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Head erakonnakaaslased!

Olete oodatud aktiivselt osalema SDE volikogu komisjonide töös.
Täpsem informatsioon erakonna kodulehelt www.sotsdem.ee ja Raigo Jahult. Oma soovist liituda andke palun teada Raigo Jahule raigo.jahu@sotsdem.ee. Meie kõikide panus on vajalik !

Viimased poolteist aastat Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri ametit pidanud
Kalvi Kõva andis teatepulga üle Indrek Saarele.
Kalvi oli peasekretär väga kiirel ja muutuste rohkel ajal, tema ametiaega jäid nii erakonna
reitingu langus kui tõus, liitumisläbirääkimised Rahvaliiduga, esimehe vahetus ja valimised.
Priitahtlikule pritsumehele sobivalt pidi Kalvi kõvasti tulekustutamisega tegelema.
Nüüd on aga Lõuna-Eesti ühel tuntumal kartulikasvatajal aega riigikogu maaelukomisjoni
juhtimisega tegeleda ning kartulivagudel silma peal hoida.

Teeme koos meie ajalehe veel paremaks!

Saada oma vastused hiljemalt 15. juuliks aadressile ajaleht@sotsdem.ee või postiga: Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Ahtri 10a, Tallinn 10151.
Kõigi vastajate vahel loositakse välja uusi ja vahvaid erakonna meeneid.

Vasta kolmele lihtsale küsimusele käesoleva Sotsiaaldemokraadi numbri kohta:
1

Milline artikkel sulle kõige rohkem meeldis ja miks?

2

Millist infot soovid erakonna ajalehe vahendusel saada?

3

Milliseid teemasid võiks Sotsiaaldemokraat rohkem kajastada?

Nelja
parlamendirühmaga
Riigikogust

Seda et, kui keegi veel mäletab,
siis kuskil aasta tagasi koosnes
minu lemmik jutuvada Riigikogu
valimistele ette vaadates järgmisest aritmeetikast: A = 51 – B.
Selles valemis on:
A- Vähim vajalik kohtade arv riigikogus, ehk meile miinimumeesmärk;
B- Võitja erakonna tulemus.
See valem sündis teadmisest, et
uues kogus saab suure tõenäosusega
olema neli erakonda, mis on Eesti
poliitika jaoks kaunis suur muudatus.
Poliitiliste kokkulepete jaoks oli kuue
parlamendirühmaga Riigikogus roheliste kuuel kohal suurem väärtus kui
nelja rühmaga kogus näiteks kuueteistkümnel. Kui kellelgi on lusti, siis
võib ta välja arvutada, kui mitmel erineval moel oli näiteks eelmises kogus
võimalik vähemalt 51-le häälele toetuvat enamust moodustada. Tänases
kogus on neid võimalusi ainult neli.
See muudatus annab ennast märku
ka poliitilises kultuuris. Vähemasti
esialgu positiivses suunas. Suurem
parlamendirühmade arv andis võitjaerakonnale rohkem võimalusi enamuse kokku saamiseks. Ja kui see
koos, võis ringist väljajäänutest ülbe
ükskõiksusega üle sõita. Kui keegi
võimuliidust välja kõrvetati, oli valik
uue partneri leidmisel kaunis suur.
Nelja erakonnaga parlamendis on
olukord mõnevõrra teine, sest valikute arv on väiksem ja see sunnib
enamust vähemusega rohkem suhtlema. Sellisel hulgal jutustamisi võimuliitlaste ja opositsiooni vahel mäletan mina vaid VII riigikogu koosseisust, kui teerull kogu omas hiilguses
oli veel poliitilises mõttes leiutamata
ja toonaste Mõõdukate eestvedamisel
suheldi opositsiooniga kaunis vilkalt.
Tõsi, ka nüüd annab teerull endast
mõnel juhul märku, sest ikka juhtub,
et tuletatakse meelde kellel “hääled
koos” ja kellel mitte. Aga vahe viimase kümnendi jooksul toimunuga
on kaunis märgatav.
Meie 19 valitu kohta saan siiani
öelda küll vaid kiidusõnu. Olen siin
aastate jooksul näinud saadikuid,
kes isegi nelja aasta jooksul ei ... kuidas viisakalt öelda, ei kohanenudki.
Kohanemisraskuste tunnuseid meie
19 valitu seas pole märgata. Nii et
mõiste “opositsiooni juhtiv jõud” ei
ole mingi väljamõeldis või PR-trikk.
Kui asjalikud inimesed ajavad ajas ja
ruumis asjalikku juttu, on tegu tõsise
suurusega.

Eiki Nestor,
riigikogu liige

Indrek Saar võttis teatepulga üle
„See on uskumatult tugev mandaat ja ka
väga selge kohustus,” ütles Indrek Saar
vahetult pärast seda, kui sai selgeks, et
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu oli ta ühehäälselt erakonna uueks
peasekretäriks kinnitanud.
Sotsiaaldemokraatide värske peasekretär lubas eeskuju võtta ameti maha
pannud Kalvi Kõvast, kelle töövõime
ja võrratud isikuomadused aitasid erakonna tõusule kaasa. „Ma loodan, et ka
mina pole päris ilma huumorimeeleta,”
lausus 5. juunil Roostal erakonnakaaslaste õnnitlusi vastu võtnud Indrek.
Eelnevalt volikogule esinenud Indrek
kinnitas, et on valmis peasekretärina
töötama vähemalt 2013. aastal sügisel
toimuvate kohalike valimisteni, pärast
mida on SDE järgmiseks suureks verstapostiks 2015. aasta parlamendivalimised. „Valimisteni on ligi kaks ja pool
aastat. Meil pole kunagi olnud nii palju
aega oma organisatsiooni süstemaatiliseks arendamiseks ning heas mõttes bürokraatliku rutiini tekitamiseks.
Seda on väga vaja, et info ja ideed paremini liiguksid,” rääkis Saar. „Meile
antud väärtuslikku aega tuleb kasutada
selleks, et häälestada erakond kohalikeks valimisteks ja omavalitsustes võimule tulemiseks, aga ka riigikogu valimisteks.”
Valimisteks ettevalmistamise kõrval kavatseb Indrek pühenduda erakonna struktuuri edasiarendamisele ja
sotsiaaldemokraatide ridade kasvatamisele. Igapäevases töös saab tähtsal
kohal olema pidev side SDE piirkondade ja kohalike osakondadega, et iga
erakonnaliige saaks parimal viisil kaasatud. Indreku väitel on tema jaoks olulisteks märksõnadeks õppimine/ kasvamine ehk siis erakonna võimekus pakkuda oma liikmetele koolitusi, seminare, osalemist mõttekodades ja aruteludes. Ühtlasi loobub ta erakonna aseesimehe volitustest, et „võim liiga palju
ei koonduks.”
Iga poliitikaga vähegi kursis olev inimene teab, et peasekretäri amet on kõike
muud kui meelakkumine. Uue peasekretäri kandidatuuri volikogule välja pakkunud erakonna esimees Sven Mikser avaldas heameelt, et Indrek nõustus
pärast pikka järelemõtlemist seda rasket
koormat vedama. „Ta on inimene, kes
suudab ja tahab keskenduda organisat-

Indrek Saar
-Indrek Saar (38) kuulub
Sotsiaaldemokraatliku Erakonda 1998. aastast ja Riigikokku alates 2007. aastast.
-2010. aastal aastal valiti ta
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee kodukorrakomitee aseesimeheks. Enne
Riigikokku valimist juhtis Saar
aseesimehena Rakvere linnavolikogu.
-Ta on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli ning töötanud Rakvere Teatri ning Teatri NO99
direktorina, Eesti Teatrijuhtide
Liidu ning Eesti Etendusasutuse Liidu esimehena.
-2011. aasta parlamendivalimistel kogus Saar Lääne-Virumaalt 3931 häält, mis oli valimisringkonna parim tulemus.
Tema esimene tööpäev peasekretärina on 1. juulil.

Foto: Janar Tiiroja
Indrek Saar soovib peasekretärina keskenduda eelkõige organisatsiooni arendamisele ja liikmete maksimaalsele kaasamisele.

siooni ehitamisele. Me saame endale hea
peasekretäri,” kiitis Sven uue peasekretäri juhivõimeid.
Kalvi vaatas oma „lahkumiskõnes”
tagasi murrangulisele ajale, mil ta peasekretäri tööd tegi. Sellesse perioodi
mahuvad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Rahvaliidu ühinemisprotsess,
esimehekandidaatide debatid koos erakonna sisevalimistega, uue liidri esilekerkimine ja sotsiaaldemokraatidele
ülimalt edukaks osutunud Riigikogu
valimised. Samuti erakonna reitingu
kukkumine valimiskünnise lähistele ja
hiljutine kerkimine parteide populaarsusedetabelis teisele kohale.
„Sõbrad, mul on hea meel selle poolteise aasta üle. Sama värvikas kui on
olnud erakonna tegevus, niisama kirev
on olnud ka minu elu. Jään igavesti seda
aega positiivselt meenutama,” märkis

Sveni, eelmist esimeest Jüri ja kõiki
võitluskaaslasi tänanud Kalvi. „Üks
etapp on läbi. Nüüd tuleb teisiti asju
ajada – süstemaatiliselt ja pika perspektiiviga.”
Aprillis Riigikogu maaelukomisjoni
esimeheks valitud Kalvi sõnul saab
ta nii erakonnale kui oma pea 3000le
Võrumaa valijale kasulikum olla uuel
tööpostil.
Volikogu tänas „vana” peasekretäri
vägeva aplausiga ning tänutäheks kingitud roosipõõsa ja kartulikonksuga.
Korralik tööriist kulub Lõuna-Eesti
ühele tuntumale kartulikasvatajale
kindlasti ära!
Sotsiaaldemokraatide latt on kõrgel ja
sihid pikaajalised. Jõudu tööle, Indrek!

Kai Kalamees,
SDE fraktsiooni meedianõunik

Tugeva organisatsiooni aluseks on liikmed
Erakond on oma reitingut viimaste kuudega märkimisväärselt suurendanud. See tähendab, et meil on
reaalne võimalus saavutada 2013. aasta kohalikeomavalitsuste volikogude valimistel
varasemast parem tulemus ning olla
aastaks 2015 peaministri erakond.
Tallinn, kui riigi pealinn, on oluline teenäitaja kogu Eestile. Seetõttu
on vajalik tugevdada meie organisatsiooni arengut ja tegutseda seniselt
aktiivsemalt eriti just pealinnas, kus
erakonna nägu ja tegu peaks veelgi
rohkem kuulda ning näha olema.
Nende tõsiste eesmärkide täitmise
nimel oleme alustanud ka juba järjepidevat tööd. Valminud on Tallinna piirkonna tegevuskava, milles oleme ära toonud neli suuremat
valdkonda, mille igaühe eduka toimimisega on suur
samm valimisvõidu nimel tehtud.
Organisatsiooni arendamiseks oleme värskenda-

nud osakondade juhatuste koosseise, rõhunud koosolekute regulaarsele ja sisukale toimimisele ning
nende tegevusplaani koostamisele. Eriti oluliseks
peame koostööd sõsarorganisatsioonidega. Eeldused selleks on olemas, kuna
nii Kadride, noorsotside kui vanemate
sotsiaaldemokraatide esimehed/naised
on kõik Tallinna piirkonna liikmed.
Liikmeskonna suurendamiseks ning
aktiivseks kaasamiseks on plaanis korraldada erinevaid üritusi ja koolitusi,
värbamisaktsioone ning ühtlasi soovime luua võimalikult paljude piirkonna
liikmetega isikliku kontakti. Kõigi initsiatiiv on siin teretulnud, kuna kõigil
meil on oma sõprus- ja tutvusringkond, kelle hulgast
võiks kindlasti leida tublisid ja aktiivseid erakonnaliikmeid. Tugeva organisatsiooni aluseks on esmajärjekorras just liikmeskonna laiapõhjalisus.
Sügisest alustame kohalike omavalitsuste vali-

misteks ettevalmistamisega. Kutsume kokku valdkondlikud töörühmad ning kampaaniatoimkonna,
mis hakkavad ette valmistama valimisstrateegiat
ning kujundama meie spetsialistide-poliitikute
aktiivi, kes oleksid valmis mitte ainult sisustama
valimisnimekirju, vaid ka asuma Tallinnas täitevvõimu erinevatesse rollidesse.
Kõik ülaltoodud eesmärgid saavad täidetud vaid
teie toe ning abiga. Piirkonna ning osakondade juhatused üksi ei tee midagi, edu tagab vaid iga liikme
aktiivne panus ja osavõtt.
Meie piirkonna tegevuse tugevdamiseks on meil
esmakordselt ka oma Tallinna koordinaator Kätlin
Org, kes aitab meil kõiki eesmärke ellu viia. Ühtlasi
võib tema poole pöörduda igasuguste uute mõtete
ja ideedega, mida teie arvates piirkond võiks korda
saata. Tema kontaktid: katlin.org@sotsdem.ee ning
telefon: 56 670 706. Edu meile kõigile!

Andres Anvelt, Tallinna piirkonna esimees

Sven Mikser koos oma viieaastase tütre Reenaga.

Sven Mikser: erakond on valijate oma
Hetkel Eesti noorim erakonna esimees Sven Mikser (37) on võtnud
eesmärgiks sotsiaaldemokraadid
valitsusse viia, et edukultuse asendaks inimesekesksus ning eestlased
ennast kodus õnnelikena tunda
saaksid.
Kelleks sa väiksena saada tahtsid?

Lasteaia lõpetamisel olin ma öelnud, et tahan ornitoloogiks saada. Algklassides tahtsin arhitektiks saada. Nagu näha, siis mulle on juba väikesest peale võõrsõnad meeldinud. Ka poliitikahuvi oli mul varakult
olemas, juba nõukogude ajal mängisime
hoovis vennaga presidendivalimisi.

Oled hariduselt filoloog, kuidas
selleni jõudsid?

Keskkooli lõpus mul kindlat eriala välja valitud ei olnud. Läksin koos kahe klassivennaga Tartusse ja uurisime erinevaid konkursse. Kaalusin tõsiselt ka politoloogiat ja
juurat, aga lõpuks jäi kuidagi inglise keel
ja kirjandus. Olen loomu poolest keeleinimene, keeleteaduslikud probleemid pakuvad mulle huvi.
Esimesel kursusel uuris üks õppejõud
meie tulevikuplaanide kohta. Mitmed kursusekaaslased tahtsid tõlgiks saada, mina
ütlesin, et tahaksin, et hoopis mind tõlgitaks. Mingil moel oli see poliitikahuvi juba
siis sees.

Millist muusikat sa kuulad?

Eriline trendijärgija ma ei ole, lemmikuteks
on Mark Knopfler ja Emmylou Harris. Autos kuulan mõnikord Klassikaraadiot ja Star
FMi.

Millised on sinu hobid ja huvid?

Loen väga palju raamatuid. Välispoliitika
ringkondades loevad inimesed tihti liiga
palju memosid ja artikleid ning liiga vähe
raamatuid. Loen väga palju Lähis-Ida ajaloo ja kultuuri teemadel.

Mis raamatut hetkel loed?

Jonathan Schneeri “Balfour’i deklarat-

sioon”. Enamasti loen inglise keeles, kuna
eesti keelde ei ole seda teemat eriti tõlgitud. Kui olen riigis, kus on head inglisekeelsed raamatupoed, siis vaatan kultuuri
ja ajaloo sektsioonid alati üle. Mõnikord
loen ühel reisil läbi 2-3 raamatut.

Kas on mõni riik, kuhu soovid
kindlasti minna?

Iraan on minu jaoks väga huvitav, aga mulle pakub huvi just islamistliku ajaloo periood, mitte see, mida tavaliselt Euroopa turistile pakutakse.

Kuidas plaanid suve ja
puhkuse veeta?

Kuna tööasjus on reisimist palju, siis minu
jaoks tähendab puhkus võimalust Eestis olla. Selleks suveks ma väga ambitsioonikaid
puhkuseplaane ei tee, sest õige pea peaks
mu peresse sündima teine laps. Seega kindlasti olen perega ja Eestis. Tallinnast välja
tahaks ikka saada.

Oled pärit Paidest, kas plaanid
kunagi sinna tagasi kolida?

Mul on emotsionaalselt väga tihe side Paidega ja pean seda siiani oma kodulinnaks.
Nähtavas tulevikus on minu põhiline tööelu ikkagi Tallinnaga seotud. Võimalik, et
mingil hetkel võtan ette rahulikuma eluperioodi ja Paide on tegelikult ju Tallinnale
lähedal.

Kus näed ennast 20 aasta pärast?

Ma nii pikki plaane ei tee, mul on väga
konkreetne lühemaajaline eesmärk, sotsiaaldemokraadid valitsusse viia ja seda
mitte mingiks väikseks viiendaks rattaks
kuskile suurte erakondade valitsusse. Et
vältida stagnatsiooni ka iseendas, arvan, et
20 aasta pärast olen kindlasti juba järgmises rollis, ilmselt ikka välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

Millised positsioonid sind huvitavad?

Ma ei ole orienteeritud konkreetsele kabinetile või autole. Erakonna esimehena on
nö ametijuhendi järgselt selleks positsioo-

niks peaminister. Eesti vajab sotsiaaldemokraatikku juhtimist ja ma olen valmis seda
tegema, vajadusel ka mitu ametiaega järjest. Ent ma ei leia, et oleks hea, kui üks
erakond võtab võimu ja siis põlistab seda
50 aastat. Demokraatia mõte on suuresti
see, et tuleb ära teha olulised asjad ning kui
on vaja uut lähenemist ja vaadet, siis tuleb
keegi teine.

Oled Eestis kõige noorem erakonnaesimees ja sulle on suured lootused
pandud nende poolt, kes paremerakondades pettunud.

Uus algus tähendab seda, sotsid on oma
imagot muutnud, aga ka seda, et Eestis on
vaja asju teha teisiti kui neid on tehtud viimased 10-20 aastat. Poliitika keskmesse on
vaja tuua inimene. Skandinaavias ja põhjamaades on seda edukalt tehtud juba pikemat aega.
Ajakirjanduslik analüüs tõi välja, et kõik
Eesti parteijuhid on vanemad kui nende
kolleegid Soomes. Soome sotside juht Juta
Urpilainen on minust noorem. See, et ma
Eesti poliitikas noor olen, on pigem kivi
teiste kapsaaeda. Kindlasti ei õhuta ma
põlvkondade vahelist vastuolu, uus ja vana
ei ole sama, mis noor ja vana. Uut mõtlemist võib tuua ükskõik millises vanuses inimene.

Kui saaksid Eesti elus midagi kohe
muuta, siis mis see oleks?

Poliitilises plaanis tuleks otsida seda hooba, mis viiks Eesti uuele tasemele. Hariduses fookuse suunamine madalamale, peretoetustes kõrgemale.
Ühiskondlikus plaanis on probleemiks
inimeste lahkumine Eestist. Vaatamata
meie suhtelisele edule võrreldes Lätiga (ja
ainult Lätiga) ei ole Eesti inimesed sageli
õnnelikud ega rahul.
Edukultuselt ja konkurentsile orienteeritud ühiskonnalt tuleks liikuda turvalise,
pehmete väärtustega ühiskonna poole. Parempoolsed ütlevad, et see on jätkusuutmatu. Muidugi on heaoluriigiga võimalik liiale minna, aga ükski inimene ei peaks kart-

ma, et kui ta mingis oma ettevõtmises ebaõnnestub, siis on kõik läbi. Turvaline ühiskond julgustab inimesi riskima, sest nad
teavad, et nende seljatagune on mingil määral kindlustatud. Ei pea alati ja kõiges õnnestuma, selleks, et elada.

tumad. See roll tuleb välja kanda. Praegune fraktsioon on väga hästi alustanud, vajalik on süsteemne töö, mitte populistlikud
kampaaniad.

Kes on sinu eeskuju?

Jõuga ei saa sundida koalitsiooni sotsiaaldemokraatlikku poliitikat ajama, aga ka tilk
uuristab lõpuks kivisse augu, nagu juhtus
tasemekoolituse erisoodustusmaksuga.
Nüüd on ka paremerakonnad vähemalt osaliselt aru saanud, et see on hea ja õige asi.

Väga positiivne eeskuju Eestis, kellelt
olen poliitika jaoks palju õppinud, on
Liina Tõnisson. Geniaalsed poliitikud
maailma mastaabis on minu jaoks Tony
Blair ja Bill Clinton.

Viimase aja lemmiktsitaate.

Mark Twain: “Igale keerulisele probleemile
on lihtne lahendus, kuid see on alati vale”.

Võtsid oma hääled Järva- ja Viljandimaalt, kas selle ringkonna teemad
on sulle südamelähedasemad?

Ikka on, Järvamaal, eriti Paides püüan väga regulaarselt käia. Hoolimata sellest, et
Järvamaa asub Eesti keskel, ähvardab seda
ääremaastumine. Paljud riigiasutused on
koondatud üle Eesti nelja keskusse ja nende hulgas Paide pole.

Sotside populaarsus on praegu tõusujoonel, kas kardad kukkumist ka?

Vastupidi, viis aastat tagasi oli Reformierakonna fraktsioonis 19 liiget. Nüüd on meil
19. Meie poliitika on tegelikult mõeldud ju
palju rohkematele inimestele kui nende
oma. Inimesed hakkavad sellest vaikselt aru
ka saama.

Kas sa arvad et Eesti ühiskond on
sotsiaaldemokraatia jaoks valmis?

Paljud, kes vaatasid Mehhiko seebiseriaale
tahtsid end edukana tunda ning valisid Reformierakonda. See vaimustus hakkab mingil hetkel üle minema. Inimesed ei hääleta
enam glamuuri pärast, vaid selle järgi, kes
nende huve kaitseks.

Milliseid kohustusi lisab
opositsioonijuhi roll?

Peame olema häälekamad ja distsiplineeri-

Milline on fraktsiooni tegevusplaan
lähiajal?

Millised on Eesti poliitika
peateemad lähiaastatel?

Inimvara arendamisest ei pääse kuskile.
Praegu on vähe tarka tööd, vähe lisandväärtust, vähe tootlikkust. Parempoolsete erakondade primitiivne kujutlus on siiani olnud see, et tööd saab tootlikumaks muuta
rohkem ja kiiremini töötades. Kõrge lisandväärtus ei tule sealt. Töölised tuleb välja
koolitada, et neil oleks parim ettevalmistus,
parim haridus.

Millised on sotside jaoks olulisemad
verstapostid kuni järgmiste riigikogu
valimisteni?

Vahejaamaks on kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Meie mahajäämus
teistest erkondadest on see, et meie struktuur ei kata kogu Eestit. Esindatus volikogudes on ebaühtlane. See on võtmekoht.

Millised on sinu peamised
eesmärgid erakonna juhina?

Erakond ei ole juhtide ega liikmete oma, parlamendierakond on oma valijate oma. Loomulikult peame osalemisvõimalust pakkuma ka oma liikmetele, kuid edukas erakond
on siiski see, kes suudab ära teha võimalikult palju sellest, mida on valimiste eel rääkinud ja mille eest valijate hääled saanud.
Suvepävadel on Sven kohal ja valmis
erakonnaliikmete küsimustele vastama!

Küsis: Triin Toome

Võrumaa on mures ääremaastumise pärast

Aprillis ametisse asunud SDE fraktsioon
on oma maakonnakülastusi väga tugevas tempos alustanud, 2.-3. juunil toimunud neljanda visiidi raames väisati
Saaremaad.

Aprilli keskel külastas
sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsioon Võrumaad.
Koostöös Võrumaa SDE piirkonna liikmetega kohtuti
maakonnas ligi 130 inimesega.
Kahe päeva jooksul külastati Uue-Antsla kultuurimaja,
Sõmerpalu hooldekodu, Rõuge
noortekeskust, Rõuge lasteaeda, Puiga Põhikooli ja Haanja
vallavalitsust. Kohtuti Võrumaa
Kasuperede Liidu, Lastekaitse
Ühingu, maakonna noorsootöötajatega, sotsiaaltöötajatega
ning hooldekodude juhtidega.
Ringsõidul osalejaid said
põhjaliku ülevaate Võrumaa SDE piirkonna tegevusest ning maakonnaga seotud muredest ja rõõmudest. Kõige olulisema teemana tõid võrumaalased välja riigi ja omavalitsuste vahelise koostöö
puudumise ning ääremaastumise, mille valusaks
tagajärjeks on ka maakoolide väljasuremine.
Olulise teemana käis läbi ka haigushüvitise saamise süsteem, kus praeguses olukorras käivad paljud täiskasvanud haigena tööl, kuna haiguslehele
jäämine neelab suure osa sissetulekust. Samal põhjusel viiakse ka lapsed haigena lasteaeda ja saadetakse kooli, kus nad nakatavad teisi ning võivad
ka ise tõsisemaid tüsistusi saada, kuna pole korralikku ravi saanud. Selline käitumine toob välja
kehtiva süsteemi vead.
Lisaks kohtumistele erinevate ametite ja orga-

nisatsioonidega toimus väljasõidu esimesel õhtul
sisukas arutelu ka SDE Võrumaa piirkonna liikmetega ning toetajatega. Lõpetuseks lepiti kokku
Riigikogu külastamises, mis tõenäoliselt leiab aset
sügisel, kui uus koosseis on kenasti sisse elanud.
Fraktsioonist osalesid ringsõidul Sven Mikser, Kalvi Kõva, Indrek Saar, Rein Randver, Urve
Palo, Helmen Kütt, Kajar Lember, Karel Rüüti ja
Heli Kirt.
Suured tänud meie erakonnaliikmetele Agnes
Parmasele, Lenhard Ermelile, Inge Järvpõllule,
Kerli Kõivule, Meelis Koppelile ja teistele, kes
aitasid kohtumisi korraldada.

Kalvi Kõva,
Riigikogu liige

Jõgevamaa ootab sotsiaaldemokraatia tõusu

Sotsid õhuhokit mängimas.

Jõgevamaa tervitas mai lõpupäevadel sotsiaaldemokraatidest riigikogu liikmeid kõleda tuule, kuid kõikjal
õitsele löönud sirelite, õuna-ja kirsipuudega ning toredate inimestega.
Kesk-Eestisse tehtud „dessandi” esimene päev algas
varakult Põltsamaa kultuurikeskuses, kus SDE delegatsioon kohtus Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa,
volikogu esinaise Margi Eina, Pajusi vallavanema Reet
Alevi, Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni ning
kohalike kultuurijuhtidega.
Jutuks tuli Põltsamaa linnavolikogu koosseis. Kui
selgus, et seal on esindatud pea kõik erakonnad peale
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, oli kohe selge, et see
viga vajab parandamist järgmistel kohalikel valimistel. Pinnas on igal juhul soodne – sotside poolt hääletas
märtsikuistel parlamendivalimistel Põltsamaa linnas
ja vallas pooltuhat inimest. Erinevad kohtumised ettevõtjate, haridus-, kultuuri-ja sotsiaaltöötajatega andsid
kinnitust, et oleme õigel teel.
25. mai sai võimsa lõpu Kaiavere järve äärde rajatud kogu pere mängumaal Vudila, kuhu sotsiaaldemokraatidega oli tulnud kohtuma ja mõtteid vahetama 60
aktiivset inimest üle maakonna.
Visiidi teine päev keskendus Jõgeva ja Peipsi piirkonnale – saadikud jõudsid Voorele, Kääpale, Mustveesse, Jõgevale ja Luuale. Külaskäigu ajal kerkis

Suvekuu algus Saaremaal

üles arvukalt probleeme, mida on võimalik Riigikogu
tasandil lahendada või siis vähemalt teravalt tõstatada.
Olgu siin nimetatud venekeelse hariduse, õppelaenude
hüvitamise, põllumajandustoetuste, noorsootöö toetamise ja bussiühendusega seotud teemad.
„Oma külaskäikudelt oleme saanud kinnitust, et sotsiaalprobleemid on need, mille lahendamist inimesed kõige enam ootavad. On väga palju peresid, kes
on üldse Eestimaa tolmu jalgadelt pühkinud või siis
käib perest mõni vanem piiri taga tööl. Vahel on jäetud koguni lapsed Eestisse omapead kasvama. Tegu
on väga valusa küsimusega, millega riik peab nüüd ja
kohe tegelema,” ütles SDE esimees Sven Mikser Põltsamaa ajalehele Vali Uudised. „Nii me jätkata ei saa,
et kõigepealt saame rikkaks ja siis lahendame sotsiaalprobleemid. Pigem on vastutustundlik sotsiaalpoliitika
majanduskasvu kõige olulisemaks eelduseks.”
Fraktsioon luges üksmeelselt Jõgevamaa ringsõidu
kordaläinuks. Suur aitäh peakorraldaja Jüri Morozovile, aga ka Mati Kepile, Kajar Lemberile ja Jaan Aiaotsale. Ilma nende meesteta poleks visiit nii töiselt ja
sujuvalt kulgenud.

Kai Kalamees,
SDE fraktsiooni meedianõunik

vähendamine on tekitanud olukorra, kus ei
suudeta tagada ülivajalikke teehooldustöid
ning mustkatteta teede lagunemist on pea võimatu ära hoida. Loomulikult sai räägitud ka
praegu riigikogus arutusel olevast kodu maamaksust vabastamise eelnõust ning üheselt
arvati, et tegemist on padupopulistliku lähenemisega, mis suurendab veelgi omavalitsuste
probleeme.
Kohtumine kohaliku päästeameti juhiga
kinnitas, et meie päästevõimekus ei lähe mitte
paremaks vaid üha enam on häid mehi lahkumas nigela palga tõttu, sest pered tahavad toitmist ja puhtast entusiasmist on raske aastaid

Visiidi eesmärgiks oli kohtuda paljude sihtgruppide esindajatega, et saada ülevaade vastavate valdkondade sisulistest probleemidest
ja otsida neile üheskoos lahendusi. Töökad
päevad algasid kohtumisega maakonna sotsiaaltöötajate, lasteaiajuhtide ja perearstidega,
kellega arutati väga valusaid teemasid - lastekaitse olukord ja inimeste sotsiaalne toimetulek. Hiljem külastati
ka ühte lasteaeda, kus
üheltpoolt tutvuti vahva
ja hästi toimiva majaga
ning teisalt räägiti veelgi
konkreetsemalt just lasteaiakohtadest ja lasteaiaõpetajate palkadest.
Analoogsed probleemid tõusetusid ka rahvakohtumistel Lümanda
rahvamajas ning Kuressaare päevakeskuses, kus
inimeste sõnum riigikogulastele oli see, et vaatamata peaministri poolt
presenteeritavale positiivsele statistikale on
reaalne ostujõud tõsiselt
raugemas ning endaga
hakkama saamine ühe
suurema löögi all.
Sotsiaaldemokraadid
on rõhku panemas ka oma
ettevõtluspoliitika selgitamisele ning sellest tulenevalt kohtuti Saaremaa
Ettevõtjate Liidu juhatuse
vastu pidada. Veidi sarnased mured inimkaliikmetega ning külastati ka Kuressaare lenpitaliga olid teemadeks ka Kuressaare haignujaama. Teemadeks rahvusliku kapitali toelajuhtidega kohtumisel, kus jäid kõlama siiski
tamise vajadus ja võimalused ning loomulikult
positiivsed noodid ning selged arusaamised, et
kohapealne mure, et saaks olema otseühendus
maakonnahaiglad vajavad samuti riigi tähelemõne Euroopa suure lennuväljaga, mis annaks
panu.
ettevõtlusele kindlasti hoogu juurde. PositiivVeel saadi jutule kohaliku jahimeesteseltsi
seks üllatuseks mandrilt tulnud inimestele
juhtkonnaga ning arutati uue jahiseaduse
oli Saaremaal käivitatava väikelaevaehituse
temaatikat. Heameel on tõdeda, et
kompetentsikeskuse
saare jahimehed toetavad SDE seisurajamise projekt, mis
kohti ning tegutseme koos selle nimel,
annab kindlasti tõuke
Tulevikus tuleb
et jahindus ei muutuks vaid eliidi harlaevaehitussektori
tegeleda kindlasti
rastuseks ning rohkem arvestataks looedendamiseks ja eksduse ja inimtegevuse koostoimega.
pordivõimekuse tõstsaarte elanike
Kuna saarlaste kontsentratsioon
miseks kogu Eestis.
sooduspiletite
SDE fraktsioonis on suur, siis pooled
Ettevõtjatega kohvisiidil käinud osalesid ka Saarte ühentuti ka praamiliikluse
toimiva süsteemi
duse koosolekul, kus peateemadeks
teemal ja heameel on
tagamisega.
püsiühendus ning arstiabi kättesaadatõdeda, et tänane opevus väikesaartel ja omavalitsustes, kus
raator on investeeriperearsti pole.
nud väga jõuliselt laevapargi uuendamisse,
Visiidi käigus toimus veidi pidulikumas
ning see tagab juba väga kiire ja ootevaba laevormis kohtumine SDE kohalike liikmete ja
valiikluse. Tulevikus tuleb tegeleda kindlasti
toetajatega, kus tänati valimistel kandideerisaarte elanike sooduspiletite toimiva süsteemi
nud inimesi ning kampaanias osalenud toetagamisega.
tajaid suurepärase valimistulemuse eest meie
Meeldivaks kujunes ka külastus meie
ringkonnas ning toimus arutelu päevapoliitiuusima turismiobjekti – Angla Tuulikumäe
listel teemadel. Lisaks tõsistele ja murelikuks
pärandkultuurikeskusesse, kus majaperemees
tegevatele teemadele oli ka tõeliselt vahvaid ja
tutvustas oma vahvaid ideid ja tulevikuplaane.
vaimukaid sõnavõtte, mis näitab, et meie iniSelleks, et neid hulle ideid ka tulevikus jätmesed on tugeva vaimuga ning hea huumorikuks, tegi meie noorsotside uus president koos
soonega seltskond, kes tahab kaasa aidata meie
riigikogu liikmetega head tööd ning kohtumikoduriigi inimsõbralikumaks muutmisele.
sel noortega tekkis selline ärategemise tahtVäljasõidu Saaremaale tegid kaasa Indrek
mine, et 19 noort liitus meie vahva perega.
Saar, Karel Rüütli, Eiki Nestor, Jaan Õunapuu,
Kokkusaamisel omavalitsusjuhtidega oli
Kalev Kotkas, Neeme Suur, Andres Anvelt,
loomulikult arutelu selle üle, kuidas saada
Helmen Kütt, Heljo Pikhof, Ivari Padar ja
hakkama olukorras, kus riiki juhtivatel jõuduHannes Hanso.
del puudub igasugune regionaalpoliitika ning
ka selge visioon, kuidas selles valdkonnas käituda. Masuaegsete kärbete säilitamine ja teede
Kajar Lember,
korrashoiuks mõeldud vahendite kolmekordne
Riigikogu liige

Iga laps on oluline
Lastekaitsepäeval olid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
naiskogu Kadri liikmed väljas
Tallinna, Tartu, Rakvere, Viljandi, Võru ja Valga tänavatel, et
pöörata tähelepanu vajadusele
toetada senisest enam lapsi ja
nende kasvamist. Kõigis linnades
jagati spetsiaalselt väljatöötatud lendlehte, et sõnum meelde
jääks ja edasist kaasamõtlemist
soosiks.
Valga, Viljandi ja Võru naised võtsid
linna lastekaitsepäeva üritustest osa,
jagasid lendlehti nii tänavatel kui ka
kaubanduskeskustes, suheldes sellel
kaunil päeval peredega, kes lastekaitsepäeva üritustele tulnud olid. Räägiti
mitmetest lastega seotud muredest ja
ka teistest teemadest nagu riigikogus
arutelul olnud maamaksust.
Rakvere naiskogu ja sotsiaaldemokraadid tähistasid 1.juunit eriti maitsval moel - küpsetasid kesklinnas lastele ja nende emadele-isadele. Kokku
kulus kuus pange Ljuba ja Helmi valmistatud tainast ning kooke jagus
lisaks tänavaaktsioonile ka Lillekooli
ja laste päevakeskusele.
Lastekaitsepäeva aktsioon Tallinnas läks hoogsalt ja edukalt. Tallinna
Kadrid suhtlesid inimestega ja tutvustasid oma seisukohti keset kuuma
päeva Rotermanni kvartalis ja tööpäeva lõpus ka Vabaduse väljakul.
Kokku olid sõnumi jagamisel ja inimestega suhtlemisel abiks üle 20 inimese, nende hulgas ka mehed ja noored. Meeste tugi oli väga oluline ja
neid kuulati suure tähelepanuga.
Europarlamendi liige Ivari Padar,
kes juhtus samal päeval Tallinnas
olema, toetas üritust oma tähelepanekute ja soovitustega. Pealinnas jagati
laiali ligi 600 flaierit. Kuna lastekaitsepäeva puhul oli linnas jalutamas
palju lastega perekondi, saime kon-

takti rohkem kui 600 inimesega. Paljud möödujad leidsid aega ka pikemalt vestelda. Suhtumine sotsiaaldemokraatidesse oli väga hea ja naiskogule sooviti jõudu laste kaitsel edasi
tegutsemiseks. Kiideti selle eest, et
leidsime aega linlastega suhelda valimistekaugel ajal. Lisaks lastetoetuste tõstmise vajadusele oli tallinlastel mureks huviringide vähene kättesaadavus, kuna tasu pole paljudele
vanematele taskukohane. Sama mure
oli ka lasteaia kohamaksu osas, sest

elu on nii kalliks läinud, et sedagi on
raske maksta.
Tartu naiskogu liikmed ja noored
sotsiaaldemokraadid joonistasid koos
lastega. Lastekaitsepäeval liikus linnas igas vanuses lapsi ja tulevasi emasid - tundub, et beebibuum on ikkagi
tulemas. Erakondadest olime ainsana
väljas ja rahvas võttis meie flaiereid
hea meelega, muidugi ka komme ja
õhupalle. Vestluses lapsevanematega
jäi mulje, et suureks mureks on aeg
peale vanemahüvitidse lõppemist.
Meie nõue kolmekordistada lastetoetust on igati teretulnud ja väga paljudes peredes hädavajalik.

“Oleme seda meelt, et Eesti peretoetuste süsteem vajab kiiresti tõhusamaks muutmist. Vanemahüvitis on
pärast lapse sündi abiks ainult esimesed poolteist aastat, edasised toetused on aga kasinad ega pea enam
ammu elukalliduse järsu tõusuga
sammu,” ütles naiskogu Kadri president Reet Laja pressile.
Riigikogu liikme ja Kadride asepresidendi Heljo Pikhofi sõnul on
Eesti suguses vananeva rahvastikuga
väikeriigis iga laps ääretult oluline.

“Tahame, et pered, aga ka potentsiaalsed lapsevanemad, tunnetaksid,
et iga laps on oluline ja oodatud. Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et
riik peab muutma oma senist kurssi
ja pöörama näo laste suunas. Vaid
nii on võimalik sündimusse murrangut tuua ja tagada kõigi laste heaolu,”
märkis Heljo Pikhof.
Täname piirkondade eestvedajaid
Üllet, Helmit, Heljut, Küllikit, Enet ja
Sirjet ning kõiki, kes aktsioonile õla
alla panid.

Reet Laja,
naiskogu Kadri president

Erakonna Uus Algus on andnud
tugeva tõuke noortele, kes mai alguses toimunud kongressil valides uue
presidendi ja asepresidendi,
otsustasid järgmise kahe aasta
peamised tegevussuunad.
Viimastel aastatel keskendusid Noored Sotsiaaldemokraadid aktiivselt poliitika tegemisele, korraldades märkimisväärselt seminare, arutelusid ja kujundades seisukohti.
Valides uusi juhte, kiitis kongress ühtlasi
heaks nende mõtted ja ideed, seega võib
juba praegu rääkida järgmiste aastate tegevustest, kuigi tegevuskava muutmisega on
alles algust tehtud.
Pidades silmas SDE eesmärki „2015 aasta
peaministri erakond“ ja ambitsioone 2013
KOV valimistel, oleme seadnud eesmärgiks
kahe aasta jooksul katta kõik maakonnad
NS klubidega. Me kõik teame, et tühi kott ei
seisa püsti, sellepärast paneme rõhuasetuse
sisutegevustele nagu koolitused, seminarid
ning aastas 1-2 üleriigilist sotsiaalkampaaniat. Sellesügisene kampaania saab olema
lasteaedadega seotud. Tegevused planeerime peamiselt kolmes valdkonnas – majandus, keskkond ja haridus, pannes peamise
rõhu haridusteemadele millega puutuvad
meie praegused ja tulevased liikmed kõige
rohkem kokku.
Edukuseks ei piisa ainult headest liikmetest ja õigetest tegevustest. Noorsotside
edukuse võti peitub võrgustikus, mis võimaldab tänapäeval edukas olemiseks hädavajalikku infot, võimalust kasutada koostöövormis teiste ühenduste ekspertteadmisi ja vajadusel ühiseid surveavaldusi.
Väärtustame koostööd mitte ainult eestikeelsete kodanikuühendustega, vaid loome
ka suhted aktiivsete vene noortega ning jät-

kame ühistegevusi Euroopa noorsotsidega.
Kõige selle juures ei unusta me ära oma
erakonda, Vanemaid Sotsiaaldemokraate
ja Kadrisid. Ärge unustage ka meid! Kõige
kergemini saab noortele toeks olla neid
tunnustades, andes võimaluse osaleda juhtimises ning abistades neid oma teadmiste
ja kontaktidega.

Lauri Läänemets,
Noorte Sotsiaaldemokraatide president

Liitu noorsotsidega!
Noored sotsiaaldemokraadid
on poliitiline noorteühendus, mis
ühendab 14-30 aastaseid noori
üle terve Eesti.
Ühenduse tegevuse võib jagada
kaheks põhisuunaks. Üks on
poliitiline, millega tegeletakse
valdkondade raames ning teine
on noorsootöö.

Liitumiseks leiab meie

kodulehelt www.noorsots.ee
liitumisavalduse või võta ühendust peasekretäriga: Maris Sild,
5693 8678, maris@noorsots.ee

Ida-Virumaal keskenduti kahele suurimale probleemile

Jaak Allik,
Riigikogu liige
19.-20. mail viibis enamus SDE parlamendifraktsioonist Ida-Virumaal. Väljasõidu
eesmärgiks oli teha lähemat tutvust selle
Eesti kõige probleemsema maakonna elu
ja inimestega. Samuti, et õigustada seda
usaldust, mis riigikogu valimistel meie
kandidaate Ida-Virus saatis. Sealt saadeti Riigikokku nii meie seltskonna kõige
noorem Jevgeni Ossinovski kui ka kõige
vanem liige, mina.
Külaskäigu planeerimisel otsustati
jõuda võimalikult paljudesse omavalitsustesse ja keskenduda kahele, viimastel
kuudel just Ida-Virus kõige palavamale

probleemile – Kiviõli piirkonna perspektiivile seoses sealse keemiakombinaadi
sulgemisohuga ning venekeelse gümnaasiumihariduse tulevikule. Narva, mis nii
oma mastaabi kui muredega koguni IdaVirustki eristub, otsustati sügis-talvel
korraldada spetsiaalne väljasõit.
Neljapäeva õhtul koguneti Kukruse
mõisas, kuhu Kohtla vallavanema Etti
Kagarovi eestvõttel on rajatud vaimustav
interaktiivne polaarmuuseum. Maavanem Riho Breivel ning Omavalitsusliidu
tegevjuht, Tudulinna volikogu esimees
rahvaliitlane Urve Erikson andsid seal
ülevaate Ida-Virumaa tänasest päevast.
Hommikul siirdusime koos Andres
Anvelti, Kalev Kotka ja Kajar Lemberiga Vaivara valda, kus sisukat jutuajamist
keskerakondlasest vallavanema Veikko
Luhalaidiga ei seganud parteilised erimeelsused. Sama kogesime rõõmuga ka
Avinurmes, kus vallajuhtimine reformarist koolidirektori Aivar Saarela kindlates
kätes. Aravetes oli meie teejuhiks volikogu aseesimees Ants Rummel, kes hiljuti erakonnast lahkus, sest talle tundus,
et sotsidel on kohalikke inimesi vaja vaid

valimistel hääli toomas. Pidime häbiga
tunnistama, et teinegi kord oleme tõesti
andnud põhjust selliseks järelduseks, ning
lubasime, et „me enam ei tee“.
Andres Anvelt sukeldus samal ajal IdaVirumaa allilma järgi valvava politseiprefektuuri argipäeva, milles toimuv mõistagi jäi saladuseks nagu ka riigikaitsekomisjoni liikme Marianne Mikko kolmetunniline viibimine Jõhvi Üksikus jalaväepataljonis.
Indrek Saar, Urve Palo, Karel Rüütli,
Rein Randveer ja Jevgeni Ossinovski,
veetsid hommikupooliku koos ümberkaudsete omavalitsuste juhtidega Kiviõlis
keemiakombinaadi aju Nikolai Kutašoviga kohtudes.
Situatsiooni pingelisust leevendas paar
päeva varem saabunud ringkonnakohtu
otsus, mis lubas kombinaadil põlevkivikaevamist jätkata. Mõistsime, kuivõrd
Kiviõli linn kombinaadi töökohtadest
ning ümberkaudsed vallad ressursimaksust sõltuvad. Külastasime ka uut karjääri,
kus tutvusime Eesti parima ning keskkonnasõbralikuma kaevandamistehnoloogiaga. Muljetavaldav oli ka seiklusturis-

mikeskuse arendus, kuhu EASi kaudu on
nüüd tulemas oluline eurotoetus.
Tihe oli päev ka Heljo Pikhofil, kes
koos Anveldi ja Mikkoga kohtus Jõhvi
Naisteseltsi liikmete ning naiste varjupaiga töötajatega, seejärel pidas aru Kutsehaigete Liidu juhtidega ning külastas
Kohtla-Järve lastekodu.
Saar, Anvelt ja Ossinovski kutsusid
Jõhvi Kontserdimajja lõunasõõgile kohaliku pressi esindajad ning imestasid saabujate arvukuse (7 meediakanalit!) ning
meie erakonna kasvava populaarsuse üle.
Seejärel sõitsid Saar, Lember ning
Ossinovski viimase kunagisse kodupaika
Aserisse ning meie “maainimesed” Kotkas, Randver ja Rüütli läksid mitmetunnisele mõttevahetusele kohalikku Taluliitu. Õhtupooliku põnevaim diskussioon
arenes aga Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis kuhu olime palunud kohtumisele
Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve
haridusjuhid, et saada vahetut infot erakonna seisukoha kujundamiseks seoses gümnaasiumireformiga. Meie poolt
olime kohal mina, eksharidusminister
Peeter Kreitzberg, Marianne Mikko ja

Andres Anvelt. Mõtlemapanevat kuulsime palju, et paberil õnnestub ju reformi
teha kuid enamik õpilasi pole eestikeelsele õppele üleminekuks valmis.
Samaaegselt tutvustas noorsotside
Vene Klubi koos Indrek Saare ja Jevgeni
Ossinovskiga oma tegevust. Ürituse käigus laekus 15 uut liikmeavaldust ning
lähipäevil registreeritakse ka ametlikult
Ida-Viru klubi, valitakse juhatus ning
hakatakse toimetama.
Muljeterohke tööpäeva lõpul oli kogu
fraktsioon AS Silmet Grupi juhatuse esimehe ekspeaminister Tiit Vähi külalisteks. Tutvuti üha võimsamaks areneva
Sillamäe sadamaga ning vahetati mõtteid „olukorrast riigis“. Vähi sõnumiks
sotsidele oli mitte teha mingeid järelandmisi valitsusse kippumiseks vaid
kasvatada endast ka äriringkondade
jaoks tõsiseltvõetav vahetus tänasele
poliitstagnatsioonile.
Aitäh ühele eesti kõige kogenenumale
poliitikule ning riigimehelikumale peaministrile selle soovituse eest. Nii arvame
meiegi.

Neeme Suur (17)
Õiguskomisjon, riigieelarve kontrolli erikomisjon
Vanus: 42
Haridus: Eesti Maaülikool, loodusvarade kasutamine ja kaitse,

Rannar Vassiljev (18)

Jaan Õunapuu (19)

Rahanduskomisjoni aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjon

Majanduskomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve

Vanus: 29

erikomisjon Vanus: 52 Haridus: Eesti Põllumajandusakadeemia, zooinsener Huvialad: sport (võrkpall

Haridus: Tartu Ülikool, politoloogia

Kaarepere Sovhoostehnikum, metsatehnik

ja jalgrattasõit), kalapüük

Huvialad: filmid, fotograafia, korvpall, jalgpall, mäesuusatamine

Huvialad: akordionimäng, võrkpall, rahvatants, peotants

E-post: jaan.ounapuu@riigikogu.ee

E-post: rannar.vassiljev@riigikogu.ee

E-post: neeme.suur@riigikogu.ee
Veeb: http://neemesuur.blogspot.com/
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Saage tuttavaks: sotsiaaldemokraadid riigikogus
Alates 2011. aasta kevadest on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsioonis kokku 19 liiget. Sellelt leheküljelt leiate väiksed kokkuvõtted kõigi saadikute
CVdest ja e-posti aadressid, mille kaudu julgelt oma esindaja poole pöörduda.
Sven Mikser (1)
Fraktsiooni esimees

Helmen Kütt (9)

Andres Anvelt (5)
Õiguskomisjon, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise

Väliskomisjon

erikomisjoni esimees

Vanus: 37

Vanus: 41

Haridus: Tartu Ülikool, inglise keel

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MPA (haldusjuhtimine);

ja kirjandus

Tartu Ülikool, õigusteadus

Huvialad: lugemine

Huvialad: matkamine, kirjanduslik tegevus, tervisesport

E-post: sven.mikser@riigikogu.ee

E-post: andres.anvelt@riigikogu.ee

Vanus: 38

Vanus: 49

Haridus: Tartu Ülikool, MBA (majandus)

Haridus: Tallinna Pedagoogikaülikool,

Huvialad: filmid, reisimine

sotsiaaltöö magister;

E-post: urve.palo@riigikogu.ee

Huvialad: muusika, teater, lugemine, jooga

Veeb: www.urvepalo.ee

E-post: helmen.kytt@riigikogu.ee

Heljo Pikhof (14)
Kajar Lember (10)

Fraktsiooni aseesimees

Kalev Kotkas (6)

Rahanduskomisjon

Maaelukomisjon, korruptsioonivastase seaduse

Vanus: 57

kohaldamise erikomisjon

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut,

Vanus: 51

mehaanikainsener autotranspordi erialal

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut,

Huvialad: jalgpall, muusika

mehaanikainsener Huvialad: tennis, aiandus

E-post: eiki.nestor@riigikogu.ee

E-post: kalev.kotkas@riigikogu.ee

misjoni aseesimees

erikomisjon

Vanus: 52

Vanus: 34

Haridus: Tartu Ülikool, juura Huvialad: film, teater,

Haridus: Audentese Ülikool, majandus;

ujumine, matkamine E-post: heljo.pikhof@riigikogu.ee

Vana-Võidu Kõrgem Põllumajanduskool,
põllumajandus
Huvialad: hobused, sport
E-post: kajar.lember@riigikogu.ee
Blogi: kajarlember.blogspot.com

Peeter Kreitzberg (7)
Indrek Saar (3)

Kultuurikomisjon

Fraktsiooni aseesimees, Põhiseaduskomisjon

Vanus: 62

Vanus: 38

Haridus: Lundi Ülikool, doktorantuur, filosoofia-

Haridus: Eesti Muusikaakadeemia Kõrgem Lava-

doktor; Tartu Ülikool, doktorantuur, pedagoogika

kunstikool, näitleja
Huvialad: teater, keeled, korvpall, loodus, mesilased

Sotsiaalkomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve eriko-

Põhiseaduskomisjon, riigieelarve kontrolli

Blogi: http://eikinestor.blogspot.com/

Jaak Allik (4)

Majanduskomisjoni aseesimees

sotsiaalkomisjon

Veeb: www.andresanvelt.com

Eiki Nestor (2)

E-post: indrek.saar@riigikogu.ee

Urve Palo (13)

Euroopa Liidu asjade komisjon,

aspirantuur, Leningradi Täiskasvanute Üldhariduse

Rein Randver (15)
Keskkonnakomisjon
Vanus: 54 Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia,
zooinsener Huvialad: jahindus, kalandus, aiandus
E-post: rein.randver@riigikogu.ee

Marianne Mikko (11)
Riigikaitsekomisjon, Euroopa Liidu asjade
komisjoni aseesimees
Vanus: 49

ülikool, metsamajandus

Tartu Ülikool, matemaatika

Huvialad: sportimine, jahipidamine,

Huvialad: kalastamine, maatööd

Huvialad: teater, muusika, kino, lugemine

kalapüük, reisimine

E-post: peeter.kreitzberg@riigikogu.ee

E-post: marianne.mikko@riigikogu.ee

E-post: karel.ryytli@riigikogu.ee

Kalvi Kõva (8)

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu, sotsioloogia

Maaelukomisjoni esimees

Blogi: http://jaagublogi.blogspot.com/

Vanus: 32 Haridus: Eesti Põllumajandus-

doktorantuur 2009–…

Vanus: 64

E-post: jaak.allik@riigikogu.ee

Keskkonnakomisjoni aseesimees

Haridus: Tartu Ülikool, ajakirjandus,

Instituut, pedagoogikakandidaat;

Veeb: www.mariannemikko.ee

Kultuurikomisjon

Huvialad: teater

Karel Rüütli (16)

Vanus: 36
Haridus: Võru Tööstustehnikum, puidutöötlemise tehnoloogia
Huvialad: põllumajandus E-post: kalvi.kova@riigikogu.ee

Jevgeni Ossinovski (12)
Väliskomisjon, Euroopa Liidu asjade komisjon
Vanus: 25
Haridus: Londoni Majandus- ja Poliitteaduste
kool, MSc (võrdlev politoloogia); Warwicki

Ülikool MA (kontinentaalne filosoofia);
Tartu Ülikool, filosoofiabakalaureus
Huvialad: reisimine, lugemine, male
E-post: jevgeni.ossinovski@riigikogu.ee
Veeb: www.ossinovski.ee

Soome valimistel jaotati parlamendikohad ümber
Soomes ligi kaks kuud tagasi toimunud valimised võitis küll senine valitsuspartei, parempoolne Koonderakond (Kokoomus), kuid tegelikuks
võitjaks peetakse kolmandaks tulnud opositsioonilist eurovastast ja
populistlikku Põlissoomlaste parteid
(PS), kes peaaegu viiekordistas oma
toetust. Samuti opositsiooniline Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) tegi
teise tulemuse.
Valimistulemused

Kuigi Kokoomus (Euroopa Parlamendis kuulub Euroopa Rahvaparteisse) võitis valimised, kaotasid nii nemad, kui ka
kõik teised parteid peale PSi hääli.
Esikoha saavutanud Kokoomus sai 44
kohta, kaotades kuus kohta (20,4%, eelmine kord 22,3%). Teiseks tulnud SDP
sai 39 kohta, kaotades küll kolm kohta
(19,1%, eelmine kord 21,4%), kuid esinedes siiski ennustatust paremini. Kolmanda tulemuse teinud Põlissoomlaste
partei (Perussuomalaiset, Euroopa Parlamendis kuulub euroskeptikute hulka) sai
samuti 39 kohta, võites 34 kohta (19%,
eelmine kord 4,1%). Nemad võitlesid end
kolme suure partei kõrvale neljandaks
jõuks. Suurim kaotaja oli senise peaministri Mari Kiviniemi Keskerakond (Keskusta, Euroopa Parlamendis kuuluvad
liberaalidesse), kukkudes suurima partei
kohalt alles neljandaks. Nende saagiks jäi
35 kohta, kaotades 16 kohta (15,8%, eelmine kord 23,1%). Kiviniemi lubas ka
kohe peale tulemuste teatavakstegemist,
et Keskusta jääb opositsiooni.
Ülejäänud väiksemad parteid said hääli
järgmiselt: opositsiooniline Vasakliit
(Vasemmistoliitto - VAS, Euroopa Parlamendis kuulub kommunistide hulka)
sai 14 kohta, kaotades kolm kohta (8,1%,
eelmine kord 8,8%). Valitsusse kuuluvad

Rohelised (Vihreät) said 10 kohta, kaotades viis kohta (7,2%, eelmine kord 8,5%).
Pea igasse valitsusse kuuluv Rootsi Rahvapartei (RKP, Euroopa Parlamendis
kuulub ka liberaalide hulka) säilitas oma
üheksa kohta (4,3%, eelmine kord 4,6%).
Viimasena parlamenti pääsenud opositsioonilised Kristlikud Demokraadid
(Kristillisdemokraatit - KD, Euroopa
Parlamendis kuuluvad samuti Euroopa
Rahvaparteisse) said kuus kohta, kaotades ühe koha (4%, eelmine kord 4,9%).
Ühe koha sai ka Ahvenamaa saarestiku
esindaja.

Valitsusele vastandumine tõi edu

See, et kõik erakonnad peale PSi kaotasid hääli, näitab selgelt rahva rahulolematust poliitilise olukorraga. PS, kes
juba mõnda aega on üritanud ennast näidata kogu praeguse poliitilise korra vastasena, suutis rahva rahulolematust osavalt ära kasutada, olles näiteks vastu suurenevale immigratsioonile ning Kreeka
ja Portugali päästepakettidele. Kusjuures
meie sõsarpartei SDP oli samuti Kreeka
abipaketile vastu põhjendusel, et erasektor peaks samuti oma osa kandma. Kuigi
PSi peetakse üldiselt parempopulistlikuks erakonnaks, on neil ka palju jooni
vasakpoolsetelt. Kindlasti tuleb PSi võidu
põhjusi otsida ka nende karismaatilises
liidris Timo Soinis, kes räägib tavakodanikule arusaadavas keeles „asjadest nii,
nagu nad on“.

Pikaleveninud koalitsiooniläbirääkimised

Valitsuse moodustamine on endiselt käimas.* Kui alguses üritas valimised võitnud Kokoomuse juht rahandusminister Jyrki Katainen valitsust moodustada
kolme suurema erakonna baasil, siis PSi
vastuseis Portugali abipaketile sundis

Foto: www.flickr.com/photos/demarit
Soome sotside juht Jutta Urpilainen meediale valimistulemusi kommenteerimas.

neid kõnelustelt lahkuma. Portugali abipaketis lepiti seejärel Kokoomuse ja SDP
vahel kokku suuresti SDP tingimustel, et
Soome peab Brüsselis nõudma ka erasektori kaasamist.
Seejärel üritas Katainen moodustada
laiapõhjalist koalitsiooni, kuhu oleksid
kuulnud kõik parteid peale PSi ja Keskusta. Kuid ka sellest ei tulnud midagi
välja, kuna vasakerakonnad (SDP ja VAS)
lahkusid kõnelustelt erimeelsuste tõttu

maksuküsimuses. Seejärel kutsus Katainen vasakerakondade asemel kõnelustele
Keskusta, kes võttis ka ettepaneku vastu,
kuid soovis ka uuesti PSi kaasamist. Seepeale lahkusid kõnelustelt ka rohelised.
Siis küsis Katainen parlamendifraktsiooni juhtidelt uusi volitusi kõnelusi jätkata juba kõigi erakondadega, mida talle
ka üksmeelselt võimaldati, kuid ainult
kolm päeva ehk kuni 10. juunini.
Kui selleks kuupäevaks midagi ei selgu,

on õhus variant, et Katainen peab loobuma valitsuse moodustamisest ja tema
asemele tuleb keegi teine, tõenäoliselt sotsiaaldemokraatide esindaja, kõige tõenäolisemalt nende esinaine Jutta Urpilainen.
*Lehe trükkimineku ajaks

Jörgen Siil,

Euroopa Parlamendi
Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni
välispoliitika nõunik

Ehk ei olnudki sotsialism kunagi kapitalismi
alternatiiviks, vaid hoopis midagi muud

Robert Skidelsky

1995. aastal avaldasin raamatu “The
World After Communism”. Täna mõtlen,
kas ka pärast kapitalismi on maailm?
Küsimust ei tekitanud suurim majanduslangus pärast 1930ndaid. Kapitalismil on alati olnud kriise, ning neid tuleb
ka edaspidi. Pigem tulenes küsimus tundest, et Lääne tsivilisatsioon on süvenevalt rahulolematu – toetuste süsteemid,
mis on vajalikud rikkuste kogumiseks,
ent mis õõnestavad meie võimalusi nende

nautimiseks, istuvad turjal. Kapitalismi
potentsiaal luua paremat elu võib olla
ammendumas – vähemalt maailma jõukamates riikides.
“Parema” all pean silmas eetiliselt
paremat, mitte materiaalselt. Materiaalsed kasud ei tee enam inimesi õnnelikuks.
Ma ei soovi kapitalismi mustata. See
oli ja on suurepärane süsteem puudusest
ülesaamiseks. Organiseerides tootmist
efektiivselt ning suunates seda pigem
heaolu püüdluse kui võimu poole, on
kapitalism suure osa maailmast vaesusest välja toonud.
Ent mis saab sellisest süsteemist siis,
kui puudus on pööratud külluseks? Kas
see lihtsalt jätkab sama tootmist? Kas me
veedame järgmise sajandi triviaalsuses
püherdades?
Suurema osa möödunud sajandist oli
kapitalismi alternatiiviks sotsialism, mis
oma tüüpilises mõttes kukkus läbi nagu
see pidigi. Pärast ei ole kapitalismile korraliku alternatiivi leidunud. Pärast kapitalismi tundub paistvat ainult üks siht...
kapitalism.
Adam Smith näiteks taipas, et tööjaotus

muudab inimesed rumalamaks kuna see
röövib neilt mitte-erialased oskused. Ent
ta uskus, et see on hind, mida on mõtet
maksta, kuna turu laienemine suurendas
rikkuse kasvu. See tegi temast tulihingelise vabakaupleja.
Tänased vabakaubanduse apostlid esitavad enamasti samu väiteid nagu Adam
Smithki, ignoreerides asjaolu, et jõukus
on tohutult kasvanud võrreldes Smithi
kaasajaga. Nad väidavad, et kuigi rikkad
riigid (või regioonid) ei vaja enam vabakaubandusest saadavat kasu, peavad nad
jätkuvalt kannatama selle tagajärgi.
Praeguse süsteemi kaitsjad vastavad:
sellised otsused jätame üksikisikutele
teha. Kui inimesed soovivad konveieriliinilt maha astuda, siis neil on selleks
õigus. Ka demokraatia tähendab õigust
hääletada kapitalism kabinetist välja.
See vastus on võimas, aga naiivne. Inimesed ei moodusta oma eelistusi isolatsioonis. Nende valikuid raamivad nende
ühiskonna domineerivad kultuurid. Kas
tõesti arvatakse, et pidev surve tarbimisele ei mõjuta mitte kuidagi eeliseid?
Kapitalismi kaitsjad väidavad teine-

kord, et saamahimu on inimloomusesse
nii süviti süvendatud, et miski ei suuda
seda välja juurida. Tõepoolest, “kapitialismi vaim” sisenes inimese ellu suhteliselt hiljutises ajaloos. Enne ei peetud
inimest, kes oli pühendunud raha teenimisele, heaks eeskujuks. Liigkasuvõtmine (rahast raha tegemine) oli jumala
solvang.
Alles 18ndal sajandil muutus ahnus
moraalselt kõlblikuks. Nüüd peeti seda
terve mõistuse piires rabavalt originaalseks, kui rikkus muudeti rahaks ning seda
kasutati veel rohkema raha teenimiseks.
See inspireeris ameerikalikku eluviisi,
kus alati raha räägib. Kapitalismi lõpp
tähendab lihtsalt, et lõppeb vajadus seda
kuulata. Inimsed hakkaks nautima seda,
mis neil on, selle asemel, et koguaeg
midagi rohkemat tahta. Võib ette kujutada rikkaid, kelle eesmärgiks on hea elu
elamine, mitte oma varanduse “kapitaliks” muutmine.
Kui rohkemad ja rohkemad inimesed
leiavad, et neil on piisavalt, võib oodata,
et kogumise vaim kaotab oma sotsiaalse
heakskiidu. Kapitalism oleks oma ees-

märgi täitnud ning kasumi motiiv naaseks
võrukaelte juurde.
Tõendid näitavad, et majandused oleksid stabiilsemad ja elanikud õnnelikumad
kui jõukus ja sissetulekud oleksid võrdsemalt jagunenud. Majanduslik õigustus suurele sissetulekute ebavõrdsusele
– vajadus motiveerida inimesi olema produktiivsemad – variseb kokku kui kasv ei
ole enam nii oluline.
Võibolla ei olnud sotsialism kapitalismi
alternatiiv, vaid hoopis selle pärija. See ei
päri maailma mitte võttes rikastelt nende
vara, vaid motiveerides ja toetades käitumismalle, mis ei ole seotud edasiste rikkuste kogumisega.

Robert Skidelsky,
Briti lordidekoja liige,
Warwicki Üliooli poliitökonoomia
emeriitprofessor, auhinnatud
John Maynard Keynes’i biograafia autor
Refereering ajalehest The Prague Post
26.01-1.02. 2011
Foto: www.skidelskyr.com

Asukoht
Nelijärve Puhkekeskus asub Harjumaal
Aegviidu vallas Purgatsi järve kaldal.
GPS koordinaadid

N: 59.266626 E: 25.649675
Tulla saab ka rongiga

(Nelijärve peatus 500m, Aegviidu 4km)

või bussiga

(Nelijärve peatus 400m)

Lisainfo:

Laupäev 16.juuli
Reede 15.juuli
14.00 - 22.00 - Saabumine, majutamine
15.00 - 16.00 - Juhatuse koosolek
16.00 - 18.00 - Volikogu koosolek.
Osaleb ka Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves.
19.00 - 20.00 - Õhtusöök
20.30 - Suvepäevade avamine. Esimehe
sõnavõtt, lipu heiskamine.
20.45 - …. Piirkondade etteasted,
bänd Unistajad ja Boriss Lehtlaan

Osalustasu ja
majutusvõimalused: 3-päeva pilet

08.30 - 09.30 - Hommikusöök
10.00 - 10.30 - Piirkondade vaheline
mälumäng
10.00 - 18.00 - Poliitilised töötoad
10.00 - 18.00 - Lastetuba
10.30 - 12.30 - Rannavõrkpall
13.00 - 14.00 - Lõunasöök
14.30 - 16.30 - Teatevõistlused
16.30 - 17.30 - Eesti- ja Liivimaa
jalgpallilahing
17.30 - 18.30 - Korvpall:
rahvaesindajad vs rahvas
18.30 - 19.30 - Õhtusöök
20.00 - 21.00 - Tund Sven Mikseriga
21.00 - .... - Kontsert-tantsuõhtu
Margus Vaher, DJ Eiki Nestor,
autasustamine

www.edel.ee
www.bussireisid.ee
www.elektriraudtee.ee

Pühapäev 17.juuli
07.00 - 08.00 - Hommikumatk
08.30 - 09.30 - Hommikusöök
09.30 - 12.00 - Territooriumi
korrastamine ja kojusõit

Päevapilet

Lapsed (2-8 aastat)

2€

5€

Noored (9-18 aastat)

5€

10 €

Noored
Sotsiaaldemokraadid

8€

15 €

Majutusvõimalused:

Täiskasvanud

15 €

20 €

- Telkimine (telk ja kõik muu varustus peavad endal olemas olema);

Lisainfo: Marge Kannel | Tel: 51 36 093 | E-mail: marge.kannel@gmail.com

Lääne-Virumaa
Külatütrukud, oeksed,
külapoisid, puoled vennad,
kes ei tule jaanistu tulele sie aga koju kolletagu,
aia ääre halletagu,
seina ääre sienetagu;
kask aga kasku kaela piale,
ounapuu olade piale,
niinepuu nisade piale,
remmelpaju reite piale!

sotsiaaldemokraadid
kutsuvad teid

jaanitulele
Vanakupja taluõuele,
Sagadi külas,
Vihula vallas.

Registreerimine ja osalustasu:
Registreerimiseks tuleb saata meil aadressile suvepaevad@sotsdem.ee,
kuhu tuleb kirjutada registreerujate nimed ning soovi korral ka oma
majutuse soov.
Osalustasu tuleb tasuda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arveldusarvele
Swedpangas 22 101 567 4174 (selgituseks lisada “Suvepäevad ja registreerujate nimed”
Registreerimise viimane tähtaeg on esmaspäev, 11. juuli!

Lisavõimalused:

Kohapeal saab tasuda ainult sularahas!

(Jõelähtme 1913)

Jaanitulele sõidab buss, piletiraha 3 EUR-i
18.00 RAKKE BUSSIJAAM | 18.15 MÄÄRI BUSSIJAAM | 18.20 TRIIGI BUSSIJAAM | 18.30 VÄIKE-MAARJA BUSSIJAAM | 18.50 RAKVERE BUSSIJAAMA TAGA OLEV PARKLA | 19.00 PÕHJAKESKUS | 19.10 HALJALA BUSSIJAAM | 19.20 VANAKUPJA TALUÕU

Palun andke teada, kes millisest peatusest peale tuleb Reeli Reimannile telefonil 53 328 400
või meilitsi reeli.reimann@sotsdem.ee

Toimetus: Triin Toome

- Võimalus rentida palkmaja boks, mis mahutab 5-7 inimest. Palkmaja
boksi hind kogu suvepäevade ajaks on 135 eurot. Palkmajas on olemas
oma sissepääs, terrass, 2 voodit, diivan, magamislavats, wc, dušš ja TV.

Vastutav väljaandja: Kalvi Kõva

Osta SDE meeneid (t-särgid, vihmavarjud, tassid jms)
Paadilaenutus (1h 3.20 €; 0,5h 1.60 €)
Vesijalgratta laenutus (1h 3.20 €; 0,5h 1.60 €)
Jalgratta laenutus (1 h 3.20 €, 1 päev 9.58 €)
Petanque komplekti laenutus (1 h 1.30 €)
Sulgpallikomplekti laenutus (1 h 1.30 €)

Avatud õlletuba!

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Ahtri 10A, Tallinn

e-post: ajaleht@sotsdem.ee

