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Poliitiline korrektsus
ja solvumiskultuur

Riigikogu valimisteni järgmise aasta märtsis on jäänud veel
mitu head kuud, kuid juba käib
valitsuses tihe ministriportfellide
ümberjagamine, mis sai alguse
rahandusminister Jürgen Ligi
tagasiastumisavaldusest.

Reformierakonda kuuluv Ligi, kes
on rahandusministrina töötanud viis
aastat, sattus konflikti sotsiaaldemokraadist haridusministri Jevgeni Ossinovskiga. Tüli sai alguse Facebookis
kirjutatud ja samal päeval kustutatud
kommentaarist, kus Ligi leidis, et Ossinovski “tasakaalukus” pole muud
kui juurtetus ja teadmatus.
Ligi väljaütlemine tõi kaasa paljude poliitikute kriitika, muu hulgas
alustas riigikogus opositsiooniline
Keskerakond allkirjade kogumist, et
algatada Ligi umbusaldamine.
Ka president Toomas Hendrik Ilves nimetas kaasmaalaste alavääristamist lubamatuks ning ütles, et peaminister Taavi Rõivase ja skandaali
keskmesse sattunud Ligi nüüdsetest
otsustest sõltub Eesti täitevvõimu
usaldusväärsus.
Reformierakonna esimees ja peaminister Taavi Rõivas nimetas Ligi
otsust valitsusliikme kohalt taanduda
riigimehelikuks ja inimlikult mõistetavaks, kuid ütles, et aktsepteerib tema lahkumist raske südamega, sest
Ligi on olnud väga hea rahandusminister.
“Ta on ka Eesti jaoks väga keerulistel aegadel suutnud hoida riigi rahanduse korras, on suutnud hoida ära
väga palju maksupettusi, ta on suutnud hoida maksukeskkonna atraktiivsena. Need asjad ei ole sellised, mis
iseenesest juhtuvad, need vajavad väga tõsist tööd, väga kindlaid põhimõtteid,” ütles Rõivas.
3. novembril kinnitas president
uueks rahandusministriks Maris Lauri, kes töötas enne rahandusministri
ametisse asumist peaministri majandusnõunikuna. Lauri liitus Reformi-
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Eesti suurendab
kaitsekulutusi
Töö Eston Kohveri
vabastamiseks käib

Koolitulistamine nõudis
õpetaja elu
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Kölni Eesti Kooli
sügisene koolipäev
Annabergi metsas
President Toomas Hendrik Ilves kohtus 17. novembril Kadriorus peaminister Taavi Rõivasega ja kirjutas valitsusjuhi
ettepanekul alla otsusele nimetada välisministriks Keit Pentus-Rosimannus ja keskkonnaministriks Mati Raidma.
Foto: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

erakonnaga vaid loetud päevad enne
rahandusministri kandidaadiks seadmist. Ta on kuues naisminister valitsuses ja nii palju pole naisi olnud
üheski varasemas Eesti valitsuses.
Maris Lauri sõnul on tema prioriteetideks rahandusministrina riigieelarve menetlemise lõpule viimine
riigikogus, Euroopa Liidu fondide
võimalikult kiire kasutusele võtmine
ning pühendumine majanduskeskkonna paremaks muutmisele, et luua
võimalused majanduskasvu kiirendamiseks.
Välisminister Urmas Paetil aga
tekkis võimalus asuda tööle Euroopa Parlamendis, sest suvistel eurovalimistel Reformierakonna nimekirjas
kandideerinud, rekordilised 45 037
häält kogunud ja Euroopa Parlamenti valitud Andrus Ansipist sai Euroopa Komisjoni ühtse digitaalturu valdkonna asepresident.

Paet otsustas esialgu välisministrina jätkata ja jätta europarlamendi koht valimistel Reformierakonna
nimekirjas häältearvu poolest kolmandaks jäänud Igor Gräzinile, kuid
muutis nädala jooksul siiski meelt.
Oma lahkumist välisministri kohalt kommenteeris Paet järgnevalt:
“Olen siiski jõudnud järeldusele, et
vaja on uusi väljakutseid. Seega olen
valmis asuma tööle Euroopa Parlamendis, et aidata ka sel moel kaasa
Eesti ja Euroopa arengutele,” lausus
Paet. Paet töötas välisministrina üle
üheksa aasta.
Riigikogu liige Igor Gräzin oli Vabariigi valimiskomisjoni otsuses Urmas Paet Euroopa Parlamenti saata
pettunud, kuid komisjoni vastu kohtusse mineku plaanist ta siiski loobus. “Minu unistus on vaba ja iseseisev Eesti. Ma ei teeks kunagi ühtegi
sammu, mis kodumaale kahju teeks,”

kommenteeris ta ja leidis, et tema võit
kohtus riigile kasu ei tooks.
Tühjaks jäänud välisministri kohale nimetas president valitsusjuhi
ettepanekul senise keskkonnaministri
Keit Pentus-Rosimannuse.
Pentus-Rosimannuse portfelli võttis omakorda üle riigikogu liige Mati Raidma, kes oli seni riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees. Raidma
asendusliikmeks riigikogus saab Kalmer Lain.
Peaminister Taavi Rõivase sõnul
eelistas ta Keit Pentus-Rosimannust
välisministri kandidaadiks esitades
tema eelnevat valitsuses olemise kogemust ning Mati Raidmat keskkonnaministri kandidaaks esitades tema
pikaajalisest parlamendis töötamise
kogemust.
Kui kaua praegused ministrid ametis olla saavad, see selgub kevadel.
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Jõulud – püha, mis kõiki kõnetab
Jõulupühad on valguse pühad
keset pimedat talve. Need puudutavad suuri ja väikseid.

Me seome jõuludega väga palju,
kõik oma kogemused ja tunded, mida ei saagi sõnadesse panna. See on
pidu, mis meid sügavalt puudutab,
sest tähistame sünni ja inimesekssaamise saladust. Jeesuse sünnis peegeldub meie oma sünd, tema tees
meie oma tee koos kõigega, mis selle
juurde kuulub. Lootus ja lein, rõõm
ja valu, osadus ja üksindus: jõuludel
on see kõik korraga. Jõulud on kristlikest pühadest kõige inimlikumad,
seepärast kõnetab see ka inimesi, kellele meie usk midagi rohkem ei ütle.
Eschwege kunstnik Günther Schaumberg (sünd. 1922) maalis selle
pildi Maarjast ja Jeesuslapsest. See

on osa altarimaalide seeriast Ülestõusmiskirikus, Eschweges. Pildil on
selgelt näha, et see on valminud kibedate sõjamälestuste taustal. Maarja on justnagu põgenik varemete ees.
Me teame neid fotosid. Tema käed
on kokku pandud palveks ja ka väsimuse märgiks. Jeesuslaps istub sirge
seljaga, mediteerides ja vaatab meile
otsa. Tema pilk on läbitungiv, paluv,
kaebav, aga ka valitsev ja seletamatu.
Ja tema süles on kuldne või kollane
kuul: kas see sümboliseerib maailma? Taustal, silmapiiril võime aimata kolme risti. See on Jeesuse sünni
horisont.
See tõsine laps kiirgab suurt jõudu
ja salapära. See jõulurõõm pole vali
ega juubeldav. Siin ei alga rõõmurikas valitsusaeg. Vaid me näeme ot-

sustuskindlat visadust. Jumala kindlat tahet seda maailma armastada, tulgu, mis tuleb. Jumal on otsustanud
maailma sündida ega jäta sead saatuse hooleks.
Ka aegadel, kus jõulud näivad ainult labase kommertsüritusena, meenutab see pilt kogu oma tõsidusega
tegelikku sõnumit, et Jumal maailma,
inimesed ja ka sind isiklikult vastu
võtab. See meenutab keskset piiblisõnumit: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et tal
oleks igavene elu.” Tulgu, mis tuleb.

Michael Schümers
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valikkuses suurt kisa-kära tekitanud
kooseluseadus on nüüd riigikogus
vastu võetud. Napi häälteenamusega, kuid siiski. Seaduse jõustumise kuupäev
lükati rakendusaktide valmisoleku puudumise tõttu 1. jaanuarile 2016 ja nende rakendusaktide väljatöötamine jääb parlamendi järgmise, kevadel valitava koosseisu
teha. Ikkagi on Eesti esimene endise NSV
Liidu territooriumi riikide seas, kus taoline
seadus on rohelise tule saanud.
Uue seaduse eesmärk on võrdsustada abielu ja kooselu, andes võimaluse paremini reguleerida varem vabaabielus elanud paaride laste kuuluvust kooselus olevate partnerite juurde,
vastastikust ülalpidamiskohustust ning varalisi suhteid lahkumineku, haiguse või puude korral. Kõlab elementaarselt. Eriline on see, et uue seaduse järgi on kooselud sooneutraalsed,
mis tähendab, et jõustumise korral saaksid esimest korda oma
kooselu ametlikult registreerida ka samasoolised paarid ning
nendele laieneks suures osas samad õigused, mis siiani kehtivad vaid ametlike abielude puhul. Just see osa tekitas paljudes pahameelt, mille defineeriksin hirmuks. Eesti on liberaalne ühiskond ja me ei saa vaadata ühiskonnas olemasolevatele
samasooliste kooselusuhetele silmaklappidega. Kui seda teha,
siis võiksime ka näiteks puuetega inimesed pressida tagasi kinnistesse asutustesse, nagu oli Nõukogude Eestis – peaasi, et n-ö
normaalne inimene neist midagi ei kuuleks ega näeks.
Diskussioon seaduseelnõu pooldajate ja vastaste vahel on
viinud mitmete Eesti avaliku elu tegelaste kapist välja tulemiseni. Paistab, et Eesti on andnud eeskuju ka väljapoole – Läti
välisminister Edgars Rinkēvičs teatas hiljuti, et on gei, ning tema avaldusele reageeris ka meie president: “Ta on väga julge
mees ja väga hea välisminister.” Minul emakeeleõpetajana ei
ole samuti põhjust pahandada, kui lapsed sõnamoodustamise
tunnis pakuvad välja sõnu “õenaine” või “onumees”. Kui nii
on, siis on!
Karin Aanja

Alates uuest aastast võimalus tellida ka lehe PDF-versiooni!
2015. aastast on võimalus ajalehte Eesti Rada tellida ka PDFina
arvutis või muus nutiseadmes lugemiseks. PDF-versioonil on värvilised fotod ja selle aastatellimus on soodsam kui paberväljaandel.
Vormista tellimus kas endale või sõbrale (20 eurot/aasta) juba nüüd,
saates vastava sooviga kiri aadressile EestiRada@yahoo.de.
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Poliitiline korrektsus
ja solvumiskultuur
Rahandusminister Jürgen Ligi
poleks pidanud tagasi astuma.
Nii arvas Postimehe küsitluses
kolmveerand vastanuist, vastajaid oli ligi 20 000. Arvan samuti,
et peaminister poleks pidanud
tema lahkumisavaldust vastu
võtma.

Jürgen Ligi poleks küll pidanud
kirjutama nõnda, nagu ta Palgeraamatus oma sõpradele kirjutas, sest sellega ta stereotüpiseeris asjatult oma
oponenti, haridusminister Jevgeni
Ossinovskit (“sisserändaja poeg roosast erakonnast“). Aga esiteks – Ligi
vabandas kohe, kui mõistis, et oli ettevaatamatu oma sõnavõtus, millega
manitses oponenti ettevaatlikkusele.
Teiseks, Ligi manitsus oli põhjendatud, ütlemisviis aga mitte. Kolmandaks, haridusminister Jevgeni Ossinovski võttis vabanduse vastu. Punkt.
Sellega võinuks ja pidanuks kogu vahejuhtum lõppema.
Puhkenud vaidluse sisus oli rahandusministril õigus: majanduslikke protsesse tuleb analüüsida ja hinnata pikemas perspektiivis, arvestada
okupatsiooni- ja immigratsioonitausta, kust me tuleme, asetada võrdlusnumbrid õigesse ja õiglasse rahvusvahelisse konteksti, mitte ajada kõike Eestis praegu veel puuduvat ainult
eelnevate valitsuste süüks.
Ligil oli faktiliselt õigus ka adressaadi nimetamises: Jevgeni Ossinovski on Venemaalt sisse rännanud
ärimehe (et mitte öelda oligarhi) Oleg
Ossinovski poeg, kes rahastab teatavasti rikkalikult sotside valimiskampaaniaid, sh ka oma poja oma. Ja sotse kutsutakse kogu maailmas pehmelt
roosadeks, kui mitte punasteks: punane on sotside endi koduleht, rahvusvahelised sotsid hoiavad peos punast
roosi.
Kuna Eesti sotsid on end ise uhkusega nimetanud Euroopa kõige
parempoolsemateks sotsideks, nad
on korduvalt heitnud ühte valitsusse
Eesti kõige parempoolsemate erakondadega, nad on ka praegu valitsuskoalitsioonis Reformierakonnaga – parempoolsete liberaalidega, sotsid on
aidanud pikki aastaid viia Eestis ellu parempoolset poliitikat, siis peaks
roosa, st lahjem punane neile ju päris
parajalt sobiv värv olema.
Häda sündis Eesti ülitundlikust sisepoliitilisest kontekstist: Ligi ettevaatamatu sõnastus andis võimaluse
laiendada tema “sisserändaja” stereotüüpi kõigile sisserännanud rahvusgruppidele, eeskätt venelastele (ehkki Ligi rahvust üldse ei maininud).
Ja seda võimalust tõtati mitmes leeris kohe varmalt ära kasutama, kuni
asi paisus täiesti absurdseiks valesüüdistusteks ministri vastu. Venekeelne
meedia valetas juhtumi ministri venevähemuse-vastaseks väljaastumiseks,
mis ei vasta tõele. Ja sealt edasi lendasid valetõlgendusi sisaldavad negatiivsed uudised juba välismeediasse.
Sotsid kasutasid kärmelt ära võimaluse puhuda üles oma valimisteeelne sooduskampaania, läbinähtavaks sihiks kosida venekeelsete hääli,
ehkki kahe ministri vaidlus ei käinud
paraku üldse valimisvalikute üle. Ja
lõpuks – Ligi järjekordne ülbevõitu
ütlus langes Reformierakonna tavalise hoolimatu suhtlemisstiiliga juba
eelnevalt tundlikuks solvatud pinnale
Eesti ühiskonnas tervikuna.
Nii lahvataski oktoobri lõpus Eesti poliitikas ootamatult äge sügistorm,
mis viis mitte lehed puudelt, vaid valitsusest pädeva ministri just siis, kui

Sirje Kiin on
USAs elav
kirjandusteadlane,
kirjanik,
ajakirjanik ja
tõlkija.

Foto:
Vallo Kruuser/
Eesti Ekspress

2015. aasta eelarve oli haruldaselt
sujuvalt riigikogu läbinud. Mingeid
sisulisi rahanduspoliitilisi erimeelsusi eelarvearutelust ei siginenud, Eesti riigi ees seisvaid tõsiseid poliitilisi väljakutseid ei arutatud, kogu tüli
tõusis pealtnäha täiesti tühjast – sotsiaalmeedias puhkenud kõrvalisest
sõnavahetusest.
Tegelikult algas teravam sõnasõda 28aastase haridusministri Jevgeni
Ossinovski ja 55aastase rahandusministri Jürgen Ligi vahel juba kevadel,
mil noormees sõimas endast pea kaks
korda vanemat kolleegi “teismeliseks
tatikaks”. Sellele ei järgnenud mingit
poliitkorrektset solvumist Ligi poolt
ega mingit vabandamist Ossinovski
poolt. Kogenud rahandusminister ei
teinud kevadel ägeda nooruki räigest
sõnakõlksust välja, vaid jätkas rahulikult oma tööd. Valitsus vajas kevadel
töörahu ja Ligi mõistis seda. Nagu
mõistis seda ka nüüd, mil astus ametist tagasi, et rikutud töörahu taastada.
See pole muide esimene kord, kui
Jürgen Ligi ministrikohalt tagasi astub. Eelmisel korral tegi ta seda skandaali ennetamiseks, juhtum oli seotud
perekonnaliikmega. Ometi toodi ta
pärast valimisi taas ministrina valitsusse tagasi. USAs ei tuleks negatiivse skandaali tõttu tagasi astunud poliitiku naasmine valitsuskohale kõne
allagi, siin on tagasiastuja eluks ajaks
poliitiline laip. Eesti poliitiline mälukultuur paistab olevat märksa sallivam ja andestavam. Enamgi veel,
Ligi on pärast tagasiastumist saanud

sadu toetusavaldusi ja kirju, hulganisti uusi Palgeraamatu sõpru. Tulevastel valimistel korjab ta tõenäoliselt
rekordilise häältesaagi ja vean kihla,
et naaseb ministrina ka järgmisse valitsusse.
Mõlema väärika taandumisotsuse eest väärib mees respekti, peetagu
tema suhtlemist matslikuks või mitte. Ajakirjanikud ju armastavad Ligi
värvikat sõnakasutust: vähemasti pole ta igav, neutraalselt poliitkorrektseks tefloniks lihvitud poliitik, keda
miski ei loksuta. Sotside ja eriti venekeelse meedia hüsteeria Ligi persooni ümber paisus kohati lausa arutuks:
ühes raadiosaates räägiti tõsimeeli, et
eksminister tuleks saata ravile nn viha haldamist õppima.
Minister astus küll tagasi, aga kas
Eesti ühiskond astus nüüd edasi? Ja
kui, siis kuhu? Kas parema poliitilise
kultuuri suunas? Ühiskonna suurema
sidususe ja koosmeele suunas? Kõik
märgid viitavad paraku, et pigem
vastupidi – üha suuremale polariseerumisele. Ühed hõiskavad – sotside
ja venelaste võit! Teised muretsevad
sõnavabaduse olukorra pärast Eestis:
kas siis ühtki asja ei tohi enam nimetada nii, nagu see sisuliselt on?
USA kaheparteisüsteem on jõudnud sel kümnendil nii suure poliitilise
polariseerumiseni, et valitsus ja president on praktiliselt olnud juba kuus
aastat täiesti teovõimetud, kõik blokeerivad kõiki. Tahaks loota, et Eesti
poliitika ei suundu niisama poliitiliselt korrektsesse ummikusse.

Sirje Kiin

PILTUUDIS
President kinnitas ametisse uue rahandusministri

President Toomas Hendrik Ilves kohtus 3. novembril Kadriorus peaminister
Taavi Rõivasega ning kirjutas valitsusjuhi ettepanekul alla otsusele
vabastada Jürgen Ligi tema palvel rahandusministri ametist. President
kinnitas uueks rahandusministriks Maris Lauri, kes töötas alates selle
aasta märtsi lõpust valitsusjuhi nõunikuna. Lauri on töötanud Eesti
Pangas, Tallinna Pangas, Hansapangas ja Swedbankis, lugenud loenguid
kõrgkoolides ning juhendanud väitekirju. Lauri on Ettevõtlus Arendamise
Sihtasutuse nõukogu liige ja auditikomitee esimees. Foto: Raigo Pajula
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Lühidalt
●●Partei rahastamisskandaaliga seo-

ses Reformierakonnast välja heidetud
Silver Meikar liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kandideerib
eelseisvatel valimistel sotsiaaldemokraatide ridades riigikokku. Meikari
sõnul küpses veendumus Eesti poliitikasse tagasi tulla viimase aasta vältel Kiievis, Krimmis ja Ida-Ukrainas
sündmusi jälgides. Meikar heideti Reformierakonnast välja pärast seda, kui
ta 2012. aastal avalikustas asjaolu, et
ta on enda nimel Reformierakonnale
annetanud teadmata päritoluga raha.

●●President

Toomas Hendrik Ilves kuulutas 22. oktoobril välja seaduse, mis lubab alates 1. detsembrist välja anda e-residendi digitaalseid isikutunnistusi. E-residentsuse
mõte on soodustada Eesti hariduse,
kultuuri, majanduse ja teaduse arengut: Eestiga seotud välismaalased
saavad võimaluse kasutada Eesti
e-teenuseid. Riigikogu liikme Kalev
Kallemetsa sõnul võiks e-residendi
digi-ID loomine ehk võimalus ajada äriasju sõltumata oma asukohast
tuua firmade peakontorid Eestisse.

●●Saksa

ajakirjade
kirjastajate
ühing andis Berliini müüri langemise 25. aastapäeva eel Eestile, Lätile
ja Leedule üle Kuldse Victoria auhinna aasta eurooplase kategoorias.
See on tunnustus meie kolmele riigile iseseisvuse taastamise, euroopalike väärtuste edendamise, Euroopasse lõimumise ning edukate
majanduslike ja poliitiliste reformide eest. Auhinna võtsid vastu presidendid Toomas Hendrik Ilves, Dalia Grybauskaitė ja Andris Bērziņš.

●●Riigikantselei

ja Okupatsioonide
muuseum koostöös Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnaga langetasid 9. novembri keskpäeval Tallinnas
katteriide Kaarli puiestee äärde püsti pandud Berliini müüri originaaltükilt, et tähistada veerandsaja aasta möödumist maailma lõhestatuse
sümboliks saanud müüri langemisest.

●●Rahvusvaheline

hariduskompanii
EF Education First (EF) tänavuse edetabeli English Language Proficiency
Index kohaselt on Eesti täiskasvanud
elanike inglise keele oskuse tasemelt
63 mitteingliskeelse riigi hulgas kõrgel
kaheksandal kohal, kuid on võrreldes
eelmise aastaga neli kohta langenud.

●●Viru

maakohus tunnistas süüdi
tänavu 20. septembril ebaseaduslikult piiri ületanud Venemaa Föderatsiooni kodanikud ning mõistis neile reaalse, kahe kuu ja üheksa päeva
pikkuse vangistuse. Lisakaristusena
kohaldati mõlema süüdistatava suhtes väljasaatmist koos Eesti Vabariiki sissesõidukeeluga viieks aastaks.

●●Euroopa

Parlamendi Eesti saadikud pöördusid Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Frederica Mogherini poole, et ta aitaks
kaasa Indias viibivate laevakaitsjate kojutoomisele. Mehi on nüüdseks kinni hoitud juba 11 kuud.

●●Tänavu

maikuus tegi Maailmapanga president Jim Yong Kim Washingtonis president Toomas Hendrik
Ilvesele ettepaneku hakata kaasjuhtima maailma arenguaruande nõukoda,
mille liikmed kogunesid Eesti riigipea kutsel Tallinnas. Maailmapanga
mõjukaim aruanne, mis valmib 2016.
aastaks, kannab pealkirja “Internet ja
areng”. Riigipea hinnangul on võimalus kaasjuhtida Maailmapanga maailma arenguaruande nõukoda ennekõike võimalus tutvustada Eesti lahendusi ja mõtteviisi.
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Järgmise aasta riigieelarves
suurenevad kaitsekulutused
Valitsus kinnitas järgmise aasta riigieelarve, kus tulude mahuks on kavandatud 8,45 miljardit eurot ja kulude mahuks
8,54 miljardit eurot. Võrreldes
tänavuse aastaga kasvavad
tulud 7 protsenti ja kulud 6
protsenti.

Peaminister Taavi Rõivase sõnul jäädi eelarve koostamisel pigem alalhoidlikuks. Ühelt poolt on
loota 2,5% majanduskasvu, teisalt
on väliskeskkonna riskid kasvanud, peamiselt Venemaa invasiooni tõttu Ukrainas.
Selleks, et tagada riigi valmisolek sisemiste ja väliste ohtudega
toimetulekuks, tõusevad kaitsekulud 2,05%-ni sisemajanduse kogutoodangust, moodustades kokku
412 miljonit eurot ehk 28 miljonit
eurot enam kui aasta varem.
Suurima osa järgmise aasta
kaitse-eelarvest moodustavad relvastuse ja varustuse hanked. Samuti jätkatakse Ämari lennubaasi
väljaehitamist, et tagada liitlaste
hävituslennukitele vajalikud tingimused. Lisaks sellele kaetakse kulud, mis on seotud NATO liitlaste
kohalolekuga Eestis.

Lühidalt
●●Septembri algul registreeritud Rah-

2015. aasta riigieelarve kulud

●●Avaliku sektori asutuste pal-

gafondi kasvab 3%, 4,5%-lise
palgatõusu saavad sisejulgeoleku töötajad, õpetajad, sotsiaal- ja
kultuuritöötajad.
●●Tõstetakse esimese ja teise
lapse toetus 19,18 eurolt 45 euroni. Lisaks on välja töötatud
45eurone vajaduspõhine toetus nii esimese kui ka teise lapse kohta. Kolmanda lapse toetus
tõuseb 76,7 eurolt 100 euroni.
●●Pensionid tõusevad järgmisel
aastal 5,9%, keskmine vanaduspension tõuseb 353 eurolt 374
euroni. Tulumaksu langetamisega jätkub pensionite maksuvabastus.
●●Järgmisest eelarveaastast tuleb tasuta koolilõuna ka gümnasistidele. Seni on riik toetanud
Sisejulgeoleku tagamiseks eraldatakse riigieelarvest tuleval aastal 425 miljonit eurot, mida on 21
miljonit eurot ehk 5,3 protsenti rohkem kui aasta varem. Raha eralda-

õpilaste koolilõunat põhikoolis
ning kutsekeskhariduse tasemel.
●●Tulumaksumäär langeb praeguselt 21 protsendilt 20 protsendile ja töötuskindlustusmakse
langemine 3 protsendilt 2,4 protsendile.
●●Valitsussektori kinnisvarainvesteeringud on 863,5 miljonit
eurot. Riigi Kinnisvara ASi kaudu investeeritakse järgmisel aastal Toompeal asuva riigikontrolli
büroohoone, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Rahvusringhäälingu hoonete remonti. Panustatakse ka piirikordonite ehitusse.
●●Märkimisväärseid kulutusi
nõuavad mitmed reformid, näiteks töövõimereform, aga ka
koolivõrgu n-ö korrastamine ja
kiirabireform.
takse piiri tugevdamiseks ja investeeringuteks hoonetesse, operatiivtehnikasse ja nutikatesse tehnoloogiatesse.

ER

Töö Eston Kohveri vabastamiseks käib
Välisministeeriumi asekantsler
Marina Kaljurand kinnitas Kuku
raadiole antud intervjuus, et
töö Venemaale viidud ja vahistatud kaitsepolitseiniku Eston
Kohveri vabastamiseks käib
mitmel rindel ning praegu on
Eesti vaidlustanud talle määratud psühhiaatrilise ekspertiisi.

Vene pool väitis, et tegemist on
tavalise praktikaga Venemaal, kuid
Kaljuranna sõnul see nii pole ja
Eesti ei näe mingit alust selliseks
ekspertiisiks.
Kohtumised Eesti konsuliga toimuvad, aga neid lubatakse harva ja
kohtumisel viibib tõlk ja FSB töötajad.
14. novembril sai Kohver pidada
ammu lubatud telefonikõne abikaasaga. Telefonivestluse sisu ei ole
avalik, kõne oli perekondlikel teemadel, teatas kaitsepolitseiamet.

Seni on Kohver saanud lähedastega teateid vahetada vaid Moskva
vanglas Eesti konsuliga kohtudes,
tõlgi ja FSB töötajate juuresolekul.
Oktoobri lõpus pikendas Moskva Lefortovo rajooni kohus Eestist
ebaseaduslikult Venemaale toimetatud kaitsepolitseiniku Eston Kohveri vahi all pidamist 5. jaanuarini.
Eesti saatkonna konsulit Venemaa
ametivõimud kohtuistungile ei lubanud.
Kaitsepolitsei teatel võtsid 5.
septembri hommikul kella 9 ajal
Venemaalt tulnud tundmatud isikud
relva ähvardusel vabaduse teenistuskohuseid täitnud Eston Kohverilt ja viisid ta endaga üle piiri Venemaale. Intsident toimus Luhamaa
piiripunkti läheduses Võrumaal
Meremäel.
Inimröövile eelnes seejuures Venemaa suunalt operatiivraadioside

Noormees oli sama kooli õpilane, tal puudus varasem kriminaalne
taust. Tulistamise ajal viibis klassis
veel neli õpilast, kes keegi kannatada ei saanud.
Poiss kasutas veretööks oma isa
seaduslikku relva ning uurimine

Eston Kohver.

segamine ja suitsugranaadi kasutamine.
Kaitsepolitsei teatel täitis Eston
Kohver teenistuskohustusi seoses
piiriülese kuriteo tõkestamisega.
Eestis on käivitatud kriminaaluurimine karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad
vabaduse võtmist ja Eesti riigipiiri
ebaseaduslikku ületamist.
ER

peab muu hulgas selgitama, kuidas
revolver poisi kätte sattus.
Noormehe arvates ei olnud tema
ja saksa keele õpetaja omavaheline
läbisaamine hea, kuid ta tunnistas
samas, et pole sellest ei õpetajatele
ER
ega vanematele rääkinud.

Infot välisriigis elavatele valijatele
1. märtsil 2015 toimuvad riigikogu valimised. Riigikogu
valimistel omavad hääleõigust
kõik vähemalt 18aastased Eesti kodanikud.

Välisriigis elavatele valijatele
enam posti teel paberil valijakaarti ei saadeta, vaid saadetakse elektrooniline ehk e-valijakaart.
E-valijakaarti on võimalik tellida riigiportaalist eesti.ee. Tellimiseks on vaja portaali sisse logida,
seda saab teha ID-kaardi abil, mobiil-ID-ga või mõne Eesti panga
internetipanga kaudu. ID-kaardiga sisse logides on lisaks kehtivale

ID-kaardile vaja ka ID-kaardi lugejat ja ID-kaardi paroole.
Mis on e-valijakaart?

E-valijakaardiga saadetakse info
meilile sellest, kus, kuidas ja millal
hääletada. E-valijakaarti saab tellida eesti.ee portaali kaudu.
Kui tellida e-valijakaart, ei tähenda see tingimata elektroonilist
hääletamist. Hääletada saab ka teistel võimalikel viisidel (posti teel,
välisesinduses koha peal) ja kõigil
ettenähtud aegadel.
Et välisriigis elav valija saaks
e-valijakaardi juba 1. märtsi 2015
toimuvateks riigikogu valimisteks,

va Ühtsuse Erakond (RÜE) valis Türil
toimunud esimesel üldkogul erakonna esimeheks Kristiina Ojulandi, kes
peab kevadistel riigikogu valimistel
peaülesandeks erakonna esinduse parlamenti pääsemist. RÜE programmis
räägitakse muu hulgas sellest, et riigikogu liikmete arvu tuleks vähendada
71ni, RÜE toetab presidendi otsevalimisi ja soovib kaotada maavalitsused.

●●Riigi

Metsamajandamise Keskus
alustas Eesti-Vene kontrolljoone puhastamisega Eesti-poolsel maismaaosal. Raadamistööde käigus raiub
RMK piirialal olevat metsa ja võsa,
freesib kände ja korraldab raadatava metsamaterjali äraveo. Raadatavaks alaks on riigi omandisse kuuluvad maa-alad kogupikkuses ligi
80 kilomeetrit, puhastamist vajava
maa-ala suurus on ligi 270 hektarit.

●●Eurotsoonis

oli hooajaliselt korrigeeritud töötuse määr tänavu nii
augustis kui ka septembris 11,5%,
Eestis aga oli see augusti andmeil
7,7%. Töötus oli võrreldes 2013.
aasta septembriga eurotsoonis alanenud 0,5% võrra, teatas Eurostat.

●●Kriisijärgselt on hüppeliselt kasva-

nud Eesti IT-firmade võimekus ning
nad suudaksid palju enam panustada
toodete ja teenuste eksporti, ütles majandusministeeriumi infosüsteemide
asekantsler Taavi Kotka. Eesti majanduslik rikkus kasvab Kotka hinnangul üksnes ekspordi kaudu ning maailmapanga huvi Eesti eduloo vastu on
suurepärane reklaam meie ettevõtjale, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

●●Majandus-

Koolitulistamine nõudis õpetaja elu
27. oktoobri pärastlõunal avas
15aastane poiss Viljandi Paalalinna koolis tunni ajal relvast
tule, mille tagajärjel sai surma
sama kooli saksa keele õpetaja Ene Sarap. See oli esimene
koolitulistamise juhtum Eestis.
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tuleb see tellida hiljemalt käesoleva
aasta lõpuks.
E-valijakaart on teavitusliku iseloomuga. Seda ei pea välja
printima ega hääletuskohas hääletamiseks kaasa võtma ja see ei
ole elektroonilise hääletamise eelduseks.
Elektroonilise valijakaarti saab
tellida siit: https://www.eesti.ee/
portaal/valimised.eabi
Rohkem infot valimiste kohta
leiate Vabariigi Valimiskomisjoni
kodulehelt http://vvk.ee/valijale/
eelhaaletamisest/valisriigis-haaletamine-2/

ja kommunikatsiooniministeerium esitas konsultantide ettepaneku Rail Balticu trassialternatiivi osas valitsusele kinnitamiseks.
Lõpliku otsuse teevad valiku osas
trassile jäävate maakondade maavanemad, vahendas “Aktuaalne kaamera”. Trassi pikkus Eestis on esialgu
211,4 kilomeetrit ja selle maksumus
1,1 miljardit eurot, millest Euroopa
Liidu toetus moodustab 650 miljonit
ja Eesti omaosalus 500 miljonit eurot.

●●Urmas

Paeti sõnul on Venemaa
poolt toetatud niinimetatud valimised isehakanud Donetski ja Luganski moodustistes ebaseaduslikud.
“Mõistame hukka nende läbiviimise, mis on vastuolus Ukraina territoriaal-se terviklikkuse ja suveräänsusega ning septembris Minskis saavutatud kokkulepetega, mis näeb ette kohalike valimiste korraldamise
Donetski ja Luganski oblasti teatud
piirkondades Ukraina seadusandluse
alusel. Praegused sammud kahjustavad võimalusi leida konfliktile kestev poliitiline lahendus,” lisas Paet.

●●MTÜ Eesti Pagulasabi koordinee-

rimisel algas 1. oktoobril kampaania,
millega kogutakse annetusi Ukraina
sisepõgenikele ja konfliktis kannatanutele. Kampaanias osalevad veel
MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. Annetusi kolme humanitaarprojekti elluviimiseks Ukrainas
saab teha www.ukrainaheaks.ee. Oktoobri lõpus leidis Nordea kontserdimajas aset heategevuslik kontsert
“Eestist Ukrainale”. Otseülekannet sai
vaadata ETVst ja portaalist ERR.ee.
Kontserdi lõpuks oli ukrainlaste toetuseks kogutud umbes 175 000 eurot.

●●Valitsus algatas korrakaitseseaduse
muutmise seaduse eelnõu, mis muudab tänavu 1. juulist kehtima hakanud
alkohoolse joogi avalikus kohas tarbimise korraldust ning näeb ette üldise
keelu tarbida avalikus kohas alkoholi.
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Kölni Eesti Kooli sügisene
koolipäev Annabergi metsas
Kölni Eesti Kooli oktoobrikuu
koolipäev algas hoopiski metsas. Tore oli vaadata, kuidas
koolilapsed ja lapsevanemad
Annabergi lossimaja juurest,
kummikud jalas ja korvikesed
käes, metsa poole suundusid.

Koolijuhataja Karin Schmauck oli
ennast juba teeristile valmis seadnud,
et kõiki kooli tulnuid tervitada. Kiirelt tervitasime ka üksteist juba tuttava tervituslauluga, kuulasime Leelo Tungla sulest pärit luuletust “Igal
sügisel” ning läkski ühine teekond
metsa suunas lahti. Lapsed said ülesandeks korjata metsast looduslikke
ande, et koolipäeva lõpuks endale
looduslik pilt koju kaasavõtmiseks
meisterdada.
Pooletunnise kõnnaku järel olime ootamatult metsamajakese juurde
jõudnud. Lapsed said korraks jalgu
puhata ning Janika Solmann rääkis
koolilastele puudest ja metsa tähtsusest. Muusikaõpetaja Tuuli Solom
võttis ka kohe lauluviisi üles ning
ühiselt laulsime mitu sügisest ja metsaga seotud lastelaulu. On ikka tore
küll, et eesti keeles igaks juhtumiks
ja aastaajaks mitu ilusat laulu leidub.

Jalad puhatud, tarkused kõrva taha
pandud, laulud lauldud ja läkski jälle
metsaandide otsimiseks – mida värvikam ja erilisem, seda põnevam.
Kuid koolipäeva peab alati nii palju toredat ja vajalikku sisse mahtuma
ning juba kutsuski koolijuhataja Karin koolilapsi tagasiteele.
Lossi juurde jõudes läkski kohe
käsitööks. Kiirelt kallutati korvitäied
põrandale ning ema-isa abiga valmisid puuokstest raamid ning kirjud,
värvikad ja ainulaadsed seinapildid.
Värskes õhus olek teeb kõhud
kiirelt tühjaks, seepärast oligi kooli juhtkond sel korral ka lõunasöögi
tellinud. Sedapuhku olid pered koolipäeva kohe nagu pereüritusena plaani
võtnud – söögisaal täitus nii kiirelt ja
istekohti tuli ostida.
Kõhud täis ja meeled jälle rõõmsad, suundusid koolilapsed muusika
ja eesti keele tundidesse. Lapsevanemad said veel üheskoos juttu ajades
aega nautida.
Koolipäeva lõpuks kogunesime
taas Annabergi klaverituppa ning
laulsime veel ühised koolipäeva lõpulaulud ning oligi see ilus koolipäev
läbi!
Maarika Remmert

Igal sügisel
Leelo Tungal
Igal sügisel uuesti sünnib
niiskete kollaste lehtede hõng,
igal sügisel tuul laande kõnnib,
teejuhiks härmane ämblikulõng.
Igal sügisel uuesti algab
valgete kurgede kaugeletee.
Ikka linde on kolmnurkses salgas,
kellele uued on linnad ja veed.
Ikka kooliteel lehvitab kastan –
kollased kindad on kõikumas puus.
Igal sügisel astrilast kastab
värske, noor vihm. Ja ka aster on uus.
Iga sügis on uus nagu ime –
värvitud taevad ja värvikad maad...
Igal sügisel pilviku nime
esimest korda üks laps kuulda saab.

Berliinis avati kooliraamatukogu
Selle aasta septembrikuus avas
Berliini Eesti Kool oma ruumides raamatukogu.

Armastus raamatute ja lugemise
vastu saab alguse juba väga varajases lapseeas, palju enne seda, kui
laps ise lugema õpib.
Berliini Eesti Kool on lugemist
ja armastust raamatute vastu püüdnud alati toetada. Lapsed käisid mitu
aastat koos projekti “Lugemispesa”
raames, mille esmane eesmärk oli
laste lugemisharjumuse toetamine
ning Eesti lastekirjanduse tutvustamine. Rõõmustav oli näha, et lastele
meeldivad erinevad raamatud. Mõni
laps tõi kaasa oma koduraamatukogust kaunite illustratsioonidega muinasjuturaamatu, teine jälle laste entsüklopeedia.
Soov avada päris oma raamatukogu on kooli juhtkonnal olnud juba
aastaid.
Paar aastat tagasi käisid Aira
Paschke ja käesoleva artikli autor
Tallinnas asuvas Hoiuraamatukogus
ja said kingutuseks suure hulga lasteraamatuid. Raamatud sai kohe ka
Berliini transporditud, aga raamatute
sorteerimine ning sobiva koha leidmine võttis veidi aega.
Kodu ja vanemate eeskuju mõjutab kahtlemata armastuse tekkimist
raamatute vastu väga suurel määral. Igal maal ja igal rahval on oma
lood ja oma muinasjutud ning lapse-

Müncheni
Eesti Kooli
tegemisi
8. novembri koolipäeval oli
Müncheni Eesti koolis mitut sorti
tegevusi, kus sai meeldiva kasulikuga ühendada.

Õpetaja Linda Blum juhendas,
kuidas meisterdada dekoratiivseid
jõulukaarte ja soolataignast valmisid väikesed mardimaskid. Jõulukuu
koolipäeval, 13. detsembril saab vormidega juba söödavaid, piparkoogitaignast maiustusi teha.
ER

Berliini
Eesti Koolis
raamatukogu
tööd
koordineeriv
Kadi
Mustasaar
ning õpilane
Gregor.

Metsast toodud materjalist valmisid vahvad pildid.

RAAMATUSÕPRADELE
11. jaanuaril 2015 kell 11.00
tutvustab Kölni Eesti Koolis
oma uusi raamatuid lastekirjanik
Indrek Koff.
Oodatud on nii suured kui ka
väikesed raamatusõbrad!

Fotod: Heiko Schmauck

Perepilet 5 eurot,
Kölni Eesti Kooli õpilastele tasuta
Aadress: Pfarhheim Aegidius
Heidestr. 14, 51147 Köln-Wahn
info: Karin@Schmauck.de
tel: 02203-68699

LASTENURK
Leia täherägastikust jõuludega seotud sõnad ja tõmba neile joon ümber. Sõnad
võivad paikneda nii ülevalt alla, alt üles, paremalt vasakule, vasakult paremale
kui ka diagonaalis.
JÕULUKUUSK, JÕULUVANA, JÕULUVORST, KINGITUS, KOMMID,
KÜÜNLAD, PIPARKOOK, PÄKAPIKK PÕHJAPÕDER, SAAN, SUSS,
ÜLLATUS

põlves kuuldud ja loetud jutud moodustavad meie mälus kõige esimese
ja kõige olulisema kihi. See kultuurikiht on inimeses kõige püsivam ja
olemuslikum. Sellest kihist sõltume
me kogu oma elu vältel väga tugevasti ning see määrab väga saatuslikult ka meie kuulumise selle rahva hulka. Hiljem koolis ja nooruses
õpitud ja omandatud kultuurikihid
on palju kaugemad ja nendest sõltume me vähem, kui meile esialgu
tundub.
Kadi Mustasaar, kes juhib Berliini Eesti Kooli raamatukogu tööd,
kinnitab, et raamatukogu esimene
töökuu on juba olnud väga aktiivne

ja lapsed laenavad usinasti nii raamatuid kui ka DVDsid.
Tahame arendada koostööd erinevate Eesti kirjastustega, kelle abil
saaks meie kooli raamatukogu juurde ka kaasaegsete lastekirjanike loomingut. Samuti võtame tänuga vastu
kõik annetused ja kingitused. Kirjastus Eesti Raamat annetas raamatukogule neli toredat lasteraamatut,
mis on nüüdseks juba väikeste raamatusõpradeni jõudnud.
Soovime, et meie töö innustab
lastevanemaid ise rohkem lugema,
lastele ette lugema ja toetab laste armastust ja huvi raamatute ja lugemise vastu.
Ingrid Melzer
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EÜSLi esinduskogu koosolek
lükkus streigi tõttu edasi
Rongijuhtide ametiühingu GDL
ülesaksamaalise streigi tõttu,
mis algas juba neljapäeva, 6.
novembri öösel kell 2, ei olnud
8. novembril Annabergis ettenähtud koosolekut võimalik
läbi viia, kuna enamik esinduskogulastest ei saanud kohale
sõita.

EÜSLi juhatuse koosolekul otsustati 2014. aasta esinduskogu
koosolek pidada 17. jaanuaril 2015
Kölnis. Määrati kindlaks järgmise
aasta EÜSLi traditsiooniliste ürituste toimumise ajad Annabergis.

●●13.03.–15.03.15 Kultuuripäevad
●●25.05.–29.05.15 Kultuuripäevad
55+
●●06.11.–08.11.15 Koroona- ja jak-

koloturniir/ Perepäevad
Lisaks sellele otsustati korraldada 26.09.2015 Eesti Raja simman.
Saksamaal ilmuv väliseestlaste ajaleht Eesti Rada tähistab järgmisel
aastal oma 70. sünnipäeva, olles
seega vanim väliseesti ajaleht, mis
pidevalt ilmunud on. Simmanit peetakse Kölnis, Kultuurpunkris algusega kell 17.00.

Meeli Bagger

Tartu linnapea külastas
sõpruslinna Lüneburgi
“Tere, mina olen Urmas,” surus külaline paljutähenduslikult Hamburgi kohalikele eestlastele käe pihku. Loomulikult oli selline algus
ka eestlaste kontekstis ootamatu ja
parajalt edev. Ahah. Elegantsed rõivad, sobiv värvivalik – ning mujal maailmas nerd’i-maitseline, ent
Eesti erudeeritud seltskonnas kohustuslik nurklik tugevate raamidega prill. Hea maitse elik hea nõustaja. Igal juhul: optiliselt pädevust
signaliseeriv eesti poliitik, täpsemalt: üks oravatest.
Septembri viimastel päevadel
Saksamaad väisanud nüüdne Tartu
linnapea Urmas Klaas külastas sõpruslinna Lüneburgi – ning kohtus
selle raames muu hulgas ka Hamburgi aukonsuli ja HEA Seltsi küllakutsel kohalike eestlastega. Uut
ametiposti täidab ta tänavu aprillist,
kui eelkäija Urmas Kruuse eesti poliitikas nii tavalise malemängu käigus sai töö- ja tervishoiuministriks.
HEA Seltsi ürituste kronoloogias oli tegemist uut vormi üritusega: kuna kohtumine toimus Eesti
Majandusesinduse (EAS ehk Enterprise Estonia) uutes, endisest kitsamates ruumides, siis oli osalejate
arv piiratud olemasolevate toolide
kaudu – kes ees, see mees. Eksklu-

siivsed kohad täitusidki silmatorkavalt aktiivsete ja teadlike eestlastega
Hamburgist ja Bremenist, huvitavad
küsimused lasid aimata kodutööna tehtud põhjalikku taustauuringut. Ühiselt vesteldi Tartust, Eestist,
maast ja taevast.
Võib-olla tingib siinse eestlaskonna ruumiline kaugus ka positiivses mõttes distantsi ja neutraalsuse
kodus toimuva vastu – eesti parteipoliitikas aktiivselt ju siitmailt ei
osaleta. Seega suudetakse näha poliitiku taga ka selgemalt inimest,
sahtliväliselt. Kogesime avatud, haritud, asjalikku linnapead. Ja parim:
herrlich unkompliziert!
Linnapeale imponeeris omakorda küsimuste intensiivsus ja tihedus
ning kompetentne, ent õdus õhkkond kaasatoodud suupisteid täis
ümarlaua ääres. Saksamaal masendab kohati siinse bürokraatia haiglaslik ülepaisutatus, kus isegi villase mütsi kasutamise jaoks tuleb
kirjutada kontseptsioon, defineerida
valdkond ja määrida paberimägesid
(üks näide Bundeswehr’ist). Nii tervislik on siis vahepeal saada suur
sõõm värsket kodumaist õhku. Tartu
läheb talle korda, ütles Urmas. Meile ka, meile päris kindlasti ka. Edu
ja õnne Tartule.
HEA Selts

Imbi Paju (keskel) Frankfurdi raamatumessil raamatut “Estland – wo bist du? Verdrängte Erinnerungen” tutvustamas.

Imbi Paju otsib okupatsiooniaega kaotatud identiteeti
Proovige rääkida lääneeurooplastega
stalinismist, küüditamistest, sunnitöölaagritest – lähiminevikus sooritatud inimsusevastastest kuritegudest
raudse eesriide taga. Mind tembeldati seetõttu hiljuti natsiks. Ei, Stalinist
rääkimine ei tähenda sugugi Hitleri
roimade väljavabandamist või väiksemaks rääkimist. Lihtsalt siinpool
piiri ollakse ikka veel ühest silmast
pimedad. Tegutses veel teinegi deemon – kurvad arvud tõestavad, et üks
ei jäänud teisele alla. Veel elavate
ohvrite jaoks tähendab see teistkordset piina, kui see peatükk maha vaikitakse ja käsitlemata jääb.
Siegfried Lenz on öelnud: “Tunnistan, et mul on vaja lugusid mõistmaks maailma.” Aastal 2007 avaldas
Imbi Paju oma “Tõrjutud mälestused”, eelnevalt (2006) oli see ilmunud
juba soome keeles. Imbi Paju – tähelepanuväärne eesti ajakirjanik ja autor
– on tuntuse saavutanud oma valikkodumaal Soomes, kuhu ta väljaõppinud ooperilauljana Helsingi Ülikooli
hoopis politoloogiat õppima suundus.
Nüüdseks on ta Soomes kujunenud
Venemaa eksperdiks ja nõutud arvamuskujundajaks.
Raamat räägib Imbi ema ja tema
kaksikõe loo: küüditamisest, Siberist, raskest algusest ja võõrastusest
peale naasmist – ühest küljest tuttav
nii paljudele peredele, ent siiski siiani väljaütlemata ja mahavaikitud tragöödia. Laulda me oskame. Aga rää-

kida? Liiatigi traumadest? Vaikimist
peetakse lihtsamaks – ent painajad ju
selle kaudu veel ei kao.
Imbi räägib ühe pere, oma pere lugu – liikudes samaaegselt palju universaalsemalt eestlaste ja teiste rahvaste loo euroopa ajaloo kontekstis.
Tema biograafilise raamatu, fotode,
dokumentide ja üksikisikute kirjelduste kaudu saab ajalugu ühtäkki
inimliku näo ning mõjub seda intensiivsemalt. Nüüdseks on Rootsis võetud tema raamat kooliõpikute “elava
ajaloo” soovitusnimekirja, käsitlemaks 20. sajandi ajaloo seni rääkimata poolt, 2009 ilmus raamat inglise,
2010 vene keeles – ning lähipäevil
tuleb välja tõlge Leedus.
Oktoobris 2014 ilmus tema “Estland – wo bist du? Verdrängte Erinnerungen” ka saksa keeles ning sellega
seoses korraldas Konrad Adenaueri
Fond tema autorireisi Saksamaale.
Peale Frankfurdi raamatumessil
osalemist toimusid lugejatega kohtumised ja vestlused Erfurdis, raamatunädalate raames Schwerinis, Hamburgis ning loomulikult Berliinis.
Prominentsed nimed esinesid nii külaliste ridades kui ka raamatu tutvustajate seas. Nii oli kaasusutletavaks ja
vestluspartneriks Berliinis eesti poliitik Eerik-Niiles Kross, tervitussõnad
lausus suursaadik Berliinis pr Kaja
Tael, eessõna raamatule on kirjutanud muu hulgas Eesti president Toomas Hendrik Ilves.

Autori kirjutamise üheks ajendiks
oli ilmselt ka pere traumaga toimetulek. Sellise protsessi peaks läbima
terve ühiskond. Ent raamatul on palju
universaalsem ulatus ning pakub ka
teemaga süvendatult tegutsenud inimestele uusi seikasid – raamat toetub
aastapikkustele tõsistele uuringutele
ning rohkem kui 300 intervjuule. Tulemus pole teps mitte kerge, ent hädavajalik. Ja veel: rääkige lääneeurooplastega kommunismi kuritegudest.

Liilika M. Allev

Raamatut saab osta: www.amazon.
de/Estland-Wo-bist-VerdrängteErinnerungen/dp/3945127017

Eesti Kunstiakadeemia tähistab
oma tegevuse 100. aastapäeva
EASi Hamburgi esinduse juht Riina Leminsky ja Tartu linnapea Urmas Klaas
kingitusi vahetamas.

Priit Pärna animafilm
sai maineka auhinna
Priit ja Olga Pärna animafilm
“Lendurid koduteel” võitis Norras Fredrikstadi rahvusvahelisel animafestivalil grand prix’.

Fredrikstad on Põhja-Euroopa regiooni üks vanimaid ja olulisemaid
animafestivale, mille võidufilm on
ka järgmise aasta Cartoon d’Or nominent, teatas Eesti Joonisfilm.

16-minutiline “Lendurid koduteel” on teostatud täiesti uuenduslikus liivaanimatsiooni tehnikas.
Film räägib loo kolme lenduri koduteest, kus kõrbekuumus vaheldub
mägede jäise tuulega, mudamülgaste ja moskiitodega. Lootusetute päevade vahel on aga ööd, mis on täis
fantaasiat ja erootikat.
ER

Alates 2014. aasta septembrist
tähistab Eesti Kunstiakadeemia
kogu õppeaasta vältel suurt juubelit. Tallinna vanima kõrgkoolina sai EKA 30. oktoobril 100-aastaseks.

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust
andev avalik-õiguslik ülikool, mis on
katkematult tegutsenud 1914. aastast.
Saja aasta vältel on siia alati kuulunud noored ja nooruslikud, uutest
ideedest nakatunud inimesed. Seetõttu räägime sajandivanuse ülikooli
puhul tänapäeval ikkagi kaasaegsest
akadeemiast – loovinimestest, kes tegelevad traditsiooniliste tehnikate ja
väljundite kõrval pidevalt ka nüüdis-

aegsete aktuaalsete teemade ja küsimustega nii kunstis, arhitektuuris kui
ka disainis.
31. oktoobril avati Adamson-Ericu
muuseumi näitus “100 aastat kunstiharidust Tallinnas. Emeriitprofessorite looming”, kus osaleb oma loominguga 19 EKA emeriitprofessorit.
Koostatakse ka näitusekataloog. Väljapanekut saab külastada 2015. aasta
märtsi lõpuni.
Pärast kaua kestnud otsinguid leiti
mullu krunt EKA uuele hoonele. Eesti Kunstiakadeemia ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts koostöölepingu, mille kohaselt rajatakse EKA uus hoone
Tallinnas Kotzebue tänav 1/Põhja pst
7 asuva ajaloolise suka- ja sokivabriku alale. EKA tulevases õppehoones

EKA 100. aastapäevaks välja antud
postmargi kujundas Heino Prunsvelt.

saab olema ligikaudu 11 500 ruutmeetrit suletud netopinda. Planeeritud ajakava kohaselt on uues õppehoones võimalik alustada tegevust
2016. aasta lõpus.
ER
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Eesti ettevõtjad sõlmisid
paadimessil mitu müügilepingut

Perepäevad
Annabergis

Paadimessil Hanseboot Eesti
ühisstendil osalenud ettevõtted
jäid osalemisega Hamburgi messil väga rahule, sõlmiti ka mitu
lepingut toodete müügiks.

7.–9. novembril tuldi taas Annabergis kokku, et üheskoos veeta meeleolukas nädalavahetus.
Vaatamata GDLi streigile saabus perepäevadele enam kui
50 osavõtjat.

“Eesti ühisstendil osalevad ettevõtted on messil käiguga rahul.
Võrreldes 2013. aastaga, kui Eesti oli hansebooti ametlik partner, on
nii messi üldpind kui ka Eesti ühisstend veidi väiksemad, kuid kasulikke kontakte on kogunenud tänavu mullusest isegi rohkem,” ütles
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) ekspordikonsultant Eero Raun
BNS-ile ja märkis, et Eesti ettevõtetel
on õnnestunud sõlmida ka mitu müügilepingut.
Rauni sõnul soovivad eksponendid messil tutvustada ja müüa oma
tooteid ning laiendada klientide, partnerite ja edasimüüjate kontaktvõrgustikku. “EAS soovib ühisstendide
korraldamisega tõsta Eesti ettevõtete
ekspordivõimekust ning tutvustada
Eestit kui investeeringute ja turismi
sihtriiki,” selgitas ta.
Muu hulgas käis väikelaevaehitusfirma OÜ Lingalaid tutvustamas Eesti
väikelaevaehitust Mecklenburg-Vorpommerni investeeringute agentuuri
korraldatud ettevõtlusfoorumil, kus
esines ka liidumaa majandusminister,
märkis Raun.
“Eesti väikelaevaehitus on paarikümne aastaga kiirelt arenenud ning
on praeguseks kogunud Euroopas arvestataval määral tuntust ja usaldust.
Mõistagi on tegu nii-öelda nišisekto-

Eesti suursaadik Saksamaa Liitvabariigis Kaja Tael koos messijuhiga Lingalaiu
Foto: EAS
paati proovimas.

riga, mille osakaal SKPs pole suur.
Sellest hoolimata on paadiehituse
valdkond atraktiivne ja esindab Eesti majandust kõige väärikamal moel.
Kuna sektori klientuur asub enamjaolt Eestist väljaspool, on paaditootjad kvaliteedi ja tootlikkuse lati väga
kõrgele seadnud, et globaalsel turul
oma konkurentsivõimet pidevalt kasvatada,” ütles Raun ja märkis, et messid nagu Hanseboot on selle jaoks väga olulised.
28. oktoobril Eesti stendil aset
leidnud happy-hour’ile oli tulnud ligi
100 Eesti ja paatide sõpra.
Lisaks Eesti suursaadiku Kaja
Taela ja Hansebooti messijuhi Heiko Zimmermanni tervitustele ning

EASi Hamburgi esinduse juhi Riina
Leminsky stendi tutvustusele, said
külalised nautida nii Eesti muusikute
duo Malva & Kirsipu esitlust kui ka
ise jalga keerutada Hamburgi eestlaste rahvatantsutrupi Hamburgi Pääsuke eestvedamisel.
EAS osales Põhja-Euroopa suurimal paadimessil Hanseboot 2014
koos seitsme Eesti ettevõttega. Mess
toimus 25. oktoobrist kuni 2. novembrini Saksamaal Hamburgis. Järgmisel
korral saab meie paadiehitajaid näha
juba jaanuarikuus Düsseldorfi messil
Boot.
Lisainfot Saksamaal toimuvate
messide kohta: hamburg@estonia.eu

EAS

Koroonamängu Eesti Saksamaa
meistri tiitli omandas sel aastal Mati Küngas. Teine koht läks Lembit
Vainumäele ja kolmas koht Villu
Küngasele.
Paralleelselt mängiti jakkolot kahes erinevas meeskonnas – lapsed/
noored ja täiskasvanud.
Jakkolo Noorte Eesti Saksamaa
meistri tiitli ja rändkarika sai juba teist korda Marten Sirendi (273
punkti), teisele kohale jõudis Jonas Wirki (247 punkti) ning kolmas
koht läks Rebecca Albrechtile (242
punkti).
Täiskasvanute seas olid tulemused järgmised: Eesti Saksamaa
meistri tiitli ja rändkarika võitis Tarmo Kangeris, teisele ja kolmandale
kohale jõudsid Laine Vainumäe ja
Marge Palm.
Suur tänu Laine ja Lembit Vainumäele sportlike võistluste korraldamiste eest!
Rahvatantsu töötuba juhendas
teist aastat Meljo Kaaviste Berliinist. Tantsijatele pakkus töötuba palju rõõmu. Meljole olid abiks
mitmed Hamburgi rahvatantsurühma Hamburgi Pääsuke tantsijad,
kes juba üle aasta Meljo taktikepi
abil harjutavad.

Rahvatantsuõpetajana
tuntud
Meljo Kaaviste on ametilt florist.
Oma kogemusi ja muud floristikaalast tarkust jagas Meljo perepäevade viimsel päeval, pühapäeva hommikul tubli tunniajalise ettekande
raames.
Meljo igapäevatöö on lillede ja
taimedega tegelemine – iluloomine
ja rõõmutoomine klientidele. Millised on hetke moesuunad floristikas?
Kuidas säilitada lillepoest kaasa
toodud või ka kingiks saadud imeilusat kimpu? Kuidas seisab lillevesi
klaasvaasis puhtana ja läbipaistvana? Kuidas teha ise põnevaid jõulukompositsioone? Vastuseid nendele
küsimustele koos praktiliste nõuannetega said kuulajad kuhjaga.
Kahju oli, et Meljo Berliini bussile ruttama pidi, sest nii sisukat ja
huvitavat loengut oleksid kohalolijad veel mitu tundi kuulanud ning
küsimusi oleks jagunud lõpmatuseni.
Laupäevasele mardiõhtule ilmus
enamik osavõtjaid huvitavates ja
kirjudes kostüümides. Pärast rikkalikku kehakinnitust Rootsi lauas esinesid 13aastased klounipoisid Kasper Silla ja Kaarel Tamuri Viimsist
meeleoluka ja lõbusa programmiga
ja publik tänas tublisid poisse suure kiiduavaldusega. Ka rahvatantsu
töötoas osalejad näitasid, mida olid
päeva jooksul selgeks õppinud. Jälle kord igati kordaläinud kokkusaamine.
ER
Annabergis
esinenud
vahvad
klounipoisid.
Foto: Heidi
Kirsimäe

Eestlaste festival jõudis mainekasse
Toronto dokumentaalfilmide kinno
Kanadas peetav Eesti dokumentaalfilmide festival EstDocs
tähistas tänavu kümnendat sünnipäeva ja kolis selleks puhuks
Toronto mainekasse dokumentaalfilmide kinno.

Eestlaste festivali EstDocs jõudmine legendaarsesse 700-kohalisse rõduga kinosaali märgib festivali
jõudsat edenemist. Eesti dokumentalistikat on Torontos tutvustatud igal
sügisel ja täpselt kümme korda järjest.
EstDocs on eriline kultuurivedur
eesti kogukonnale, mida kohalikud
nimetavad Eesti ühiskonnaks. Tõepoolest, seal on eestlastel kõik vajalik, isegi oma festival.
“Me tahame olla eestlaste festival. Me tahame, et Eesti ühiskond
tunneb, et see on nende festival, aga
me tahame ka Eesti kultuuri tutvusta-

da väljaspool Eesti ühiskonda. Seda
me püüame nüüd rohkem ja rohkem
teha, et saada dokumentalistikahuvilisi ja estofiile, keda on küllaltki palju Torontos, siia filme vaatama,” ütles festivali EstDocs juht Kristi SauDoughty.
Festivali galaõhtul esilinastus Torontos elavate Reet ja Tom Mäe film
“Kangastelgede hooldajad” (“Keepers of the Loom”), mis jutustab Eesti sõjapõgenike armastusest oma koduste mustrite ja käsitöö vastu.
Iga aastaga aina kasvaval festivalil
sai tänavu suurte ajalooliste narratiivide kõrval näha ka poliitilist provokatsiooni ja persoonilugusid, vahendas “Aktuaalne kaamera”.
Iga aastaga kasvava festivali vastu tunnevad huvi ka Kanada filmitegijad. “Mis minu jaoks silma jäi, oli
filmitegijate mitmekesisus ja kesken-

dumine kultuurilugudele, päevapoliitikale ja Eestis aktuaalsetele sotsiaalteemadele, mis erineb mõnest teisest
festivalist,” kommenteeris Toronto
dokumentaalfilmide festivali HotDocsi tegevjuht Brett Hendrie.
Üksmeelne žürii kuulutas tänavuse
EstDocsi festivali võitjaks Kadriann
Kibuse dokumentaalfilmi “Muhu: ätsed ja roosid”, mis räägib Muhu naiste elust ja traditsioonide alal hoidmisest. Eriauhinna pälvis Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo dokumentaalfilm
“Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha”,
mis pakub äärmiselt huvitava vaate
tänapäevasesse Eesti poliitikasse ja
kultuuri. Film pälvis ka publiku lemmiku tiitli.
EstDocsi eesmärk on pakkuda
ülevaadet Eesti ajaloost, poliitikast,
kunstist, kultuurist ja sotsiaalsetest
aspektidest.
ER

EÜSLi liikmemaks
Palume kõiki, kel veel 2014. aasta EÜSLi liikmemaks tasumata,
teha ülekannne kontole
Postbank Hannover
Estn. Volksgemeinschaft in der BRD
DE20 2501 0030 0148 8183 01
BIC (SWIFT) PBNKDEFF
Verwendungszweck: Mitgliedsgebühr (vastav aastaarv lisada)
Makse selgitus kirjutada kindlasti saksa keeles.
EÜSLi esimees Maie Kisis-Vainumäe

Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsi meeleolukas sügismatk
12. oktoobril toimus Karlsruhe
Saksa-Eesti Seltsi igaaastane sügismatk. Üritust korraldab juba
pikemat aega Cäsar Armbruster.
Sel korral sõitsime päikeselisel
pühapäevahommikul Bad Bergzabernisse Pfalzis, Prantsusmaa
piiri lähedal. Matkal osalejaid oli
üle kolmekümne, nii nooremaid
kui ka vanemaid.

Pärast ligi tunniajast rongisõitu
kohale jõudes tutvusime lühidalt raehoone ajalooga ja värskendasime end
kohvi ja teega, misjärel saigi matk
pihta hakata. Juba alguses sai meile
selgeks, kuivõrd kauni ja armsa kohaga on tegemist. Mõnda aega mägedest üles kõndinud ja ringi vaadanud,

algas lõunapaus kohalikus itaalia restoranis.
Peale söömist oli ikka jaksu rohkem, sest ka matkatee järgnev osa oli
pikem ja künklikum. Jalutasime paar
tundi viinamarjaistanduste vahel.
Kahjuks oli aeg marjade proovimiseks juba liiga hiline, kuid see ei takistanud nautimast kogu ümbruskonna ilu. Seejärel jalutasime läbi väikese linna tagasi rongijaama poole, et
võtta suund Karlsruhesse.
Ürituse tegi väga toredaks asjaolu,
et päeva jooksul sai väga palju kõneleda eesti keelt. Seltsi tegemistest
osa võttes tekib ka kaugel kodumaast
omade inimeste seltsis soe ja kodune
tunne.

Väledamate grupp
esimeses peatuspaigas.
Foto: Grete Fehler

Lisaks traditsioonilisele sügismatkale toimub ka teisi kokkusaamisi.
Viimati külastasid meid kaks eesti
luuletajat: Sveta Grigorjeva ja Jürgen Rooste. Tegemist oli väga meel-

dejääva üritusega, kus lisaks poeetide
etteastele sai nautida ka kaunist klaverimuusikat eesti heliloojate sulest.
Lisaks sellele käis novembri alguses
Eesti teatrielust rääkimas Martin Al-

gus. Järgmiseks suuremaks ürituseks
on aga seltsi jõulupidu koos musitseerimise ja traditsioonilise eesti pühadelauaga.

Ingely Laiv
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Eesti teatri fenomen
Eestlased on suured teatrisõbrad
Mis on eesti teater? Mis on eesti
teatri omapära? Miks eestlased
meelsasti ja palju teatris käivad?
Nendele ja veel paljudele muudele küsimustele said 1. novembri
õhtul vastuse Karlsruhe muusikaülikooli auditooriumi nr 7 kogunenud kuulajad.

Kõnelejaks oli Eestis hästi tuntud
ning edukas näitekirjanik, tõlkija ja
näitleja Martin Algus. Tõlked saksa
keelde tegi Kristiina Jessen ja muusikalist vaheldust pakkus pianist Rasmus Andreas Raide, kes õpib sellest
semestrist alates prof Kalle Randalu
klaveriklassis.
Õhtu sissejuhatuseks esitas Rasmus kaks Mart Saare klaveripala ning
seejärel sai sõna Martin Algus. Oma
ettekannet alustas ta provokatiivse
väitega, et müüt, mille kohaselt eestlasi laulurahvaks peetakse, ei pea paika. Meil on küll suured ja uhked laulupeod ja eestlased laulsid end kommunismikkest vabaks jne. Aga Alguse sõnade järgi on eestlased hoopis
teatrirahvas. Seda tõestavad nii statistilised näitajad kui ka see, et teater on eestlastele ürgomane, ülivana
rituaal olnud. Meenutame vaid ühist
koosolemist šamaanitrummide rütmide taustal vanas hiies, tammepuude
all. Seda võib ju ka teatriks nimetada. Martin Algus: “Teater on atmosfäär sõnade taga. See on paus. See
on elusolemise tunne. Selle kõrval on
teater oluline teema ja sisu poolest.
Teater on dialoog – dialoog ajastu ja
inimese vahel. Teater on aga ka sügavalt isiklik asi. On kogemus.”
Eestis oli ja on kooliteater väga
populaarne nähtus. Tänu kooliteatrile
tekkiski Algusel huvi teatrimaailma
vastu. Ta õppis Viljandi Kultuurikolledžis näitlejaks ning töötas seejärel
seitse aastat Viljandi teatris Ugala.
Töötades Ugalas hakkas ta tegelema
tõlkimistöödega, algul inglise keelest, hiljem ka vene keelest. Vajadus
värske repertuaari järele oli suur ning
ainus võimalus oli ise tõlkida.
Selle lugemis- ja otsimisprotsessi
käigus tekkis Algusel mõte, et peaks
proovima ka ise näidendeid kirjutada. Juba kooliajal oli ta kirjutanud
mitmeid tükke, aga need jäid sahtlisse. Arenemisprotsessi käigus jõudis
Algus arusaamisele, et ainult ühte ja
õiget näidendi vormi pole üldse olemas.
Pärast seitset aastat edukat näitleja- ja tõlkijatööd, otsustas Algus oma
elutees ette võtta muudatuse: ta lahkus teatrist ja alustas tööd reklaami
alal. Otsust mõjutasid nii lapse sünd
perre kui ka teatud mugavus. Töö
näitlejana oli ennast ammendanud ja
kõik oli muutunud liiga lihtsaks.
Kuid ka turunduse temaatika ei
tundunud Algusele see õige olema,
sisemine tunne ütles, et näidendite
kirjutamine on tema kutsumus. Esialgsetele katsetustele järgnesid pakkumised tekstide kirjutamiseks teleseriaalidele ning asi toimis edukalt.
Tagasi tulles statistika juurde, mainis Algus, et Eestis on 1,3 milj elanik-

Tõlk Kristiina Jessen ja näitekirjanik Martin Algus.

ku ja 1 miljonit teatrikülastust aastas,
kusjuures viimane on aastate jooksul
stabiilne püsinud. 2013. aastal käis
iga päev teatris 3000 inimest.
Omadramaturgia osakaal eesti teatris on suur ja seda hinnatakse kõrgelt.
Omadramaturgia osakaal on keskmiselt 30% ja tendents on kasvav. Igal
teisel aastal, alates 1995. aastast, korraldatakse omadramaturgia konkursse, kuhu laekub umbes 80–90 tööd.
Lisaks sellele toimuvad veel temaatilised konkursid, nagu laste- ja noorte
näidendite konkurss jne.
Varem ei saanud Eestis näitekirjanikuks õppida, aga nüüd on loodud
eriala, kus saab õppida teatrikirjanikuks.
Järgnevalt nimetas Martin Algus
teemasid, millest räägib eesti näitekirjandus: argipoeesia, identiteedi küsimused, laste- ja noorteteater, mäluja pseudoajalugu, poliitiline teater.
2013. aastal oli Eestis 41 etenduse
asutust, lisaks veel nn projektiteatrid
ning populaarsust koguvad kõikvõimalikud suveteatrid. Ei ole kadunud
ka veel nn harrastusteatrid, nt Pimedate Ühingu teater Tera. Uueks nähtuseks on monoteater ehk nn stand up
teater. Ei tohi unustada ka meie ooperiteatrit, mis eriti Tallinnas väga armastatud on, k.a meie põhjanaabrite,
soomlaste seas.
Teater Eestis ei ole eliidi või suurlinna eelis, teater on igal pool ja kät-

Foto: Meeli Bagger

tesaadav igaühele. Kättesaadavusega
tegeletakse pidevalt, selleks on nn
teatribussi projekt. Projekt toimib kahesuunaliselt: teatriinimesed sõidavad kohapeale ja annavad etendusi
kohalikes väikestes kultuurimajades
või teatrid organiseerivad väiksemate
maakohtade elanikele bussid, et inimesed teatrisse saaksid sõita (bussid
finantseeritakse riiklikust eelarvest).
Eesti teatril on ka üks suur väljakutse – suhe välismaailmaga. Selle
üheks kõige suuremaks takistavaks
teguriks on meie armas emakeel, mis
välismaalastele kui mingi salapärane
kood tundub olema, keel, mida keegi
ei mõista. Probleemi lahendusena pakutakse välismaailmas teatritükkide
ettelugemisi koos paralleelselt jooksva tõlketekstiga.
Enne küsimuste juurde asumist
esitas Rasmus Arvo Pärdi klaveripala Alinale.
Üllatav või ka positiivne oli, et
enamik küsimusi tuli sakslaste poolt.
Ju oli Martin Alguse ettekanne huvi tekitanud ja just seda saavutanud,
mida eesti teater hetkel väljakutsena
näeb – suhe välismaailmaga, enda
tutvustamine.
Lõpetuseks jõuti ühiselt tõdemuseni, et eestlased on nii laulu- kui ka
teatrirahvas, mitu protsenti just ühte
või teist – see on subjektiivne.

Meeli Bagger

Regulaarse teatrikülastaja kommentaar
Käin teatris kaks kuni neli korda
kuus. Vaatamata ei jää ükski külalisetendus. Kui on kuulda, et mõni teater tuleb Viljandi Ugalasse
etendust andma, tuleb kiirelt reageerida, sest piletid on tihtipeale
juba mitu kuud enne etenduse toimumist välja müüdud. Pileti keskmine hind on 16 eurot: sobivaks
meelelahutuseks pole seda palju.
Viimasel ajal tehakse ka palju
monotükke, mis on eestlaste südamed võitnud, tingimuseks rahva
saali meelitamiseks hea näitleja

ja tekst. Stand up tükkide puhul
meeldib inimestele huumor ja elulisus. Teatriskäimine aitab hallist
argielust eemalduda, paneb laval
toimuvale kaasa mõtlema, annab
uusi ideid ja suunab enda elulegi
helgema pilguga vaatama. Kõike
ei pea omal nahal läbi proovima.
Olen Eesti teatrimaastikul toimuvaga rahul – tükid on hästi valitud, lähevad rahvale korda, Eestis on palju andekaid lavastajaid
ja näitlejaid.
Ariane Võip, Viljandimaa

Eesti mehed juhivad saksa muusikaelu
Lisaks sellele, et MDRi orkestrit juhatab Kristjan Järvi ja et
Leipzigi Gewandhausis on Eesti
heliloojate loomingut kavas mitu
korda aastas, on veel üks rõõmustav uudis: Risto Joost on
nüüdsest Leipzigis asuva MDRi
ringhäälingukoori peadirigent,
teatas Klassikaraadio oma
Facebooki lehel.

34aastane Risto Joost on tähelepanu pälvinud dirigendi ja lauljana.
Alates hooajast 2011/2012 on Risto Joost Madalmaade Kammerkoori
peadirigent. Ta on teinud koostööd
nii Eesti kui ka maailmakuulsate orkestritega ning oma töö eest on teda
tunnustatud paljude auhindadega, mh
sai ta 2011. aastal Eesti noore kultuuritegelase preemia.
ER

Risto Joost.

Foto: Kaupo Kikkas
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UUS RAAMAT
Ilmus ingliskeelne raamat Ants
Orase õemehest, Briti luureohvitser Brian Giffey’st.

Ühes 1953. aasta Rootsi pagulasarutelus tuli kõne alla Oraste perekond, mis olla üks imelik seltskond.
“Oras ise Inglismaal õppinud, praegu õppejõud USAs, üks õde abielus
Briti luureohvitseri Giffeyga, kes tegutses meil Eestis ja on praegu suur
luurenina Lääne-Berliinis. Üks õde
on siin abielus rootslase Chenoniga, tuntud tööturukomisjoni mees.
Oraste vend jäi Nõukogude Liitu ja
teenis Balti laevastikus. Ta oli elukutselt laevaehitusinsener ja tõsteti
admiraliks.” Nii on vestluse salvestanud ajakirjanik Voldemar Kures.
Innustatuna loetust, uuris Tiina
Tamman selle Briti luureohvitseri elulugu ja praeguseks on valminud ingliskeelne raamat pealkirjaga “Portrait of a Secret Agent who
Knew Kim Philby”.
Brian Giffey’s biography is really a book about belonging, loyalty
and identity. Brian wrongly believed that he was Welsh, but his
mother was actually Canadian and
his father German. Born illegitimate in London in 1887, Brian was
brought up in Hamburg. On his return to Britain he obtained a degree
from Oxford and, with the help of an
unscrupulous lawyer, a military career became possible. This led him
to intelligence and MI6 in 1928; he
served in Tallinn, London and Baghdad.
Brian was a specialist in Soviet
affairs who knew the notorious Kim

Philby. His biography helps us understand how the Soviets used the
information obtained for them by
Philby. The book is relevant today
as Russia flexes its muscles. What
happened in Crimea in 2014 is reminiscent of the annexation of Estonia in 1939–1940 experienced firsthand by Brian.
The book is also an unusual and
moving love story. How was it possible for this middle-aged womaniser to fall in love with an inexperienced and immature Estonian girl,
Anni Oras, and stay faithful to her
for the rest of his life?
A paperback is available from
www.ypdbooks.com at £ 10 plus
postage while an eBook costs
£ 3.99.
Tina Tamman

7. oktoobril Arne Maasiku fotonäituse “Antud ruum” avamine saatkonnas.
Vasakult kultuuriatašee Harry Liivrand, Arne Maasik ja saatkonna asejuht
Foto: Eesti saatkond Berliinis
Carl Eric Laantee Reintamm.

Arne Maasiku fotonäitus
16. jaanuarini 2015 on Eesti saatkonnas Berliinis avatud
Arne Maasiku fotode näitus
“Antud ruum”. Eksponeeritakse paarikümmet fotot tema kolmest kuulsast sarjast “Tangles”
(2007, 2013), “Limen” (2012) ja
“NYC” (2005).

Harry Liivranna sõnul on Maasik eesti kunstielus tuntud tehnilise, kompositsioonilise ja kujundliku perfektsionistina. “Teda huvitab
mastaap ja detail, tihedus ja süga-

vus, autentsus ja naturaalsus, korrastatus ja metsikus ning kõik see
kokku,” kirjutab Liivrand.
Maasik, kes on hariduselt hoopis
arhitekt, on oma fotodega saavutanud tuntuse kogu maailmas. Ta on
ka esimene eestlane, kelle personaalnäitus on jõudnud Rooma kuulsasse
Vittoriano muuseumi.
Näitus “Antud ruum” on 2011.
aasta novembrist Berliini Eesti saatkonnas alanud kaasaegse eesti kunsti näitusteseeria 12. väljapanek. ER

Valmis Marie Underi loodusluule sarja viimane osa
Sirje Kiin esitles oktoobri algul
Tallinnas ja Tartus kirjastuses
Tammerraamat välja antud
Marie Underi neljaosalist loodusluule sarja, mille viimane
raamat “Sügis” on nüüd ilmunud.

“Kevad” ja “Talv” ilmusid 2012.
aastal ja “Suvi” 2013. aastal. Kaunilt kujundatud teoste sari on illustreeritud Marie Underi kaasaegsete
eesti kunstnike loodusmaalidega.

Sarja koostas ja varustas eessõnadega Sirje Kiin, kujundas Angelika
Schneider.
Valiksarjas naastakse Underi
luuletuste esmatrükkide juurde, mis
ei pruugi olla tänasele lugejale tuttavad, sest Marie Under toimetas
ja muutis hiliseas oma varasemat
loomingut. Nii-öelda ajalooliselt
restaureeritud luules on alles tema
keeleline ajastutruudus, väljenduse
hoog ja värskus.
ER
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Juubilarid!

●●6., 12., 28.12.2014 – Dortmund

Xin Peng Wangi ballett “Zauberberg” Thomas Manni samanimelise
romaani motiividel, muusika: Lepo
Sumera; algus kell 19.30
Opernhaus Dortmund, Kuhstr. / Platz
der Alten, www.theaterdo.de

●●16.12.2014 – Hamburg
G. Puccini ooper “La Bohème”
Marcello osas bariton Lauri Vasar
Staatsoper Hamburg, Großes Haus,
Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg
www.hamburgische-staatsoper.de
●●kuni 25.12.2014 – Berliin

Ly Lestbergi fotode ja Tanel Veenre
ehete näitus
Giedre Bartelti Kunstituba “Trofejas”, Wielandstr. 31, 10629 BerliinCharlottenburg, tel: 030-8852086

●●kuni 16. jaanuar 2015 – Berliin
Arne Maasiku fotonäitus
Eesti Suursaatkond Berliinis,
Hildebrandstr. 5, 10785 Berliin
info: www.estemb.mfa.de
●●01.01.2015 – Wiesbaden

Eesti Filharmoonia Kammerkoori
uusaastakontsert, algusega kell 15.30
Dirigent Andrés Orozco-Estrada
Kurhaus Friedrich-von-ThierschSaal, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden, tel: 0611-1729-0

●●10.01.2015 – Hamburg
Õhtu rahvusvaheliselt tuntud ooperilaulja Lauri Vasaraga, vestlust
juhib kultuuriajakirjanik Liis Kolle
Berliinist
Norra Meremeeste Kiriku kaminasaalis algusega kell 18.00
Ditrich-Koel-Str. 4, 20459 Hamburg
eelregistreerimine kuni 22.12.2014
info: Hea-selts@eesti.de

EÜSLi jõulupeod
●●Jõulupidu Karlsruhes

toimub laupäeval, 29.11.2014
algusega kell 18.00
Hagsfeldi Gemeindezentrumis,
Schäferstr. 15, 76139 Karlsruhe
info: Meeli Bagger
e-post: m.bagger@web.de

●●Müncheni Eesti Kool

ja Rahvuskoondis
06.12.2014, kell 16.00
Dankeskirche Milbertshofen,
Keferloherstraße 70, 80807 München
info: Karin Ladva-Zoller
e-post: karinlz@web.de

●●Frankfurdi Eesti Kool
ja Koondis
06.12.2014 algusega kell 16.00
Ev. Auferstehungskirche, ImmanuelKant-Str. 10, 65830 Kriftel
info: Eha Salla
e-post: ehasalla@hotmail.com
●●Hamburgi Eesti Rahvuskoondis

07.12.2014 algusega kell 15.00
koht: Nikolai kiriku koguduse ruumid, Abteistr. 39, Hamburg
info: Gina Bauer
e-post: HSGmbH@t-online.de

●●Kölni Eesti Rahvuskoondis
ja Eesti kool
13.12.2014 algusega kell 15.00
Annabergi lossis
Annaberger Str. 400, Bonn
Vajalik etteregistreerimine
info: Mare Rahkema
e-post: mare321@msn.com
●●Hamburgi eestlaskond
13.12.2014 kell 15.00–19.00
Finnische Seemannskirche
Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg
info: Ave Vals
e-post: vals@trinamic.com

Päikesevalgust eneses kanna,
soojust teistele edasi anna.
Lillede ilust naeratust võta,
rõõmsalt elus edasi tõtta.
Detsember

Gina Bauer
Liesel Salujõe
Olev Kannast

Kallid lapsevanemad!
Aastaks 2015 on EÜSLil valmimas uus noorteprojekt! Sedapuhku vandersellide motoga “Maailm on imeline!” ehk “Euroopa on imeline, maailm on imeline! Me kõik oleme eurooplased!”
Projektil on mitu eesmärki. Tähtsamateks ehk
Saksamaal elavate eesti juurtega noorte omavaheliste suhete loomine ja süvendamine, eesti keele
praktitseerimine, Eesti kultuuriga kokkupuutumine, traditsioonide tundmaõppimine ning rakendamine. Oma identiteedi leidmine, süvendamine… Ja seda kõike omal käel.
Projektis osalevad ka noored Eesist ja eesti taustaga noored Inglismaalt.

Soovime sünnipäevalastele õnne ja tervist!
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Eesti Rada

EELK teated
Jumalateenistused detsembris
●●06. dets, kell 16.00 München Milbertshofen
●●07. dets, kell15.00 Hamburg

Palume kõikidel, kes projekti vastu huvi tunnevad, märku anda noorteprojekti juhile Maarika
Remmertile e-posti aadressil: maarika.remmert@
ish.de

Kui teil on küsimusi Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku kohta Saksamaal, palun pöörduge praost
Michael Schümersi poole, tel 05663-1515,
e-post: Pfarramt.landefeld@ekkw.de

Järgmise aasta sügisel möödub 70 aastat
Eesti Raja esmakordsest ilmumisest. Juba nüüd
ootame lehelugejate meenutusi ja tähelepanekuid Eesti Rajaga seonduvast. Kirjutada võib
nii lehe impressumis toodud Eesti või Saksamaa toimetuse aadressile või e-posti aadressile
EestiRada@yahoo.de.

EELTEADE

LUULERAAMAT “Päikese ülelend”

Keelpillikvartett Prezioso Eestist esineb koos
pianist Hando Nahkuriga
30.01.2015 kl 19 Münchenis
Seidlvillas (Mühsamsaal)
Nikolaiplatz 1 b, 80802 München
Kavas Erkki-Sven Tüüri, Sergei Prokofjevi ja
Robert Schumanni palad
28.01.2015 kl 20 Ulmis
Ulm Stadthausis, Münsterplatz 50, 89073 Ulm

Kes hindab armastusluulet, võib soetada endale
värvilise kujundusega piiratud tiraažiga luulekogu “Päikese ülelend”.
Autor Karin Aanja, raamatu maht on
80 lehekülge, formaat 115x186 mm.
Raamatu tellimiseks kirjuta aadressile
karin.aanja@gmail.com või Lille 6,
75201 Aruküla, Raasiku vald, Harjumaa.
Raamatu hind koos postikuluga on 12 eurot.

Burchard Lieberg – Jumala seikleja
“Burchard Lieberg, saksa kirikunõunik ja eesti titulaarpraost
tegi Eesti heaks nii palju. Tema
elulugu tuleks kirja panna.”
See lause öeldi kaks aastat
tagasi Liebergi haual ega lasknud mind enam lahti.

Kohtasin tihti eestlasi, kes temast ja tema õnnistusrikkast tegevusest Eestis säravate silmadega rääkisid. See innustas mind koguma mälestusi nii Saksamaal kui
ka Eestis inimestelt, kes Liebergiga erinevates valdkondades kokku
puutusid. Lugudest sai raamatuke,
mis räägib põgenemisest varases
lapsepõlves, lapse- ja noorukiiga ja

teda kujundanud baltisaksa elu- ja
uskumisviisi. Siis järgnesid ümberasumine Warthegausse, töö kirikuõpetajana oludes, kus ametlik kirik
oli likvideeritud. Seejärel Liebergi
andekas ja jõuline töö Põhja-Hesseni kogudustes.
Kui 60-ndate keskel said taas
võimalikuks reisid Nõukogude Liitu ja Eestisse, kasutas Lieberg seda
võimalust ja hakkas erakordselt innukalt osutama abi sealsetele kristlastele. Ta smugeldas talaarinööpe
ja piibleid, viis raha, hiljem traktoreid, põllumajandus- ja meditsiinitehnikat. Alguses tegi ta seda salaja
ja seiklusrikkalt, hiljem avalikult.

Tema abi oli suur õnnistus paljudele kogudustele Eestis.
Tema tegevus inspireeris ka mitmeid teisi, viimaks loodi sõprussidemes EELK ja Kurhessen-Waldecki kiriku vahel.
Liebergi jäljed julgustavad kirikuid võrdväärsete partneritena tänapäeva tingimustes suhteid korraldama.
Michael Schümers
Kui see praost Michael Schümersi ja Praost Tiit Salumäe välja antud raamat teid huvitab, saab
seda tellida raamatupoodidest:
ISBN 978-3-87513-186-4, 102 lk,
hind 6 eurot.

Eesti keele põhisõnavara veebisõnastik
Eesti Keele Instituudi kodulehel (www.eki.ee) avalikult kättesaadav keeleõppijale mõeldud elektrooniline “Eesti keele
põhisõnavara sõnastik”. Koos
veebiversiooniga ilmub ka pabersõnastiku teine, täiendatud
ja parandatud trükk.

Sõnastik on mõeldud algajale ja
edasijõudnud keeleõppijale, eeskätt
A2 ja B1 keeleoskustaset silmas pidades, sisaldades 5000 eesti keele
olulisemat sõna.
Veebiversioon sisaldab palju
uuenduslikku: võimalik on vaadata
sõnade kõiki vorme ja kuulata hääl-

dust. Sõnade põhivormid on sisse
loetud, et õppijale pakkuda õiget
eestikeelset hääldust, näitelauseid
võib aga kuulata Eesti Keele Instituudis loodud kõnesüntesaatori abi-

ga, kus valida saab mees- ja naishääle vahel. Seletuses või näitelauses võõra sõna peale sattudes saab
kasutaja sellele klikkides mugavalt
tähenduse järele vaadata. Kui otsitavat sõna põhisõnavara sõnastikust
ei leita, suunatakse kasutaja teiste Eesti Keele Instituudi sõnastike
juurde.
Sõnastikus on palju pilte ja pildilehti, mis aitavad keeleõppijal sõnu
paremini mõista ning oma sõnavara laiendada. Veebisõnastiku lehel
saab sõnastiku kasutaja mängida ka
sõnade äraarvamismängu, mis teeb
keeleõppimise põnevamaks.

Täpsustusi, kommentaare, ettepanekuid, kaastöid, kuulutusi ja teateid
ootame aadressile EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu 10. kuupäevaks. Kaastööde pikkus kuni 2 lehekülge.

November 2014

Viimane veerg
●●1. novembril suri 92aastaselt ees-

ti päritolu pianist ja kirjanik Käbi Laretei. 1922. aasta 14. juulil sündinud
Käbi Laretei isa Heinrich Laretei oli
Eesti Vabariigi saadik NSV Liidus ja
Rootsis. Kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti Vabariigi 1940. aastal, põgenes Käbi Laretei koos emapoolsete
vanavanematega isa Heinrichi juurde Rootsi, kuhu ka jäi. Laretei esines
pika pianistikarjääri jooksul Suurbritannias, Rootsis, Lääne-Saksamaal
ja USAs ning esitas peamiselt kaasaja heliloojate palu. 1950. aastate lõpus kohtus ta rootsi filmirežissööriga
Ingmar Bergmaniga, kellega abiellus
1959. aastal, kuid 10 aastat hiljem
paar lahutas.

●●Välisministeerium

toetab EestiGruusia koostööfilmi “Mandariinid”
Ameerika Filmikunsti Akadeemia
87. Oscarite auhinna võõrfilmi auhinna nominendiks esitamist. “Film
on pälvinud mitmeid auhindu rahvusvahelistel filmifestivalidel juba
praegu. Parimale võõrkeelsele Oscarile nomineerituks osutumine oleks
aga Eesti filmiajaloos esmakordne ning tunnustus ja visiitkaart nii
meie filmiloomingule kui ka kogu
riigile,” kommenteeris Urmas Paet.

●●2.

oktoobril toimus
Peterburis Ermitaaži teatris XI Balti Tähe
auhindade üleandmise tseremoonia, kus teiste hulgas anti kõrge autasu üle postuumselt legendaarsele
Eesti lauljale Georg Otsale. Varem
on eestlastest eri kategooriates saanud Balti Tähe tunnustuse osaliseks helilooja Arvo Pärt (2007), dirigent Eri Klas (2012) ja Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe (2013).

●●Veebileht SpeepingInAirports.com
küsitluse tulemusel platseerus Tallinna lennujaama Euroopa kümne parima hulka. Küsitluses vastanud reisijad
toovad esile lennujaama mitmekülgset
ootesaali, kus on palju mugavaid tugitoole ja raamatukogu, samuti eestimaist kaupa müüvat poodi. Reisijatele meeldib terminaali valgusküllasus
ja avarus, samuti abivalmis teenindus.

●●Tuleva

aasta soome-ugri kultuuripealinnaks saab Obinitsa küla Setomaal. Obinitsa küla on end igaveseks kultuurilukku kirjutanud paljude
kuulsate seto lauluemade elu- ja viimase puhkepaigana. Obinitsa kultuuripealinnaks saamise määras paljuski
selle paiga taust ja tihedad sidemed
soome-ugri rahvastega. “Meil on poole Udmurdimaa jagu tuttavaid juba.
Oleme siin koos lauluplaate salvestanud, näitusi teinud, traditsioonilisi toite õpetanud. Oleme 20 aastat ajanud
soome-ugri asja,” ütles kultuuripealinna algatusrühma liige Hõrna Aare.

●●Fotograaf Birgit Püve võitis rah-

vusvahelisel Taylor Wessingi nimelisel portreefotode konkursil kolmanda
koha. Auhind anti kätte Londonis National Portrait Gallery’s. Auhinna pälvis tema jäädvustus 9aastastest kaksikutest Braianist and Ryanist hoidmas kana nende vanaema aias Sauel.

●●Novembris

toimus 18. Pimedate
Ööde filmifestival. Ümmarguselt 650
linastuvat filmi rohkem kui 70 riigist
näidati lisaks Tallinnale ka Viimsis,
Tartus, Pärnus, Narvas ja Jõhvis. Festivali fookuses oli Poola film ja kinokunst. Lisaks filmiprogrammile koondas PÖFF Tallinnasse ka rahvusvahelise filmitööstuse.

●●Eesti Naisliit kuulutas tänavuseks
aasta isaks lennusalga eskadrilli ülema Valeri Kutuzovi, kes on kolme
lapse isa ja kuue lapselapse vanaisa.

