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Uus võimalus tasuta 
kõrgharidusele!

Kõrgharidusreform peab saama uue võimaluse

Veebruari lõpus jättis president Too-
mas Hendrik Ilves kõrgharidusrefor-
mi eelnõu seaduseks kuulutamata, 

tuues põhjuseks selle põhiseadusele mitte-
vastavuse. Sisuliselt tähendab see, et presi-
dent soovitab kiiruga valimislubaduste kat-
teks kokku klopsitud eelnõu põhimõtteliselt 
ümber teha. Sotsiaaldemokraadid toetavad 
kõrgharidusreformi kava taasarutamist riigi-
kogus koos õppetoetuste ja õppelaenude 
seaduse muutmise seaduse eelnõuga.
Presidendi sõnul seab seadus praegusel 

kujul piirid ülikooli autonoomiale, sest soo-
vitakse jätta valitsuse otsustada tingimused, 
mille täitmisest sõltub ülikooli riigieelarveli-
ne rahastamine. Samuti pole üheselt arusaa-
davalt selgitatud üliõpilaselt raha sisse-
nõudmise aluseid ja korda. Põhiseaduse 
vastane on ka keelata mõne üksiku arvestu-
se või eksami sooritamist akadeemilisel 
puhkusel oleku ajal.

Sotsiaaldemokraadid on valitsusliidu poolt 
läbisurutud kõrgharidusreformi vastu, sest 
poolik lahendus ei too tasuta kõrgharidust. 
„Tasuta kõrghariduse loosungi täitmine 
reaalse sisuga vajab oluliselt suuremat raha-
list katet,“ selgitas SDE esimees Sven Mikser. 
„On selge oht, et kõrgharidus muutub raske-
mini kättesaadavaks just vähemkindlustatud 
noortele. See aga tähendab haridusliku kihis-
tumise jätkuvat süvenemist.”
Sotsiaaldemokraadid toetavad Mikseri kin-

nitusel üleminekut tegelikule tasuta kõrgha-
ridusele, mis eeldab riikliku koolitustellimuse 
otsustavat suurendamist ja vajaduspõhiste 
õppetoetuste samaaegset rakendamist.
 Riigikogu liikme Mart Meri sõnul annab 

presidendi otsus seadus riigikogule tagasi 
saata uue ja väga vajaliku võimaluse käsitle-
da kõrgharidusreformi komplekssemalt, 
koos õppetoetuste eelnõuga, ja analüüsida 
märksa põhjalikumalt reformi tegelikku mõ-

ju eestikeelse kõrghariduse kättesaadavusele 
Eestis.
Riigipea poolt parlamendile tagasi saade-

tud eelnõu jätab Jaak Alliku arvates kõrgkoo-
lide rahastamise puhtalt valitsuse meeleval-
da, mistõttu seisneks kogu põhiseaduses 
kõrgkoolidele ette nähtud „autonoomia“ vaid 
valitsuse käest saadud raha jagamises õppe-
kavade vahel.
 Sotsiaaldemokraatide hinnangul on nüüd 

üheselt selge, et kõrgharidusreformi kavaga 
saab edasi minna vaid kõigi osapoolte ja era-
kondade vahel konsensust otsides.
„Reform, mis üritas jõuga ja kiirustades 

ära vormistada IRLi populistlikku valimis-
loosungit tasuta kõrgharidusest, on täna-
seks ummikusse jooksnud. Kõrgkoolide 
„autonoomia suurendamise“ asemel tooks ta 
kaasa hoopis selle kadumise ning „tasuta“ 
hariduse asemel tasulise õppe osakaalu kas-
vu,” märkis Allik.

Ilusat
naistepäeva!

Sotsiaaldemokraat



19. veebruar 2012 on kindlasti üks olulisi kuupäevi 
meie erakonna ajaloos, peale kõiki neid otsustusi, mis me 
tol päeval Jõhvis tegime. Suur tänu kõigile neile pühen-
dunud erakonnakaaslastele, kes võtsid vaevaks kohale 
tulla! Kuigi seekord ei olnud valimisi SDE juhtorganitesse 
ja seetõttu võis ehk esmapilgul intriigi vähe olla, on vas-
tuvõetud otsused ehk ühed viimaste aegade kaalukamad. 
Said ju uuendatud erakonna tegevuse alusdokumendid: 
nii programm/manifest kui põhikiri. Esimene neist kirjel-
dab seda Eestit, millesse me sotsiaaldemokraatidena usu-
me ja mille nimel töötame. Manifest annab lisaks meie 
endi vahel värskendatud kokkuleppele, kindlasti ka sig-
naali väljapoole ja olles alusväärtusi kirjeldav kokkuvõte, 
teeb lihtsamaks tulevaste valimisplatvormide koostamise.
Põhikiri on rohkem sissepoole suunatud dokument, ku-
na aitab meil ennekõike erakonnasisese töökorralduse 
põhimõtted paika saada. Loodan, et uus põhikiri on lisaks 
hädavajalikule kaasajastamisele ning seadustega kooskõl-
la viimisele ka lihtsamini ja ühesemalt arusaadav. Lisaks 
on oluline, et tulevikus hakkavad erakonna volikokku 
kuuluma ka riigikogu fraktsiooni liikmed ja ministrid, 
mille eesmärgiks on suurendada Toompea ja erakonna 
sidusust. Samuti hakkab peasekretäri ja majandusaasta 
aruannet kinnitama volikogu asemel üldkogu, mis aitab 
ehk ka kogu eelarve protsessi läbipaistvamaks muuta. 
See jälle omakorda võiks tõsta motivatsiooni maksta liik-
memaksu, kui näed, milleks see on vajalik. Ka liikme-
maksude asjus tegime väikese revolutsiooni, kuna üld- 
kogu kinnitas uued liikmemaksu määrad. Seda ikka oma 
maailmavaatest lähtuvalt 
uskudes, et kel läheb pa-
rasjagu paremini, võib 
ka rohkem panustada. 
Seega on meil nüüd 
progressiivne liikme-
maks: 5, 10 või 20 eurot 
aastas. Ja noh, rohkem 
võib ju alati maksta. Aja-
loo huvides tuleb siinko-
hal mainida, et eelmine 
liikmemaksukord päri-
nes aastast 1990.
Kaalukaim ja kindlasti ka enim avalikkuse tähelepanu 
pälvinud oli meie pea üksmeelne otsus kiita heaks ühine-
misleping Vene Erakonnaga Eestis. Kuigi SDE jääb ikka 
SDEks ehk meie põhiväärtused, nimi ja isegi registrikan-
ne jäävad samaks, on see siiski suur muutus. Suur kogu 
Eesti jaoks. Üle paljude aastate pakub üks juhtivatest era-
kondadest teisest rahvusest Eesti kodanikele võimalust 
osaleda riigielu korraldamises. Ja me suhtume tõsiselt sel-
lesse, et nad tõesti oleksid ka otsustamisse kaasatud, mitte 
peibutuspardid, nagu mõnel teisel erakonnal kombeks. 
Vaid nii on loota, et ka see 30% Eesti ühiskonnast, kelle 
emakeel ei ole eesti keel, mõistavad oma riiki ja saavad 
olla selle tõelised patrioodid.
Kogu meie omavaheline lõimumise protsess ei pruugi 
olla alati lihtne, aga ma olen kindel, et mõlemale poolele 
saab see olema rikastav. Meie kultuurid on erinevad ja 
vaid siiras soov olla tõesti dialoogis, teineteist kuulata, 
aitab neid erinevusi mõista. Peaminister Ansipi kombel 
monoloogi pidamine ja veendumus, et kõik on niigi selge, 
ei aita meid kuidagi teineteise mõistmisele ja sidusama 
Eesti loomisele lähemale. Seepärast tahan meile kõigile 
soovida head kuulamis-aastat!

Indrek Saar
Peasekretär

Urve Palo
Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna aseesimees, 
riigikogu liige

Sündimata lapsed - valitsuse valik

Lasteaiakohad on võti Eesti tulevikku

Väätsa vallas tõsteti lasteaednike palka 10% võrra
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Head uut!

Riigikogu liige Urve Palo tütrega.

Üle paljude 
aastate pakub 
üks juhtivatest 
erakondadest 
teisest rahvusest 
Eesti kodanikele 
võimalust osa-
leda riigielu 
korraldamises.

Kui vanemad 
tunnetavad, et 
nende laps sünnib
lastesõbralikku 
keskkonda ja et 
raskuste korral on 
lootust riigi toele, 
siis sünnib ka 
rohkem lapsi.

Paljusid meist puudutas valusalt 
uudis selle kohta, et eelmisel aas-
tal sündis võrreldes 2011. aasta-
ga enam kui 1100 last vähem. Ja 
seda vaatamata tõsiasjale, et Ees-
tis on sünnitusealiste naiste arv 
täna tipus. Tegu on väga drasti-
lise langusega. See tähendab, et 
seitsme aasta pärast läheb kooli 
50 klassi jagu vähem lapsi kui 
võiks. Miks see nii on? 
Vastust sellele küsimusele 

teab ka valitsus, kellele meeldib 
koostada uhkeid arengukavasid, 
mis paraku jäävad vaid paberi-
le. Sotsiaalministeeriumis 2011. 
aastal valminud „Laste ja pere-
de arengukava 2012-2020“ 
toob välja hulganisti perepoliiti-
ka kitsaskohti. Antud dokument 
ütleb, et Eesti perepoliitika on 
liigselt suunatud sünnile ja väi-
kelapsele. Meil on tõepoolest 
olemas riiklik sünnitoetus ja va-
nemahüvitis, mida makstakse 
poolteist aastat. Aga pärast va-
nemahüvitise lõppemist toetab 
riik lastega peresid imevähe, 
kuigi lapse sirgudes kasvavad 
ka kulutused. Möödunud aasta 
kurb sündivuse statistika tões-
tas ilmekalt, et üksnes sünnihet-
kele ja väikelapsele keskendu-
nud perepoliitika ei anna soovi-
tud tulemusi. 

Naised ei sünnita riigile

Pereinimesed ei mõtle reeglina 
selle peale, et tuleb rohkem lap-
si muretseda, et tulevikus oleks 
ikka piisaval hulgal maksumaks-
jaid ning keele ja kultuuri edasi-
kandjaid. Lapsed sünnivad ena-
masti siis, kui ema-isa selleks 
valmis on. Selle otsuse juures 

Sotsiaaldemokraatidel on juba 10ndat   
aastat järjest kenaks saanud traditsiooniks 
tunnustada lasteaiaõpetajaid üle Eesti. Igal 
aastal naistepäeval (käesoleval aastal 6.-
10. märtsil) viivad sotsid enamustesse   
Eesti lasteaedadesse kringli, et tänada las-
teaiaõpetajaid nende töö eest.
Perede kindlustunne on sotsiaaldemo-

kraatide prioriteet, praegu aga ei jagu  
kahes viiendikus Eesti omavalitsustest 
lasteaiakohti kõigile soovijatele.
Samuti ei vasta lasteaiatöötajate palk pal-

judes omavalitsustes õpetajate töö väärtu-
sele, aga ilma haritud ja oma tööd südame-
ga tegevate õpetajateta ei saa rääkida kva-
liteetsest alusharidusest. Kuigi lasteaiaõpe-
tajatele maksab palka valla- või linnavalit-
sus, on sotsiaaldemokraadid veendunud, et 
valitsus peab panustama märksa enam nii 
lasteaiakohtade loomisesse kui ka lasteae-
dade personali töö väärtustamisse.

 Jätkata SDE algata-
tud riiklikku programmi 
„Igale lapsele lasteaiakoht“, 
millega suurendatakse 
lasteaiakohtade arvu ja 
tõstetakse lasteaiaõpetaja-
te palka. Programmi abil 
loodi juurde ligi 500 uut 
ja renoveeriti 300 laste-
aiakohta. 

 Tõsta lasteaiaõpetaja 
palk algkooliõpetaja palga 
tasemele. Lasteaiaõpetajate 
palgad peavad olema riigieel-
arves. Läbi selle vabanevaid 
vahendeid saavad omavalit-
sused kasutada teiste laste-
aiatöötajate palkade tõstmi-
seks ja õpikeskkonna paran-
damiseks. 

 Lasteaiaõpetaja 
puhkus peab olema 
võrdväärne algkooli-
õpetaja puhkusega. 
Õpetaja töö on õpetaja 
töö nii koolis kui laste-
aias, see peab olema 
ka võrdselt väärtusta-
tud ning antud ka aeg 
enda laadimiseks. 

mängib olulist rolli teadmine, et 
saadakse hakkama ka kolme-
nelja- või viiekesi. 
Eespool nimetatud arenguka-

va soovitab riigil panustada eel-
kõige lapse kasvamist toetava 
keskkonna loomisse, mis hõl-
mab senisest paindlikumaid töö-
turumeetmeid, paremaid töö-ja 
pereelu ühitamise võimalusi ja 
uute lasteaiakohtade loomist. 
Kõik see annab lastevanema-

tele suurema kindlustunde, et 
nad on suutelised oma lapsed ka 
suureks kasvatama. Kui vane-
mad tunnetavad, et nende laps 
sünnib lastesõbralikku keskkon-
da ja et raskuste korral on loo-
tust riigi toele, siis sünnib ka 
rohkem lapsi. 

Kust võtta raha?

Raha ei ole otsa saanud, asi on 
prioriteetides. Kuni lapse täis-
kasvanuks saamiseni makstava-
te peretoetuste osatähtsus suh-
tena meie rahvuslikku kogupro-
dukti on viimase kümne aasta 
jooksul kaks korda vähenenud - 
2000. aastal moodustasid need 
1,4% ja 2011. aastal vaid 0,7% 
SKPst (viimane number on ilma 
vanemahüvitiseta).
Sotsiaaldemokraadid tegid 

2012. aasta riigieelarvesse ette-
panekuid, mis nägid ette laste-
toetuse kolmekordistamise, kuid 
teisalt jätnuks samaks või isegi 
mõnevõrra langetanuks kesk-
mist või keskmisest väiksemat 
palka saava inimeste maksu-
koormust. 
Paraku ei toonud tänavune 

aasta meie peredele midagi uut 
ja rõõmustavat. Lastetoetused ei 

tõuse üheksandat aastat järjest, 
häid sõnumeid ei ole huvi- ja 
üldhariduse vallas, varjusurmas 
on riiklik programm „Igale lap-
sele lasteaiakoht“ ja ka vanema-
hüvitise saamise reeglid on sa-
ma paindumatud ega soosi töö-
ja pereelu ühitamist. Küll aga 
leidis valitsusliit ligi miljard 
krooni, et tõsta riigikaitse kulud 

kahe protsendini SKPst. Olen sü-
gavalt veendunud, et kaitseku-
lutuste kasv võinuks olla mõõ-
dukam. NATO liikmesriikidest 
on oma kaitsekulud nii kõrgeks 
paisutanud vähesed. 
Kahjuks ei ole ikka veel mõis-

tetud, et hetkel käib mitte või-
durelvastumine, vaid võidu-
jooks ajaga. Tänane võtmekü-
simus on, kas riik suudab pere-
poliitika suunal anda positiiv-
seid signaale ja motiveerida pe-
resid lapsi saama. Aega napib, 
sest tuhandete naiste bioloogi-
line kell tiksub.

Paljusid meist puudutas valusalt uudis selle kohta, et eelmisel aastal sündis võrreldes 2011. aasta-
ga enam kui 1100 last vähem. Ja seda vaatamata tõsiasjale, et Eestis on sünnitusealiste naiste arv 
täna tipus. Tegu on väga drastilise langusega. See tähendab, et seitsme aasta pärast läheb kooli 
50 klassi jagu vähem lapsi kui võiks. Miks see nii on? 

Väätsa vallavolikogu tõstis lasteaiatöötajate palku alates käesoleva aasta algusest 10 
protsendi võrra. Väätsa vallavanem, sotsiaaldemokraat Jarno Laur ütleb, et see aasta 
saab Väätsal olema lasteaia aasta. “Palgatõusu kõrval suudame taas palgata liikumisõpe-
taja ning taastada eelarves vahendid asendusteks. Samuti toimub lasteaia renoveerimi-
ne,” täpsustas Laur.

Vallavanema sõnul tuleb noorte maal hoidmiseks pakkuda head teenust. “Eks see läbi 
töötajate motivatsiooni ja parema füüsilise keskkonna tule,“ võttis Laur palgatõusu kokku. 
Ta lisas, et lasteaia tasusid Väätsal tõsta ei kavatseta.
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Olukorra parandamiseks 
on sotsiaaldemokraatidel 
kolm ettepanekut:
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Jõhvi Kontserdimajas toimunud üldkogul 
hääletas jaanuaris Sven Mikseri ja Stanis-
lav Tšerepanovi allkirjastatud ühinemis-

lepingu poolt 383 üldkogu delegaati, vastu oli 
neli ja erapooletuks jäi üheksa sotsiaaldemo-
kraati.
Liitumise tulemusena said Vene Erakonna 

Eestis liikmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
liikmeteks ning nad kaasatakse ka vastavalt ühi-
nemislepingule SDE juhtorganitesse. Vene Era-
kond Eestis esimehest Stanislav Tšerepanovist 
sai SDE aseesimees.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe 

Sven Mikseri sõnul on tegu märgilise ja kaa-
luka otsusega, mis murrab aastatega juurdu-
nud ühiskondlikke hoiakuid ja harjumusi. Te-
gu on sammuga poliitika avatuse suunas, mis 
annab kõigile Eesti kodanikele, hoolimata 
nende kodusest keelest, parema võimaluse 

19. veebruaril toimunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul tehti mitmed olulise tähendusega otsused: Vene 
Erakonnaga sõlmitud ühinemislepingu heakskiitmine, erakonna põhikirja uuendamine, sotsiaaldemokraatide uue 
programmilise alusdokumendi, manifesti vastuvõtmine. Üheks laiemat kõlapinda leidnud teemaks oli SDE ja Vene 
Erakonna Eestis ühinemine. Sealjuures ei peeta sammu oluliseks mitte ainult kahe erakonna kontekstis, vaid ka 
märgilise tähtsusega muutuseks Eesti poliitikas.

osalemiseks poliitilises ja ühiskondlikus 
elus.
Üldkogul peetud kõnes tõi Mikser välja, et 

erakond on valmis tervitama endi hulgas ka se-
nisest tunduvalt rohkem vene rahvusest sot-
siaaldemokraate. “Usun, et see muudab Sot-
siaaldemokraatliku Erakonna tugevamaks ega 
tee meid põrmugi vähem sotsiaaldemokraatli-
kuks. Nii, nagu see samm ei muuda meie era-
konda põrmugi vähem Eesti erakonnaks,” lau-
sus Mikser.
Erakonna aseesimees Marianne Mikko leiab, 

et kui me ei suuda vähendada teistest rahvustest 
Eesti kodanike tõrjutuse tunnet just poliitilises 
sfääris, siis ei saa me pikas perspektiivis rääkida 
ka turvalisest ühiskonnast.
“On tõsiasi, et ühiskond toimib kõige paremi-

ni, kui tema aluseks on koostöö inimeste ja ko-
gukondade vahel,” toob Mikko välja.

Vene Erakond Eestis ühinemine Sotsiaaldemo-
kraatliku Erakonnaga ei ole lihtsalt kahe erakonna 
ühinemine, mida on varemgi ette tulnud, rõhutas 
tol hetkel veel Vene Erakonna juht Stanislav Tše-
repanov. Tegu on märgilise tähendusega sammu-
ga kogu Eesti ühiskonna jaoks. “See on väike, aga 
väga oluline samm, millel on meie ühiskonnale ja 
poliitilisele kultuurile suur mõju,” leiab ta.
SDE uus aseesimees Tšerepanov leiab, et ühis-

konna suur huvi selle teema vastu on tekkinud eel-
kõige selle pärast, et ollakse asunud muutma kogu 
Eesti poliitika mudelit, mis on rajatud ühiskonna 
lõhestamisele ja erinevate gruppide vastasseisule. 
“See kunstlik ja ohtlik vastasseis takistab meie 

ühise riigi arengut. Me tahame ühiskonda, kus 
meid ei sunnita valima oma kultuuritausta ja 
oma riigi vahel. Sest Eesti riik on meie riik! Ees-
ti tulevik on meie tulevik!” rõhutas Tšerepanov 
Jõhvis peetud kõnes.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu 
võõrustanud Jõhvi kontserdimaja oli tunnis-
tajaks mitmele tulevikku vaatavale otsusele. 
Erakondade ühinemise ning Sotsiaaldemo- 
kraatliku manifesti vastuvõtmise kõrval sai 
olulist värskendust ka meie põhikiri. 

Uus põhikiri loob meie tegevusele mõis-
tetava ning täpse raamistiku. Formaalsete 
muutuste kõrval viidi sisse ka mitmeid sisu-
lisi parandusi, mille eesmärk on tõhustada 
erakonna tegevust ning teha liikmete hääl 
paremini kuuldavaks. 

Suurimad muudatused toimuvad alates 
järgmisest üldkogust meie volikogus. Seni-
ni koosnes see juhatuse liikmetest ning 
piirkondade esindajatest, igast piirkonnast 
kaks ning Tallinnast kuus. Järgmine volikogu 
suureneb Riigikogu ja Euroopa Parlamendi 
saadikute ja tulevaste ministrite võrra, 
samuti suureneb piirkondade esindajate 

arv. Saadikute kaasamine suurendab nende 
vastutust ja sidusust erakonnaga, ning 
kuna juba ka täna kuulub suurem osa saadi- 
kuid volikokku, saavad piirkonnad nende 
asemele uued esindajad valida. Tulevikus 
lisandub tänasele kahele kohale volikogus 
piirkonnale iga kolmesaja liikme kohta veel 
üks mandaat, mis motiveerib piirkondi 
oma liikmeskonda kasvatama.

Juhatusse kuuluvad edaspidi üldkogul 
valitud liikmete kõrval ka Noorte Sotsiaal-
demokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate 
Sotsiaaldemokraatide esindajad. Piirkonda-
de esimehed võivad aga nüüdsest osaled 
sõnaõigusega juhatuse koosolekul. 

Kahtlemata tuleb tulevikus läbipaistvu-
sele kasuks lisandunud säte, et sisevalimis-
te kord kinnitatakse vähemalt pool aastat 
enne toimuvaid valimisi.

Pool aastat väldanud programmi uuen-
damisse panustasid aktiivselt nii vastutav 
toimkond, erakonna juhtkond, aga ka need 
paljud liikmed, kes nõu ja ettepanekutega 
abi pakkusid. Suur tänu selle eest. 

Uuenenud 
SDE põhikiri 
suurendab 
läbipaistvust

Rannar Vassiljev
riigikogu liige

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna põhikirja- 
ja programmitoimkonna liige Rannar Vassiljev.

Jõhvis toimunud erakonna üldkogul võeti vastu mitmeid olulisi otsuseid.
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Mille poolest erineb 
Läänemaa teistest Eesti 
maakondadest?
Läänemaa erineb teistest maa-
kondadest väikese rahvaarvu ja 
hõreda asustuste poolest. Rah-
vaarvu ja asustustiheduse poo-
lest on Läänemaa Eestis eelvii-
mane, meist pisem ja hõredam 
on ainult Hiiumaa. Maakonna 
suuremad keskused Haapsalu 
ja Lihula asuvad üksteisest ca 
50 km kaugusel. See loob ka 
piirkonna elus olukorra, kus 
koostöö võiks suurendada üri-
tuste kandepinda, kuid vahe-
maad jällegi ei toeta maakonna 
ühest otsast teise sõitmist.

Millised on suurimad 
mured Läänemaal ja kuidas 
kohalikud sotsid nendega 
toime plaanivad tulla?
Suurim mure Läänemaa elus 
on riiklik regionaalpoliitika ehk 
siis pigem selle nõrkus. Lääne-
maa on hajaasustatud maa-
kond ja nii on 
igasugus te 
hüvede pak-
kumine elani-
kele keeruli-
sem ja kallim, 
kui tihedama 
asustusega 
maakonda-
des. See puu-
dutab nii era- 
kui avaliku 
sektori teenu-
seid, aga ka 
töökohtade 
loomist ja säilitamist ettevõtja-
te poolt. 
Läänemaa sotsid ei kavatse 

leppida riigi servamaade hül-
gamisega. Seisame regionaal-
poliitika jõulise edendamise 
eest. Läänemaa sotsid kaitse-
vad kohalikke väikekoole, pa-
nustavad teenuste kättesaada-

vuse säilimisse innustades ko-
danikuühiskonda ja palju 
muud. Meie hulgas on palju 
õpetajaid ja põllumehi, nii on 
loomulik ka meie tähelepanu 
koondumine haridusele ja 
maaelule.

Mida saaks valitsus teha, et 
elu Läänemaal parem oleks?
 Vaevalt et valitsus saaks mida-
gi erilist ette võtta spetsiaalselt 
Läänemaa hüvanguks ja ega 
läänlased seda ootagi. Oodatak-
se sedasama, mida kõigis teistes 
maakondades. Oodatakse hal-
dusreformi elluviimist, omava-
litsuste tulubaasi taastamist, 
õpetajate, lasteaednike, kultuu-
ritöötajate ja paljude teiste ame-
tikohtade väärtustamist, kohali-
ke teede korrashoiuks eraldata-
vate summade taastamist, maa-
ettevõtluse oluliselt jõulisemat 
edendamist, arstiabi ja ühis-
transpordi edendamist. Eelkõi-
ge aga seda, et valitsus kuulaks 

kodanikke ja ei käituks 
kui ilmeksimatu tõe kuu-
lutaja. Muidugi ei saa va-
litsuselt oodata midagi 
loomuvastast. Nii et eel-
kõige vist peaks Lääne-
maa lootma valitsuse va-
hetumist.
 

Millised on suurimad 
sotside eestvedami-
sel läbiviidud algatu-
sed Läänemaal?
 Sotsid on läbi aastate 
aktiivselt osalenud tasa-

kaalu loomisel ja hoidmisel 
maakonnas. Usun näiteks, et 
eelmisel aastal korraldatud re-
gionaalpoliitika konverents oli 
märgatud sündmuseks. Meelis 
Malgi algatatud vastuaktsioon 
Virtsu sularahaautomaadi sul-
gemisele jõudis meedia kaudu 
igasse Eestimaa otsa. Lihula 

Läänemaa
piirkond

Liikmeid: 105

Osakondi: 3
Haapsalu, Lihula ja
Põhja-Läänemaa

Sotsid Läänemaa 
omavalitsustes:

Haapsalu linn
Ülle Kruus, 
volikogu liige

Risti vald
Rein Kruusmaa, 
Risti vallavanem

Lihula Vald
Karin Saare,
volikogu liige

Aldo Vaan,
volikogu liige

Hanila vald
Meelis Malk, 
volikogu liige

Oru vald 
Aili Nõupuu, 
volikogu liige

Esindus Riigikogus:

Hiiu-, Saare- ja Läänemaa 

ringkonnast on Riigikokku 
valitud Neeme Suur, 
Kajar Lember ja Kalev 
Kotkas.

Sotsiaaldemokraat tutvustab igas lehes ühte SDE piirkonda. Tähestikust lähtudes toob seekordne 
number lugejateni Läänemaa piirkonna tegemised ja plaanid. Järgmisel leheküljel olev intervjuu 
tutvustab ühte toredat koolidirektorit.

Läänemaa 

vajab jõulist 

regionaal-

poliitikat

Sotsiaaldemokraatide Läänemaa 
piirkonda juhib juba kümnendat 
aastat Riigikogu liige Neeme 
Suur. Selle aja jooksul on suure-
nenud liikmeskond ja loodud kõik 
kolm osakonda. Endise maavane-
mana tunneb Neeme maakonna 
rõõme ja muresid läbi ja lõhki.

valla koolivõrgu kujundamise 
arutelule tuli nõuga appi ka 
Tallinna Reaalgümnaasiumi di-
rektor Gunnar Polma. Osaleme 
ka sotside igakevadises kringli-
kampaanias ning meid oodatak-
se igasse lasteaeda. Toimetami-
si jätkub kuhjaga.
 

Kuidas toimub SDE 
Läänemaa piirkonna töö?
Läänemaa piirkond kohtub üld-
koosolekutel umbes kolm kor-
da aastas ‒ kevadel, suvel ja jõu-
luajal. Osaleme erakonna üle-

LÄÄNEMAA

Triin Toome
Sotsiaaldemokraadi
peatoimetaja

Eelkõige 
oodatakse 
aga seda, 
et valitsus 
kuulaks 
kodanikke 
ja ei käituks 
kui ilmeksi-
matu tõe 
kuulutaja.

riiklikel üritustel ja kampaania-
tel, osakonnad korraldavad 
omaette kokkusaamisi ‒ nagu 
see toimub ka teistes piirkonda-
des. Tegevuse keskusteks on 
Haapsalu ja Lihula, nii nagu 
need kaks linna Läänemaa suu-
remad tõmbekeskused juba on.
 
Mis on piirkonnaelus 
viimasel ajal muutunud?
Tõenäoliselt me saime eelmisel 
suvel toimunud liikmeksastumi-
se kampaania ajal üle mingisu-
gusest tagasihoidlikkuse kram-

bist. Liitujate hulk näitas, et te-
gelikult on sotsiaaldemokraatli-
ku maailmavaate kandepind 
oluliselt laiem ja inimeste vali-
misolek erakonna töös osaleda 
oluliselt kõrgem, kui seda seni 
olime arvanud või kartnud. 
Usun, et samasugune äratund-
mine tabas tervet erakonda, 
mitte ainult läänlasi. Seda tun-
net ja seda hoogu tuleb hoida!

Läänemaa piirkonna esimees Neeme Suur liikmekampaanial uusi sotsiaaldemokraate otsimas.

Tegusad läänemaalased - Rea Raus ja Meelis Malk esiplaanil.
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Kuressaares sündinud Karin 
on põline saarlane, kes peale üli-
kooli lõppu hoopis Lihulasse töö-
le suunati. Lubatud mugavuste-
ga korteri asemel elas noor õpe-
taja koos mehe ja väikse lapsega 
pool aastat koolimajas ühes toas.
Kuni keskkooli viimase klassi-

ni oli Karin veendunud, et tahab 
saada arstiks. Selle kinnitamiseks 
ta isegi töötas õppimise kõrvalt 
Kuressaare polikliinikus protse-
duuride kabinetis. Enne ülikooli 
astumist kutsesobivuskabinetis 
jutul käies veendi teda hoopis 
õpetaja ameti kasuks otsustama.

Armastab õpetamist

Praeguseks juba 14 aastat kooli-
direktori ametit pidanud Karin po-
le matemaatika õpetamisest loo-
bunud ja puutub oma igapäeva-
töös palju kokku koolielu korral-
damise, ametnike, lastevanemate 
ja lastega. Tema lemmiktegevu-
seks on aga endiselt õpetamine. 
“Mulle hirmsasti meeldib õpe-

tada ja pean ennast eelkõige 
õpetajaks,” räägib Karin, kes 
leiab, et õpetamise töö on loo-
minguline. “Hästi huvitav on väl-
ja mõelda neid teid, kuidas lap-
sele matemaatikat selgeks teha. 
Mõni saab aru ainult rahanumb-
rist,” toob Karin näite. Tema sõ-
nul hoiab õpetajatöö noorena, 
sest peab kogu aeg noortega 
kaasa mõtlema. 
Oma elus on Karin inspirat-

siooni ammutanud peamiselt 
kolmelt naiselt. Vanaemalt, kes 
on headuse ja aususe muster-
näide. Milli-Irene Pedajaselt, kes 
on õpetaja suure algustähega 
ning Tiiu Kuurmelt, kes läbi kas-
vatuse võlu ja valu on teda tõsi-
selt mõtlema pannud.

Teraapiline lugemine

Loomulikult mõjub paratama-
tult inspireerivana ka Karini üks 
suurimatest hobidest ‒ lugemi-
ne. “Lugemine on teraapiline 
väljalülitamine. Mul on köögis 
mõnus omaette lugemistool, kus 
saan rahulikult keskenduda,” 
räägib Karin kus ja kuidas ta 
raamatuid alates erialasest kir-
jandusest kuni “ühe õhtu amp-
sakateni” loeb.
Ühte kindlat lemmikkirjanik-

ku tal ei ole, aga välja toob Ste-
phen Kingi “Tumeda torni” raa-
matud, Isaac Asimovi “Asumi” 
triloogia, Ursula Le Guini ulme-
kad, Albert Uustulndi merero-
maanid ja Boriss Akunini lood 
Erast Fandorinist ning Nicholas 
Fandorini seiklustest. “Mida roh-
kem, mida paksem, seda parem,” 

paneb loetelu Karinit ennastki 
imestama.
Ühel hetkel avastas Karin, et 

talle hakkas järsku meeldima 
süüa teha ja küpsetada. Kuigi te-
ma näol on köögis rohkem kat-
setajaga tegu, on ta viimasel ajal 
ka Jamie Oliverilt ideid hanki-
nud. “Viimane hea avastus on 
piimanõgese õied salatisse,” 
avaldab Karin oma kevadise ar-
mastuse - värsked salatid.
Lisaks lugemisele ja kokkami-

sele on naise hobideks ka rah-
vatants ning koorilaul. “Rahva-
tantsuga olen tegelenud alates 
seitsmendast klassist, olen koo-
li segarühmaga tantsupeolgi 
käinud,” meenutab Karin, kes 
peale väikest pausi praeguseks 
juba jälle kümme aastat tantsi-
nud on. Laulmisega on ta aga te-
gelenud algkoolist alates.
“Rahvatants ja koorilaul oma 

iganädalaste proovidega anna-
vad energiat ja rõõmu. Ühised 
tegemised, reisid, laulu-ja tant-
supeod on kirjeldamatult tore-
dad olnud,” selgitab ta kirge 
oma hobide vastu. Koori suur 
väljakutse saab aga olema 10. 
märtsil toimuv naiskooride võis-
tulaulmine Tallinnas.
Koori ja tantsurühmaga on 

toimunud ka toredad kontsert-
reisid, mille käigus Karin on 
jõudnud Austriasse, Slovakkias-
se, Lätti ja Leetu. Pigem karge-
te põhjamaadega hingelähedust 

tundva naise unistuseks on aga 
kunagi Iirimaa oma silmaga üle 
vaadata.

Metsafänn

“Mulle hirmsasti meeldib mets ja 
tunnen Läänemaal sellest puu-
dust. Siin on ainult roostik ja le-
pavõsa,” tunnistab Karin, kelle 
lapsepõlv möödus maal paljajalu 
joostes. Pikakarvalise taksi Eedu 
ja sõbrannaga koos metsas jalu-
tamas käies on näppu hakkavad 
seened ja marjad pigem boonu-

Rahvatants annab Karinile (vasakult esimene) energiat ja rõõmu.

Kvaliteetaeg tantsijatega. Karin pildil paremalt esimene.

Karin Saare: õpetajatöö hoiab noorena

Karin Saare

Kasari Põhikooli direktor

Kõrgem, Tallinna Pedagoogi-
ka Ülikool matemaatikas ja 
füüsika õpetaja, haridusjuht

abielus, tütar õpib Tartus 
meditsiiniõeks

lugemine, rahvatants, 
koorilaul, korilus (seened, 
marjad on ettekäändeks 
koer Eeduga metsas 
hulkuda), kokkamine

Läänemaa Aasta Õpetaja 
2003, 2009

Kasari Põhikooli direktor Karin Saare (45) 
armastab väga õpetada ning räägib vai-
mustusega oma lemmikhetkest, kui lapsel 
uut teadmist mõistes silmad särama löövad. 
Rõõmsa ja positiivse inimesena ei möödu 
tema ükski päev ilma naeratuseta.

Töö

Haridus

Pere

Hobid

Tiitlid

seks. Kuigi Kariniga seda kunagi 
juhtunud ei ole, kardab ta siiski 
metsa eksimist. Seetõttu meeldib-
ki talle RMK poolt korda tehtud 
ja teeradadega Varbla parkmets.
Hoolimata metsade puudumi-

sest armastab Karin Läänemaad, 
kus tema sõnul on teistmoodi 
kui mujal. “Turvalisus, toredad 
ja ettevõtlikud inimesed, rahu,” 
loetleb Karin oma kodukoha Li-
hula positiivseid omadusi. Ano-
nüümsuse puudumist ja seda, et 
peaaegu kõik tunnevad kõiki, 
peab Karin väikses kohas elami-
se plussideks.
Karinil on kahju aga sellest, et 

eesotsas riik ja takkajärgi inime-
sed kolivad maalt ära. “Liiga pal-
jude probleemide lahendamisel 
loodetakse kodanikualgatusele 
ja ‒kohustusele,” heidab Karin 
valitsusele ette.
“Inimesed lähevad Tallinnas-

se, Tartusse ja välismaale. Ku-

Triin Toome
Sotsiaaldemokraadi
peatoimetaja

na kool on väike, siis annab iga 
pere lahkumine kohe tunda. 
Paljud mehed on Soomes ja 
Rootsis tööl. Kõrgkooli läinud 
noored ei tule tagasi, sest neil 
ei ole siin tööd,” toob Karin väl-
ja tõsised murekohad. Ei saa 
kindel olla ka selles, et ta ise 
kunagi samme pealinna suunas 
seadma ei pea.
Oma tööaastate jooksul väga 

paljude lapsevanemate, õpetaja-
te ja ametnikega kokku puutu-
nud Karinit ajab vihale lastega 
manipuleerimine. “Mind ajab ti-
gedaks see, kui täiskasvanud 
hakkavad kasutama lapsi oma 
eesmärkide nimel. Lapsed tuleb 
rahule jätta ja neid ei tohi ära 
kasutada,” on Karini kindel 
veendumus.

Liiga paljude 
probleemide 
lahendamisel 
loodetakse 
kodaniku-
algatusele ja 
kohustusele.

“Laps vajab teie armastust 
kõige rohkem siis, kui ta 
seda kõige vähem väärib.” 

Erna Bombeck

“Ime pole mitte õhus lenda-
mine või vee peal kõndimi-
ne, vaid maa peal käimine.” 

Hiina vanasõna

Karini lemmiktsitaadid
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Sotsid peavad võitma noorte usalduse

Viimane aastakümme on möö-
dunud Eesti rahvale Reformiera-
konna poolt loodud illusioonis, 
et neid valides saab iga inimene 
edukaks, rikkaks ja ilusaks. Eri-
ti suure tõe pähe võtsid seda 
noored, kes soovisid pärast koo-
li lõppu absurdselt suuri palga-
numbreid ja luksuslikku elu. Pä-
rast majanduskriisi on järjest 
rohkemad aga hakanud taipa-
ma, et tegu on vaid helesinise 
muinasjutuga.
Kui soovime, et Eesti astuks 

põhjamaiseid radu pidi ja kau-
geneks ühiskonnakorraldusest, 
mis põhineb pideval konkuree-
rimisel ja võitlusel, peame üm-
ber sõnastama edukuse mõiste. 
Edu, mis seisneb pidevas ja kat-
kematus rahavoolus, ilusaks ole-
mises ja luksusautos, peab ka-
duma unustusse. Uus edukus 
võiks näiteks tähendada turva-
list füüsilist ja vaimset keskkon-
da, võimalusi eneseteostuseks, 
tööga rahulolu ja kindlust, tase-

Just nii, nagu iseloomustas 
meie peaministriparteid 
mullu sügisel Pühajärve 

seminaril politoloog Ago Uude-
lepp, liiguvad edasi ka vanemad 
sotsid aastal 2012. Käesolev 
aasta on Euroopa Liidus kuulu-
tatud aktiivse vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaar-
suse aastaks. 
Aktiivne vananemine? Ei, me ei 

kavatse halle juukseid kasvatada 
kiirkorras. Küll aga üritame ak-
tiivsemalt ühiskonnale ja poliiti-
lisele eliidile kinnitada, et istume 
koos Euroopaga veel ühe pommi 
otsas - tulevased pensionikohus-
tused -, mille hirmuäratavat jõu-
du me kahjuks ei taha või ei jul-
ge mõista. Kust see väga suur ra-
ha peaks tulema, kui pensionäri-
de osakaal ühiskonnas aina suu-
reneb ja töötavate maksumaksja-
te osakaal aina väheneb?
Ja üldse ‒ mida sotsid peak-

sid Eestis ette võtma, et meie 
riik oleks tugev ja inimesed õn-
nelikud? Professor Marju Lau-
ristiniga arutasime asja Tartus 
seminaril, mille Vanemad Sot-
siaaldemokraadid korraldasid 
koos Tartu piirkonnaga. Tuubil 
täis saalis käis jutt ühiskonna 
sidususest: vanad ja noored, 
rikkad ja vaesed, eestlased ja 
venelased, linnainimesed ja 
maainimesed.

mel haridust jne. Kindlasti käib 
siia juurde ka majanduslik jõu-
kus, kuid see ei saa olla ainuke 
või peamine näitaja.
Noorsotsid on alternatiiv sel-

lele noorele, kelle väärtuspilt on 
palju laiem kui Reformierakon-
na edukuse valem. Meie liikmed 
on need sotsiaalsed liidrid, kes 
soovivad ise midagi ära teha ja 

väärtustavad eelkõige inimese 
heaolu. Iga noorsots on oma ko-
gukonna liider, kes suudab roh-
kemal või vähemal arvul oma 
sõpru panna uskuma sotsiaalde-
mokraatlikesse väärtustesse. 
Üliõpilaste tehtud bakalauru-

setööd näitavad, et mitmed po-
liitilised noorteühendused on 
üles ehitatud isikukultusele või 

Lauri Läänemets
Noorsotside president

Nagu näete, pole vanemad 
sotsid loobunud ideest ehitada 
siinsel tuulisel rannal kord üks 
korralik heaoluriik.

Vanemad Sotsiaaldemokraa-
did suudavad üha enam olla tõ-
siseltvõetavad partnerid. Kavas 
on koos Eesti Pensionäride 
Ühenduste Liiduga korraldada 
laia osavõtjate hulgaga töö-
koosolek teemal “Pensionärid 
otsustavad valimistulemuse. 
Kas ka nende huvid saavad 
kaitstud?” See ei ole meil esi-
mene kord pensionäridega nii 
olulistel teemadel mõtteid va-
hetada.
Tänavu sai president Ilveselt 

riikliku autasu ka üks vanem 
sotsiaaldemokraat ‒ Karl Mäe-
sepp, vabatahtlik abistaja Viru-
maalt. Ta on kindlasti üks arva-
musliidritest paljude teiste kõr-
val, kui arutame koos heatege-
vusorganisatsiooni Caritas ini-
mestega küsimust “Kuidas hea-
tegevus kui kodanikuühiskon-
na ilming võiks kuuluda VSD 
tegevuskavva?”. Loodetavasti 
mahume ära Pirita Kloostri 
ruumidesse.

Erakonna suvepäevadel Käs-
mus korraldame järjekordselt 
vaba mikrofoniga ürituse. Iga-
üks saab oma mõtteid avalda-
da. See on suur asi vanemate 
sotside leeris, sest olgem ausad 
‒ kui palju neid erakonna üri-
tusi ikka on, kus ka lihtliige 
saab kõnevooru!
Septembris toimub VSD selle 

aasta tähtsaim üritus ‒ korrali-
ne üldkogu, kus vastavalt meie 

VSD 2012: pea pilvedes 
ja kahe jalaga maas

Noorsotside president Lauri Läänemets leiab, et noorte ettekujutus edukusest tuleb ümberdefineerida.

Illustratsioon: Hugo Hiibuse 
karikatuuri ainetel

Rein Karemäe
VSD president

lahendusi otsima. Võimule orien-
teeritud lähenemine pole demo-
kraatlikus ühiskonnas ka kuigi 
jätkusuutlik. Sellepärast julgen 
noorsotsidele ennustada järgne-
vatel aastatel suuremat edu oma 
ideaalide eest seismisel.
Äsja muudetud noorsotside te-

gevuskavaga oleme kokku leppi-
nud oma aasta tegevused, üritu-
sed ja kampaaniad, mis lähenda-
vad meid teiste noortega ja aita-
vad ümber kujundada populismi-
ga loodud ettekujutust edukusest. 
Täna pooldab enamus Eesti 

noortest veel jätkuvalt valitsus-
erakondasid, seda kõike põhju-
sel, et sotsiaaldemokraadid po-
le seni neid piisavalt kõnetada 
suutnud. Noorsotside pingutus-
test üksi ei piisa, et meid mõis-
tetaks. Erakond, kes pürgib rii-
ki juhtima ja muutuseid tooma, 
peab olema aktsepteeritav kõi-
gile ühiskonnagruppidele, eel-
kõige aga noortele, kes on alati 
idealistlikumad ja suuremad 
muutuste pooldajad. Peame 
oma tegevusega suutma panna 
noori meid usaldama. Oluline on 
mõista, et erakond tähendab 
mitte ainult juhatust ja Riigi-  
kogu fraktsiooni, vaid meie ini-
mesi kohapeal, kes on noortele 
kõige lähemal või omavad seal 
ka otsest mõju.

kodukorrale valitakse uued ini-
mesed ühenduse juhtorganites-
se. Tänaseks pole veel selge, 
kas üldkogu toimub Rakveres 
või Viljandis. Üks on aga küll 
selge ‒ erakonna uus põhikiri 
näeb ette, et erakonna juhatus-
se kuuluvad edaspidi ka noor-
te, naiste ja vanemate sõsaror-
ganisatsiooni valitud esindajad. 
Seega tuleb meil leida eakate 
hulgast naine või mees, kellele 
on garanteeritud kuulumine 
erakonna juhatusse. 
Lõpetuseks pisut luuleliselt: 

nagu näete, pole vanemad sot-
sid loobunud ideest ehitada siin-
sel tuulisel rannal kord üks kor-
ralik heaoluriik.

Sel aastal on naiskogul kavas Soome naiste eeskujul tähistada 
rahvusvahelist naistepäeva nii piirkondlikel kogunemistel kui ka 
10. märtsil Tallinnas toimuva konverentsiga “Naised poliitikaid 
kujundama!”. Konverents on mõeldud naiskogu piirkondade ak-
tiivile. Osa võtavad Soome demarinaiste esindajad, kes jagavad 
oma kogemusi poliitikate kujundamisel. Külalisi on oodata ka 
Peterburist, kes loodetavasti annavad ülevaate presidendivali-
mistest Venemaal. Poliitikate kujundamise teemat jätkatakse 
suurematel piirkondlikel seminaridel Lääne-Virumaal, Pärnus, 
Lõuna-Eestis ja Harjumaal. Nendel seminaridel peaksid välja 
kooruma teemad piirkondade naiste jaoks, et 2013. aasta kohali-
kele valimistele vastu minna kohaliku probleemitunnetuse ja 
võimalike lahendusvariantidega.
Lisaks koostööle erakonna, vanemate ja Noorte Sotsiaaldemo-

kraatidega on plaanis teha koostööd poliitikate edendamisel ka Rii-
gikogu naisteühendusega, et vaadata probleemidele näkku erine-
vate erakondade ja maailmavaadete seisukohalt ning püüda leida 
lahenduste ühisosa Eesti ühiskonna aktuaalsetele probleemidele.
Aastakoosoleku koos mitme seminariga plaanime seekord läbi 

viia Valgamaal. Traditsiooniliselt võtame osa ka erakonna suve-
päevadest ja sealsetest mõttetalgutest. 
Aasta 2012 on Naiskogu Kadri juubeliaasta. Naiskogu tähistab 

aasta lõpukuudel oma 20-ndat tegevusaastat, kandes uhkusega 
Eesti kõige vanema poliitilise naisorganisatsiooni tiitlit. Sel puhul 
on plaanis nii piirkondlikke sündmusi kui ka kahepäevane konve-
rents, kus 20 aasta töö kokku võetakse.
Siinkohal ongi paslik paluda kõigilt erakonna liikmeilt, kellel 

pikem erakonna ja naiste tegevusega seotud arhiiv olemas, seda 
ka meiega jagada, et me eesotsas Maie Linnuga saaksime nais-
kogu ajaloo ja naiskoguga ühinenud naiste kogude ajaloo võima-
likult täpselt kirja panna.

Meie liikmed 
on need sotsiaal-
sed liidrid, kes 
soovivad ise 
midagi ära teha 
ja väärtustavad 
eelkõige inimese 
heaolu.

eesmärgile upitada erakonda 
võimule. Noorsotsid peavad aga 
oma organisatsiooni kuulumise 
eesmärgiks midagi ühiskonnas 
muuta, algatada, õiguste eest 
võidelda. Need on kaks väga eri-
nevat lähenemist, täiesti erine-
vad väärtused, millest tulnevad 
tegevused kas juurutavad ette 
antud mõtteid või panevad uusi 

Reet Laja
Naiskogu president

Naiskogu Kadri 
plaanid 2012 aastaks
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Sotsiaaldemokraat uuris Soome 
Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) 
välissekretärilt Tero Shemeikkalt 
presidendivalimiste kohta lähemalt. 

Kõik Soome presidendid 1982-
2012 on olnud sotsiaaldemo-
kraadid. See on märkimisväär-
ne ja ei saa olla juhus, kuidas 
seda selgitada?
Soome presidentideks on olnud 
järjest tugevad sotsiaaldemokraa-
did. Mauno Koivisto kaks ametiae-
ga (1982-1994), Martti Ahtisaari 
(1994-2000) ja Tarja Halonen 
kaks ametiaega (2000-2012).
Meil Soome SDPs on olnud õn-

ne omada enda hulgas poliitikuid, 
kes tänu oma populaarsusele on 
suutnud koguda piisavalt hääli. 
Valimisedus on suurt rolli mängi-
nud ka nende isiksused. Nad on 
olnud suutelised tabama oma ini-
meste ja ajastu iseloomu ning tun-
deid, kui nad on individuaalselt 
valituks osutunud. 
 
Viimastel valimistel ei läinud 
sotside kandidaadil Paavo 
Lipponenil just kõige paremini. 
Osad vastased on püüdnud 
väita, nagu näitaks see üldist 
vastasseisu sotsiaaldemokraat-
likule valitsusele. Kuidas sa 
seda selgitaksid?
Soomes on presidendivalimised 
põhinenud peamiselt kandidaatide 
isiklikul populaarsusel ning era-
kondlik kuuluvus on omanud vä-
hest tähtsust. Kui inimesed selle 
aasta jaanuaris ja veebruaris hää-
letasid, ei omanud nad konkreetset 
seisukohta valitsuse poliitika ja 
erakondade käitumise kohta. See-
tõttu ei oma tulemused otsest 
mõju parlamendi poliitikale või 
valitsusele. Just sotsiaaldemo-

Soome sai uue presidendi

ACTAst ilma fooliummütsita

kraatia on viinud Soome maailma 
edukamate riikide sekka ning 
kindlasti vajab Soome ka edaspi-
di tugevat sotsiaaldemokraatlik-
ku valitsust.

Lahkuv president Tarja Halonen 
on Eestis väga austatud ning 
Eestiga mitmeti seotud poliitik. 
Millised on olnud tema suuri-
mad saavutused presidendina?
Proua Halonen suutis kokku liita 
kõik soomlased, ta oli kõikide sot-
siaalsete klasside president. Ta on 
olnud väga tundlik üleilmastumise 
suhtes. Tal on olnud julgust rõhu-
tada kui olulised on võrdsed või-
malused kõikidele inimestele hoo-
limata nende soost või rahvusest. 
Tal on olnud ka suurepärased töö-
suhted erinevate inimestega eri re-
gioonides nii rahvuslikul kui rah-
vusvahelisel tasandil.

Sotsidel on praeguses 
valitsuses väga olulised 
positsioonid (sh rahandus-, 
välis- ja haridusminister). 
Millised on teie prioriteedid?
Valitsuse programm on täna meie 
prioriteet. Programmi avasõnad 
annavad meie tegemistest ja üles-
annetest parima kokkuvõtliku üle-
vaate: “Soomet arendatakse kui 
Põhjamaist heaoluriiki ja ühiskon-
da, mis mitte ainult ei hoolitse 
oma kodanike eest, vaid kannab 
ka rahvusvahelisi kohtustusiz kui 
osa Põhjamaadest, Euroopast ja 
maailmast”. 
Meil on aeg ja volitused kuni 

2015nda aasta valimisteni ja soo-
vime selle programmi realiseeri-
da. Siis on meie eesmärgiks olla 
edukas ning saada uued mandaa-
did parandamaks inimeste igapäe-
vaelu. 

1.märtsil astus ametisse Soome uus president 
Sauli Niinistö.

Jevgeni Ossinovski
Riigikogu liige

Küsis Jevgeni Ossinovski
Riigikogu liige

Viimasel kuul on laia ühiskond-
likku debatti tekitanud Võltsi-
misvastane kaubandusleping 
(ACTA), mille eesmärgiks on uu-
te rahvusvaheliste standardite 
sisseseadmine intellektuaal-
omandi õiguste kaitsel. Vaatama-
ta valitsuse kinnitustele, et ACTA 
ei muuda Eesti seadusi, kuid on 
samas kasulik Eesti ettevõtjate-
le, on paljud inimesed lepingu 
suhtes kriitiliselt meelestatud. 

Paljud kardavad, et rangem 
kontroll internetiliikluse üle võib 
kaasa tuua inimeste põhiõiguste 
rikkumise ja seniste populaarse-
te internetiteenuste (nt Youtube) 
piiramise. Peaminister reageeris 
sellisele kriitikale Riigikogu saa-
lis soovitusega skeptikutel tihe-
mini mullivannis käia ja foolium-
mütsi kanda.

Vaatamata Ansipi kohatule sõna- 
võtule on kartused ACTA suhtes 
suurel määral õigustatud, sest 
lepingu tekst on erakordselt 
üldsõnaline, mistõttu puudub 
võimalus selle pikaajalist mõju 
adekvaatselt hinnata.
Ehkki ACTA eesmärk on ise-

enesest õige ‒ intellektuaal-
omandi õiguste massiline rikku- 

mine ei ole normaalne ‒, siis 
kahtlen ma siiralt rangemate 
karistuste efektiivsuses inter-
netipiraatluse tõkestamisel. 
Praktika on näidanud, et karis-
tustest märksa tõhusam on le-
gaalsete toodete odavam kätte-
saadavus. 21. sajandi globaal-
se ühiskonna probleeme ei to-
hiks lahendada 19. sajandi va-
henditega.
Igal juhul ei ole ACTA teemal 

ühiskonnas toimunud piisavat 
debatti. Üllatavalt jäi lepingu me-
netlusest kõrvale isegi Riigikogu, 
kodanikeühendustest rääkimata. 
Valitsus on lubanud selle nüüd 
parlamenti ratifitseerimisele 
tuua, et asja saaks põhjalikumalt 
arutada. Oleme öelnud, et selle 
ebaefektiivsuse ja umbmäärasu-

se tõttu SDE lepingu ratifitseeri-
mist praegusel kujul ei poolda.
Tegelikult on ACTA üks väike 

näide sellest, kuidas interneti-
keskkonna areng on meie seadus-
andluse iganenud formuleeringu-
test juba ammu ette jooksnud. 
Seepärast tuleks algatada tundu-
valt laiem debatt teemal, kuidas 
kogu autorikaitse süsteemi üm-
ber korraldada nii, et kaitstud 
oleksid nii sisu tootjate kui ka tar-
bijate õigused. SDE tahab olla sel-
le debati eestvedaja, mistõttu ole-
me moodustamas selleteemalist 
töörühma, mille tööst kõik era-
konnaliikmed osa saavad võtta.
Pikemalt olen ACTAga seon-

duvatel teemadel korduvalt kir-
jutanud ka oma blogis
www.ossinovski.ee.

„President Tarja Halonen on
soomlastelt teeninud mitu
hellitavat epiteeti. Teda on  
nimetatudvaeste sõbraks ja 
koguni inimlikkuse majakaks.
Kuigi presidendivõim on Soo-
mes Kekkose ajaga võrreldes
ü pris kasinaks kahanenud, on
„rahva ema” empaatilisus,
soojus ja sõbralik naeratus
hinnas ja rahvale toeks,“ kir-
jutas aastate eest kirjanik
Maimu Berg ajakirjas Elukiri 
naaberriigi riigipea kohta, 
kelle 12 aastat kestnud ame-
tiaeg lõppes 29. veebruaril.
Vaieldamatult on tegu era-

kordse naise ning targa polii-
tikuga. Aga mitte ainult. Tarja 
Haloneni puhul väärib kind-
lasti äramärkimist ka tema 
väga isiklik ja südamlik suhe 
Eestisse. Presidendina külas-
tas ta Eestit tervelt 18 korda, 
tehes siia esimese riigivisiidi 
2000. aastal ja teise 2010. 
aastal. 
Tema Eesti-huvi sai alguse 

lapsepõlvekodust ja süvenes 
1990. aastal, kui tollane pea-
minister Harri Holkeri saatis 
minister Haloneni Soome 
ametliku esindajana Tallinnas-
se üldlaulupeole. See käik in-
nustas juristiharidusega naist 
eesti keelt õppima. Aastatel 
1995-2000 välisministri ame-
tit pidanud Halonen toetas 
igati Eesti püüdlusi saada Eu-
roopa Liitu. Ta on Eestimaa 
risti-põiki läbi sõitnud ning 
hästi kursis Eesti ajaloo ja kul-
tuurilooga. 
Harrastuskunstnikuna on 

Halonen võtnud suviti osa 
siinsetest maalilaagritest ja 
pidanud ühtlasi maha särava 
eestikeelse kõne Kumu ava-
misel kuus aastat tagasi. Ees-
tis on hulgaliselt inimesi, kes 
on näinud põhjanaabrite te-
gusat presidenti ihuüksi jalu-
tamas kas Pärnu rannapargis 

või Haapsalu turul või külasta-
mas Kihnu saart. 
Jaanuari lõpus riigipeana 

Eestisse viimase visiidi teinud 
Halonen lubas, et jääb Eestit 
edasi külastama ja ühtlasi eest-
lastele ja Eesti riigile pöialt 
hoidma. Sotsiaaldemokraat 
soovib Tarja Halonenile tema 
uues elus õnne ja edu!

Tarja Halonen kui 

suur Eesti sõber

Paljud karda-
vad, et rangem 
kontroll inter-
netiliikluse üle 
võib kaasa 
tuua inimeste 
põhiõiguste 
rikkumise ja 
seniste popu-
laarsete inter-
netiteenuste 
piiramise.

Käesoleva aasta alguses valisid soomlased oma uueks presidendiks Koonderakonna 
kandidaadi Sauli Niinistö, kes võitis valimiste teises voorus Pekka Haavistot. Uus president 
valiti aastateks 2012-2018. Sellega lõppes 30 aastat kestnud sotsiaaldemokraatidest 
presidentide “ajastu” Soomes. Oma teist ametiaega lõpetav president Tarja Halonen 
ei saanud seaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida. 

Fakte Tarja 
Haloneni 
kohta:
-sündis 1943. aasta 24. 
detsembril Helsingis, 
kasvas ja elas kuni presi-
dendiks saamiseni töölis-
linnaosas Kallios

-astus 1971. aastal Soome 
Sotsiaaldemokraatlikusse 
Parteisse, aastatel 1979-
2000 töötas kas parla-
mendis või ministrina 

-esimest korda valiti 
Soome presidendiks 
2000. ja teist korda 2006. 
aastal. 2000. aasta au-
gustis sõlmis ta pärast 15 
aastat kestnud suhet abi-
elu Pentti Ara järviga

-2004. aastal hääletasid 
soomlased ta Yleisradio 
võistlussaate „Suured 
soomlased“ kümne enim 
hääli saanud inimese hulka.

-ta on Tartu Ülikooli 
audoktor

Me oleme sellele tööle ja sellele 
kuueparteilisele valitsusele täie-   
likult pühendunud.
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Toimetus: Triin Toome       Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Ahtri 10A, Tallinn      e-post: ajaleht@sotsdem.ee

Marinaad:

Koostis:

3,5 l vett

1/2 klaasitäit soola

1/2 klaasitäit suhkrut

10 pipratera

5 tera vürtsi

3 loorberilehte

75 ml söögiäädikat

Lase marinaad 
keema ja jahuta 
aeglaselt.

Valmistamine:
Puhasta, pese ja nõruta oakaunad.
Lao need sobiva kõrgusega purki,
peale vala jahutatud marinaad.
Kuumuta koos purkidega kuni 15 min, 
kuni kaunad hakkavad värvust muutma. 
Sule õhukindlalt, säilivad väga hästi, on 
krõmpsud ja maitsevad head.

Jõudu tööle ja head isu!

Kindlasti põõsasoad, sest nende 
kaunad on ilusad ümmargused 
ja ülekasvamise oht peenral on 
palju väiksem.

Kindlasti põõsasoad, sest nende 
kaunad on ilusad ümmargused 
ja ülekasvamise oht peenral on 
palju väiksem.

Ülle Kruus:
Marineeritud 
aedoad

Sotsiaaldemokraatlik manifest peegeldab ühiskonda
10. veebruari varahommikul, juba enne tavapärase tööpäeva algust, kogunes ühe Tallinna kõrghoone ülemisel korrusel hommiku-
söögiks kirju seltskond. Tuli poliitikuid, tuli ajakirjanikke, tuli ühiskonnateadlasi. Nende eesmärk oli aga lihtne ja ühine: vaagida 
sotsiaaldemokraatliku manifesti sisu ja kõlapinda tänases Eestis. 
Erakonna esimees Sven Mikser selgitas, et manifest sõnastab Eesti sotsiaaldemokraatide põhiväärtused ja ideoloogilised lähte-
kohad tulevikuks. Sotsioloog Juhan Kivirähk rõhutas, et sotsiaaldemokraadid on manifestiga õigel teel. “Täna on Eestis kõige 
vähem pingutatud sotsiaalse sidususe tagamise nimel. Majanduse arengule ja keskkonna edendamisele aitab kaasa ka üle-
euroopaline poliitika, ühiskonna sidususega saame tegeleda ainult meie ise,” lausus Kivirähk. 

Manifesti aruteluseminari eesmärgiks oli kuulata Eesti ühis-
konda hästi tunnetavate arvamusliidrite seisukohti. Haridusse 
puutuvat osa analüüsis Tallinna ülikooli sotsiaalteaduskonna 
professor Mati Heidmets (paremalt teine), kelle sõnul tuleb iga 
inimese annete ja võimete maksimaalsel arendamisel meeles 
pidada, et andekus võib olla vägagi erinevat laadi. Heidmetsa 
kuulavad (vasakult) sotsioloog Juhan Kivirähk ning riigiteadla-
sed Leif Kalev ja Tõnis Saarts Tallinna ülikoolist.

Manifesti projekti tutvustas SDE esimees Sven Mikser 
(keskel). Tema sõnul on manifest poliitilisest programmist 
ajatum alustekst, mis kirjeldab ühiskonda, kus soovime 
elada. Kuulavad Tallinna ülikooli professor Mati Heidmets 
ja sotsioloog Juhan Kivirähk. 

Arvamused on SDE põhikirja- ja prgrammi-
toimkonna esimehe Anto Liivati ja erakonna 
aseesimehe Karel Rüütli mõtlikuks muutnud. 
On ka põhjust ‒ ikka ja jälle kordasid arutelu 
osalised, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
peab oma potentsiaali paremini ära kasutama.

Tallinna ülikooli õppejõu Tõnis Saartsi sõnul on 
peaminsiter Ansip ja Reformierakond populaarsed 
osaliselt seetõttu, et valija ei näe neile alternatiivi. 
Sotsid võiksid seda pakkuda, lausus Saarts. Lisades, 
et selleks peab erakond oma avaliku kuvandi konk-
retiseerimisel veel palju tööd ära tegema.

Haaravaid sõnavõtte kuulavad riigikogu 
liige Marianne Mikko ja kirjanik ning 
Tallinna volikogu liige Maimu Berg. 

Riigikogu liige Jevgeni 
Ossinovski ja Tallinna ülikooli 
riigteaduste instituudi juht Leif 
Kalev olid varasele hommiku-
tunnile vaatamata aktiivsed 
arutelus osalised.

Teated

29.-30. märtsil 
toimub Riigikogu 
Sotsiaaldemokraat-
liku Erakonna 
fraktsiooni visiit 
Valgamaale
 
Lisainfo:
Anne Aleksejev
SDE Lõuna-Eesti 
koordinátor

Tel: 7 300 546 / 53 401 591
anne.aleksejev@sotsdem.ee

14. märstil kell 16.00 
toimub Noorte 
Sotsiaaldemokraati-
del Põlvamaa klubi 
üldkoosolek.

15. märtsil kell 16.30 
toimub Noorte 
Sotsiaaldemokraat-
ide Võru klubi 
üldkoosolek.

1. aprillil kell  14.00 
toimub Noorte 
Sotsiaaldemokraat-
ide Tallinna klubi 
üldkoosolek.

Lisainfo: 
Maris Sild 
NS peasekretär

Tel: 56 938 678
maris@noorsots.ee

22.-23.märtsil toimub 
Grand Hotel Viljandis 
SDE Regionaal-
poliitika seminar.
 
Lisainfo:
Kerttu Sikka
SDE 
sisekommunikatsiooni- 
ja koolitusjuht

Tel: 52 20 645
kerttu.sikka@gmail.com

Ülle Kruus, Haapsalu Linnavolikogu liige

Retsept


