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Teised lehed

Mulle tundub, et KOOLID ja 
nendes töötavad ÕPETAJAD 
peaksid tajuma uut tüüpi VASTU-
TUST ja mõistma, et meie riigi 
sisemiste vastuolude põhjusi tuleb 
otsida kahjuks ka nende endi iga-
päevatööst. 

Tiit Tilk,
täiskasvanute 
arvutiõpetaja

Mind on alati võlunud loogika ja 
ärritanud loogikavead. Elu Eesti-
maal ei ole enam loogiline.

1. Meil on rikas maa, mis on 
toitnud tunduvalt suuremaid rah-
vahulki, kui elab siin praegu. 2. 
Meil on oluliselt parem tehnoloo-
gia, kui oli mõnikümmend aastat 
tagasi. 3. Meil on VABADUS end 
ise korraldada ja väljendada init-
siatiivi oma saatuse juhtimiseks 
(enda tehtut müüa, omavahel va-
hetada, tegelda ettevõtlusega...). 4. 
Internet on andnud meie kasutusse 
enneolematult avara inforuumi ehk 
juurdepääsu teabematerjalidele.

Kuid midagi väga kumma-
list on toimumas – toiduhinnad 
kasvavad ja räägitakse planeedi 
ülarahvastumise tõttu ähvardavast 
näljast. Siin aga tühjenevad vilja-
kad maapiirkonnad. Huvitav, kelle 
jaoks? Mida ütleksid meie töökad 
vaarisad ja -emad tänase kohta 
– eestlane nälgib omal maal, kui ei 
ole sõda ja on VABADUS?

Väitlustraditsioone 
eirates

Kui loodad, et ma nüüd järgne-
vas mõnd erakonda materdama 
hakkan, pead pettuma. Mul ei ole 
kõige vähematki huvi mitte ühegi 
erakonna vastu ei positiivses ega 
negatiivses võtmes. Poliitilise 
väitluse traditsioone eirates tahak-
sin hoopis rõhutada: pidage vastu, 
Eesti eliit, pidage vastu, ärimehed, 
ettevõtjad, meie riigielu korralda-
jad! Meist keegi ei või teada, mis 
juhtuks, kui mingi lihtsameelne 
jõud kogu senise elu siin pea 
peale pööraks! Loogilisi hoiatusi 
minevikus toimunust pole raske 
ära tunda.

Ometi tajume, et midagi oleks 
vaja muuta. 

Kõlab kahtlaselt loosung-
likult, et kõige lihtsam on 
alustada iseenda muutmisest. 
Julgen seda väita isikliku 
kogemuse põhjal. Pole raske 
leida raamatuid või interneti-
materjale, mis esitavad prae-
guste hädade kohta loogilisi 
seoseid, mida pealiskaud-
ne meediatarbija ei märka. 
Pilt võib saada võrdlemisi 
sünge ja murettekitav, aga 
samavõrra vabastav ja uutele 
eesmärkidele suunav. 

Maailma majandusega, eriti 
rahandusega on midagi korrast 
ära, kuid selles valdkonnas kaa-
sarääkimiseks oleme liiga väike-
sed. Nõustun väitega, et meie ise 
vaevleme ideede puudumise kriisis 
– miski pärsib jõuliselt meie rahva 
LOOVUST.

Kooliõpetajate rollist
Mulle tundub, et KOOLID ja 

nendes töötavad ÕPETAJAD 
peaksid tajuma uut tüüpi VAS-
TUTUST ja mõistma, et meie riigi 
sisemiste vastuolude põhjusi tuleb 
otsida kahjuks ka nende endi iga-
päevatööst. Kas pole hilja streikida 
palga pärast, kui kujunenud olu-
korra tekkele oled sa õpetajana ise 
kaasa aidanud?! Mitte palga pärast 
ei tuleks streikida, vaid streikida 
oleks tulnud oluliselt varem, kui 
ametnikud (kes on samuti kellegi 
kunagised õpilased!!!) üle pingu-
tama ja koolide LOOMEVABA-
DUST piirama hakkasid! 

Ärritan lehelugejat ÕPETAJAT 
tahtlikult, et äratada huvi ja kaasa-

mõtlemist – ka vastuväidete kujul. 
Kuid millel sinu protest põhineb? 
Kas isiklikul kogemusel ja veen-
dumustel? Ja millel põhinevad 
veendumused? 

Kulutasand mõistlikuks
Meie rikka kodumaa ja maa-

ilmas valitsevate seoste üle mõ-
tiskledes sündis mu peas hiljuti 
üks ketserlik IDEE, mida ma ei 
ole sellisel kujul kusagil kohanud 
– optimeerida maaelaniku igapäe-
vakulud tasemele, mille juures 
võiks rahulolevalt madala palga 
eest töötada, tundmata ennast seal-
juures vaesena. Kirjutaksin sulle 
tulevikus pikemalt, kui odav võib 
olla elu maal, kui samas kõrval on 
oma mets küttepuudega ning aias 
kasvavad kartulid ja muu vajalik. 

Kuna aga praegu seda odavat 
maaelu sulle kusagilt vist ei paista 
ja maaelanikud põgenevad linna-
desse, olekski aeg pead tööle panna 
ja asuda kõrvaldama mõjureid, mis 
on põhjustanud maapiirkondade 
taandarengu. Oluline tähendus on 
HARIDUSEL, mis tundub liiga 
ühekülgne ja tingimusi ning laste 
erinevusi eirav. 

Madala kulutasandi poole püüd-
lemine ei meeldiks meie valitsus-
juhtidele ja veel vähem pankadele, 
kuna MAJANDUSKASV on 
kujunenud tähtsaimaks eesmär-
giks. Kuid ma ei ole väitnud, nagu 
peaksid kõik sama taotlema. Mind 
häirib, et vaatamata võimaluste-
rohkele liberaalmajandusele on 
töökale lihtinimesele liiga vähe 
valikuid jäetud. 

Lõputu tarbimiskasv või 
ekspordivõimekus?

Mis oleks, kui lõpetaksime 
virisemise poliitikute antud va-
limislubaduste üle ja otsiksime 
toetust heatahtlikule lubadusele 
“altpoolt“: ME TULEME TEI-

LE APPI! Aidake meid liikuda 
madala kulutasandi poole, mille 
juures on puhtmatemaatiliselt 
mõistlik töötamine niivõrd madala 
palgatasemega, et sellise tööjõu 
olemasolu motiveeriks ettevõtjaid 
tootmist meie maapiirkondade 
haruettevõtetesse kolima. Madala 
kulutasemega maaelanikud, kes 
suure osa esmavajalikku toitu ja 
elamute kütte endale ise toodavad, 
võiksid tõsta oluliselt Eesti EKS-
PORDIVÕIMEKUST.

Mina ei tunneks madala palga-
ga töötamisel alaväärsust, vaid 
uhkust ja turvatunnet, et olen tei-
nud tarku otsuseid ja saavutanud 
SÕLTUMATUSE määrata oma 
saatust ise.

Majandusteadlane Andres Arrak 
näeb praeguses kriisiolukorras 
Eesti unikaalset võimalust saada 
üheks elamisväärsemaks ja kon-
kurentsivõimelisemaks paigaks 
maailmas.  

Mida on andnud kellegi teise 
kirumine, nagu seda internetikom-
mentaarides näed või vox populi 
tüüpi saadetes kuuled? Oleks ehk 
aeg juhtida meie ühine vaimu-
energia millegi tulemuslikuma 
suunas?

Kodu on eestlase 
põline eesmärk

Erinevaid eluvaldkondi siduv 
idee sai alguse lihtsustatud ehi-
tustehnoloogiate otsimisest väga 
ökonoomsete ahiküttega maama-
jade rajamiseks. Madala kuluta-
sandi eelduseks saanud mugav 
kaasaegne elamu ei pea kerkima 
“rätsepatööna“ (väljendan nii eri-
alase käsitöö mahukust vastandina 
rõivatööstuse automatiseeritud 
liinitööle). Tänapäeva tehnoloo-
giline tase lubaks ehitada oluliselt 

odavamalt, kui see meie 
senistesse arusaamadesse 
on kinnistunud. Märk-
sõnadeks on koostöö ja 
infovabadus.

Optimeeritud ehitusteh-
noloogiat valdavad kogu-
konnad saaksid rajada kü-
ladesse tootmishooneid ja 
neid ettevõtjatele odavalt 
rentida. Samal põhimõttel 
võiksid kerkida koosõp-
petoad koduõppele vor-

mistatud maalastele. Ehk tegelikke 
vajadusi arvestava haridusesisuga 
koolid tõelise MEIE-tunde alusel. 
Pikem käsitlus ei mahu leheloo 
raamidesse, kuid ära arva, et 
allakirjutanu kord kümne aasta 
jooksul ajalehele arvamuslugu 
kirjutades utoopilist lahmimist 
lubada võiks!

Koostöö hariduse kaudu 
(ja ka vastupidi)

Oma küsiva pilgu pööran esmalt 
ikkagi MAAKOOLI ÕPETAJA 
poole. Ma ei süüdista sind milles-
ki. Vastupidi – olen ise õpetajana 
palju vigu teinud ja käsutäitjana 
toiminud. Või veelgi hullem – olen 
teinud ränki vigu elus, ettevõtjana, 
inimesena. Kas ma peaksin endale 
selle tõttu keelama püüdlemise 
parema ühiskonna poole? Raha 
kogumisega mina oma tulevikku 
enam kindlustada ei looda. Heade 
inimeste koondamisega, üksteise 
aitamisega, koostööga – seda 
küll. Tahaksin teemat jätkata ja 
loen huviga artikli veebiversiooni 
kommentaare.

Rahulolev teise kiirusega Eesti
“Iga inimene peaks jälitamishir-
mu tundes teadma kaht olulist 
asja. Kõik telefonikõned ja 
SMS-id säilitatakse serveris 
ning Eestil on võimekust kõne-
sid säilitada kahe aasta jooksul. 
Tehakse jõupingutusi, et kõned 
võidaks alal hoida viis aastat. 
Tahame või ei, paar aastat tagasi 
võeti see seadus vastu ilma eri-
lise tähelepanu ja virisemiseta. 
See on ka põhjus, miks meie 
telefonikõned on nii kallid. 
Eriti välismaale võetud kõned. 
Küsimus on pigem selles, kes, 
millal ja missugustel tingimustel 
serverile ligi pääseb ning arvuti-
klaviatuuril tehtava mõne klõp-
suga saab kogu enda jaoks huvi 
pakkuva informatsiooni kätte. 
See valdkond vajab kindlasti 
veel tõsist parandamist.

Teine teadmine, mis võiks igal 
inimesel olla, on see, et Eesti 
arendab palavikulise kiirusega 
programmi, mis võimaldaks 
turvakaamerate salvestisel au-
tomaatselt nägusid tuvastada. 
Kui see tõesti nüüd teoks saab 
(ja lähiajal ilmselt saab), siis 
oleme enda teadmata pidevalt 
jälgitavad nii linna kui ka polit-
sei turvakaameratest, vastavate 
lepingute sõlmimisel ka kiirus-
kaameratest ja näiteks poodide 
turvakaameratest. See on tehni-
liselt lihtne, sest töö teevad ära 
masinad ja tarkvara.”

Peeter Võsa
Kesknädal, 4.7.2012

• Maagilise daatumi 07.07.07. 
saavad laupäeval Saare maa-
konnas abiellumise kuupäevana 
kirja 17 paari, neist 13 registree-
rivad end perekonnaseisuosa-
konnas ja neli koos laulatusega 
kirikus. Registreerimiste laviin 
algab raekojas hommikul kell 
üheksa ja kestab tunni aja kaupa 
kuni kella kuueni õhtul. Suurem 
jagu abiellujatest elab mandril, 
kuid pidulikumad sündmused 
soovitakse Saaremaal teha. 
(2007)
• Möödunud nädalavahetusel 
Muhus peetud tulevikumuusi-
kafestivali Juu Jääb lõpuakordid 
olid legendaarse läti helilooja 
ja pianisti Raimonds Paulsi 
esitada. Mees, kelle igihaljad 
hitid tollaste staaride esituses 
panid paar aastakümmet tagasi 
pisaraid valama, oli nüüd vai-
mustunud Eestist, Muhu saarest 
ja sellest, kuidas elu siin kümne 
aastaga edasi on läinud. Maestro 
loodab Eesti saartele kunagi 
tagasi tulla. (2002)
• “Meil läheb praegu kenas-
ti,” ütles Saikla Agrovaru OÜ 
asejuhataja Andrus Kesküla 
Meie Maale. Nüüd, heinatööde 
tippajal ostetakse palju kütuseid, 
määrdeaineid, pallinööri, ka 
firma Partner muruniidukeid. 
Peamised kliendid on Orissaare, 
Muhu, Laimjala, Pöide ja Leisi 
valla põllumajandusühistud. 
Suviste tööde hooajaks on ta-
lunikud ka raha varunud, talvel 
jäävad neil paljud ostud raha-
puudusel tegemata. (1997)

Ta liigub siiski, 
võiks maailma 
pöörlemist kin-
nitanud Galileo Galilei kombel nentida, arves-
tades, et Eesti riigikogu väliskomisjon ja Ve-
nemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjonid 
kohtuvad täna pärast kuueaastast pausi taas. 

Algul Pühajärvel ja Võrus, siis aga juba 
Pihkvas. Sügisel peaks tulema ka teise koja, 
riigiduuma väliskomisjon Tallinna.

Mitte et parlamentaarse taseme suhtlus mi-
dagi liialt lubaks. Sageli oli selle sisu piisavalt 
ebameeldiv. Aga vahepeal suurem kahepoolne 
suhtlus puudus ja vähemalt on nüüd tulekul pilt 
ja hääl. Alles sügisel oli riigikogu väliskomisjo-
ni laeks Pihkva kuberneri külastamine, kusjuu-
res kohtuti hoopis kuberneri alluvatega, kellega 
polnud kuuldavasti suurt midagi rääkida.

Teadaolevalt tunnevad venelased nüüd ka 
huvi Eesti-Vene piirilepingu vastu, iseasi, kas 
see on vaid kompimine või midagi tõsisemat.

Mäletatavasti oli see kahe maa välisministrite 
vahel juba 2005. aastal sõlmitud, kuid riigikogu 
otsus selle ratifi tseerimisseaduses 1920. aasta 
Tartu rahule viidata viis Venemaa-poolse all-
kirja tagasivõtmiseni. Seetõttu ongi piirileping 
olnud varjusurmas.

Kas võõrriigi luu-
rega 14 aasta jook-
sul koostööd teinud 
töötaja paljastamine on julgeolekuasutuse 
suur töövõit või hoopis häbiväärne löök tema 
mainele?

Kaitsepolitsei peadirektori Raivo Aegi sõ-
nul alustas Aleksei Dressen riigireetmist juba 
1998. aastal, lõplikult värvati ta 2001. Dresseni 
tabamise järel kinnitati, et teda kahtlustati juba 
alates 2007. aastast ja seetõttu oli ta jälgimise 
all. Ent ikkagi – pea kümme aastat sai Dressen 
tegutseda takistamatult.

Teine hiljuti kohtus süüdi mõistetud kait-
sepolitseinik Indrek Põder sai samuti aastaid 
takistamatult altkäemaksu võtta. Kummaline, 
et kolleegides ei tekitanud kahtlust Põdra 
jahikompleksi kerkimine Lõuna-Eestisse ega 
Dresseni puhkusereisid.

Pärast Indrek Põdra ja Aleksei Dresseni 
tabamist on väidetud, et vastupidi, nende kin-
nivõtmine näitavat meie vastuluure tõhusust ja 
kõrget taset. Sama argumenti kasutati Herman 
Simmi puhul, kuigi näiteks Edward Lucas oma 
raamatus kinnitab, et Simmi jälile juhtisid 
partnerteenistused.

5. juuli 2012

Õiendus
Eilse Meie Maa arvamusküljel tituleerisi-
me oma kaasautori Vello Paasi ekslikult 
Mustjala volikogu liikmeks, tegelikult on 
ta Mustjala vallavalitsuse liige.

Toida hunti…
Järjekordne lammaste murdmise juhtum 
sunnib taas küsima, mis toimub? Mis on 
metsaelanikega juhtunud?

Aastaid pole olnud kuulda kariloomade 
murdmisest ja nüüd on enam kui aastapäe-
vad otsekui mahtra lahti. Kuigi mõned kan-
did on hundirünnete läbi rohkem kannatada 
saanud, on tegelikult mures lambapidajad 
üle kogu maakonna. Kriimsilmi ei pruugigi 
olla väga palju, aga nad on väga liikuvad. 
Ja koduloomade järgi maiad.

Oleks vaja asjatundjate hinnangut, miks 
see nii on ja miks hallivatimehed, kellega 
ilmselt siiski tegu on, sedaviisi käituvad. 
Seni on näha olnud vaid käte laiutamist.

6. juuli 2012


