
Veebruar 2017 www.sotsdem.ee

TEGIJA:  
Sirje Keevallik 
saab teenete-

märgi

VAATA, KAS 

SINA LÄBIKSID 

LASTE 

UJUMISTESTI

Loe lk 2

Palju õnne, Eesti!

INDREK 
SAAR: 
Õpetame kõik 

Eesti lapsed  
ujuma

Loe lk 3



2

S
otsiaaldemokraadil on suur 
rõõm õnnitleda Tallinna 
Tehnikaülikooli meteoro-
loogia professorit ja Sotsiaal-

demokraatliku Erakonna liiget 
Sirje Keevallikut, keda pärjati 
Eesti Vabariigi aastapäeva eel 
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. 
Üle saja teadustrükise avaldanud 
Sirje Keevallik pälvis tunnustuse 
silmapaistvalt eduka teadustöö eest 
kliimamuutuste uurimisel.

- Milline tähendus on Teie jaoks 
presidendilt saadud aurahal? 

Auraha andis kindlustunde, et olen 
seni hästi töötanud ja kavatsen 
samamoodi jätkata.

-Te olete professor, atmosfäärifüüsik, 
aga ka viljakas ilukirjanduse tõlkija 
nii prantsuse kui ka inglise keelest. 
Kuivõrd raske on tippteadust ja 
kauneid kunste ühendada?

Siin pole midagi ühendada. Igaüks 
jagab oma aega töö ja puhkuse vahel. 
Mõne jaoks tähendab puhkus aiatööd, 
mõne jaoks spordisaadete vaatamist, 
mõne jaoks raamatute lugemist. 
Tõlkimine pole midagi muud 
kui süvendatud lugemine, 
seega üks viis puhata.

-Teie kui professionaali 
käest on põhjust küsida, 
mis on lahti meie ilmaga. Kas 
päris talved jäävad minevikku 
ja suusatamisest saab vaid 
rikaste inimeste hobi?

Mina uurin seda, kuidas loodus 
toimib ja mis on minevikus 
juhtunud. Mina tulevikku 
ei vaata. Ilmaprognoosi 
annavad sünoptikud. Aga 
lumi pole ju kuhugi kadunud. 
Aastatel 2010 ja 2011 olid 

lumehanged nii kõrged, et autod ei 
paistnud välja. Kojamehed kirusid. 
Ja varemgi on olnud lumevaeseid 
talvi, näiteks aastatel 1991 ja1992. 
Üleüldse pole meie ilmaga suurt 
midagi juhtunud. See on alati olnud 
muutlik, lausa tujukuse sünonüüm. 
Viimase poolteise sajandi jooksul on 
kliima küll mõnevõrra soojenenud, 
aga selle üliaeglase trendi turjal jääb 
muutlikkus meie regioonis alatiseks 
püsima. Seda tingib asukoht Põhja-
Atlandi, Skandinaavia mäestiku, 
Läänemere ja Venemaa avaruste vahel.

-Kaks aastat tagasi valimiste eel 
ütlesite tabavalt: “Kõndimiseks 
on vaja kahte jalga – paremat ja 
vasakut. Praegu on Eestis parem 
jalg pikem. Kandideerin selleks, 
et kasvatada ka vasakut jalga.” 
Kas tänaseks, kui riigis on võim 
vahetunud, on jalgade pikkus 
mõnevõrra võrdsustunud?

Vasaku jala tugevnemist on selgesti  
uue valitsuse tegevusest näha. 
Sotsiaaldemokraatide lemmikvana-
sõna „Kus viga näed laita, seal 
tule ja aita“ on au sisse tõstetud ja  

 

Reformierakonna „Igaüks on oma 
õnne sepp“ on vähemalt mõneks ajaks 
taandunud.

-Mis Teile Eestis kõige rohkem 
rõõmu teeb või teeks?

Mulle teeks suurt rõõmu, kui Eestis 
kaoks laialt levinud asendustegevus. 
Kui ei käidaks ümber probleemi 
nagu kass ümber palava pudru, vaid 
haarataks härjal sarvist. Näiteks 
töötataks välja tõelised kriisihaldamise 
plaanid, mitte ei räägitaks uhkelt, 
kui palju koolitusi on korraldatud 
ja kuidas elaniketa maju käiakse 
kontrollimas. Kus on plaanid, kuidas 
varustada Lasnamäed veega, kui 
Ülemiste järv on mingi kemikaaliga 
ära solgitud? Mulle teeks suurt 
rõõmu ka see, kui kaoks mentaliteet 
„saaks aga tühja kaelast ära“. Näiteks 
keskkonnaagentuuri spetsialistid 
teeksid endale ja ka andmete tellijale 
selgeks, mida need numbrid tegelikult 
tähendavad, mida neile automaatsed 
ilmajaamad arvutitesse saadavad. 

-Veel kord – palju õnne ja edu kõigis 
ettevõtmistes! 

E
estimaal on hullud ajad. Jüri Mõis lõpetab sotsiaalmaksu maksmise. 
Ettevõtjaid hakatakse märgistama nagu Hitler omal ajal juute. 
Ossinovski aga keerab viinatehastel uksed lukku ja hakkab kuvaldaga 
alkoholilette purustama. Kole lugu! Eks neurootiline vapustus ole üks 

võimalikest reaktsioonidest olukorrale, kui selgub, et siiani ainuvõimalikuks 
peetu ühel hetkel nii enam ei ole.

Eesti poliitika on muutunud. Tõnis Saartsi sõnu kasutades on poliitika tagasi 
tulnud. See tähendab, et ühiskondlikus arengus on võimalik valida erinevate 
eesmärkide vahel – näiteks toetada põllumajandust või ehitada uusi praame –, 
aga ka valida sama eesmärgi saavutamiseks erinevaid vahendeid. See ongi 
poliitika.

Ja see aeg on tagasi. Uus valitsus on valinud 
uued eesmärgid ja senisest teistsugused teed 
nendeni jõudmiseks. Oleme väga mõistlikult 
otsustanud muuta pensionireformi ühte 
väikest osakest, et ka suur osa Jüri Mõisa 
lapselaste põlvkonnast ei peaks taotlema 
pensionieas toimetulekutoetust. Ent inimene, 
kelle lapselaps võib sellest muudatusest 
eelduslikult kaotada ehk mõne protsendi 
pensionist, et enamik saaks elamisväärse 
sissetuleku, ähvardab, et jätab nüüd maksud 
maksmata!

Kuidas see küll õiglane on? Kas 2009. aastal oleks enamik Eesti tööinimestest 
pidanud otsustama, et nad enam ametlikult palka ei võta, kuna riik on kärpinud 
nende hüvesid? Mul on kahju, et meil on jätkuvalt väike, aga häälekas seltskond 
1990. aastate ärimehi, kes arvavad, et riik on nende oma.

Õnneks on peale kasvamas uute ärijuhtide põlvkond, kes mõistavad, et 
demokraatia peab teenima kõiki, sest muidu saab demokraatia otsa. Nad 
mõistavad, mida demokraatia tähendab: et maksud tuleb ära maksta iga 
seadusliku valitsuse ajal, mitte ainult siis, kui sulle maksusoodustusi tehakse. 
Nad saavad aru, et majandusareng sõltub sellest, kui hästi suudame tagada 
kõigile võrdsemad võimalused ja ära kasutada iga inimese potentsiaali.

Meil on selles valitsuses suur vastutus. Esiteks on meil tugevaim ja kogenuim 
ministrite meeskond. Teiseks oleme pikima järjestikuse staažiga valitsuserakond. 
Oleme Eesti arengut juhtinud aastast 2014 ja teinud seda hästi. Toon ainult ühe 
näite – laste võrdsed võimalused. Absoluutne vaesus langes 2015. aastal kaks 
korda, 9,1 protsendilt 4,6 protsendini. See tähendab, et aitasime ligi 10 000 last 
absoluutsest vaesusest välja.

Ja see oli alles algus. Praeguseks on jõustunud elatisabifond, veelgi tõusnud 
lapsetoetus, kolmelapselised pered hakkavad saama 500 eurot igakuist toetust, 
rakendub huvitegevuse toetus. Meie poliitika on olnud õige.

Töötavaid poliitikaid rakendame ka selles valitsuses. Me investeerime tulevikku 
– suurendame hariduse rahastamist, tõstame koolikohustust, tegeleme töötajate 
ümberõppega, panustame IT arengusse. Me edendame võrdseid võimalusi – 
maksureform jätab enamikule inimestest igal kuul üle 60 euro rohkem kätte; 
jätkame perede toetamise reformi; astume tõsiseid samme regionaalpoliitikas.

Me edendame sidusamat ühiskonda – anname kodakondsuse Eestis sündinud 
lastele, kelle vanemad on Vene passiga; parandame keeleõpet ja kodakondsuse 
saamise motivatsiooni; võrdne kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus on nüüd 
SDE õlul.

Samal ajal valmistume kohalikeks valimisteks. Me pole kunagi läinud kohalikele 
valimistele nii tugeva vundamendi pealt nagu tänavu. Meil on linnapead Võrus, 
Valgas, Põltsamaal, Paides, Kärdlas ja Kuressaares. Meil on abilinnapead Tartus, 
Jõgeval ja Rakveres. Vallavanemad kümnetes valdades. Mehed ja naised, sel 
korral saab minna ainult paremini! Teeme ära! 

1. Hüppa 
sügavasse 
vette

2. Uju 100 
meetrit 
rinnuli

3. Sukeldu ja 
too käega vee 
põhjast ese

4. Püsi puhates  
kolm minutit 
paigal

5. Uju 100 
meetrit selili 
tagasi ja välju 
veest

Tõime poliitika tagasi

Sotsiaaldemokraat:  
Väljaandja: Sotsiaaldemokraatlik Erakond  

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

JUHTKIRI

Me pole kunagi 
läinud kohalikele 
valimistele nii 
tugeva vundamendi 
pealt nagu tänavu.

Jevgeni Ossinovski
tervise- ja tööminister

Sirje Keevallik: rõõmu 
teeks, kui Eestis kaoks 
asendustegevus

Maris Sild, Tallinna volikogu liige
(Tipp)teadlasest daam, kes tõlgib ja 
käib balletitrennis

”Võin Sirjet nimetada oma naabrinaiseks. Kui nelja aasta eest 
ühiselt kohalike valimiste keerisesse sisenesime, selgus meeldiva 

üllatusena, et elame mõlemad Tallinna Kristiine linnaosas asuvas 
n-ö linnukülas. Meid ühendab ühine mure ja hoolimine oma kodulinna pärast.”

2009. aastal Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitunud Sirjel läksid isiklikus 
plaanis esimesed valimised kenasti korda. 2013. aasta kohalikel valimistel 
Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosas kogutud 388 häält oli uustulnuka 
jaoks tubli tulemus. Sirje teeb kõike hingestatult ja tarmukalt. ”Imetlen väga 
Sirje alatist positiivsust ja võitlusvaimu õigluse eest seismisel. Oma asja ajades on 
ta alati tõeline daam!” Sirje laialdaste huvide hulka kuulub ka ballett. Ise ütleb 
ta: ”Olen liikumissõltlane. Viimased seitse aastat käin stuudio Tasapisitasakaal 
balletisaalis.” 

KUU TEGIJA
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K
as Sisekaitseakadeemia (SKA) 
kolib Tallinnast Narva? Kui 
ei koli, siis miks? Mis saab 
Paikuse ja Väike-Maarja koo- 

lidest? Need küsimused ning 
oletuslikud vastused täidavad juba 
nädalaid kogu ajakirjandust.

Sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna 
ja IRL-i valitsusliidu aluspõhimõtetes 
on regionaalpoliitika peatükis, kus 
juttu Ida-Virumaa edendamist, ka 
lause: „Viime Sisekaitseakadeemia 
Narva.“

SDE juhatus kinnitas veebruari 
alguses, et toetab endiselt SKA 
liikumist Tallinnast Narva. Oluline 

lisamärkus oli, ja seda pean 
siseministrina õigeks, et politseikool 
jääks edasi Paikusele ja päästekolledž 
Väike-Maarjasse.

Regionaalpoliitiliselt olekski selline 
olukord parim, sest sisejulgeolekuga 
seotud koolid jääksid nii Pärnu 
lähedale kui ka Lääne-Virumaale, 
Narvas ja sealses piirkonnas süveneks 
aga oluliselt Eesti riigi kohalolek.

Ütlesin seda SDE juhatuses ja arvan 
jätkuvalt, et SKA ümberpaigutamine 
Narva nõuab kolme olulise tingimuse 

täitmist: mitmekümne miljoni 
euro suurust investeeringut, 
katet kolimisjärgsetele kasva- 
nud püsikuludele, sh vaja-
dust täiendavalt tasustada 
õppejõude Ida-Virumaal, nagu 
teeme teiste sisejulgeoleku 
ametnike puhul, ning äärmiselt 
oluline on, et SKA rakendusliku 
kõrghariduse ja magistriõppe 
kvaliteedis ei tehtaks ainsatki 
järeleandmist.

Süveneme korraks. SKA  
kolimine ei ole eelarve-
neutraalne. SKA ei saa lihtsalt 
hommikul ust Tallinnas lukku  
keerata, sõita bussiga Ida-
Virumaale ja Narvas uue 
maja ukse lahti lükata. SKA 
Narva kolimine maksab 35 

miljonit eurot. Võimalik, et saame 
üle kanda ligi 13,5 miljonit ASTRA 
meetmest. Kunagi, kui Narvas on 
lint lõigatud, saab hakata müüma 
SKA praegust krunti Tallinnas, mille 
eest saab hinnanguliselt umbes 10 
miljonit. Seega peaks üle 10 miljoni 
leidma ikkagi valitsus. Siseministrina 
ja ka lihtsalt turvalisusest hooliva 
kodanikuna ei ole ma nõus, kui 
eelarveläbirääkimisel öeldakse: SKA 
ehituseks raha juba said, politseinike 
palkade tõstmiseks astu järjekorra 
lõppu. Praegu on aga Exceli tabelis 
SKA võimaliku kolimise taga null 
eurot.

Toetan kõike mõistlikku, mis suure-
ndab riigi kohalolekut ja mõjukust 
Ida-Virumaal, eriti veel, kui see tõstab 
sealsete inimeste turvalisust. Kui 
vaatan siseministeeriumi praegust 
eelarvet, siis eelkõige näen võimalust 
luua Narvas tugev sisejulgeoleku 
keskus. See tähendab, et ühe katuse 
alla koondatakse SKA politsei- ja 
piirivalvekadettide väljaõppebaas, 
idapiiri tugevdamiseks loodud kiir-
reageerimisüksus (ja neil kõigil 
on ühised treeninguvõimalused), 
teistest prefektuuridest Ida-
Virumaal praktikal käivad politsei- 
ja piirivalveametnikud ning lõpuks 
gümnaasiumiõpilaste sisekaitseline 
eelkoolitus, mille läbib aastas ligi 200 
õpilast.

Kui on raha suuremaks kolimiseks, 
siis saan selle ellu viia. Aga ma ei 
saa langeda populismi ning öelda: 
kolime-kolime ja raha leiame 
siseministeeriumi eelarvest või juba 
planeeritud investeeringutest. See on 
võimatu.

Üks detail veel. SKA nagu see 
praegu Tallinnas on, jääb kinniseks 
territooriumiks. SKA ei muutu kunagi 
Tartu Ülikooli Narva kolledžiks, kus 
välisuks on lahti ja iga soovija võib 
soklikorruse kohvikus kooki süüa. 
SKA on kinnine objekt, kuhu sissepääs 
on piiratud ja kontrollitud ka siis, kui 
asub Narva keskel. Kindlasti saab 
arutada SKA sportimisvõimaluste 

K
as saaksite hakkama järgmise 
testiga: hüpake sügavasse 
vette, ujuge 100 meetrit 
rinnuli asendis, sukelduge 

ja tooge põhjast välja üks ese, 
püsige paigal puhates ja asendeid 
vahetades kolm minutit, ujuge 
seejärel 100 meetrit selili asendis ja 
väljuge veest? 

Valitsus on heaks kiitnud 
kultuuriministeeriumi ujumise 
algõppe reformi, mille ees- 
märk on vähendada uppumis-

surmasid ja õpetada kõik 
Eesti lapsed ujuma. Näide 

sellest, kuidas uus 
koalitsioon loob 

võrdsed võimalused Eesti inimestele, 
kuidas hoolime kõigist inimestest.

Eesti Ujumisliit ja Päästeamet on 
2015. aastal koostanud metoodilise 
õppematerjali ja alustanud 
ujumistreenerite, juhendajate ja 
õpetajate koolitamist uuendatud 
metoodika kohaselt. Samuti on 
haridus- ja teadusministeeriumile 
esitatud uuendatud õpitulemuste 
kirjeldus ja ujumise algõpetuse 
programmi eelnõu.

Sellel aastal alustatakse ujumis-
treenerite, juhendajate ja õpetajate 
koolitamist uuendatud metoodika 
kohaselt ning järgmisel aastal uueneb 
ujumise õpitulemuste kirjeldus 

põhikooli riikliku õppekava kehalise 
kasvatuse ainekavas ja suureneb 
miljoni euro võrra ujumise algõpetuse 
kursuse rahastamine. Reformi 
tulemusena tõstetakse kohustuslike 
ujumise algõpetuse tundide arv 
40 tunnile ning tagatakse, et 
treeningrühma ei kuuluks rohkem 
kui 12 last.

Viimase seitsme aasta (2010-2016) 
jooksul on veeõnnetustes kaotanud 
elu 415 inimest, kellest 28 olid 
kuni 18-aastased. Päästeameti 
2015. aastal tellitud veeohutuse 
kampaania märgatavuse uuringust 
selgus, et 62% 7-18-aastaste lastega 
perede esindajatest hindab oma laste 

Õpetame kõik lapsed ujuma

1. Hüppa 
sügavasse 
vette

2. Uju 100 
meetrit 
rinnuli

3. Sukeldu ja 
too käega vee 
põhjast ese

4. Püsi puhates  
kolm minutit 
paigal

5. Uju 100 
meetrit selili 
tagasi ja välju 
veest

Sisejulgeolekuga seotud 
koolid jääksid nii Pärnu 
lähedale kui ka Lääne-
Virumaale, Narvas ja sealses 
piirkonnas süveneks aga 
oluliselt Eesti riigi kohalolek.

Õpetades kõik Eesti lapsed 
ujuma, tagame neile eluks 
vajaliku oskuse ja teeme 
järjekordse sisulise sammu 
õnnetussurmade vähendamise 
suunas.

Indrek Saar
kultuuriminister

Sisekaitseakadeemia kolib Narva

ujumisoskust kehvaks. Neljandik 
lastest ei oska üldse ujuda.

Sotsiaaldemokraatide jaoks on iga 
inimene väärtus. Õpetades kõik Eesti 
lapsed ujuma, tagame neile eluks 
vajaliku oskuse ja teeme järjekordse 
sisulise sammu õnnetussurmade 
vähendamise suunas.

PS: Täiskasvanutel soovitan 
sissejuhatuses tehtud test läbi 
proovida ja kui hakkama ei saa, siis 
oma ujumisoskust parandada. Eesti 
kui mere- ja tuhandete siseveekogude 
riigis peaksid kõik elanikud ujuda 
oskama.  

avamist laiemale publikule, aga SKA 
ei saa asendada tsiviillahendusi, mida 
Narva elukeskkonna kaasajastamine 
vajab.

Lõpuks või õigemini esimeseks 
ka õppekvaliteet. Kolimine, olgu 
see milline tahes, ei saa siin tagasilööki 

anda. Kui nii juhtuks, siis 
tähendaks see tagasilööki kogu 
siseturvalisusele. Täpselt sama on 
kinnitanud ka peaminister.

Kokkuvõtvalt, ja ehk veidi üllatavalt 
– Sisekaitseakadeemia kolib Narva. 
Mitte sellepärast, et nii on kirjas 
valitsemisleppes, vaid põhjusel, et 
Narva ja Ida-Virumaa laiemalt vajab 
Eestit. Ning vastupidi. Kuidas täpselt 
ehk millises mahus SKA kolimine 
toimub, saab selgeks juba lähiajal, 
kui kõik vajalikud analüüsid ja 
ekspertarvamused on tehtud. Siis 
valitsuskabinet otsustab. 

Siseminister Andres Anvelt Paikuse politseikoolis

Andres Anvelt
siseminister

KADRI 
KÕUSAAR

„ 
 Napp solidaarsus ning arusaam, et raha on kõige ja ainumas 

mõõdupuu, on ühed peamised põhjused, miks Ameerika president on 
hetkel isand Trump.” Postimees 18. veebruar
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Sven Mikser: välispoliitika kiskumine  
sisepoliitikasse ei ole kuidagi Eesti huvides

Hannes Hanso
Eesti ja kogu Euroopa ning maailma 
ees on päris palju välispoliitilist 
ettearvamatust. Oleme näinud, 
kuidas paljud neist asjadest, mida 
me arvasime, et ei juhtu, on hakanud 
juhtuma. Euroopa Liidu eesistumise 
kõrval on meie lähiaastate suureks 
väljakutseks saada aastatel 2020-2021 
ÜRO julgeolekunõukogu roteeruvaks 
liikmeks. Eestil on sellist globaalset 
haaret ja tunnetust väga vaja, et 
ennast õigesti positsioneerida. Kuidas 
sa hindad Eesti jaoks selle tegevuse 
tähtsust?

Sven Mikser
Otsus pürgida ÜRO 
Julgeolekunõukogu mittealaliseks 
liikmeks langetati enam kui 10 aastat 
tagasi. Kuivõrd julgeolekunõukogu 
liikmeks valimine toimub alles 2019. 
aasta suvel, siis aktiivse kampaania faas 
on alles alanud. Olen veendunud, et 
see on meile mitmel põhjusel oluline. 
Kui Ukraina kriis lahvatas, siis oli 
julgeolekunõukogu laua taga Leedu, 
kellel oli märkimisväärne roll, et hoida 
teemat prioriteetsel kohal. Silme 
ette manada võib ka keerulisemaid 
situatsioone. Varastel 2000. aastatel 
oli olukordi, kus meie väga lähedased 
liitlased, julgeolekunõukogu alalised 
liikmed olid näiteks Iraagi-vastase 
operatsiooni alustamises vägagi eri 
meelt. Ja kui sa oled selle kaaluka 
otsustuskogu laua taga, siis tuleb olla 
diplomaatiliselt professionaalne, et 
nende olukordadega edukalt toime 
tulla.

See on ka erakordselt hea võimalus 
avardada oma välispoliitilist vaadet. 
Julgen oma kogemusele tuginedes 
öelda, et kui suudame võtta pädevalt 
sõna ja panna oma liitlasi kuulama 
teemadel, mis puudutavad Aafrikat või 

Lähis-Ida ja mis on samuti podisevad, 
kuumad konfliktikolded. Nii kasvab 
meie tõsiseltvõetavus ja kaalukus ka 
meile eluliselt olulistel julgeolekulistel 
teemadel, nagu näiteks Venemaa-
poliitika või Ukraina-poliitika. Kui 
räägime kaasa maailmapoliitikas, 
siis see ei vii tähelepanu kõrvale 
meie põhiteemadelt, vaid vastupidi, 
suurendab meie kaalu ja kaalukust 
ka neil teemadel. Kampaania sunnib 
meid vaatama maailma avaramalt, 
sunnib meid olema kursis nende 
ootuste ja muredega, mis on näiteks 
Aafrika Liidu 54 liikmesriigil, kes on 
väga oluline blokk. Kui ühel päeval 
läheb valimiseks, siis oskame neile 
selgitada ka oma positsioone.

Urve Tiidus, 
Reformierakond
Maailmas, eriti lääne poolel kõlab 
viimasel ajal sageli selline ütlus, et 
poliitkorrektsuse aeg on läbi. Kas 
teie oleksite nii lahke 
ja kommenteeriksite 
seda seisukohta? Kas 
see tähendab midagi 
ka Euroopa Liidu 
välispoliitika suhtes? 

Sven Mikser
Ega poliitkorrektsus, 
mida viimasel ajal 
usinasti naeruvääris-
tatakse, ei ole tekkinud põhjuseta ja 
tühjale kohale. Poliitkorrektsus on 
siiski väga suurel määral olnud selline 
teatud enesesäilitamise instinktist 
lähtuv kaitsereaktsioon, muu hulgas 
eelmise sajandi ilmasõdadele. 
Ma arvan, et naeruvääristatakse 
kohati mõistmata, mida tegelikult 

kritiseeritakse. See rünnak, 
mis on viimasel ajal toimunud 
Atlandi ookeani nii ühel kui teisel 
kaldal näiteks peavoolu meedia 
vastu, tegelikult ründab seda 
ajakirjandust, mis oma käsitluses 
tugineb faktidele, kontrollib oma 
allikaid. See on see tõejärgse ajastu 
iseärasus, et meediakanaleid on 
tohutult palju, aga inimese tajuväli 
ei ole aastate või aastasadade jooksul 
avardunud. Me võime seda infot 
tarbida ja ka kriitiliselt analüüsida, 
see võimalus muutub järjest 
piiratumaks, kuna infot tuleb kogu 

aeg juurde. Ja on väga tugev surve 
muu hulgas ka teatud poliitilistelt 
vooludelt, et kõiki neid alternatiivseid 
fakte, tõde, valet ja pooltõde – kõiki 
neid tuleb käsitleda võrdväärsena, 
igaüks võib nende hulgast valida 
oma. Me kindlasti ei tohiks minna 
kaasa käsitlusega, et faktidele põhinev 
käsitlus on liiga poliitkorrektne. 

Peeter Ernits, 
Keskerakond
Henry Kissinger on Donald Trumpil 
soovitanud tunnustada Krimmi 
Venemaa osana. Mu küsimus on, et 
kui president Trump selle nõuande 
vastu võtab, mida teie välisministrina 
ette võtaksite. Kas tormaksite 
lahingusse tõe ja õiguse pärast?

Sven Mikser
Eesti juhindub nii oma väärtustest 
kui ka rahvusvahelisest õigusest. 
Rahvusvaheline õigus annab väga 
selgelt meile juhise, et riigipiire 
sõjalise jõuga muuta – ei ole 
aktsepteeritav. Eesti oli eestvedaja ka 
näiteks jaanuaris Euroopa välisasjade 
nõukogu istungil, välisministrite 
kohtumisel Brüsselis, kus Ukraina 
 

teemat konkreetselt päevakorras 
ei olnud. Aga ma tõstatasin ise 
küsimuse ja rõhutasin vajadust, et 
Krimmi illegaalse annekteerimise 
kolmanda aastapäeva eel peab 
Euroopa Liit poliitilise avaldusena 
üle kordama oma põhimõtted ja 
põhimõttelise kindlaksjäämise mitte-
tunnustamise poliitikale. Samuti 
peab ta keskenduma sellele, kuidas 
mittetunnustamise poliitikat reaalselt 
sisustada olukorras, kus Venemaa 
militariseerib Krimmi ja on seal 
vabadusi ja õigusi väga olulisel määral 
piiramas. Sellest põhimõttest lähtub 
Eesti, sõltumata, mida teevad teised 
maailma riigid. Aga ma ei tahaks 
jätta kõlama hüpoteetilist olukorra 
püstitust, kus Ameerika Ühendriigid 
tunnustaksid Krimmi Venemaa osana. 
Mina ei näe sellist arengut horisondil, 
ilmselt erinevalt teist. 

V
älisminister Sven Mikser kinnitas 9. veebruaril riigiko-
gus toimunud traditsioonilisel debatil välispoliitika üle, 
et Eesti välis- ja julgeolekupoliitika kurss ei ole uue val-
itsusega muutunud üheski valdkonnas.

Nii Sven Mikseri ettekande kui ka arutelu keskmes olid julgeoleku 
kindlustamine ja läänemaailma ühtsus tänases pinevas maailmas. 
Küsimuste–vastuste voorus andis Sven Mikser väärika vastulöögi 
reformierakondlastele, kes heitsid valitsusele ette välispoliitilise 
orientatsiooni muutmist ja selle pehmenemist Venemaa suunal.

”Kinnitan, et Eesti välis- ja julgeolekupoliitika kurss ei ole 
novembris ametisse astunud valitsusega muutunud ei Venemaa 
ega Ukraina suhtes, samuti mitte ka üheski teises valdkonnas,” 
ütles Mikser vastuseks eelmisele välisministrile Jürgen Ligile. 

Kategooriliselt lükkas ta ümber kuulujutud, nagu oleks Balti 
riikide peaministrite ühisavaldus, mille teksti pole pealegi enamik 
arvustajaid näinud, tehtud Eesti survel nõrgemaks. ”Te võite 
edasi otsida kinnitust oma varasemale veendumusele, et pärast 
Reformierakonna lahkumist võimu juurest on Eesti välispoliitika 
muutunud vähem otsusekindlaks, aga seda ei saa otsida kohtadest, 
kus seda ei ole.” 

Ministrile esitas provotseerivaid küsimusi ka reformierakondlane 
Urmas Kruuse. ”Meie avaldused on tugevad, meie positsioon 
muutumatu, meie positsioon selge. Aga kindlasti ei ole hea 
ega meeldiv trend, et viimastel kuudel on Eestis muudetud 

välispoliitika sisepoliitika osaks,“ märkis Mikser. „Me ajame 
oma välispoliitikat kaalutletult, selgesõnaliselt ja kaalukalt. 
Teie soov näidata valitsuse poliitikat venemeelsena lähtub 
kahtlemata sisepoliitilistest kaalutlustest. See ei ole kooskõlas 
Eesti välispoliitiliste huvidega. Valitsusel ei jää muud üle kui 
resoluutselt ümber lükata need valed ja pooltõed.” 

Mikser meenutas oma hiljutist kohtumist väliskolleegiga, 
kus planeeriti ühistegevust ja muuseas räägiti ka Ukrainast ja 
Venemaast. „Mulle näidati parlamendiliikme säutsu Twitteris, 
kus ta räägib, et sel ajal kui välisminister viibib ei tea kus, tegelen 
mina Eesti välispoliitiliste seisukohtade kujundamisega. Minu 
head kaastöötajad välisministeeriumist tahtsid naerma puhkeda. 
Tegelikult on see koht, kus nutta. Mäletan, et kui teie 
kolleeg Ligi astus omal ajal kaitseministri ametisse, siis 
oli Eesti välispoliitika tunduvalt konsensuslikum, 
kui ta on täna... Ja kui tal tekkisid mõningad 
eriarvamused kaitseväe kõrgema juhtkonnaga, siis 
ma tollase opositsioonipoliitikuna põhimõtteliselt 
toetasin selles vaidluses ministrit, sest arvasin, et 
tal on õigus,“ rääkis Mikser, avaldades kahetsust 
praeguse opositsiooni suhtumise üle. 

Riigikogu debatist:

Me ajame oma 
välispoliitikat 
kaalutletult, 
selgesõnaliselt 
ja kaalukalt.

KALVI
KÕVA

„ 
 Valitsuse rool on meil kindlalt hoitud, rääkigu opositsiooni 

kukkunud ning kõiki ja kõike kritiseeriv Reformierakond, mida 
tahab.“ Võrumaa Teataja 16. veebruar
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R
iigi kohus on aidata seni-
sest jõulisemalt kaasa selle-
le, et ettevõtlus areneks ka  
väljaspool Tallinna ja Tartut 

ning Harjumaad, leiti sotsiaal-
demokraatide saadikurühma aru-
telul.

Sotsiaaldemokraatide saadikurühm 
korraldas veebruari keskel Riigikogu 
konverentsikeskuses esindusliku aru- 
telu regionaalsete töökohtade tee- 
mal. „Riigi võimuses on mõjutada 
töökohtade regionaalset paiknemist 
ja seega ka elu jätkumist maa-
piirkondades. Me oleme otsinud 
vastuseid küsimusele, kuidas teha nii, 
et ettevõtjatel oleks kasulik minna 
suurematest keskustest eemale,“ ütles 
Lääne maavanem Neeme Suur. Tema 
hinnangul toetab uute töökohtade 
teket kõige tõhusamalt regionaalsete 
erisuste, eeskätt maksuerisuste 
kehtestamine.

Neeme Suur on koos Tartu Ülikooli 
regionaalplaneerimise dotsendi Garri 
Raagmaaga koostanud aruande, mis 
käsitleb regionaalsete töökohtade 
loomise abinõusid. „Väike Eesti on 
Euroopas esimese viie hulgas oma 
suurte regionaalsete erisustega ja 
piirkondlikud vahed aina süvenevad. 
Kes on meepottidele lähedal, saavad 
rohkem. Tallinn ja viimasel ajal just 
Tartu kühveldavad kõige enam ka 
avalikku raha ja euroraha. Tallinnas 
ja Tartus tööpuudust samahea kui 
pole, ääremaadel on töötuid kümne 
protsendi ringis,“ rääkis Raagmaa. 

Raagmaa tegi rea ettepanekuid, mis 
näevad ette soodustusi ettevõtjatele, 
kes loovad uusi töökohti just 
tööstuse valdkonnas. Näiteks võiksid 
väljaspool Harjumaad asuvad 
ettevõtted, kes palkavad juurde viis 
või enam töötajat, maksta kuni 
kümme aastat sotsiaalmaksu vaid 50 
protsendi ulatuses. Erisused võiksid 
kehtida ettevõtetele, kes maksavad 
oma töötajatele vähemalt 1000 euro 
suurust palka ja kus on üle kümne 
töötaja. 

Regionaalset tööhõivet mõjutab 

kahtlemata soodsalt ka nullbürokraatia 
ning lihtsam asjaajamine maksu-
ja tolliametiga. ”Kontrollida tuleks 
ettevõtte tulu, mitte kulu,” pakkus 
Raagmaa. Tema sõnul on mõistlik 
hinnata seda, mitu inimest sõidab 
üle uue silla, mitte seda, kui palju sild 
maksis. 

Kõnelejad pidasid oluliseks ka  
abinõusid, mida töötatakse välja 
majandus-ja kommunikatsiooni-
ministeeriumis minister Urve Palo 
juhtimisel.

Ettevõtluse- ja tehnoloogiaminister 
Urve Palo tutvustas meetmeid, mida 
valitsus on piirkondliku ette- 
võtluse elavdamiseks ette võt- 
nud või kavat-seb teha. Näiteks 
makstakse 2017.  
aastal suuremat 
elektri ja muude 
võrkudega liitu- 
mise toetust ning  
riik suurendab 
lairiba interneti-
ühenduse ehk vii- 
mase miili toe-
tust. Riiklikult 
toetatud üüri- 
elamute prog-
rammi eesmärk 
on aidata kaasa sellele, et uued 
ettevõtted ja töökohad ei jääks 
loomata põhjusel, et piirkonnas pole 
sobivaid kortereid. ”Majanduskasvu 
suurimaks piduriks on ebavõrdsus ja 
selle kasv,” rõhutas Palo, märkides, et 
lisaks piirkondlikule ebavõrdsusele on 
Eestis väga suured käärid ka inimeste 
sissetulekutes.

Riigikogu majanduskomisjoni liikme 
Jaanus Marrandi sõnul on praegused 
regionaalsed toetusmeetmed liiga 
killustunud, jagunedes EASi, Maaelu 
Arengukava, PRIA ja Töötukassa 
vahel, mida tuntakse ka kui silotornide 
probleemi. ”Puudub tervikpilt, kuidas 
piirkondi arendada,” lausus Marrandi. 

Sotsiaaldemokraadid tunnetavad oma 
vastutust ja jätkavad tööd selle nimel, 
et üle Eesti jaguks inimestele tööd ja  
leiba.  

Riik peab mõjutama 
regionaalsete 
töökohtade teket

R
iigikogu liige Bar-
bi Pilvre algatab 
loomakaitse- ja 
looduskaitsesea-

duste muutmise eelnõu, 
et keelustada Eestis loo-
made pidamine, nende 
aretamine ja paljun-
damine karusnaha toot-
mise eesmärgil.

„Karusloomad on met-
sloomad. Neile ei ole 
võimalik karusloomakas-
vanduste intensiivpid-
amise tingimustes tagada 
ligilähedaseltki liigiomast 
elu. Samas ei suudeta 
Eestis tegutsevates karus-
loomakasvandustes täita 
isegi intensiivpidamise 
tingimustele vastavaid 
nõudeid. Karusnaha 
tootmisega kaasneb lisaks 
hulgaliselt keskkonnap-
robleeme,“ ütles Barbi Pilvre. „Karus-
nahk on luksuskaup ning karusnaha 
tootmine ei tohiks olla inimese eluks 
oluline tööstusharu. Seetõttu on põh-
jendatud karusloomakasvandused 
teatud üleminekuajaga sulgeda.“ 

Enamikus riikides, kus karusloo-
makasvandused on keelustatud, on 
seda tehtud eetilistel kaalutlustel. 
Karusloomafarmid on keelustanud 
Inglismaa ja Põhja-Iirimaa, Austria, 

Horvaatia, Holland, Makedoonia, 
Brasiilia, Bosnia ja Hertsegovii-
na, Sloveenia, Saksamaa liidumaad 
Baier, Hesse, Nordrhein-Westfalen 
ja Schleswig-Holstein ning Belgia 
suurim piirkond Valloonia täielikult. 
Osaliselt on seda teinud Šveits, Taani, 
Rootsi, Uus-Meremaa, Ameerika 
Ühendriigid. 

Kantar Emori 2016. aasta detsembri 
lõpus läbi viidud üleriigilise omni-

bus-uuringu kohaselt ei poolda 81% 
naistest ja 55% meestest loomade kas-
vatamist ja hukkamist farmides karus-
naha saamise eesmärgil. 

Eestis kasvatatakse karusloomade-
na tšintšiljasid, küülikuid, naaritsaid 
ja rebaseid ning kokku peetakse siin 
umbes 200 000 karuslooma.  

V
eebruari alguses toetas valit- 
sus ettevõtlus- ja infotehno-
loogiaminister Urve Palo 
ettepanekut rekonstrueerida 

linnahall koostöös Tallinna linnaga 
rahvusvaheliseks konverentsi- ja 
kultuurikeskuseks.

“Linnahalli renoveerimiseks inves-
teerib riik ligi 40 miljonit eurot, 
teist sama palju peab investeerima 
linn. Konverentsikeskuse rajamisel 
lisandub Ernst & Youngi hinnangul 
aastas 18 000 välisturisti, mis toob 
ligi 13,6 miljonit eurot turismitulu 

aastas. Juurde luuakse kuni 1074 uut 
töökohta ja loota võib 5,38 miljonit 
eurot täiendavat maksutulu,” ütles 
Palo. 

Kabinetinõupidamisel peeti oluliseks, 
et riigil oleks õigus määrata linnahalli 
arendava juriidilise isiku nõukogu 
liikmeid ka omalt poolt ning et 
konverentsikeskuse operaator leitakse 
avalikul konkursil. 

Tallinna linnavolikogu fraktsiooni 
esimehe Anto Liivati sõnul 
tähistab pikka aega renoveerimist 
oodanud Linnahalli projekt uut 

verstaposti linna ja 
riigi koostöös. „Isegi 
olulisem kui hoonete 
korrastamine on nen-
de täitmine sisuga, et 
saavutada soovitud 
majanduslik mõju.“

Linnahalli renoveeri-
miseks annab riik 
toetuse Tallinna linna-
le ning linn võtab 
konverentsikeskuse 
arendamisega seotud 
kohustused ja riskid 
enda kanda. Palo sõnul 
räägivad sellise valiku 
kasuks ülesannete sel- 
ge jaotus ning otsus-
tamisprotsessi lihtsus.

Tutvustades minist-
ritele Ernst & Youngi 

analüüsi, rõhutas Palo, et Tallinna 
konverentsikeskuseks soovitatakse 
linnahalli just sellepärast, et 
investorid peavad heaks asukohta 
ning kinnistu suurust. Oluline 
on ka, et lähiümbruses leidub 
piisavalt hotellitube ning vanalinn, 
muuseumid, kauplused, restoranid 
ja õhtuste ürituste kohad paiknevad 
jalutuskäigu kaugusel.  

Riigi võimuses 
on mõjutada 
töökohtade 
regionaalset 
paiknemist 
ja seega ka 
elu jätkumist 
maapiirkondades.

Urve Palo: Tallinna linnahallist 
saab konverentsi- ja  
kultuurikeskus

Barbi Pilvre kaitseb loomi

Ka noorsotsid käisid Riigikogu ees karusloomade kasvatamise vastu meelt avaldamas 

Linnahalli uus nägu: renoveeritud hoone toob kohale turistid, spetsialistid ja poliitikud.

FRED
JÜSSI

„ 
Karusnaha kandmine pole muud kui edevuse 

ilming.” Delfi 16. veebruar
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Aleksei Turovski: feminist ja zooloog ei ole 
sünonüümid, aga palju puudu ka ei ole
T

eda sõnadesse ümber panna 
on keeruline, kui mitte 
võimatu. Ta on väga haruldane 
inimene, kes suudab igaühe 

oma jutustustega viia kaugetele 
rännakutele ja tekitada huvi ükskõik 
mille vastu. Näiteks augustis, mil 
erakondade valimiskampaaniad 
on täitmas kogu avalikku ruumi, 
on Tallinna loomaaias oodata 
hoopis teistlaadi erilist sündmust 
– teravmokk-ninasarviku beebit. 
Aleksei Turovski, zoosemiootik 
ja loomaia vanemmetoodik, meie 
erakonna liige, oli nii lahke ja 
tutvustas ajalehe Sotsiaaldemokraat 
toimetusele loomaaia praegust 
olukorda.

Tallinna Loomaaias on maailma 
parim kaljukitsede ja mägilammaste 
väljapanek, märkimisväärne hulk 
kotkaid ja raisakotkaid ning arvestatav 
valik kaku- ja kureliike. Lisaks on 
seal ka palju haruldasi loomi, näiteks 
õnnekurg, hiina alligaator, amuuri 
tiiger, lumeleopard, miilu ja gaur.

Sisenedes elevandimajja lööb soe 
õhk prillid uduseks ja ninna tungib 
heina lõhn. Oleme jõudnud just õigel 
ajal, elevantidel ja ninasarvikutel on 
lõunaaeg. Aleksei Turovski tervitab 
loomi nimepidi ja tutvustab neile 
meie kollektiivi.

„See siin on Kigoma ja tema seal on 
Kibibi. Kigomal oli just seitsmes 
sünnipäev. Ninasarvikud on 
kuulsusrikkalt lühinägelikud, kiired 
liigutused võivad neid ehmatada – 
olge ettevaatlikud,“ hoiatab ta.

Saksamaal Berliini loomaaias 

sündinud isane Ida-Aafrika 
teravmokk-ninasarvik Kigoma saabus 
koos Krefeldist pärit emase teravmoka 
Kibibiga Tallinna 2013. aastal. Kigoma 
oli siis juba kolmeaastane sälg, Kibibi 
veel kaheaastane. Nad on toredad 
malbed loomad ja tahavad palju 
suhelda. Oma nime on teravmokk-
ninasarvik saanud ülahuule järgi, mis 
sarnaneb papagoi nokale. Nad ei ela 
savannis, vaid pigem metsaaladel, kus 
nende peamiseks toiduks on oksad.

Loomaaia tingimustes on nina-
sarvikute paaritamine väga keeruline, 
mistõttu on nii ohustatud liigi nagu 
teravmokk-ninasarvik paljunemine 
suur sündmus. Ligi kaks tonni kaaluv 
Kibibi sünnitab augustis, beebi peaks 
sündimise hetkel kaaluma kuni 35 
kilo.

Millised loomad on tervamokk-
ninasarvikud?

Nad on väga üksildased loomad, 
hea haistmisega. Emased isendid on 
suutelised oma isaseid tulihingeliselt 
kaitsma.

Kui haruldane see on, et loomaia 
tingimustes ninasarvikud 
paljunevad?

See on suur sündmus. Neid on nii 
katastroofiliselt vähe alles jäänud ja 
nende pidamine ei ole üldse lihtne. 
Neid toita on keeruline: ninasarvikud 
söövad palju, toit peab olema 
mitmekesine ja sööta tuleb kindla 
režiimi järgi. Nendega peab aastaid 
töötama, et järeltulijat saada.

Tallinna loomaaial on mitmekümne 
aastane kogemus ninasarvikutega, 
meie eelmised loomad on kantud 

Guinnessi rekordite raamatusse 
oma pika eluea poolest, isane elas 
40-aastaseks ja emane vaid pisut 
vähem. Tänu sellele ei olnud meil 
raske uusi loomi saada. Aga enne oli 
vaja aga uus kompleks valmis ehitada, 
alles siis saime loomad vastu võtta.

Kas ninasarvikul on poegimiseks 
vaja eritingimusi?

Ikka, selleks tuleb neile anda eraldi 
ruumid, kus nad saavad rahus 
olla. Põrandad tuleb katta liiva ja 
mattidega, et oleks pehme ja soe. 
Ninasarviku tiinus kestab umbes 15 
kuud. Poeg jääb ema juurde kauaks, 
enne kui ta iseseisvalt maailma 
uudistama hakkab: kuni kolm ja pool 
aastat looduses, loomaaias hakatakse 

neid emast võõrutama pooleteise 
aasta pärast, ohtusid pole siin ju 
nii palju kui looduses.

Selle eest, et Kibibi saaks siin oma poja 
turvaliselt ilmale tuua, tuleb tänada 
sotsiaaldemokraate, tänu kellele saime 
sõime ehituseks 20 000 eurot.

Tallinna loomaaed on tuntud selle 
poolest, et siin on paljunenud 
mitmed haruldased loomad, kes 
mujal ei paljune. Miks see nii on?

Sellel on mitu põhjust. Üks väga 
tähtis tegur on Tallinna kliima. Soome 
lahe lõunaranniku muutlik niiskus, 
eriti kevadel ja sügisel, kui kaslastel, 
koerlastel ja lindudel on innaaeg, on 
kõige tähtsam tegur. Teine põhjus – 
me oskame seda ära kasutada. Meil 
on head talitajad, kes on siin kaua ja 
pühendunult töötanud.

Kas lisaks ninasarvikutele on 
Tallinna loomaaias sel aastal veel 
poegimisi oodata?

Suursündmus on jääkarupoja esimene 
jalutuskäik õues. Võimalik, et ema 
Friida viib oma pisikese välja õige pea, 
ehk juba märtsis. See on vapustav, 
kui põhjalikult ema oma poega 
õues juhendab ja kui imestunud see 
väikseke on, kui ta esimest korda 
päevavalgust ja lund näeb.

Amuuri leopardidel olid 
pulmad, ka neil on järelkasvu 
oodata. Ilmselt kuskil aprillis 
on sünnivad kutsikad. Darla 
on sünnitanud kaksikuid ja 
kolmikuid ning see oleks tal 
juba kuues pesakond.

Loomulikult hakkavad keva-
del sünnitama meie kitslased. 
Ja kinni on pandud kotkaste 
puurid, neil on vaja rahu 
ja vaikust paljunemiseks. 

Mida suurem on kiskja, seda pikem 
ja põhjalikum on nende kooliaeg. 
Esimene pedagoogiline õppetund on 
ikka sama – televiisor kinni. Laste 
tähelepanu peab olema ainult oma 
vanemate jaoks, vaid nii õpivad nad 
käituma ja end kaitsma.

Milline kari võiks toimimise poolest 
sarnaneda valitsuse või riigikoguga?

Peaaegu iga kitslaste kari on niisugune. 
Reeglina ei ole karjas vaid üks pea, 
emastel on oma taktikaline juht ja 
isastel oma strateegiline juht. Kuid 
sõltuvalt olukorrast võivad need rollid 
ka vahetuda. Loomulikult on inimesele 
kõige lähedasemad esikloomalised 

ehk primaadid. Pärdiklased, kõige 
suurem sugukond, kuhu kuuluvad 
makaagid, paavianid ja pärdikud. 
Neil on riigikogu omavahel suguluses 
olevatest täiskasvanud autoriteetsetest 
emastest. Alfaisase määravad ametisse 
emased. Kui ta on tasemel, s.t annab 
korraldusi, mida täidetakse, ja kui 
need on mõistlikud, on ta positsioon 
kindel. Kui ta aga muutub laisaks või 
teeb emaste hinnangul halbu otsuseid, 
siis piiravad emased demonstratiivselt 
sisse uue kandidaadi ja vahetavad 
juhtisase välja. Loomariigis on edu 
võti emaste käes. Minu käest küsitakse 
tihtipeale, kas ma olen feminist. Ma 
vastan: ei ma olen zooloog, need ei 
ole päris sünonüümid, aga ega palju 
puudu ka ei ole. 

Loomariigis on edu võti emaste 
käes. Minu käest küsitakse 
tihtipeale, kas ma olen feminist. 
Ma vastan: ei ma olen zooloog, 
need ei ole päris sünonüümid, 
aga ega palju puudu ka ei ole. 

Selle eest, et Kibibi 
saaks siin oma poja 
turvaliselt ilmale 
tuua, tuleb tänada 
sotsiaaldemokraate, 
tänu kellele saime sõime 
ehituseks 20 000 eurot.

INARA 
LUIGAS

„ 
 Plotski on plotski, öeldaks Setomaal siinkohal. Ehk suits on suits. 

E-suits on samuti suits, mida ei passi kavalate turundusnippidega 
pehmendada. EPL 19. veebruar
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Kuue valla sotsiaal- 
demokraadid ühinesid 
Järva osakonnaks

J
ärva-Jaani kultuurimajas 5. veebruaril 
toimunud üldkoosolekul otsustati 
ühendada Ambla, Koigi ja Imavere 
osakonnad ühtseks Järva osakonnaks, 

kuhu hakkavad kuuluma ka praeguse 
Järva-Jaani, Albu ja Kareda vallas elavad 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed.

Järva valla loomisega ei teki ühe keskusega 
vald, vaid valdkonnapõhisel koostööl tegutsev 
omavalitsus, kus on tähtsal kohal maaelu 
arendamine. Sotsiaaldemokraadid peavad 
oluliseks, et avalikud teenused säiliksid ka nn 
endistes keskustes, ning teenuste arendamisel 
arvestatakse kohalike inimeste vajadustega.

Sotsiaaldemokraatlik erakond soovib seista 
haldusreformi käigus Järva vallaks ühinevate 
Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja 
Imavere valla elanike huvide, nende heaolu ja 
turvalisuse tagamise eest ka tulevikus. Usume, 
et omavalitsuste ühinemise tulemusena tõuseb 
avaliku teenuse kvaliteet ka väljaspool linnasid. 
Meie jaoks olulisemad valdkonnad on haridus, 
sotsiaalteenused ning noorsootöö.

Uue Järva osakonna juhatuse moodustavad: 
esimees Kulno Klein, Kareda vallavanem ja 
ettevõtja, aseesimehed Krista Tiitmaa, Imavere 
Põhikooli huvijuht ja õpetaja ning Ants 
Aasamets, Aravete Biogaasi keskastmejuht. 
Juhatuse liikmed on: Imavere noorsootöö 
spetsialist Maarja Okas, viipekeeletõlgina 
töötav ja ärikorraldust õppiv Keli Tubin, AS 
Aravete Agro töökoja juhataja Ants Siivard, 
Koigi vallavolikogu liige Jaanus Alliksoo, AS 
Imavere Saeveski mehhaanik Viljar Kams ja 
talunik Arvi Väli.

Kulno Kleini ettepanekul kinnitati koosolekul 
osakonna sekretäriks Ereli Tubin, kes on 
AS Aravete Agro Mägise suurfarmi juht. 
Revisjonikomisjoni moodustavad Uno 
Petenberg ja Ahto Milder. 

NARVA Ettevõtlus ja infotehnoloogia minister Urve Palo ja kultuuriminister Indrek Saar käisid üheskoos Narvas plaani pida-
mas, sest hoogu vajavad piirilinnas juurde nii kultuurielu kui ettevõtlus. Ülevaadati Narva Vaba Lava asukoht, arutati 
keelemaja rajamist ning üürimajade ehitust. Lisaks külastas Urve ettevõtjaid, sealhulgas üht Narva suurimat tööandjat.

PÄRNU Oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud napilt üle paarisaja päeva. Traditsiooniliselt toimus 
kevadine aktiivi seminar Pärnus, kus teemadeks olid erakonna ees seisvad väljakutsed ja valimiskampaania planeeri- 
mine. Laupäeva õhtul rääkis laste vaesuse vähendamisest sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja. 

Pühapäeval toimus volikogu koosolek, kus Urve Palo tutvustas üürielamute ehitamise meedet, Ivari Padar andis ülevaate haldus- ja riigireformist, kinnitati 
erakonna eelarve ja tegevuskava ning arutleti Rail Baltica rajamise üle.

TARTUMAA Priit Lomp ja Jüri Morozov organiseerisid fraktsioonile ja ministritele külastuse Tartumaale. Ko-
hal olid kõik kangemad ja kuulsamad sotsid või, noh, vähemalt peaaegu kõik. Kahe päevase 
visiidi programm oli tihe ja päevad pikad. Visiidile andsid tooni Eiki Nestori mängitud plaadid 

Aparaadi tehases. Külastati koole ja ettevõtjaid, kohtuti põllumeeste ja omavalitsusjuhtidega. 

Sotsid arutavad 
keeleõppe toomist 
lasteaedadesse

S
otside Tallinna piirkond kutsub märtsi 
alguses kokku ekspertide ümarlaua, 
et arutada president Kersti Kaljulaiu 
poolt välja pakutud ideed - keeleõppe 

sisseviimist juba lasteaia õppekavasse.

Ettevõtmist koordineerib Asunduse lasteaia 
juhataja Annela Ojaste, kelle sõnul on selles 
eas lapsed kergesti vastuvõtlikud ja omandavad 
uusi oskusi mängleva kiirusega. „Keeleõpe 
avardab laste silmaringi ja arendab ajutegevust. 
Suuremas plaanis on mitmekeelsus ka 
karjäärivõimalusi suurendav oskus,“ rõhutas 
Ojaste.

SDE Tallinna piirkonna aseesimees Anto Liivat 
lisas, et lastele alates 4. eluaastast võiks pakkuda 
lisaks emakeelele lasteaias lisaks ühte võõrkeelt. 
“Loomulikult ei tohi sellega suureneda laste 
õpikoormus ning me ei kavanda keeleõpet 
klassikalises mõttes. Nagu muudegi tegevuste 
puhul, on lasteaias parim meetod õppimiseks 
ikka läbi mängu,” kommenteeris  Liivat. 

Jevgeni Ossinovski külastas Elva piirkonna perearste, 
sotsiaal- ja tervishoiu-töötajaid.

Liisa Oviir ja Hardi Volmer vestlesid 
Luunja keskkooli õpilastega poliitikast.

Heljo Pikhof külastas koos Jaanus Marrandi ja 
Liisa Oviiriga Tartumaa põllumehi.

Indrek Saar kohtus Elva piirkonna  
kultuuri-, huvi- ja sporditöötajatega

Tanel Talve ja Toomas Jürgenstein võtsid Hardi Volmeri 
ühes ning külastasid Tartumaa ettevõtluse demokeskust. 

Urve Palo ja Indrek Saar tutvusid Narvas koos Vaba Lava 
projektijuhi Allan Kaldojaga uute Vaba lava ruumidega.

Koos ajakirjanikega roniti ka tulevase 
Vaba lava hoone katusele. Urve Palo kohtus Narva ühe suurima tööandjaga.

Eiki Nestor selgitas volikogul presidendi valimiste süsteemi. Jevgeni Ossinovski kõneles erakonna eesmärkidest seoses KOV valimistega 

Triin ja Kristen tutvustavamas päevakava
Heljo Pikhof meie venekeelset kommunikatsiooni 
korraldava Jevgeniaga.

Kohapeal õppisime Krisi valvsal juhendamisel oma 
sotsiaalmeedia kontosid aktiivsena hoidma.
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Ristsõna

SDE fraktsiooni sekretariaadi tööd juhtiv 

Heli Kirt saadab suurte südamekujuliste 

õhupallide tagant naerusuiselt välja kiigates 

kõigile sotsidest semudele oma kõige 

siiramad sõbrapäevatervitused.

Eks ole siin ja seal kuulda olnud, et parlamendi spiiker Eiki Nestor armastab vahel heade inimeste rõõmuks plaate keerutada. Sel korral tabasime ta sotside fraktsiooni Tartumaa visiidile vürtsi lisamas heade mõtete linna ühe popimas paigas nimega Aparaat.

Rainer Vakra asus sellise innuga Tallinna servas Astangul 
laiuvate prügimägede probleemi lahendama ja vastutavaid 
linnaametnikke nahutama, et Eesti Päevaleht pani talle 
tuntud möllumehest korravalvuri järgi uueks hellitusnimeks 
Chuck Norris.

Kultuuriminister Indrek Saar oli Otepääl kohal sest seal toimus suusatamise MK-etapp. Spordimees Indrek Saar oli samal ajal aga lausa suuskadel, seljatas kurikuulsa Tehvandi tõusu ja jõudis 5km distantsil edukalt üle finišijoone.

Peasekretär Kristen Kanarik 

tõmbas erakonna jope selga 

ja läks fraktsiooni liikmetega 

jääkeeglis täpsust mõõtma. 

Piisas vaid spordiliidul 

endale sotsist president leida 

ja juba oligi fraktsioon jääl!

Liikmemaksu maksmine ei ole mitte ainult põhikirjaline 
kohustus, vaid annab sulle võimaluse kaasa rääkida 
erakonna suundades. Liikmemaksu tasumisega toetad 
oma piirkonna tegevusi ja tugevdad erakonda. 

Liikmemaksu suurus: 
5 eurot aastas – töötutele, pensionäridele, õpilastele ja 
üliõpilastele;   
10 eurot aastas – erakonna liikmetele, 
kelle sissetulek on alla 1000 euro ühes kalendrikuus;   
20 eurot aastas – erakonna liikmetele, kelle sissetulek on 
üle 1000 eurot ühes kalendrikuus.   

Sotsiaaldemokraatlik Erakond: 
EE711010022000260009 SEB Pangas; 
EE762200221015674174 Swedbankis

Kas sinul on 
liikmemaks juba 
makstud?


