, mistõttu 
alustab Viimsi vald 

majandus- ja kommunikatsiooni- 
ministeeriumi juhtimisel unikaal-
set projekti, eesmärgiga suuren-
dada valla tulubaasi ja pakkuda 
elanikele paremaid teenuseid. 

Euroopa Liidu eesistujana on Eesti 
prioriteediks andmete vaba liikumine. 
Teatavasti on Euroopa Liidu põhialus 
inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali 
vaba liikumine, mis kõik kujunesid 
välja juba aastakümneid tagasi ehk 
paberiajastul, mil info liikus posti teel 
ja seda säilitati füüsilistes arhiivides 
ning andmete vahetamine võttis palju 
aega. Praegu on see suuresti muutu-
nud: andmeid on võimalik vahetada 
ühe hiireklikiga ja Eesti avalik sektor 
on selles valdkonnas olnud suur ees-
kuju kogu maailmale. 

Andmete vaba liikumine ei ole suu-
natud üksnes Euroopa Liidu asutus-
tele, vaid peame alustama kodust ja 
tegema kõik, et meie kohalikud oma-
valitsused ja ettevõtted pääseksid ligi 
just sellele infole, mida neil paremate 
teenuste pakkumiseks vaja on. Me ei 
saa lubada endale seda, et räägime 
Euroopa tasemel andmete vabast lii-
kumisest, aga tulles Eesti kohalikesse 
omavalitsustesse, näeme, et siin on 
potentsiaal täiesti kasutamata. 

Jah, Eesti on selles valdkonnas ees-
rindlik. Näiteks kohalikud oma- 

valitsused ei pea enam pidama eraldi 
rahvastikuregistrit, samal ajal kui suu-
res osas Euroopas on nii, et kui ühest 
omavalitsusest registreerid end välja, 
siis pead minema füüsiliselt teise 
omavalitsusse, et end uude kohta sisse 
registreerida. Kogu protsess võtab 
palju aega. Eestis on see väga lihtne: 
elukohta saab vahetada ühe hiire- 
klikiga või ühe külastusega. 

Kuid kas kasutame ära kogu oma 
potentsiaali? Kindlasti mitte. Ka Eestis 
on probleemiks see, et iga asutus 
tahab ehitada oma andmebaasi ja 
oma teenuseid, seda teistega mitte 
jagades. Kohalikel omavalitsustel 
ei ole head reaalajas infot elanike ja 
ettevõtete kohta. Hinnanguliselt või-
maldab parema info omamine tõsta 
valla tulubaasi 3-5%, Viimsi näiteks 
siis ligikaudu miljon eurot aastas, mis 
võimaldab pakkuda paremaid teenu-
seid (olgu selleks siis kvaliteetne toit 
lasteaias ja koolis, paremad kaugtöö-
võimalused, nutikad töökohad kodu-
vallas või eelisarendatud transport). 

Viimsi on esimene kohalik oma- 
valitsus, kus hakatakse analüüsima 
ja katsetama, kuidas paremini kätte- 
saadavad andmed võimaldavad mak-
sutulu tõsta. Projekti juhib majandus- 
ja kommunikatsiooniministeerium 
koostöös Viimsi valla ja Eesti Maksu- 
ja Tolliametiga ning seda rahasta-
takse Euroopa Regionaalarengu Fon-
dist. Mida parem ligipääs andmetele 
Viimsi vallale anda võiks anda ja mille 
arvelt võiks tulubaas suureneda?

Pean tunnistama, et sellele küsimusele 
on veel vara vastata, kuna järgmise 
poole aasta jooksul viime läbi esimese 
analüüsi Eestis ja võib-olla isegi terves 
Euroopas selle kohta, kuidas Viimsi 
näitel on kohalikel omavalitsustel 

võimalik võita andmete paremast 
kasutamisest. Samuti luuakse esimene 
pilootprojekt ehk reaalne andmete 
vahetamise võimalus Viimsi valla ja 
maksuameti näitel, kaasates teisigi 
vajalikke andmebaase. Kuid mõned 
ideed meil juba on.

• Premeerida edukaid maksumaks-
jaid. Viimsis elab sadu kui mitte 
tuhandeid inimesi, kes maksavad 
vallale aastas maksutulu vähemalt 
10 000 eurot aastas. Miks ei võiks 
koostöös maksuametiga neile ini-
mestele tänu avaldada ja kaasata 
neid aktiivsemalt reaalsesse otsus-
tusprotsessi, et nad saaksid pare-
mini aru, mida nende maksurahaga 
tehakse (iga Viimsisse registreeritud 
inimese brutopalgast läheb 11,6% 
kohalikule omavalitsusele, v.a tulu-
maksuvaba miinimum). See loob 
personaalsema lähenemise ja seob 
neid inimesi paremini Viimsiga.

• Harida neid, kes endale madalat 
palka maksavad, selgitada, mida 
nende maksudega on võimalik 
korda saata, kui nad panustaksid 
valla eelarvesse rohkem. Viimsis 
on palju inimesi, kellel on ettevõte/
ettevõtted, korralik kinnisvara, aga 
kes maksavad endale võimalikult 
madalat palka. Meie eesmärk ei ole 
siin kellelegi näpuga näidata, aga 
üks võimalus on sellele grupile anda 
võrdlevat tagasisidet, mida suurema 
maksutuluga on võimalik teha ja kui 
palju teised nende staatuses inime-
sed vallale makse maksavad, ilma et 
vallavalitsus ega ministeerium neid 
inimesi personaalselt teaks – selli-
sed infotehnoloogilised võimalused 
on olemas ja täiesti kasutavad. 

• Pakkuda konkurentsivõimelisemaid  
teenuseid neile inimestele, kes 

pole end valda sisse registreerinud. 
Viimsi vallas elab ja tarbib valla tee-
nuseid palju elanikke, kes pole valda 
sisse registreeritud. Jah, siin võib ju 
normatiivselt ja kampaania korras 
neid üles kutsuda end registree-
rima, aga teadmata nende tegelikke 
probleeme ja argumente, ei saavu-
tata soovitud muudatusi. Omades 
paremaid andmeid elanike kohta, 
saame neile pakkuda neid teenu-
seid, mis neid tegelikult Viimsi 
registrisse tooksid.

Need on vaid mõned võimalikud 
näited, kuidas andmemajandus, 
mille kogupotentsiaaliks hinnatakse  
Euroopas kuni 4% SKT-st ehk kuni 760 
miljardit eurot, tuleb appi ka Viimsi 
vallale. Täpsem plaan selgub poole 
aasta pärast, kuid olen juba praegu 
kindel, et olles nutikas, saab minu 
pikaajaline koduvald läbimõeldum-
alt areneda, mistõttu on mul ka väga 
hea meel, et Viimsi on esimene koha-
lik omavalitsus, kes sellise analüüsi ja 
pilootprojekti läbi viib. 

Viimsi on esimene 
kohalik omavalitsus, 
kus hakatakse 
analüüsima 
ja katsetama, 
kuidas paremini 
kättesaadavad 
andmed 
võimaldavad 
maksutulu tõsta. 

Hinnanguliselt 
võimaldab parema 
info omamine 
tõsta valla 
tulubaasi 3-5%, 
Viimsi näiteks siis 
ligikaudu miljon 
eurot aastas, 
mis võimaldab 
pakkuda paremaid 
teenuseid.

Peame tegema kõik, 
et meie kohalikud 
omavalitsused 
ja ettevõtted 
pääseksid ligi 
just sellele 
infole, mida neil 
paremate teenuste 
pakkumiseks vaja 
on.

Räägin seda, 
millesse usun ning 
teen alati seda, 
mida tõesti õigeks 
ja õiglaseks pean.

Urve Palo
ettevõtlus- ja  
infotehnoloogiaminister 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöö Viimsi valla ja 
Eesti Maksu- ja Tolliametiga võimaldab pakkuda paremaid teenuseid

“Meil on vaja nutikaid lahendusi, mis arvestaks tööturu vajadusi ja võimaldaks 
paindlikult muutuvatele oludele reageerida,“ lubab siseminister Andres Anvelt 
sisserände piirarvu reguleerimise hoolikalt läbi kaaluda. 

Sotside 
kandidaat 
Tallinna volikogu 
juhiks on Helve 
Särgava
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Sotsidel on seljataga kaks päeva 
mõnusaid arutelusid.

Sotsid arvamuste 
festivalil

Anti Allas andis 
Võrus võimu laste 
kätte hoiule

Võrus 28.–30. juulini toi-
munud Eesti suurim 
lastefestival osutus 
menukaks ja meelitas 

laupäevahommikusest väike-
sest vihmasajust hoolimata 
kohale peaaegu teise Võru linna 
jagu külalisi lähemalt ja kau-
gemalt. Mänguline nädalalõpp 
pakkus põnevust ja harivaid 
tegevusi igale maitsele – kokku 
oli avatud 15 teemaparki koos 
paljude töötubadega. 
Linnapea Anti Allas tunneb korda-
läinud ettevõtmisest siirast heameelt. 
„Olen väga uhke, et oleme Võru 
kogukonnana üheskoos millegi väga 
suure ja toredaga hakkama saanud. 
Meile on jõudnud palju positiivset 
tagasisidet – sadu tunnustavaid kirju 
ning kommentaare festivali külalis-
telt,” lausus ta, tänades kõiki, kes üri-
tuse õnnestumisele kaasa aitasid.

Festivali ajal anti Võrus võim lastele 
ning suur osa linnast muutus kogu 
pere mängumaaks. Festivaliala tee-
mad ja tegevused olid ajendatud 
Võrumaa laste endi ideedest ning 
pakkusid mitmekülgset ja põnevat 
ajaviidet kõigile. Näiteks elustati aja-
looõpikutest tuntud Tamula muinas- 
asula, linna rajati muinasjututehas ja 
müstiline filmimaja, avati kirev mini-
loomaaed, fantaasiahoov, atraktsioo-
nide-, seiklus- ja tehnikapargid ning 
pakuti palju muud põnevat.

Tamula rannast sai vabaõhu-, spordi- 
ja liikumisharrastuste keskpunkt, kus 
muu hulgas toimus ka tasuta kogu- 
perekontsert Gerli Padari, Uku 
Suviste, Grete Paia, Võru noorte 
muusikute ning Peeter Saani juha-
tusel musitseerinud Eesti kaitseväe 
orkestri osavõtul. Kontserti kuulas 
7000–8000 inimest. Peale selle pakkus  
festival kohalikku kultuuri, teatrieten-
dusi ning rohkelt laada- ja tänava- 
melu. Kogu festivali aja paelusid 
külastajate meeli esinemised vabalaval.

Lastefestival, millele on kindlasti 
põhjust jätku oodata, oli ühtlasi Võru 
linna kingitus 2018. aastal 100. sünni- 
päeva tähistavale Eesti Vabariigile. 
„Kuna meie poole on pöördutud küsi-
musega, kas festival tuleb ka järgmisel 
aastal, siis kuulutan siinkohal välja, et 
2018. aasta festival toimub 27.–29. 
juulini. Positiivne ja toetav tagasiside 
on meile tublisti kindlust juurde and-
nud,” ütles linnapea Anti Allas. Tema 
sõnul on lapsed Võru linna jaoks 
väga olulised: „Me anname endast 
parima, et nii kohalikud lapsed kui ka 
mujalt külla tulnud tunneksid ennast 
Võrus hästi ja oodatult. Töötame selle 
nimel, et Võru oleks üldtuntud kui 
Eesti kõige lastesõbralikum linn“. 

Anti Allas (õhupallidega) ja  
Helmen Kütt Võru lastefestivalil

See oli raju arvamine – nii mõtlesid ja ütlesid paljud, kes 
vaatasid Paides tänavuse Arvamusfestivali lõpuakordi, 
parlamendierakondade esimeeste vihmast nõrisevat ja 
tuulest lõõtsuvat debatti.

Laupäevaõhtune arutelu 12. augustil oli emotsionaalselt meeldejääv punkt 
kaks päeva kestnud, 160 arutelu ja 9000 inimest kokku toonud Arvamusfesti-
valile, kus sotsiaaldemokraatide sõna ja mõte jõudsid ilmselt kõigile olulistele 
arvamusplatsidele.

Nii otsis erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, kes Arvamusfestivali avapäeva 
hommikul andis intervjuus EPL-ile teada enda ja sotside kõigi ministrite kan-
dideerimisest kohalikel valimistel, Paides vastust küsimusele „Miks eestlane 
kardab feminismi?“, sest soostereotüübid kahjustavad naise elu ja karjääri. 
Samuti arutas ta tervise- ja tööministrina 21. sajandi töötaja garantiidest ning 
sellest, kuidas tagada ravikindlustus ja pensionide maksmine olukorras, kus 
kellast kellani töösuhe on paljudele muutumas reegli asemel erandiks.

Riigikogu esimees Eiki Nestor kõneles poliitilisest eksperimendist, ehk tee-
mal, kas ja kuidas kodanikuühiskonna meetodid töötavad. Ta arutas ka koos 
siseminister Andres Anveltiga, kuidas lahendada töökäte põuda: muuta sis-
serände piirarvu nii, et võidaksid meie majandus ja ühiskond tervikuna, et 
Eestis tunneksid end ühtviisi hästi siin sündinud ja siia elama asunud ini-
mesed.

Marju Lauristin osales Euroopa Parlamendi saadikute debatil, kuid samuti 
Lauri Läänemetsa modereeritud nutilahenduse arutelul „e-Eesti 4.0“.

Välisminister Sven Mikser sukeldus tõejärgse ajastu ja libauudiste hämarasse 
sügavusse ning andis kuulajatele nõuandeid, kuidas nutiajastuga sammu 
pidada ja eristada infot mürast või valeinfost.

Rainer Vakra ristas sõnamõõgad aga Tallinna linnapeakandidaatide debatil, 
mis tegelikkuses kujunes rahulikuks aruteluks.

Seega – mõnede päris debattideni tuleb oodata septembrini, kohalike vali-
miste eelsete vaidlussaadeteni, mis poliitikaõhu kuumaks kütavad. 

Marju Lauristin, Allan Aksiim, Siim tuisk ja  
Lauri Läänemets digiühiskonnast vestlemas.

Rainer Vakra Tallinna linnapeakandidaatidega
Tallinna tuleviku üle mõtisklemas.

Need eestlased ei karda feminismi: Kristina Birk, Manona 
Paris, Jevgeni Ossinovski, Reet Trei ja Kari Käsper.

Sotside telgis toimuval tööjõuteemalisel arutelul osalesid 
ka Andres Anvelt ja Eiki Nestor.

Hetk enne tormi. Pildi klõpsas lavalt Jevgeni Ossinovski minut 
enne tormi, mille tõttu esimeeste debatt edasi lükkus.

Tormine debatt: vihmavarjude alla peitsid end nii operaatorid 
kui ka mõned erakondade esimehed.
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Sotsiaaldemokraadid on 
kõige uuendusmeel-
sem erakond Eestis, 
kes kogub üha enam 

toetust noorte hulgas. Samas 
oli meie väline ilme ebaühtlane 
ning kohati ajale jalgu jäänud.  
Uuendasime küll eelmisel aastal 
oma kodulehte ning oleme olnud 
aktiivsed sotsiaalmeedias, kuid 
meil puudus selge reeglistik, 
mille alusel erinevaid kujundusi 
luua.
Soovisime, et meie välimus oleks alati 
ühtne ning kooskõlas sisuga – ikka sel-
leks, et meie hääl kõlaks senisest veelgi 
selgemalt ja tugevamini. Identiteedi 
uuendamisel võtsime appi disaini- 
büroo AKU, kellega koos analüüsi-
sime läbi vajadused ning probleemid 
ja panime paika täpse tegevuskava. 

Seadsime eesmärgiks, et meie uus 
nägu oleks aus, sisu väärtustav ning 
lihtsalt rakendatav.

Alustasime nimest. Hetkel oli kasu-
tusel lausa 5 erinevat nimekuju:  
Sotsiaaldemokraatlik Erakond. SDE, 
sotsiaaldemokraadid. sotdem ja sot-
sid. Taandasime selle minimaalse 
võimaliku  hulga peale, edaspidi kasu-
tame 3 nimetust:

• Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
– erakonna ametlik nimi

• Sotsiaaldemokraadid –  põhiline 
nimekuju, kasutusel logos

• sotsid – kõnekeelne nimekuju, kasu-
tusel veebiaadressis ja teemaviites

Värskenduskuuri läbisid ka visuaalse 
idnetiteedi põhielemendid –  logo,  
kirjatüüp ja värvid. 

Logo
Logos kasutame nüüd läbivalt nime 
„Sotsiaaldemokraadid“, mis on selgem 
ning tagab parema äratuntavuse. Meie 
märk – roos – on saanud noorusli-
kuma, ülespoole pürgiva kuju.

Kirjatüüp
Sotside uus kirjatüüp on BP Suisse 
International. See on olemuselt 
modernistlik ja iseloomult neutraalne 
font, mis laseb sõnumil paremini esile 
tulla ja võimaldab paindlikku ning 
pikaaegset kasutust. Suisse toetab ka 
kirillitsat, seega on rakendamine liht-
sam ja tulemus ühtlasem.

Värv
Punane on alati olnud sotside värv. See 
on tugev identiteedikandja, mida ei 
ole põhjust muuta. Keerasime punast 
veidi soojemaks, ühtlustame värvi- 
kasutuse ning lisame kolm lisatooni.

Kujunduspõhimõtted
Usume, et sisu loeb. Seega hoiame 
kujundused lihtsad ja sõnumi fooku-
ses. Reeglid on loodud selliselt, et neid 
oleks kerge järgida ning eri kanalites 
ning formaatidel rakendada.

Uuele kujundusele üleminek toimub 
järk-järguliselt. Tänaseks on uuene-
nud identiteet kasutusel juba kõikides 
meie peamistes kanalites ning ka KOV 
kampaaniamaterjalidel. Vana kujun-
dusega esemeid (näiteks meened) 
kasutame nii kaua, kui neid jätkub. 

 

Anto  
Liivat
Abilinnapea, kes teeb
Tallinna targaks!

www.liivat.ee

Oleme uuendanud oma visuaalset identiteeti. 
Loe lähemalt, miks ja kuidas see toimus.

Sotside värske 
välimus

Seadsime ees-
märgiks, et meie 
uus nägu oleks aus, 
sisu väärtustav ning 
lihtsalt rakendatav.

Usume, et sisu 
loeb. Seega hoiame 
kujundused lihtsad 
ja sõnumi fookuses.
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Päikeselised suvepäevad Nelijärvel
Seekord toimusid sotside suvepäevad Nelijärvel. Kaks päeva 

möödus poliitiliste arutelude ja sportlike ning vähemsportlike 
ajaviidetega. Loomulikult toimus ka piirkondadevaheline 
võistlus ja õhtut sisustas elav muusika. Järgmise aasta 

suvepäevad korraldab võidukas Lääne-Virumaa! 

Lääne-Virumaa võitis 
piirkondadevahelise 
võistluse ja korraldab 
järgmised suvepäevad. Reili Rand Hiiumaalt sai teist aastat järjest 

esikoha piirkonnajuhtide võistlusel.

Hannes Hanso lastega.
Päeva jooksul toimus erinevatel teemadel 
poliitilisi arutelusid.

Jevgeni Ossinovski perega järve peal head ilma 
nautimas.

Kas sul on 
liikmemaks 
makstud?

Sinu panus loeb!

Liikmemaksu maksmine ei ole mitte ainult põhikirjaline kohustus, 
vaid annab sulle võimaluse kaasa rääkida erakonna suundades. 
Liikmemaksu tasumisega toetad oma piirkonna tegevusi ja 
tugevdad erakonda.
Liikmemaksu suurus:
5 eurot aastas - töötule, pensionärile, õpilasele ja üliõpilasele;
10 eurot aastas - isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 €  
ühes kalendrikuus
20 eurot aastas - isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 €  
ühes kalendrikuus
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
SEB Pank EE711010022000260009 
Swedbank EE762200221015674174


