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A1. Ajalehed tiraažiga üle 15 000 eksemplari 

Osalejad:
 Eesti Päevaleht
 Tartu Postimees
 Postimees / Arter
 Postimees / Arvamus/Kultuur
 Postimees

 Õhtuleht
 Äripäev
 Eesti Ekspress
 LP
 Maaleht

Kuldauhind
Äripäev

Euribor
-0,211 

NordPool
39,72 

EUR/SEK
9,8510 

EUR/RUB
70,2005 

USD/EUR
0,9289 

EUR/USD
1,0765 

Neljapäev,  17. november 2016
nr 211 (5571) 3 eurot

hiNDamiNE

Eesti eelarve sai 
komisjonilt hea hinde
Eesti mahub nende viie riigi hul-
ka, kelle eelarvele polnud Euroo-
pa Komisjonil etteheiteid, Läti, 
Leedu ja Soome samasse klassi 
ei kuulu. Rahandusvolinik Pierre 
Moscovici sõnul vajab riikide ma-
janduskasv praegu stiimulit.  8

mEDitSiiN

arstide leppega läheb 
valitsusel kiireks  
Riikliku lepitaja Henn Pärna sõ-
nul on meditsiinitöötajate kollek-
tiivlepe peaaegu koos, puudu on 
ainult valitsuse heakskiit. Uus va-
litsus peab kohe hakkama vaata-
ma, kuidas leppe täitmiseks raha 
leida.  10–11

iNvEStoR

Nael ei saa pärast 
Brexitit jalgu alla
Briti nael on pärast Brexitit jätku-
valt kõige kehvema käekäiguga 
valuuta maailmas. Samuti leiab 
edetabeli põhjast Mehhiko pee-
so, mis tegi järsu kukkumise pä-
rast Donald Trumpi võitu USA 
presidendivalimistel.  18–19

PÄEva tEGiJa 

Mõjutas EASi  
oma juhti vallandama

Sisejuurdluse alla 
sattunud HKScani 
juhi Teet Soormi isale 
kuuluv firma on aastaid 
teeninud tulu tänu 
lepingule HKScaniga. 
See võib olla üks 
juurdluse põhjuseid.  4–6

SiSEJUURDlUS

Segadus või sigadus?

Sotsiaaldemokraadist ettevõtlusminis-
ter liisa oviir suunas Ettevõtluse Siht-
asutuse nõukogu otsustama, kas selle 
juht Hanno Tomberg peab võtma vastu-
tuse viimase aja sündmuste eest, sh Er-
mamaa toetusraha juhtumis. Kuigi Tom-
berg ei töötanud EASis 2012. aastal, kui 
Ermamaa toetusraha otsustati, sai see 
siiski kaalukeeleks, miks ta töö kaotas. 
Kuigi nõukogu ei olnud Tombergi tagasi-
kutsumisega üksmeelel, sai tõenäoliselt 
otsustavaks ministri kriitika. Oviiri sõnul 
peab mainekahju eest pea paku-
le panema praegune juha-
tus, kuigi otsuse tegemi-
se juures nad polnud.  
loe lisaks lk 2

Sotsiaaldemokraadist ettevõtlusminis-
 suunas Ettevõtluse Siht-

asutuse nõukogu otsustama, kas selle 
juht Hanno Tomberg peab võtma vastu-
tuse viimase aja sündmuste eest, sh Er-
mamaa toetusraha juhtumis. Kuigi Tom-
berg ei töötanud EASis 2012. aastal, kui 
Ermamaa toetusraha otsustati, sai see 
siiski kaalukeeleks, miks ta töö kaotas. 
Kuigi nõukogu ei olnud Tombergi tagasi-
kutsumisega üksmeelel, sai tõenäoliselt 
otsustavaks ministri kriitika. Oviiri sõnul 
peab mainekahju eest pea paku-
le panema praegune juha-
tus, kuigi otsuse tegemi-
se juures nad polnud. 

 HKScan Estonia juhi Teet Soormi kinnitusel pole lepingud tema isa firmadega kontserni juhtkonda varem häirinud. fOTO: EKSPRESS MEEDiA

Euribor
-0,203% 

NordPool
39,40 

EUR/SEK
9,6618 

EUR/RUB
69,6779 

USD/EUR
0,8961 

EUR/USD
1,1160 

Kolmapäev,  12. oktoober 2016
nr 185 (5545) 3 eurot

tEhNoloogia

Neid Samsungi 
telefone enam ei tehta
Samsung otsustas lõpetada Ga-
laxy Note 7 tootmise ja soovitas 
selle mudeli kasutajatel nutitele-
fon kohe välja lülitada. Põhjuseks 
plahvatavad telefonide akud. 
Konkurent Apple saab nüüd tur-
gu juurde haarata.  10, 24

KaSUliK

Virgutusvõimlemist 
kontoris alga!
Kaheksa tundi kontoris arvuti 
taga istumine tapab tervist. Big-
bankis innustab inimesi võimle-
ma juhatuse liige ja finantsvald-
konna juht Sven Raba, kes har-
rastab koos kollegidega Soomest 
pärit võimlemisstiili.  14–15

iNVEStoR

Ka investor on ikkagi 
inimene 
Mõne jaoks on investeerimine 
nagu mäng, teine hoiab hirmust 
värisedes oma väärtpaberitest 
kinni. Me ei saa täielikult tundeid 
investeerimisest lahutada, kuid 
saame neid teadvustada ja hoida 
endal silma peal.  22–23

PÄEVa tEgiJa 

Bo Henriksson
loob 400 töökohta

Eesti mees Kaido Kukk juhib 
Soome metsanduskontserni 
UPM biokomposiitide 
ärisuunda, millest võib saada 
metsandushiiu üks uus 
kasvumootor.  4-5

MEtSatööStUS

Muudab 
metsa 
kullaks

Eestis juba pikka aega tegutsenud rah-
vusvaheline kontsern ABB loob siia 
nelisada töökohta, investeerides 
selleks miljoneid eurosid. ABB 
Eesti juht Bo Henriksson oli juba 
ammu emaettevõttes juttu tei-
nud, et äriteeninduskeskus võiks 
Eestis asuda. Pikalt plaanitsetu 
sai teoks ja Henriksson on rahul. 
Kontoritöötajate värbamine Tallin-
nas on olnud hulga lihtsam kui lei-
da tööjõudu Jüri tehasesse, kus 
sageli on tulnud töökäsi 
ise välja õpetada. 

 loe lisaks lk 
8–9

FoTo: ANdRAS KRAllA

Eestis juba pikka aega tegutsenud rah-
vusvaheline kontsern ABB loob siia 
nelisada töökohta, investeerides 
selleks miljoneid eurosid. ABB 

Bo Henriksson oli juba 
ammu emaettevõttes juttu tei-
nud, et äriteeninduskeskus võiks 
Eestis asuda. Pikalt plaanitsetu 
sai teoks ja Henriksson on rahul. 
Kontoritöötajate värbamine Tallin-
nas on olnud hulga lihtsam kui lei-
da tööjõudu Jüri tehasesse, kus 
sageli on tulnud töökäsi 
ise välja õpetada. 

oe lisaks lk 

1. Kogu kujundusŽürii

Roosmarii Kurvits
Žürii juhataja
Tartu ülikooli ajakirjanduse 
õppetooli spetsialist

Margit Toovere
OÜ Kujundusvabrik 
omanik ja juht

Jaanus Koov
Postimehe 
peakujundaja

Ivar Kuldver
Äripäeva 
vanemkujundaja

Risto Mandre
Õhtulehe 
peakujundaja

Siim Saidla
Fookus Meedia 
juhataja

Tarmo Rajamets
Eesti Ekspressi 
peakujundaja

EALLi kujunduskonkursi žürii kogunes 16. veebruaril 2017. Iga kategooria 
eelvoorus võis iga žürii liige anda hääli piiramatule hulgale töödele. Vähemalt 
neli häält kogunud tööd jõudsid fi naalvooru. Järgnes uus hääletus fi nalistide 
üle. Vähemalt viis häält saanud võistlustööd pälvisid pronks-, kuus häält 
saanud tööd hõbe- ja kõik seitse häält saanud tööd kuldauhinnad.
Žürii andis välja neli kuldauhinda, kolm hõbeauhinda ja kümme pronksauhinda.
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B1. Ajalehed tiraažiga kuni 15 000 eksemplari 

Osalejad:
 Virumaa Teataja 
 Lääne Elu 
 Linnaleht
 Järva Teataja
 Pärnu Postimees
 Saarte Hääl

Pronksauhind
Pärnu 
Postimees

Pronksauhind
Saarte Hääl
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TÄNASE LEHE VAHEL

ETTEVÕTLIKULE MAAINIMESELE

Heljo Holland 100
“Olen üksi siia ilmasambaks 
jäänud,” lausus juubilar õnnit-
lusi vastu võ es. 

15 aastat tragöödiast 
Pärnu Pos mees meenutab 
15 aastat tagasi aset leidnud 
metanoolitragöödiat. Lk 7–11 Lk 3

TEATA UUDISTEST JA 
TEEMADEST

vihje@parnupos  mees.ee

EOK premeerib 
neljapaati                   
112 500 euroga
Eesti Olümpiakomitee otsustas 
tunnustada Rio de Janeiro 
olümpiamängudel pronksmeda-
li võitnud paarisaerulise nelja-
paadi meeskonda ja treenerit 
kokku 112 500 euroga.

EOK peasekretäri Siim Suk-
lese teatel premeeritakse nelja-
paadi võistkonna liikmeid Kas-
par Taimsood, Allar Raja, Tõnu 
Endreksoni ja Andrei Jämsät 
kokku 90 000 euro ja nende 
treenerit Mati Killingut 22 500 
euroga.

“Eesti tähthetked XXXI suve-
olümpiamängudel Rio de Janei-
ros olid meie kõigi sportlaste 
sooritused, kellest 19 särasid 
saavutatud kõrgete kohtadega 
esitosinas, ja kõike kroonis Ees-
ti sõudepaatkonna võidetud 
pronksmedal,” ütles EOK presi-
dent Urmas Sõõrumaa. “Eesti 
sai korraga juurde neli olümpia-
sangarit, kelle sihikindlus, tah-
tejõud ja koostööoskus saavad 
olema pikkadeks aastateks meie 
noortele ja olümpiale pürgiva-
tele sportlastele eeskujuks ning 
inspiratsiooni allikaks. Loodan 
väga, et selle paatkonna tee-
kond ei ole veel oma kulminat-
sioonini jõudnud ja meie olüm-
piasangareid innustavad juba 
uued sihid ja veel saavutamata 
võidud.”

Sõõrumaa õnnitles nii 
paarisaerulise neljapaadi liik-
meid, treener Killingut, tiimi 
taustajõude, toetajaid kui kõiki 
teisi, kelle panus aitas võita 
olümpiamängudel pronksmeda-
li. “Suur-suur tänu teile!” ütles 
EOK president. (PP)
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Sirle Ma
 

Tarkusepäeval Pärnu Postimehes 
avaldatud vastsete koolijütside ni-
mekiri jäi tänavu tavatult lühike-
seks, sest Pärnu linnavalitsus ei ja-
ganud isikuandmete kaitsele viida-
tes kooliuusikute nimesid, ometi 
tunnistab andmekaitseinspektsioon 
leebematki lahendust.

Abilinnapea Jane Metsa selgitu-
se kohaselt soovis linn seadusest 
kinni pidada, kuid on valmis teemat 
arutama ja 1. klassi astujate nime-
de ajalehes avaldamise traditsiooni 
jätkama, kui inimesed seda soovi-
vad ja lapsevanemad on nõus.

Paljudele vanematele, vanava-
nematele ja lehetoimetusele üllatu-
sena tulnud äraütlemise põhjuseks 
tõid linnavalitsuse ametnikud and-
mekaitseinspektsiooni juhise, mis ei 
keela kooliõpilaste nimede lehes 
trükkimist, kuid vajalik on ema või 
isa nõusolek.

Kuna tänavu määras Pärnus 
lapsele kodulähedase kooli arvuti-
programm Arno ja vanem sai süs-
teemi ID-kaardiga sisse logides tu-
lemuse teada, ei tekkinud enam va-

imede          
peitmine                   
pani juhist 
muutma

Täpsustame juhendit selles 
osas, et igal koolil on õigus keh-
testada oma kord. Kui on olnud 
hea tava, et nimekirjad avalikus-
tatakse, võib seda jätkata.

jadust riputada nimekirju linnava-
litsuse veebilehele. Seetõttu vane-
ma nõusolekut lapse nime avalda-
miseks sel kevadel ei küsitud.

Andmekaitseinspektsioon on aga 
päri ka leebema lahendusega, mille 
kohaselt igalt lapsevanemalt nõusole-
kut küsida pole vaja, kui nimede 
avaldamise reegel kooli kodukorda 
kirjutada. Siis annavad endast mär-
ku üksnes need, kes lapse nime aval-
damist ei soovi. “Kui reegel on kodu-
korras kehtestatud, peavad lapseva-
nemad sellest teadlikud olema,” too-
nitas andmekaitseinspektsiooni ava-
like suhete nõunik Maire Iro.

Pärnu juhtum pani nõuniku väi-
tel koguni täiendama 2008. aastast 
pärit õpilaste ja vilistlaste nimekir-

jade avaldamise juhendit. Eilse sei-
suga oli see andmekaitseinspekt-
siooni veebilehelt maha võetud. 
“Täpsustame juhendit selles osas, et 
igal koolil on õigus kehtestada oma 
kord. Kui on olnud hea tava, et ni-
mekirjad avalikustatakse, võib seda 
jätkata, aga tuleb arvestada üksik-
juhtumitega. Kui mõni lapsevanem 
ei soovi nime avaldamist, tuleb sel-
lega arvestada,” selgitas ta.

Vanema voli lapse nime avalda-
misest keelduda tuleneb iga inimese 
õigusest määrata enda või oma lap-
se privaatsuse tase ja otsustada, mil-
liste andmete avaldamist ta soovib.

Madala profiili hoidmise taga 
võivad olla keerulised peresuhted. 
Otsimootor Google teeb andmete 
leidmise väga lihtsaks ja ohtu võib 
sattuda lapse turvalisus. Pärnu lin-
navalitsuse haridus- ja kultuuriosa-
konna juhataja Andrus Haugas nen-
tis, et laste nimede avaldamine 
muutus traditsiooniks varasemas 
ühiskonnas, kus probleeme oli vä-
hem.

Pärnu Postimehega ühendust 
võtnud lapsevanem juhtis tähelepa-
nu veel ühele tõsiasjale. Nimekirja-

dest oleks hästi näha, kui palju pää-
ses ihaldatud kesklinna koolidesse 
näiteks Papsaare ja Sauga lapsi.

Abilinnapea Jane Mets möönis, 
et mõnel juhul võib tegelik põhjus, 
miks vanem soovib lapse kooli en-
da teada hoida, olla fiktiivse sisse-
kirjutusega hangitud koolikoht.

Mis tahes ajendil lapsevanem ni-
me avaldamisest keeldub, on tal sel-
leks õigus ja ta ei pea oma otsust 
põhjendama.

Fakt on ka see, et koolilast päris 
ära peita on raske, sest laste nime-
sid avaldatakse seoses kõikvõimali-
ke konkursside ja sporditulemuste-
ga ja need jõuavad internetti. Va-
rem Pärnu Postimehega rääkinud 
andmekaitseinspektsiooni vanem-
inspektori Kadri Levandi ütlust 
mööda tuntakse näiteks sportlaste 
vastu põhjendatult avalikku huvi ja 
sel puhul ei pruugi nõusolekupõhi-
ne lähenemine kõne alla tulla.

Lihtne katse näitab, et lapse kool 
ja klass on internetis kergesti tuvas-
tatavad kas või e-õppekeskkonna 
Miksike pranglimisvõistluse tule-
muste alusel. Andmed võib leida 
Pärnumaa sadade koolilaste kohta.

SAKRAALESEMED 
JUTUSTAVAD PÕNE
VAID LUGUSID Lk 10–11 
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Öised ivulised
Loodusmajas näeb 300     
ööliblika liiki. Tutvustame 
neist põnevamaid. 

Mädara küla
Mädara külateatrist ja näite-
mängu tegijatest pajatavad 
meie 89. külalood. Lk 15Lk 12–13

M
ai

lii
s 

O
lli

no

Loe lk 6–8 

Urve           
Pappa: 

Ars  töö on                           
omamoodi 

kunst

Päeval -5°
Öösel -4°

Täna on vahelduva pilvisuse-
ga ilm. Puhub muutliku suu-
naga tuul 1–7 m/s. Külma on 
2–7 kraadi.

ILM TÄNA

7 m/s

Hääletusest    
osavõtt on loid 
Eile alanud Pärnu linna ja 
Are, Audru, Paikuse ja Tõs-
tamaa valla Suur-Pärnuks 
ühinemise rahvaküsitlusel 
polnud küsitluspunktides 
hääletuskastide ümber tung-
lemist märgata.

Pärnu keskraamatukogus 
oli pool tundi pärast küsitlus-
punkti avamist käinud hääle-
tamas üks inimene.

Audru vallaski ei sagi-
nud rahvas eile hommikul 
hääletuskastide ümber. Aud-
ru vallasekretäri Katri Pruu-
li sõnade järgi oli varaseks 
pärastlõunaks oma arvamu-
se öelnud 52 inimest. Tõsta-
maa vallas oli kella 13ks kü-
sitluspunkti külastanud um-
bes 30 inimest.

Homme saab sedeliga 
hääletada 9–17 Are huvi-
keskuses ja Tõstamaa rah-
vamajas, 10–18 Audru val-
lamajas ja 10–19 Paikuse 
vallamajas ja Pärnu Rääma 
põhikoolis. (PP)

Publikut üllatasid  
Jalmar ja Sandra 
Vabarna
Üleeile õhtul kultuuriklubis 
Tempel toimunud heatege-
vuskontserdiga kogus Pärnu 
Ülejõe põhikool ühe uue ki-
tarri jagu raha. Piletiraha 
kontserdil ei küsitud, küll 
aga sai üritusel kooli kitarri-
õpilaste heaks annetada.

Kontserdil astusid üles 
mitmed tuntud muusikud. 
Näiteks folkmuusik Villu 
Talsi Curly Stringsist, kitar-
rist ja kitarriõpetaja Marek 
Talts, muusik Andre Maaker 
ja paljud teised.

Eriti suure üllatuse val-
mistasid kuulajatele samal 
õhtul varem Sütevaka       
humanitaargümnaasiumis 
kontserdi andnud folkmuu-
sikud Jalmar Vabarna ja te-
ma värske kaasa, torupilli-
mängija Sandra Vabarna, 
koosseisust Trad Attack!.  
Annetused on oodatud MTÜ 
Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi 
toetajate arveldusarvele 
EE731010220077104013. 
(PP)

1. Kogu kujundus
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LAENU,KUI
VAJAD

SIIS VALI
ARUKALT!

Enne otsuse tegemist tutvu meie laenutingimustega kodulehel, 
helista või tule ise kohale. Laenunõustamine tasuta.

Laenukontor aastast 1994 Rohu 5, Kuressaare, saarekalur@sarma.ee, tel 45 33 651, www.saarekalur.ee

Näiteks 
laenates 
1000 € 
3 aastaks 
intressiga 23% 
laenujäägilt 
aastas on
kuumakse 
38,71 €, krediidi 
kulukuse 
aastamäär 
27,93%, krediidi 
kogusumma 
1418,56 € 
ja tagasi-
maksete 
summa 
1393,56 €

“Sellist asja, kus nakkus on 
jõudnud farmi ilma et seda oleks 
enne metsas avastatud, ei ole 
Eestis enne juhtunud,” osutab 
maaülikooli veterinaarepidemio-
loogia professor Arvo Viltrop, et 
Sakla farmi seakatkujuhtum on 
Eesti oludes ainulaadne.

Raido Kahm, Ain Lember, 
Kertu Kalmus,
uudis@saartehaal.ee

Teadlase sõnul on Sakla seafarmi juh-
tumile selgituse otsimine teadlastele 
väljakutse. Viltropi sõnul pakuvad 
teadlased antud juhtumi puhul pärast 
loomakasvataja ja loomaarsti  küsitle-
mist ning kohavaatlust kindlasti välja 
mingisuguse järelduse, aga seda hü-
poteesi tasemel. “Pakume välja kõige 
tõenäosema hüpoteesi,” sõnas ta.

Valjala Seakasvatuse OÜ juht Raul 
Maripuu usub, et katk jõudis Sakla far-
mi kellegi tahtliku teo tagajärjel.

“See pidi olema inimfaktor, taht-
lik,” nentis Maripuu Maalehe veebile. 
“Muud võimalust ei saa olla, farm on 
üleni kinnine, võõrad inimesed sees 
ei käi. Katk hakkas sealt pihta, kus sead 

olid kõige kauem sees olnud, nad pole 
transpordi ega millegi muuga kokku 
puutunud,” selgitas ta. Maripuu välis-
tas võimaluse, et katkupisik jõudis far-
mi söödaga.

Sabotaaži ei saa välistada

Raul Maripuu arvamust kommentee-
rides ütles Arvo Viltrop, et sabotaaži 
ei saa välistada, ehkki see on ülimalt 
teoreetiline. “Me kontrollime seda, 
aga see on meie hüpoteeside reas 
viimane,” lausus teadlane. Viltro-
pi sõnul pole ükski farm kaitstud 
vääramatu jõu eest halbade asjaolu-
de kokkulangemisel. “Vääramatu 
jõud tähendab seda, et ühtegi far-
mi ei saa sajaprotsendiliselt vii-
rusekindlaks muuta,” selgitas 
Viltrop, kel eile pärastlõunal 
polnud Sakla juhtumi kohta väl-
ja pakkuda ühtki head hüpotee-
si. 

Saaremaa veterinaarkesku-
se juhi Toivo Jürissoni (fotol) sõ-
nul on seni kõikidel juhtudel 
selgeks tehtud, mis on sigade 
Aafrika katku puhangu farmi-
des põhjustanud. “Peamine 
põhjus on olnud inimene ja 

siis sööt,” lausus ta. Inimene võib kat-
ku farmi tuua oma riiete, jalatsite või 
ka näiteks kätega, kui ei järgita elemen-
taarseid bioohutusnõudeid. Näiteks tu-
leb seafarmi sisenedes pesta käsi, va-
hetada riided ja ka jalanõud, kui nen-
dega on metsas käidud. Söödaga võib 
katk farmi tulla siis, kui see läheb otse 
põllult sigadele ette. 

Eile lõuna ajal toimusid Saklas et-
tevalmistused katku likvideerimi-

seks. Sigala ümbrus varustati 
siltidega, mis annavad teada 
taudiohust ja sissesõidukee-
lust. Seoses Aafrika seakat-

ku diagnoosimisega Sak-
la farmis kehtestas 

maavalitsus taudi-
punktis karantiini, 

ohustatud tsoo-
niks nimetati 

ring 3 km raa-
diuses ümber 
farmi ja järele-
valvetsoon 10 

km raadiuses 
(vt kaarti lk 2). 

OÜ-le Valjala 
Seakasvatus kuulu-

va Sakla seafarmi va-
hetus ümbruses on ka 

viljapõllud. Jürissoni sõnul viljakasva-
tajaid sigade Aafrika katku puhkemi-
ne ei mõjuta. Loomseid jäätmeid Ki-
helkonna valda Varkja külla matma ei 
hakata, kuna AS Vireen suudab lõpnud 
sead oma loomsete jäätmete käitlemi-
se tehases hävitada. “Kõikidest looma-
dest, keda me hukkame ja töötleme te-
hases, saame toodangu. Aga kui me põ-
letame nad seapõletis, on see ainult 
kulu,” selgitas AS-i Vireen juht Tarmo 
Terav.

Hukatakse neli päeva

Veretu hukkamine gaasi abil toimub 
Saklas kohapeal. Hukkamiseks aetak-
se sead spetsiaalsesse autosse ja 20 mi-
nuti pärast on nad surnud. Toivo Jüris-
soni sõnul kulub 2700 sea hukkamiseks 
neli päeva, misjärel hakatakse farmi pe-
sema ja desin� tseerima. Seejärel tuleb 
n-ö vaheaeg, millele järgneb lõplik pesu 
ja desin� tseerimine. “Siis läheb sigala 
tükiks ajaks kinni,” lisas Jürisson. 

Seakorjused viiakse üle mere Väi-
ke-Maarjasse loomsete jäätmete käit-
lemise tehasesse, transportimiseks ku-
lub neli päeva ja üheksa-kümme lae-
vareisi. OÜ Väinamere Liinid teenin-
dusjuht Anu Hiiuväin sõnas, et veda-

ja kinnitusel on spetsiaalveokid igati 
lekkekindlad. 

“Vedaja jaoks on tegemist tavapä-
rase haagisega veokiga ja planeerita-
vad päevased veomahud on laevade 
veovõimekust ja graa� ku tihedust ar-
vestades väga väikesed. Veosed suu-
natakse avatud autotekiga parvlaeva 
Hiiumaa reisidele,” selgitas Hiiuväin.

Toivo Jürisson ütles, et kohaliku ve-
terinaarkeskuse töökoormus on suu-
renenud ja suureneb lähemate päeva-
de jooksul kindlasti veelgi. “See võtab 
pikka aega, kuni saab öelda, et kogu 
katk on likvideeritud,” tõdes Jürisson. 

Omanik võib samades ruumides 
siiski ka tulevikus sigu kasvatada, kui 
tal selleks soovi on. Jürisson märkis 
aga, et senine praktika Eestis on näi-
danud, et suurem osa ei hakka enam 
seakasvatusega tegelema. “See oleneb 
seapidaja majanduslikust seisukor-
rast,” lausus ta. 

Mingisuguseid uusi nõudeid kat-
kupuhang Saklas teistele Saaremaa si-
galatele kaasa ei too. Nimelt olid ran-
ged bioohutusmeetmed kehtestatud 
kõikidele sigalatele juba varem. Toivo 
Jürissoni sõnul on meetmete järgimist 
ka kontrollitud ja Saaremaa suurtes 
seafarmides on nendest kinni peetud.

SUUR KÜSIMUS: 
kuidas seakatk Saklasse sai?
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“Inimesed elavnevad ja 
palju lubadusi on õhus – 
täpselt nagu looduseski.”

ANLI ALLIKSOON-JUURSALU,
Kinlux Vara maakler II kvar-
talist kinnisvaraturul.  Lk 4
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“Seisund on vahemikus 
halb kuni kriitiline.”

AIVAR SÕRM, 
AS-i Kuressaare Vee-

värk juhatuse liige. 
Lk 2

www.aquapark.ee

Randvere tee 11,
Viimsi 

Harju maakond
Tel  666 7045

Veeda lustakas koolivaheaeg Eesti suurimas veekeskusesAtlantis H2O

Saaremaa lihatööstus
teeb Tallinnas “Pulli”
Tallinnas Rotermanni kvartalis on 
juba mõnda aega ehtinud ühte 
mere poole vaatavat hoonet 
suurte tähtedega silt “PULL”. 
Peagi avab seal uksed liharesto-
ran, kus road valmivad ka Saare-
maalt pärit lihast. Samas tegut-
seb seal sellest nädalast Saare-
maa lihatööstuse lihapood.

Kertu Kalmus
kertu.kalmus@saartehaal.ee

 Kõiki ruume rendib küll Saaremaa li-
hatööstus (SLT), kuid restoraniruumid 

on SLT omakorda edasi rentinud Pull 
OÜ-le, mille eesotsas on Eesti parim 
grillmeister Enn Tobreluts. Enn koos 
äripartnerite Hanno Kuuli ja Andres 
Tuulega on restorani Pull omanikud.

Butchery, mis eesti keeli tähendab-
ki lihapoodi, on seevastu puhtalt SLT 
jagu. “Lihapood ja restoran teevad head 
koostööd iga päev, oleme head naabrid 
ja restoran kasutab loomulikult ka meie 
liha,” kinnitas SLT juhatuse esimees 
Kristjan Leedo. “Meie nägemuse järgi 
peavad iga asjaga tegelema oma ala pa-
rimad. Nii ka Pullis ja Butchery’s.”

Lihakraam on poes enamjaolt Saa-
remaalt pärit. “Saaremaine hästi kas-

vatatud sealiha, saaremaine lihaveise 
liha nii märg- kui ka kuivlaagerdatud 
kujul ning meie parim lihakraam, mis 
on toodetud saarlaste endi poolt Saa-
remaal,” loetles Leedo, kelle sõnul on 
nad üllatusena valmistanud ka mõned 
ekstratooted, mida müüakse ainult 
Butchery’s.

Ühtlasi on lihapoes valik tooteid, 
mis on toodud merereisidelt Itaaliast – 
vinnutatud singid ja erilised toorsalaa-
mid. Lisaks on sealt võimalik osta seb-
ra-, krokodilli-, metsjänese-, känguru-
liha ning metstuvi- ja tedreliha. “Ku-
niks Saaremaal sebrasid, känguruid ja 
krokodille kasvatama ei hakata, pea-

me need erilihad sisse tooma,” naljatas 
Leedo. Kristjan Leedo märkis, et lisaks 
kvaliteetsele lihale ja grillile pakub ko-
he-kohe avatav restoran Pull eelkõige 
tasakaalustatud toitumisvõimalust, kus 
on tähtsal kohal ka värsked salatid, 
mahlad ja naturaalsed smuutid.

SLT müüb praegu igas kuus 150 ton-
ni jahutatud liha. Lihamüügi kogemus 
on küll pikaajaline, aga jaekettides peab 
sortimendi paika panema optimaalselt. 
“Seepärast tahtsimegi teha lihapoe, kus 
oleks suurim valik erinevaid lihasid ja 
eriti kõrge kvaliteet,” põhjendas Leedo 
poe avamist.

Jätkub lk 4

PULL JA BUTCHERY: Kristjan Leedo ja Enn Tobreluts ootavad rahvast Rotermanni kvartalisse lihapoodi ja peagi ka restorani. 3X EGON LIGI

Valssi tuleb 
laste turvakodu

Lääne-Saare vald kavatseb 
järgmisest aastast hakata 
hooldekodus Saaremaa Valss 
pakkuma lastele turvakodu-
teenust.

Kuna kohalikele omavalit-
sustele on seadusega pandud 
kohustus tagada laste turva-
koduteenuse pakkumine, ot-
sustas Lääne-Saare vallavalit-
sus kavandada teenuse osuta-
mist koostöös Saaremaa oma-
valitsuste liidu (SOL) ja Kures-
saare linnavalitsusega. 

Sotsiaalosakonna ettepa-
nekul saab turvakoduteenust 
osutada valla hooldekodu 
Saaremaa Valss vabades ruu-
mides.

Abivallavanem Villi Pihli 
sõnul on Valsis ootevalmis 
kolm ruumi. 

SOL-i tegevdirektor Veiko 
Viil ütles, et omavalitsused on 
laste turvakoduteenuse osu-
tamiseks otsinud ühiseid la-
hendusi. Praeguseks on asi 
tema sõnul nii kaugel, et ette-
valmistav töö käib, tahe on 
olemas, Lääne-Saare vallal on 
ruumid olemas ja mingitest 
rahasummadest on ka räägi-
tud. 

Viil märkis, et omavalit-
susliit aitaks partnerina val-
lal katta varjupaiga ülalpida-
misega seotud püsikulusid. 
“Arusaadavalt ei ole seal vaja 
inimesi 24/7 tööl hoida, kuid 
vajadusel saab neid kohe ra-
kendada ja lapsed ära paigu-
tada,” selgitas ta.

“Lääne-Saare vallavalitsus 
on linnavalitsust teenuse ka-
vandamisest teavitanud, kuid  
linnavalitsus pole seisukohta 
veel kujundanud,” ütles linna-
valitsuse pressiesindaja Kris-
tiina Maripuu. “Praegu pa-
kub seda teenust kogu maa-
konna lastele linnale kuulu-
vas sotsiaalmajas Pikk 2a 
MTÜ Kristlik Diakoonia-
punkt, kellega kehtib leping 
detsembri lõpuni.”  

Monika Puutsa, 
Mehis Tulk

SAARTEHAAL.EE
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KEDA PUUDUTAB 
VARVASTEL 

TANTSUKUNST?
HEILI EINASTO JA EVELIN LAGLE

OTSIVAD BALLETILE KOHTA MEIE AJAS JA RUUMIS

AIVAR PAU KOGU TÕDE IDUFIRMADEST
JELENA SKULSKAJA ARITMEETIKA JA POLIITIKA
REIN VEIDEMANN JAKOB HURDA EVANGEELIUM

KROONPRESSI SÜND KATKEND MART KADASTIKU RAAMATUST
PEETER LANGOVITS VABADUSE LAUL

MADIS KOLK NALJA ARMASTAV SUVETEATER
EESTI KULTUURI TÄHEATLAS REGILAULU ILMUTAMINE

MARGUS HAAV MURAKAMI MINEVIKUPAINE
SILVIA URGAS OODATUD FRANK OCEAN

UUNO PROSTAMOOL EUROOPA TOETAB SIIM KALLAST

23. aprill 2016 
nr 382

30 AASTAT KATASTROOFIST

TŠORNOBÕL: 
KIBEDAD 

MÄLESTUSED, 
VARJATUD VALU

JANUSZ PETERS SHAKESPEARE’I SUURUS
URVE ESLAS 400 AASTAT TÕEOTSINGUID

TÕNIS KAHU STAAR NIMEGA KOBE BRYANT
JELENA SKULSKAJA ARSTID EI TEA MIDAGI?!
RAIVO MÄND JUMALA OLEMASOLU MÕTE

PEETER LANGOVITS VÕÕRVÄGEDE LAHKUMINE JÕHVIST
MARGUS HAAV KÜÜNIKUD MUSTAS
IMBI PAJU TASKA MINOORSUS JA ILU

JUURIKAS EVELIN ILVES PRESIDENDIKS!

Süüria õudustel ei tule lõppu | Kaur Kender elab kui Kafka romaanis | Harku vangla suletakse
Eesti turismifi rma korraldab reise põgenikeriiki Eritreasse

TelekavaLehe vahel Ttasuta!Reede, 5. veebruar 2016 | 1,00 € (Soomes 2,10 €) | ohtuleht.ee

Läksin üleni kollaseks.
HAIGLAS TEADVUSELE 
TULLES OLI MULLE 
UUS MAKS SIIRATUD!

TEET MALSROOS

farmi.ee

UUS TOODE!Aumärgi saanud 
TANEL PADAR: 
see pole 
bändi, vaid 
minu isiklik 
töövõit!

LEONHARD LAPIN: 
oleks saanud, oleksin 

ENSVst põgenenud!
ALAR TRUU

Cathy maks lakkas päevapealt töötamast.
Rootsi doonor päästis noore naise elu

LÕUNA-TÜRGI
KEMER, PAMUKKALE JA ANTALYA !

HULLUMEELSED HINNAD! VIIMASED KOHAD!

Eesti

Lend Tallinnast Antalyasse ja tagasi turistiklassis
Broneerimistasu on hinna sees
Transfeerid ja ekskursioonid
vastavalt programmile moodsas kliimaseadmega bussis
Antalyas Karpuzkaldirani kose külastus tasuta!
7 ööbimist tippklassi hotellides (kohalik kategooria)

6 ööbimist näiteks 5-tärnihotellis Mirada del Mar 
(Kemer) kaheinimesetoas

 1 ööbimine näiteks 4-tärnihotellis Thermalhotel Richmond 
(Pamukkale) kaheinimesetoas

7x Hommikusöök buffet lauas! 
Tervituskokteil saabumisel
  Reisisaatja teenused - Oma nõu ja jõuga aitab Teid meie 
meeldiv eesti keelt kõnelev reisijuht kohaliku giidiga.
Reisikorraldaja maksejõuetuse kindlustus vastavalt 
turismiseadusele

Kõik see on juba hinna sees:

Reisikuupäevad Tavahind SOODUSTUS Teie erihind

10.02 – 17.02.2016 608 € kuni

79%

129 €

17.02 – 24.02.2016 628 € 149 €

24.02 – 02.03.2016 658 € 179 €

8 päeva
 129 €
Tavahind 608 €

 4- ja 5-tärnihotellid,
hommikusöök!

Infotelefon: 61 60 111
Broneerimiskood:

15 aastat Euroopas!

Üksikasjaliku reisiprogrammi kirjelduse 
ja lisateenuste võimalused leiate kodulehelt

 www.nikal-travel.ee

EE 16 OHT 109

ERAKOGU

President lubab välistudengeid Eesti rassistide eest kaitsta | Käekirjarevolutsioon tulekul? 
MOOD: kuketeksad! | Kas on raske olla vanaema? | Hea selfi  saladus | Õpime suppi keetma

SUVEKS SALEDAKS: kuidas rasvast toitu süües kaalu kaotada?

ARVUTIMÄNGUD 
– meelelahutuse 
ainus tulevik?

IGOR MANG ENNUSTAB
edu Jüri Pootsmannile 
ja armuõnne Evelinile

TEET MALSROOS

STANISLAV MOŠKOV

MATTIAS TAMMET

See pidi olema 
volbriöö 
müstiline 
maskiball täis 
kirge ja alasti 
naudinguid.
AGA TEGELIKULT?

VIDA PRESS

PIRET KALDA: 
minu ema on tõeline 

kangelasema. Temata 
oleksin pidanud teatrist 

üldse ära tulema!
Laupäev, 7. mai 2016 | 1,30 € (Soomes 2,10 €) | ohtuleht.ee

Salajane

sissevaade Eesti 

koorekihi suurele 

seksipeole 

Tauno Kangro 

villas
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Pronksauhind
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22. oktoobril ilmunud lugu „Jüri 
Arrak: seksuaaltehnikat võivad kõik 
õppida, aga tähtis on leida sobiva 
energiaga partner“

Pronksauhind
Õhtuleht
6. aprillil ilmunud 
lugu„Eesti 
tippsportlaste 
vigastused: 
praeguste ja 
endiste ässade 
tagasilöögid“

Kolmapäev, 6. aprill 2016
18

Meistrite liiga

SPORT

Sportlaste vigastused pealaest jalatallani
 1  Pea
Näiteks pea- või ajupõrutus, ninaluumurd. Eelkõige iseloomulikud poksile, Tai 
poksile, karatele, kukkumise tagajärjel paljudel teistelgi aladel.

2  Süda
Südamelihasepõletik ja rütmihäired. Valdavalt tekivad probleemid 
ületreeningu korral. Eelkõige vastupidavusalade – jooksmine, suu-
satamine, rattasõit ja triatlon – teema.

3  Õlg
Piirkond, mida sportlased tihti vigastavad. Sageli on seotud 
kontaktalade ja ujujatega, aga ka kergejõustiklaste, laske-
suusatajate, korv-, võrk- ja käsipallurite ning mitme teise 
ala esindajatega.

4  Küünarliiges
See piirkond kipub streikima odaviskajatel ja võrkpallu-
ritel, aga ka tennisemängijatel ja vehklejatel.

5  Ranne 
Randmevigastus kimbutab võrk- ja korvpallureid, 
aga ka tõstjaid, heitjaid ja tõukajaid ning tenni-
semängijaid.

6  Selg 
Treenides ja võisteldes langeb seljale suur 
koormus, sestap on selle piirkonna vigastu-
sed spordis väga sagedased. Mõjuvad ka pi-
kad lennureisid ja kehv voodi.

7  Reied 
Kiirjooksjatel esineb nii-öelda tagakülje 
äratõmbamist ja lihasevenitusi, aga sama 
häda esineb teistelgi aladel, näiteks palli-
mängudes, kus tehakse äkilisi liigutusi ja 
spurte. Tihti kimbutab sportlasi ka reie lähen-
dajalihase vigastus.

8  Põlved 
Kuulub koos seljavigastusega sageli esi-
nevate traumade hulka. See puudutab 
peaaegu kõigi spordialade esindajaid.

9  Säär 
Luuümbrisepõletik on vigastus, 
mis tekib suurest koormusest 
ja erineval pinnasel tree-
nimisest, näiteks ülemi-
nek pehmelt pinnaselt 
kõvale. See kimbutab ker-
gejõustiklasi, kuid on tuttav 
teistegi alade tegijatele. Rohkem 
esineb noortel sportlastel. Peale-
kauba veel säärelihase probleemid.

10  Kannakõõlus 
Enamasti kergejõustiklaste vigas-
tus, kuid esineb ka teiste alade 
tegijatel, näiteks tennisemängi-
jatel, korv-, jalg- ja käsipalluritel. 
Ilmselt üks raskemini ravitavaid 
vigastusi.

11  Hüppeliiges 
Kõige sagedasem on hüppeliige-
se väliskülje sidemete venitus 
või rebend. Seda esineb palju-
de spordialade harrastajatel.

12  Tald 
Üks hullemaid selle piir-
konna vigastusi on plan-
taarfastsiit, mis on talla all 
oleva sidekirme põletik. 
Tekib ülekoormuse ja kor-
duvate väikeste traumade 
tõttu. Tavaliselt seotud sää-
relihase jäikusega 
või tallaaluste 
lihaste nõr-
kusega.

EESTI TIPPSPO
praeguste ja 

�DEIVIL TSERP
�HENRY RULL

sport@ohtuleht.ee

Pahatihti arvatakse, et 
tippsport on inimeste 
sandistamine. Meedia va-
hendusel jõuavad avalik-
kuseni karmid lood, mis 
aitavad müüti levitada. 
Ent heade tulemuste saa-
vutamiseks peab palju 
treenima ja piire kompa-
ma. Sestap satuvad ka 
Eesti ässad lõikuslauale ja 
ravivad vigastusi. Õhtu-
leht uuris meie praegus-
telt ja endistelt tippudelt, 
millised traumad neid on 
vaevanud ning kas olu-
kord on ikka nii hull, nagu 
kiibitsejad usuvad.
Tegelikkust peegeldab kahel 
puusalõikusel käinud Eesti 
kümnevõistluse eksrekordime-
he Tõnu Kaukise mõttekäik: 
«Kui ma haiglas viibisin, siis oli 
puusa- ja põlveoperatsioonil 
kõige rohkem neid inimesi, kel-
lel ei ole spordiga kokkupuudet 
olnudki.»

Karjääri vältel polnud Kau-
kisel ühtegi operatsiooni ega li-
haserebestust. Äsja 60aastaseks 
saanud tallinlane usub, et vigas-
tusi õnnestus vältida tänu legen-
daarse treeneri Aleksander Tši-
kini nutikale ettevalmistusele. 
«Harjutasime küllalt palju maas-
tikul, see tuli kasuks.»

Puusaprobleemide puhul ei 
välista Kaukis geneetilist soo-
dumust. «Mu emal vahetati põl-
veliiges ära,» märgib ta.

Kaukisele risti vastupidine 
näide on tema ametivend And-
rei Nazarov, kellel oli sportlase-
na kaheksa põlveoperatsiooni. 
«Mul tekkis üks tõsine põlvevi-
gastus, millest algasid teised 
traumad,» lausub Eesti eksre-
kordimees. «Kiirustasin liiga va-
ra uuesti võistlema. Pidanuks 
mõne hooaja vahele jätma ja end 
terveks ravima, aga see on ta-
gantjärele tarkus. Pärast kahek-
sandat põlvelõikust hüppasin 
2.13 kõrgust ja 7.40 kaugust – 
selle üle olen uhke!»

Tippspordist taandumise jä-
rel on jaanuaris 51aastaseks saa-
nud ja treenerina töötav Naza-
rov olnud terve nagu purikas.
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Haavatud City 
peab Zlatanit 
ohjeldama
Tänased jalgpalli Meistrite lii-
ga veerandfi naalid sarnane-
vad oma olemuselt eile nähtu-
tega. Üks paar (Wolfsburg – 
Real Madrid) on eeldatavalt 
ühepoolne, teine (PSG – Manc-
hester City) pigem ettearva-
matu ja tasavägine.

Nii välismaised eksperdid kui 
näiteks City prantslasest pool-
kaitsja Samir Nasri laovad kahe 
rikkurklubi vastasseisus favorii-
dikoorma PSG õlgadele. Iseene-
sest pole ses midagi ebaloogi-
list. Esimest korda ajaloos Vana 
Maailma tugevaima klubisarja 
kaheksa sekka murdnud Cityl 
puudub euroväljakutel hädava-
jalik kogemus, mida rõhutas ka 
Nasri. PSG seevastu mängib juba 
neljandat hooaega järjest vee-
randfi naalis.

Samuti ei tasu alahinnata tõi-
ka, et PSG kindlustas Prantsus-
maa meistritiitli ligi kuu aja 
eest, mistap saavad nad rahu-
meeli Meistrite liigale keskendu-
da. Manchesteri sinine klubi 
peab aga kodumaal kõvasti vae-
va nägema, et hooaeg esinelikus 
(ehk Meistrite liigasse viival ko-
hal) lõpetada.

Haavatud tagalaga City (trau-
maga jääb kindlasti eemale 
keskkaitsja Vincent Kompany, 
kaheldav on ka väravavaht Joe 
Harti ning keskpoolkaitsja Yaya 
Toure valmisolek) suurim hirm 
on kahtlemata Zlatan Ibrahi-
movic (pildil). Rootslane on tä-
navu kõmmutanud Prantsus-
maal 30 ja Meistrite liigas neli 
väravat.

PSG poolkaitsja Thiago Motta 
sõnas, et tänane mäng ei ole Ib-
ra versus City, vaid PSG versus
City. «Võib-olla ta lööb täna või-
duvärava, aga see pole tähtis. 
Oluline on, et võidame. Kui Zla-
tan asetab endale kohustuse 
kohtumine ise ära otsustada, siis 
see ei lõpe hästi,» arvab Motta.

City peatreener Manuel Pel-
legrini tõrjus Zlatanit ohjeldama 
asuva keskkaitsja Eliaquim Man-
gala pihta tulistatud kriitikanoo-
li. «Ta on teinud mõnes mängus 
kohutavaid vigu, ent suuremat 
pilti vaadates võib öelda, et ta 
on väga hea mängija,» sõnas vii-
maseid kuid Manchesteris töö-
tav Pellegrini. «Statistikast näh-
tub, et võidame iga kord, kui 
Mangala on platsil.»

Laupäeval El Clasico võitnud 
Real Madrid sõidab Wolfsburgi 
peaaegu täisrivistuses. Ainsa 
põhitegijana on ravirežiimil 
keskkaitsja Raphael Varane.
MART TREIAL

Wolfsburg – Real Madrid (VSB)
PSG – Mancester City (TV6)

MÄNGUD ALGAVAD 
KELL 21.45
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TAARAMÄE: ratturitel 
põhiliselt põlvevalud
Eesti ühe parema maanteesõitja 
Rein Taaramäe (pildil) sõnul on 
ratturite tüüpvigastuseks põl-
vevalud. Katjušas profi leiba 
teeniv vändralane on isegi pi-
danud korra hooaja seetõttu 
vara lõpetama.

Põlvetraumade käes on vae-
velnud teisedki Eesti ratturid. Näi-
teks Prantsusmaa tiimis Cofi dis pe-
daalinud Kalle Kriit murdis viis aastat tagasi kodutrepil 
kukkudes põlvekedra.

Ainsa eestlasena Tour de France’i liidrisärki kandnud ja 
velotuurilt neli etapivõitu kogunud Jaan Kirsipuu hinnan-
gul on tüüpviga ületreenimine, mis võib omakorda tervise-
hädasid tekitada. 46aastane eksrattur lisab, et ka põleti-
kud näiteks põlves või kannakõõluses pole haruldased.

MÜÜRSEPP: mängudeks pandi 
süst tagumikku ja teine rindu
Seni ainsa maarjamaalasena 
maailma tugevaimas korvpalli-
liigas NBA mänginud Martin 
Müürsepp (pildil) arvab, et 
kõige sagedamini esineb sel-
ja- ja põlvevigastusi, ehkki te-
gelikult on see küllaltki indivi-
duaalne. «Minul õnnestus kui-
dagi nende traumadeta läbi saa-
da,» lisab praegune Eesti tippklubi 
BC Kalev/Cramo abitreener.

Korvpallurite põlvetraumadest rääkides ei saa üle ega 
ümber Kalev/Cramo mängijast Janar Soost. 25aastane pal-
lur on karjääri jooksul kolm korda vigastanud vasaku põlve 
ristatisidemeid.

Kui selg ja põlved Müürsepale muret ei valmistanud, siis 
1999. aastal Kreekas mängides saadud traumat hindab eks-
pallur kõige rängemaks teda tabanud vigastuseks. «See oli 
roidemõra, ühes kohtumises tuli vastane küünarnukiga täie-
ga sisse. Mängisin küll, aga treeningutel ei tohtinud mind lü-
kata ega puudutada. Käiagi oli raske, aga matšideks pandi 
üks süst tagumikku, teine rindu ja kuidagimoodi sain paar-
kümmend minutit mängitud,» selgitab Müürsepp.

ZOPP: mu suur 
vigastus oli alaseljas
Eesti parim meestennisist Jürgen 
Zopp (pildil) pakub, et pallilöö-
jate tüüptraumaks on problee-
mid alaseljaga. «Mul puudub 
küll statistika, mis näitaks kõi-
ge levinumaid vigastusi,» too-
nitab ta. «Aga mulle on jäänud 
mulje, et alaseljahädasid on pä-
ris palju ja see on üks levinu-
maid. Eks igaühel ole nii-öelda oma 
Achilleuse kand: mõnel randmed, mõnel põlved.»

Alaseljaprobleemidega on karjääri jooksul vaevelnud 
näiteks maailma teine number Andy Murray, kes käis 2013. 
aastal seetõttu ka operatsioonil. Sama tervisehäda on vae-
vanud ka Zoppi. «Kogu mu suur vigastus oligi alaseljas. 
See pole mängijatel küll alati nii tõsine kui minul. Selg 
saab mängus palju põrutada.»

2012. aastal kuulis Zopp arstidelt halba sõnumit: selg-
roolülil on väsimusmurd, mis vaevas teda ligi kaks aastat. 
Maailma edetabelis langes ta 344. positsioonile, parimal 
päeval oli olnud 71.

Kõresaarel terviseprobleeme 
nagu küllusesarvest
Pärnus mängiva nurgaründaja 
Kardo Kõresaare (pildil) sõnul 
on võrkpallurite põhitraumaks 
hüppeliigese väänamine. Pea-
miseks vigastuseks aga põlve-
hädad. «Ei teki otseselt trau-
ma, aga hüppamise, koormuse 
ja põrutuste tagajärjel on põlve-
valu võrkpallurile tavaliselt prob-
leem number üks,» selgitab Kõresaar.

Küsimusele – ega selg võrkpalluritele häda tee? – vas-
tab mängija nii: «Jah, hea tähelepanek. Selg saab palju 
vatti, sest kui näiteks kandadele maanduda, tuleb põrutus 
läbi selja. Või lähed vibusse ning ründad, see surub selg-
roolülisid pidevalt kokku ja tekib põletik.»

Kive ja kände on Kõresaare teel olnud palju. Viimase 
viie ja poole aasta jooksul on ta pidanud üle elama näiteks 
neerukivid, kõhulihaste ja seljavigastused ning hüppeliige-
se jõhkra väljaväänamise, mis pani ta lausa loobumismõt-
teid mõlgutama. Tunamullu diagnoositi võrkpalluril harva 
esinev käetromb, mis ähvardas karjäärile lõplikult kriipsu 
peale tõmmata. 

POOM: õlaliigesed tuli 
poltidega kinnitada
Legendaarne Eesti jalgpallur 
Mart Poom (pildil) usub, et 
mängijatele valmistavad enim 
probleeme hüppeliigesed, lä-
hendajalihased («Kuna on pal-
ju äkilisi spurte, suunamuutu-
si ja pidurdusi.») ja põlved.

Karjääri jooksul ka näiteks 
Inglismaa hiiu Londoni Arsenali 
ridadesse kuulunud Poom lisas, et 
küllap sõltuvad vigastused positsioonistki. Näiteks ründa-
jatel või kiiretel mängijatel võib tema arvates esineda roh-
kem lihasevenitusi.

Enda tõsiseimaks vigastuseks pakub Poom 2008. aasta 
sügisel saadud õlatraumat. Toona Watfordi esindanu tegi 
õlale liiga esiliiga kohtumises Readinguga ning pidi võtma 
ligi pooleaastase võistluspausi ja kaks korda lõikuslaual 
käima. «See mängis rolli ka otsuses karjäär lõpetada. Õla-
kõõlused ja -liigesed olid katki ning neid pidi poltidega kin-
nitama,» räägib Poom.

REHEMAA: kurguvalu on 
suusataja kutsehaigus
2013. aasta MMil seitsmendaks 
tulnud Aivar Rehemaa (pildil) 
sõnul on murdmaasuusatajate 
kutsehaigus kurguvalu.

Rehemaa ütleb, et ülemis-
te hingamisteede haigused 
hiilivad ligi viie külmakraadi-
ga. «Tekib kurguvalu ja röga, 
pärast võistlust köhid jubedalt,» 
räägib 33aastane sportlane.

Paljud suusatajad on Rehemaa kinnitusel hädas seljavi-
gastustega. «Klassikat sõites võib raks läbi käia. Karjääri 
lõpus olid tõsised probleemid Jaak Mael ja Timo Simonlat-
seril, ka mul endal on selg tunda andnud.»

Rehemaa ametivendi on sageli kimbutanud ka põlvevi-
gastused. Näiteks Andrus Veerpalu ja Algo Kärp on mitu 
korda operatsioonilaual käinud. «Teeme imitatsioone, siis 
tuleb palju üles ja alla joosta, see kulutab nii-öelda põlve-
amorti,» lausub Rehemaa.

Simonlatserit kimbutas
müstiline seljavigastus
Suusasprinter Timo Simonlatser
(pildil) nimetab oma seljavigas-
tust müstiliseks, paraku sundis 
see tagasilöök teda suurest 
spordist taanduma.

«Vigastus tuli nagu välk 
selgest taevast,» meenutab 
Simonlatser. «Tavaliselt tekivad 
traumad ülekoormusest või kuk-
kumisest. Minul oli selg kogu aeg 
hea, aga järsku käis klõps ja tagajärjed olid rängad. Sel-
ga tuli teha süste, et valu ära kaoks.»

Simonlatseri sõnul oli toona tunne, et mitukümmend 
eluaastat tuli ühekorraga turjale – algul oli isegi raske käia. 
«See juhtus olümpiahooajal, nii et dramaatikat oli palju. Kui 
ma lõpuks abi sain, oli olümpiarong juba läinud.»

Saarepuu tervise-
hädade kadalipus
Suusasprinter Anti Saarepuu (pil-
dil), kes sai 2006. aasta olümpial ka-
heksanda ja 2009. aasta MMil seits-
menda koha, võitles sageli haiguste ja 
vigastustega.

Kaks aastat läksid Saarepuul küünarlii-
gesetrauma nahka. «Süstidega sain käe lõpuks 
korda,» pajatab ta. «Terve ühe suve pidin ilma keppideta 
sõitma, asfaldil ei kannatanud üldse harjutada.»

Tagatipuks tekkis Saarepuul südameprobleem, mis sun-
dis 30aastaselt suure spordiga lõpparve tegema. «Tipp-
suusatamisega ma enam tegelda ei saanud,» lausub ta. 
«Tahtsin kvaliteetset elu edasi elada, pidin lõpetama!»

Jalgpalluritel 
sageli põrutus
Eesti jalgpallikoondise ja FC 
Flora arst Kaspar Rõivas-
sepp (pildil) lausub, et kõige 
sagedasem jalgpallureid segav 
trauma on põrutus. Üsna levinud vi-
gastus on aga reie tagakülje rebend.

«Keskmise statistika järgi saavad 25liikmelises jalgpalli-
võistkonnas pallurid meeskonna peale kokku seit-
se reie tagakülje vigastust hooaja jooksul. 
Aga see on klubiti erinev. Floras on 
meil aastas kuskil üks selline vi-
gastus 25 mängija peale,» 
ütleb Rõivassepp.

RTLASTE VIGASTUSED: 
endiste ässade tagasilöögid

Traumadest räägivad Müürsepp, Poom, Taaramäe, Kirsipuu, Zopp, 
Kõresaar, Rehemaa, Nazarov, Kaukis, Saarepuu ja Simonlatser

eie tagakülje vigastust hooaja jooksul. 
a see on klubiti erinev. Floras on
l aastas kuskil üks selline vi-
tus 25 mängija peale,»

eb Rõivassepp.
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Laupäeval Paides 0:4 kolaka 
saanud Pärnu linnamees-
kond oli eile kodupubliku ees 
kui ümbersündinud. Heast 
tulemusest Nõmme Kalju 
vastu jäi neid Premium liiga 
6. voorus lahutama vaid 
Andrei Sidorenkovi 59. minu-
ti penalti, mis tõi külalistele 
1:0 võidu.

Pärnu peatreener Marko Lelov 
tegi põhikoosseisus võrreldes 
eelmise matšiga suisa kuus van-
gerdust (neist üks sunnitud), 
kuid ei lõiganud sellega näppu. 
Pärnu mängis agressiivselt, kom-
paktselt ja sundis nõmmekaid 
tihtipeale palli hoopis tagasi lük-
kama. Üheks Kalju võidu võtme-
faktoriks kujunes lõpuks Tarmo 
Neemelo lülitumine teiseks pool-
ajaks alavormis Ats Purje asemel.

Lelov jäi rahule, et tema mees-
kond suutis viia mängu olukorda, 
kus võitja oli viimase sekundini 
lahtine. «Kui me tekitame kolm 
kahtlevat olukorda, siis üks karis-
tatakse ikka ära. Kuskil nad võlu-
vad midagi välja, see näitab Kalju 
küpsust ja tugevust,» sõnas Lelov.

Kalju särgis Premium liiga de-
büüdi teinud Belgia passiga 29aas-
tane keskkaitsja Alexandre Jansen 
Da Silva tunnustas vastast südi 
kaitsepartii eest. «Aga meil oli 
rohkem võimalusi väravaid lüüa 
kui üks, kahjuks me seda ei suut-
nud, ent peame võiduga rahul ole-
ma. See oli tabeliseisu arvestades 
tähtis võit,» sõnas Da Silva.

Enda esimese ametliku matši-
ga jäi aastate eest Belgia tippklu-
bide Club Brügge ja Liege’i Stan-
dardi hingekirja kuulunud mees 
rahule. «Pean veel natuke Eesti 
jalgpalliga kohanema, see on Bel-
giast erinev, sest siin mängitak-
se ka kunstmurul,» lisas ta.

Nõmme Kaljust tänavuseks 
hooajaks suvepealinna laenule 
siirdunud 19aastane äärekaitsja 
Martin Mägi ei salanud, et oma 
pärisklubi vastu oli märksa erili-
sem mängida kui näiteks Paide 
või Sillamäe.

«Olen terve elu Kalju särki 
kandud. Imelik oli vaadata vas-
taseid samas mustas särgis. Oma 
koduklubi vastu tahad ikka tões-
tada ja võit olnuks magus,» sõnas 
Mägi, kes on üks kuuest Pärnu 
poolprofi st.

Teistes eilsetes 6. vooru mat-
šides alistas FC Levadia koduväl-
jakul 2:0 Rakvere Tarva, Paide 
pööras Narvas sealse Transi vas-
tu 0:1 kaotusseisu 3:2 võiduks. 
Värava ja kahe resultatiivse söö-
duga hiilgas Paide vanameister 
Vjatšeslav Zahovaiko.

Premium liiga tabeliseis pä-
rast kuut vooru: 1. Infonet 14 
punkti, 2. Kalju 13, 3. Levadia 12, 
4. Tammeka 11, 5. Flora 9, 6. Pai-
de 7, 7. Sillamäe 6, 8. Trans 4, 9. 
Pärnu 3, 10. Tarvas 1.
MART TREIAL, Pärnu

Kalju pääses 
Pärnust üle 
noatera

GRUPIKALLI: Nõmme Kalju me-
hed pidid eile Pärnus kurja vaeva 
nägema, et rõõmupidu pidada.

STANISLAV MOŠKOV
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V
äike Maari armastas 
oma isa väga ja ema 
ka. Isa aga mässis 
järjest rohkem en-
nast lugudesse, mis 

viisid ta lõpuks vanglasse. Abi-
elu katkes, ema leidis uue kaas-
lase, sündis väike poolvend.

Maari ootas kogu aeg, et isa 
tuleks vanglast tagasi. Kui see 
lõpuks juhtus, soovis Maari nii 
väga nädalavahetustel talle 
külla minna. Ent sealt tulles 
oli ta alati tavatult vaikne.

Koolis aga läks käitumi-
ne järjest väljakutsuvamaks 
ja hullemaks, ehkki õppi-
misvõimelt oli Maari väga 
tugev laps. Kuid ta võis vi-
rutada möödujale täiesti 
ootamatult, reageerida 
arusaamatute vihapurse-
tega tühistele asjadele.

Koolis ei tuldud te-
maga toime, ka hari-
duslike erivajadustega 
laste koolis. Maari 
saadeti lastepsüh-
hiaatria osakonda, 
tal kahtlustati hüpe-
raktiivsust ja tähe-
lepanuhäiret.

Lastepsühhiaa-
ter Anne Daniel-
Karlseni jutule 
tuli Maari koos 
ema ja õpetaja-
ga. Täiskasva-
nud rääkisid 
seal oma lugu-
sid, et näida-
ta, kuidas 
Maari ei ole 
mi l legagi 
hakkama 
saanud.

Nega-
tiivsuse, 
toimetu-

lematuse, 
mitte hak-
kamasaamise 
voog oli neis lu-
gudes nii suur, 
et selleks, et last 
nende sõnade 
eest kaitsta, palus arst 
Maaril ruumist lahkuda.

«Kui me jäime lõpuks 
emaga kahekesi, julges ema 
usalduse kasvades rääkida, et 
kord, kui laps oli isa juurest tul-
nud, olid tal kintsu peal koni 
kustutamise jäljed,» meenutas 
Anne Daniel-Karlsen. «Selgus, 
et isa juures oli nii palju purju-
tamist ja pidutsemist, laps pidi 
käima puskari ja suitsu järel.»

Kui ema poleks juhuslikult 
neid jälgi märganud, poleks 
seksuaalselt väärkoheldud 
Maari tõenäoliselt ise kunagi 
juhtunust rääkima hakanud. 
«Lapsel on täiskasvanutele us-
kumatuna tunduv omadus ol-
la lojaalne oma vanematele, 
ükskõik mida nad teevad,» tõ-
des Daniel-Karlsen. «Ka intses-
ti sooritanud isa suhtes võib 
laps olla muretsev, hoolitsev ja 
armastav.»

Kohutav segadus

Anne Daniel-Karlsen on 
psühhiaater, kes püüab lappida 
katkiseid hingi hariduslike eri-
vajadustega (HEV) lastele mõel-
dud Tartu Herbert Masingu 
koolis, aga ka Tähtvere avatud 
naistekeskuses perevägivalla 
käes kannatavaid naisi ja nen-
de lapsi aidates.

Ta tõdes, et paljud lood, 
millega ta on seotud, keerlevad 
lahutuse käigus lapse hooldus-
õiguse jagamise ümber. Need 
vaidlused keskenduvad sellele, 
mida lapsevanem vajab, mõt-
lemata, mida selline poolitami-
ne tähendab lapsele, kes on 
tihti suure osa oma elust ela-
nud alanduse ja vaimse või 
füüsilise vägivalla sees.

Väga sageli on see poolita-
mine lapsele kohutav ning An-
ne Daniel-Karlsen on veendu-
nud, et lahutuse korral on lap-
sele vaja ühte kindlat kodu, kus 
ta saab ennast turvaliselt tun-
da, mitte kahe kodu vahel pen-
deldamist.

«Oma last, mitte vaid iseen-
nast armastavad isad mõista-
vad, et lapsel on selles kaoses, 
kus maailm läheb kildudeks, 
kus on olnud tema jaoks turva-
line pere, aga nüüd on see kat-
ki läinud, vaja ühte rahune-
mise paika, mis on tema ko-
du,» ütles Daniel-Karlsen.

Paljud lapsed, kes tava-
koolist Masingu kooli saa-
detakse, on pärit katkistest 
peredest. Anne Daniel-
Karlsen on kolleegidega 
tihti mõtisklenud, kus 
on nende laste prob-
leemide juured, ning 
jõudnud järeldusele, 
et väga suur osa nen-
de psüühilistest 

probleemidest 
või psühhiaatri-

listest 
haigustest 
on alguse saanud 
alandamisest, vägivald-
sest kogemusest või selle 
pealtnägemisest.

Lapsed kannavad alandust, 
üksindust ja hirmu aastaid en-
das, julgemata sellest kellelegi 
rääkida ja oskamata sellega ise 
toime tulla. Mõni laps elab se-
da sissepoole, mõni väljapoole.

Anne Daniel-Karlsen on se-
da meelt, et ükski laps ei taha 
niisama heast peast kedagi 
lüüa, olla agressiivne. See, et ta 
niimoodi käitub, näitab, et ta 
ei suuda olukorrale teistsugust 
lahendust leida.

Tihti on vanemad ise nii-
võrd elumuredesse mässitud, et 
nad ei märka enda kõrval last, 
tehes sellega talle väga palju 
haiget, ja peres toimuv hakkab 
peegelduma lapse käitumises.

«Mitte keegi ei saa meile nii 
palju haiget teha, kui meie va-
nemad, sest nad on meile kõi-
ge lähemal,» on Anne Daniel-
Karlsen veendunud.

Kui laps on aga kaotanud 
usalduse oma vanemate vastu, 
on kõige rängem, mis võib juh-
tuda, et ta kaotab usalduse ka 
kogu maailma vastu. Ta hakkab 
kartma ja vältima suhteid, sest 
need on niivõrd valusad. Sel-
lest võib aga kogu elu jooksul 
kasvada välja väga palju väga 
keerulisi probleeme.

Nii on paljud inimesed en-
da jaoks blokeerinud ära lapse-
põlve kohutavad mälestused. 
See on keha ja psüühika kaitse-
reaktsioon. «Mida vähem ini-
mene mäletab oma lapsepõl-
vest, seda enam tasuks uurida, 
mis seal toimus,» soovitas Anne
Daniel-Karlsen.

Kui aga käitumishäirega 
lapse puhul näha ainult tema 
halba käitumist ja üritada seda 
kuidagi muuta, on see psüh-
hiaatri sõnul lapsele omakorda 
traumeeriv, eriti kui tema ko-
dukool teda enam ei taha, sest 
ta on niivõrd võimatu ja selle-
ga ei tulda toime.

«Sest laps ju teab, kust ja 
mille pärast see kõik alguse on 
saanud, aga ta ei suuda sellest 
rääkida,» lisas ta.

Oskamatus aidata

Muidugi ei ole kõik Masin-
gu koolis käivad lapsed prob-
leemsetest peredest. Samuti on 
väga paljud lapsed, kes Masin-
gu kooli satuvad, tegelikult in-
tellektuaalselt väga andekad. 
Ent liiga paljudel pole kodu-
koolis nende käitumishäirete 

põhjuste-
ni jõutud ja 
neid pole osatud 
seal aidata.

Anne Daniel-Karlsen on 
aga seda meelt, et Masingu 
kool ei saa olla kõigi keeruliste 
lugude lahendaja. Nii võib tek-
kida kerge allaandmine lapse 
kodukohakoolis ja selle asemel, 
et nende laste lugudest õppida 
ning kompetentsust koguda, 
saadetakse nad koolist ära.

«Kui kodukohakooli sise-
mine vastuseis, hirm või eba-
kindlus on väga suur, siis sel-
lega võib abivajavale lapsele 
ja perele suurt kahju teha. 
Last ei saa aidata ilma, et ai-
taks peret,» märkis Daniel-
Karlsen koolide kohta, mis 
pole HEV-laste õpetamiseks 
valmis.

Ent selleks, et nii need 
probleemseks sildistatud 
lapsed kui nende vane-
mad suudaksid oma eluga 
toime tulla, peab jõudma 
probleemide juurteni. 
Kui neid juuri üles ei ot-
sita, on lapse suunami-
sest kodukoolist mujale 
vähe kasu.

Anne Daniel-Karl-
senile meeldib aga vä-
ga, kuidas Masingu 
kooli direktor Tiina 
Kallavus uue keeruli-
se käitumisega lapse 
saabumise peale 
rõõmsalt käsi hõõ-
rub: «Oi, võimatu 
väänik! Oi, neid ma 
armastan! Tulgu aga 
tulgu, küll me te-
mast hea välja 
meelitame!»

Et kogu tööd 
vääriliselt esile 
tuua, plaanib An-
ne Daniel-Karl-
sen koos kollee-
gidega teha et-
tepaneku lisa-
da Tiina Kal-
lavus presi-
dendi or-
denisaaja-
te nime-
kirja.

           Mis on juhtunud erikooli saadetud laste elus, kellega kodukool enam hakkama ei saa?

Katkikistud laste kogu eluks 
kummitama jäävad mälestused

K
ui pisikesel vastsün-
dinud inimesel on 
kõht täis, mähe kuiv 
ja unevajadus täide-
tud, võib ju arvata, et 

temaga rääkida ja tegelda pole-
gi otseselt vaja. Kuid just imi-
kuiga on aeg, mil piisav füüsili-
ne lähedus ja turvaline kesk-
kond võib inimese päästa ka 
kõige halvematest geneetilistest 
haigustest.

Tartu Herbert Masingu koo-
li 23. sünnipäeva puhul peetud 
konverentsil «Tabamata mure» 
esinenud tunnustatud Taani 
psühhiaater Niels Peter Rygaard 
rääkis ilmekalt, kuidas imiku ja 
vanema suhted ning ümbritsev 
keskkond võivad ära hoida või, 
vastupidi, esile kutsuda lapse 
edasises elus psühhiaatrilisi 
ning kehalisi haigusi.

Ühelt poolt mõjutab ümb-
ritsev keskkond last juba enne 
sündi. Rygaard tõi näite kuue-
kümnendate aastate Suurbri-
tanniast, kus kasvas hüppeliselt 
autistlike laste arv. Selgus, et 
selle põhjuseks oli laialt levi-
nud süütu iiveldusvastane ra-
vim, mida emad raseduse ajal 
tarbisid, ent mis kahjustas loo-
det.

Nimelt on loote 20.–24. elu-
nädalal aktiivne üks geen, mis 
loob ajukelmele kaitsva kihi, 
see toimib filtri ja jaotuskesku-
sena ajuosade vahel. Kui see fil-
ter pole välja arenenud, jõua-
vad ajju saadetud signaalid va-
ledesse kohtadesse ning see 
avaldub autismina. Kui filter on 
osaliselt rikkis, võib sündida As-
pergeri sündroomiga laps.

Elutähtis puudutus

Teisalt arenevad geenid ak-
tiivselt ka peale lapse sündi ter-
ve esimese eluaasta jooksul. Niels 
Peter Rygaard nimetas seda pe-
rioodiks, mil geenid program-
meerivad last kogu ülejäänud 
eluks.

Siis on oluline, et laps kas-
vaks turvalises keskkonnas, ei 
kogeks hirmu ega üksijäetust. 
Vanema puudutus aktiveerib ja 
hoiab koos imiku kiindumus-

süsteemi. Samuti 
areneb ema ja lapse 

hea suhte korral normaal-
selt välja lapse ajutüvi, mis re-
guleerib kogu kehategevust 
hingamisest kehatemperatuuri 
ja söögiisuni.

Füüsilise läheduseta kasva-
nud lapsel ei pruugi aga olla 
ajutüvi normaalselt arenenud, 
näiteks võib juhtuda, et ta ei os-
ka valida õueminekuks sobivat 
riietust, kuna ei saa aru, kas 
õues on soe või külm. Samuti 
võivad tal tekkida tõsised söö-
mishäired. Kuna ajutüvi toodab 
ka kasvuhormooni, võib füüsi-
lise läheduseta kasvanud lapse 
kehaline areng peetuda.

Tartu Herbert Masingu koo-
li psühhiaater Anne Daniel-Karl-
sen tõi siinkohal välja, et just 
füüsilise kontakti vähesus imi-
kueas ning isegi ema pidev 
stressiseisund raseduse ajal või-
vad olla hilisemas eas näiteks 
artriidi, diabeedi, reuma ja 
muude füüsiliste haiguste põh-
justajaks, rääkimata psühho-
loogilistest probleemidest.

«Kindlasti mõjutab lapse 
arengut juba ema kõhus olemi-
ne. Me ju teame, et helid, mida 
laps kuuleb, näiteks ema pulsi-
löögid või pärgarteri pulseeri-
mine, on seoses sellega, mida 
ema emotsionaalselt tunneb,» 
rääkis Daniel-Karlsen. «Kui ema 
süda hakkab hirmu- või ärevus-
seisundis peksma, on ka laps 
täiesti üles ehmatatud selles 
paigas, mis peaks olema kõige 
soojem ja turvalisem.»

Pidev stressis olek võtab ke-
halt jõudu ära sealt, kus seda 
hoopis rohkem vaja oleks, näi-
teks organite ja närvisüsteemi 
arengust. «Hilisemas elus võib 

kogu psühhiaat-
riliste diagnoosi-

de mitmesus aval-
duda just selle mõ-

jul, et mingil eluhet-
kel on see jõud võetud 

ära selleks, et tulla toime 
pideva stressis olekuga,» li-
sas Daniel-Karlsen.

Ta tõi näite oma pat-
siendist, kes ei mõistnud, miks 
ta läheb kohutavalt endast väl-
ja, kui kuuleb kuskil kellegi 
vaikset nutta tihkumist. Hiljem 
selgus, et enne tema sündi oli 
selles peres surnud väike õeke, 
uue lapse sündides oli ema aga 
ikka veel leinas ning käis lap-
sest eemal, kõrvaltoas nutmas. 
See arusaamatuses ja segaduses 
tekkinud ebakindlus lapses jät-
tis aga sügava jälje kogu hilise-
masse ellu.

Millisele nupule vajutada?

Esimestel eluaastatel käib 
lapse ajus tohutult aktiivne 
neuroloogiliste seoste loomine. 
Rygaard nimetab seda justkui 
jõulutulede sisselülitumiseks, 
mis toimub siis, kui vanem va-
jutab oma hoolitsusega õigele 
nupule. «Puudutage oma lapsi 
ja mängige nendega, siis lülita-
te lapse geenide jõulutuled sis-
se,» on tema soovitus kõigile 
lapsevanematele.

Hoolitsuseta seevastu lülitu-
vad välja stressimaandusnu-
pud. Näiteks rotipoegade peal 
tehtud katse näitas, et kui roti-
emadel ei lastud poegi lakkuda, 
kasvasid pojad väga ärevateks.

Rygaardi sõnul pole täna-
päeva suurimad probleemid 
mitte inimeste tervis ja vägi-
valdsus, vaid sotsiaalsete suhe-
te ebapüsivus. Ta tõi näite Taa-
ni riigi kohta, kus emad peavad 
peale lapse sündi varakult töö-
le naasma, lastel aga puuduvad 
stabiilsed suhted, kuna pidevalt 
tuleb kohaneda üha uute ini-
mestega lastehoius, lasteaias, 
koolis.

Aina katkevate suhete tõttu 
kujuneb lastel aga madal enese-
hinnang, söömishäired, nad on 
üksildased ja võivad muutuda 
iseenda suhtes agressiivseks. 
Siia kõrvale tõi Rygaard veel 
üha kasvava lahutuste statisti-
ka: kui viiekümnendatel lahu-
tati Taanis vaid neli protsenti 
abieludest, siis nüüd on see 
tõusnud juba viiekümnele prot-
sendile. Lisaks kestavad abielud 
järjest lühemat aega, nii et pal-
jud pered lähevad lõhki juba 
peale lapse sündi.

Ehkki psühhiaatrilistel diag-
noosidel on tihti geneetiline 
põhjus, ei pruugi haigus inime-
sel kunagi avalduda, kui tema 
lapsepõlv on olnud turvaline 
ning heade sotsiaalsete suhete-
ga.

Nii on Rygaardi sõnul oluli-
ne tagada lapses turvatunne, et 
kogu aeg on keegi, kes kannab 
tema eest hoolt. Ka esimesel 
päeval lasteaeda minnes on lap-

se loomulik reaktsioon nutt, 
kuna ta kardab emast eraldu-
da. Ent ta rahuneb, kui 
mõistab, et lasteaias on tur-
valine täiskasvanu, kes teda 
kogu aeg jälgib ega jäta te-
da üksi.

«End kindlana tundev 
laps läheb vanemast eema-
le mängima, maailma 
avastama,» märkis Rygaa-
rd. Ta lisas, et lapsel on ka 
õpihuvi vaid siis, kui ta 
tunneb ennast turvali-
selt. Taanis asendusko-
dudes elavate laste koh-
ta on aga märgatud, et 
36 protsenti neist ei lõ-
peta kunagi põhikooli, 
kuna neil puudub tur-
vatunne, soov maail-
ma avastada ja õppi-
da.

Kui ema on aga 
pidevalt füüsiliselt 
või mõtetes lapsest 
eemal, peab laps ise 
oma probleemidega 
hakkama saama. 
Kui ema ei näita 
tundeid välja, on 
ka lastel tihti stres-
siprobleemid, ku-
na nad ei oska 
oma tundeid väl-
jendada, kuigi vä-
ga tahaksid. Neil 
on seetõttu vähe 
sõpru ja nad või-
vad kompensat-
siooniks kiindu-
da hoopis näi-
teks arvutimän-
gudesse.

Katkised pered ja 
keerulised lapsed

• Igal aastal lahutatakse Eestis 
üle 3000 abielu, enam kui 
pooltes neis peredes kasva-
vad ka lapsed.

• Aastatel 2000–2014 lahutati 
Eestis 54 902 abielu, neist 
30 593 olid lastega pered.

• Kõige rohkem lahutatakse 
selliseid abielusid, kus peres 
kasvab üks laps. Sel ajavahe-
mikul oli lahutus 19 893 ühe-
lapselises peres.

- Eestis on 36 kooli hariduslike 
erivajadustega lastele. Läinud 
aastal õppis neis 2824 last.

Allikas: statistikaamet, 
haridus- ja teadusministeerium
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Miks on Eesti poistekampade tõotatud maa? 
Miks ei domineeri Eesti vaimsuses vana tark 

konservatiivne mees või vastutustundlik 
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AREEN
Eesti rahvuspsüühes mässab 

poisi arhetüüp, puer aeternus. 
Kui vanades ühiskondades 

viitab tema ilmumine ühiskonna 
soovile muutuste järele, uue algu-
se igatsusele, siis Eesti pole viimas-
te aastakümnete kiirete muutus-
te tõttu alustamise faasist kauge-
male liikunudki, seepärast on end 
meie kollektiivses teadvuses juba 
aastaid mugavalt tundnud igavene 
jumalik laps. Carl Gustav Jungi jär-
gi on puer aeternus rahutu ja riiakas 
olend, mängur, kellele on kõik lu-
batud. Poiss kui arhetüüp on säde, 
mida ühiskond vajab, et esile kutsu-
da muutust, kuid tema domineeri-
mine räägib soovimatusest täiskas-
vanuks saada, küpseda ja vastutust 
võtta. Poisi andekus ja mängulust 
võib üksikisiku tasandil jääda reali-
seerimata potentsiaaliks, üldisemal 
tasandil suureks lootuseks, mis ku-
nagi ei täitu.

KAMP NOORUKEID laamendab praegu 
Eesti parlamendis. Nende edu rahva 
seas aina kasvab, sest nad räägivad 
lihtsatest asjadest tänavakeeles ja 
on kõige vastu nagu murdeeas poi-
sid ikka. Paljudele meeldib nende 
poiste primitiivne pauer: mustale 
ust, naistele koht, homod haiglasse. 
Kuidas need lihtsad vihased poisid 
üldse Toompeale sattusid, kui peaks 
kõrtsi taga kaklema? Kuidas sattusid 
poiskad parlamenti, kus peaks kõigi 
eelduste kohaselt toimuma küpsete 
isiksuste valgustatud, argumentee-
ritud, vastutustundlik arutelu rahva 
jaoks kõige olulisemates küsimuses?

Eesti inimesed tahavad poliiti-
kutelt midagi, aga ei tea, mida, ja ru-
sikatega vehkivad poisid parlamen-
dis, kes opositsioonis olles millegi 
elluviimise eest ei vastuta, on rah-
va tahtel selle väljenduseks. Jungi 
skeemi järgi: kui poiss saab kont-
rollimatu ülemvõimu, on tulemu-
seks pettumus, konfliktid, kriis ja 
segadus. Arhetüüpi saadab alati 
tema vari, vastand. Poisi varjukül-
jeks ongi rahutus, avantürism, vas-
tutamatus, võimetus midagi tegeli-
kult lõpule viia ja korda saata.

Igavene poiss on võluv, sest tas 
nähakse kasvupotentsiaali ja tulevi-
kulootust. Kaklusklubi poiste kõrval 
seavad Eestis avalikku agendat tei-
sed, peenemad poisid, keda huvita-
vad peamiselt vidinad, digitehno-
loogiad, autod ja muud mänguasjad, 
mis on muutunud eesmärgiks ise-
eneses. Tehnoloogia ülimus ja liht-
sustav tehnoloogiline determinism 
Eesti identiteedis on keskne poiste-
riigi tunnus. Peenemate poiste tee-
mad on ühiskonna põhiline kõneai-
ne, sest nad on võtmepositsioonidel. 
Neile vastuvaidlemine, isegi nende 
mahajahutamine tähendab prae-
guses Eesti väärtusruumis endale 
vee peale tõmbamist, mille tõttu di-
gilahenduste absolutiseerimine on 
muutunud valdavaks asendustege-
vuseks, pisut liialdades: igale prob-
leemile, ka sotsiaalsele oma äpp, ja 

◄◄ 35 sel igaveses süüdimatus lapsepõlves. 
Üks Peeter Paani iseloomulik oma-
dus on see, et ta ei karda surma ja 
naudib ohtu.

Poisi arhetüübi progressiivset 
poolt väljendab Saint-Exupéry 1943 
ilmunud romaani „Le Petite Prince“ 
karakter Väike Prints, lapsesuu ja 
filosoof, kes esitab täiskasvanute 
maailma kohta ootamatuid ja tera-
seid küsimusi, pannes nii kahtluse 
alla harjumuspärase ja enesestmõis-
tetavaks peetu. Poiss Väikese Print-
si kujul on armastusväärne tark-
pea, kelle vaimukust ja värskust igas 
seltskonnas hinnatakse ja kelle nu-
tikusele aplodeeritakse.

Jung kirjeldas puer aeternus’t kui 
igavese nooruse arhetüüpi vastandi-
na teisele arhetüübile, targale kon-
servatiivsele vanamehele, senex’ile, 
kes võtab vastutuse ja on pigem pi-
dur, aga on kogenud ja näeb suurt 
pilti. Puer aeternus’t on vastandatud 
ka tegudemehele, tegijale (man of 
 action), kes ainult ei ärple, vaid teeb 
ka midagi ära.

MIKS EESTI selline poistekampade 
tõotatud maa on? Miks ei dominee-
ri Eesti vaimsuses vana tark kon-
servatiivne mees või vastutustund-
lik ema? Isegi vastupidi, poisilik Ees-
ti, nooruk võtab endale pidevalt jul-
tumuse irvitada enda arvates seniil-
se, tagurliku, aeglase, läbirääkiva, ot-
sustamatu, innovatsioonikauge ja 
ennekõike tehnoloogialeige vaim-
selt raugastunud Euroopa üle, kus 
otsustusõigus on oluliselt vanema-
te inimeste käes. Poissi ajab naerma, 
et Euroopas ollakse muutuste ja eri-
ti tehniliste vidinate osas konserva-
tiivsem ja ettevaatlikum, ei taheta 
näiteks ID-kaarti ega andmebaaside 
ristkasutust, isegi internetipangan-
dust, sest väärtuseks on turvalisus – 
poisile täiesti arusaamatu mõiste – 
ja hoopis teise tähendusega privaat-
sus. Suur emme Euroopa teeb Eesti-
poisile kannatlikult pai, kiidab tema 
vidinaid ja lahendusi, kui poiss ju-
tul käib, ning kuulab pead noogu-
tades vaikides ära poisi järjekordse 
ärplemise. Poiss sai kiita, kui oli 15, 
nüüd on poiss 30, aga tahab endiselt 
kiita saada samade asjade eest. Eu-
roopa-emme on suuremeelne, pole 
ju raske Eesti-poissi kiita: Väikese 
Printsina on ta armas, Peeter Paa-
nina võib aga liiga mõistlikule va-
nale maailmale anda ideid reformi-
deks ja muutuseks, kuigi ei suuda 
neid ise kunagi ellu viia. Poiss tuleb 
ja sütitab, siis jookseb edasi, et järg-
mises kohas sädet anda. Seejärel te-
geleb vana maailm edasi päris elu-
ga, kus tehnika, innovatsioon, muu-
tused on vahend, mitte eesmärk ise-
eneses, ja põhiväärtusteks on vastu-
tuse jagamine, turvalisus, kaasatus, 
jätkusuutlikkus ja muu eesti mõis-
tes pehmo.

Kuni on emme, kes poissi imet-
leb, toetab ja raha annab, niikaua 
on poiss rõõmus ja positiivne, nii-
kaua jumaldab ta suurt emmet. Kui 
emme muutub rangeks, hakkab 
seadma piiranguid ja  kasvatama, 

saab poiss kurjaks, kaebab, et emme 
ahistab ja nõuab vastutuse jaga-
mist, musta tööd, probleemidele sil-
mavaatamist. Nii on Eesti kui poiss 
praegu vihane, et mänguasjadeks 
(teed, taristud) saadud Euroopa raha 
eest tuleb nüüd silma vaadata maa-
ilma inimlikele muredele, võtta näi-
teks vastu pagulasi ja välja kannata-
da inimeste erinevused. Kuigi poiss 
on reeglitest kuulnud, pole ta neid 
kunagi tõsiselt võtnud, sest emme 
on võimaldanud välja vingerdada, 
on musta töö ja ebameeldivad üles-
anded ise ära teinud ja poisil lask-
nud tegelda oma mänguasjadega.

KUI EESTIS ON POISS, kes keeldub saa-
ma täiskasvanuks, keskne rahvus-
psüühe arhetüüp, pole puer aeternus 
tänapäeva moodsa maailma kultuuri-
kihistustes kuskil võõras. Terve mee-
lelahutustööstus on täna noorusekul-
tuse ja poisilikkuse valitseda. Rock on 
alates oma tekkeajast 1960ndatel poi-
si maailm, kus võibki igavesti noo-
reks jääda. 70aastased poisid panevad 
aga edasi, ei väsi, ja publikut jätkub. 
60sed mehed võivad õnneliku saa-
tuse korral isegi välja näha kui poi-
sid, juhul kui elumöll pole neid kaa-
sa viinud. Poisile on üldjuhul omane 
surra noorelt, raju nooruse tagajär-
jed annavad pärast 40ndaid korraga 
tunda. Igavese rokinooruki kehastus 
on Nirvana Kurt Cobain ja The Door-
si Jim  Morrison, kes andsid eluras-
kustele alla enne 30aastaseks saamist. 
 Michael Jackson identifitseerus isegi 
deklaratiivselt Peeter Paaniga, igave-
se noorukiga, nimetades muu hulgas 
oma valdused Neverlandiks.

Muhedasse onupõlve jõudnud 
rokipeerud meil ja mujal on vaata-
mata kõigele natuke koomilised, aga 
sisemine poiss ei võimalda neil täis-
kasvanuks saada. Füüsis vananeb, 
kuid publik annab andeks ja näeb la-
val karglemas ikka sedasama 25aas-
tast noort meest, sest meie meeltes 
on rokipoiss eatu.

Teine maailma pueriilsuse tõota-
tud valdkond on mängutööstus. Al-
gul teismelistele poistele orienteeru-
nud mängutööstus pole ammu enam 
laste jaoks, vaid siin on  kasvav siht-
grupp laps-täiskasvanu,  inglise kee-
les kidult (kid+adult), inimene, kes ei 
kasvagi kunagi suureks ja keda mit-
med tööstusharud näevad oma pea-
mise kliendina. Harry Potteri maa-
ilm, Shrek, Angry Birds on sujuvalt 
üle võtmas ka nooremate keskealiste 
vaba aega ja meelelahutusvalikuid. 
Eesti koolipoiste seas on populaar-
sed juutuuberid, vormiliselt mehe-
eas poisid, kes esitlevad videotes lõ-
putu vatramise ning Beavis-ja-Butt-
head-stiilis naerumökitamise saatel 
oma väljamõeldud lapsikuid mänge.

Poisi identiteet on seotud tema 
noore trimmis kehaga, mis on ühtla-
si poisi peamine eneseväljendusva-
hend. Nüüdiskultuuri kehakultusse 
sobib poiss hästi, ta on ühtaegu meie 
ajastut valitseva kehakultuse looja ja 
kandja. Jõusaal, tätoveeringud, juuk-
sed – mis võimalused viljeleda oma 
keha kui eesmärki iseeneses ja selle-

ga jätkuvalt manifesteerida oma po-
tentsiaali! Tippsport on täiesti poisi 
arhetüübi valitseda, kuid selles tee-
vad ilma vaid need poisid, keda on 
vanemad targemad mehed ja nai-
sed suutnud ohjeldada, eesmärgipä-
raselt tegutsema panna.

Poiss on tänapäeva maailmas 
muidugi kaubastatud, tema abil 
müüakse ohutus pakendis protesti, 
mässu, kiirust, reeglite rikkumist, 
piiride kompamist, igavest noorust. 
Me ostame tänu poisi vastupanda-
matule võlule muusikat, masinaid, 
riideid, vaba aja veetmise võimalusi, 
võtame omaks ideid. Paljusid moe-
loojaid inspireerib poiss, on isegi ar-
vatud, et ka naissoost tippmodellide 
androgüünsuse, pikkuse ja kõhnu-
se taga on moetööstuse vanahärra-
de jätkuv iha poisikeha järele. Nii on 
juba eos läbi kukkunud püüd moe-
maailma keskmesse tuua tavaline 
naisekeha, sest see ei innusta moe 
tipptegijaid, selles pole poisi sitkust 
ja noorte nõtkete lihaste elegantsi.

Puer aeternus, jumalik laps on 
vastupandamatu ja me kõik popu-
tame teda. Emmed peavad Eestis, 
ja kogu maailmas ülal oma täiskas-
vanud, aga sotsiaalselt ebaküpseid 
poegi, sest armastavad neid tingi-
musteta. Viimase aja filmidest ku-
jutab seda suhet õnnestunult Julie 
Delpy „Lolo“ (2015). Vormel NEET – 
not in education, employment and trai-
ning (väljaspool haridust, tööelu ja 
praktikat) – tähistab Euroopas ter-
vet probleemset põlvkonda. Räägi-
takse parasiitsinglitest, üksikutest 
täiskasvanutest, kes on keskendu-
nud vaid ebaproduktiivsele elunau-
timisele ja elavad oma vanemate 
kulul. Vanemad mehed näevad puer 
aeternus’es oma teostamata plaane 
ja õigustavad poisse. 45+ naised ei 
ütle ära noortest seiklejatest, sest 
need on rutiinivabad ja nende oota-
matus inspireeriv. Kuni on emme, 
kes poissi armastab, ei kao poiss kui 
arhetüüp (ja taas filminäide, Anne 
Fontaine’i Doris Lessingu tekstil 
põhinev „Kaks ema“ (Adore, 2013)).

MIDA POISIGA PEALE HAKATA? Carl 
Gustav Jungi järgi võib üksikisik 
oma domineerivast puer aeternus’est 
kui diagnoosist lahti saada kriiside 
ja küpsemise abil. Meheks saamine 
ei võigi Jungi arvates toimuda valu-
tult, on ette nähtud täiskasvanuks 
saamise vältimatu initsiatsioon, 
küpsemise riitused, kaotused, krii-
sid. Erinevate rituaalse tähendusega 
toimingute kaudu tuleb poisil sel-
gitada oma suhted isaga, panna en-
nast paika teiste meeste seas (ühis-
kond, riik), hüljata ema ja võtta vas-
tutus oma elu eest. Kõik poisid nen-
dest katsumustest läbi ei tulegi, ku-
kuvad ühiskonnast välja, jäävad iga-
vese poisina sotsiaalsüsteemi (ühis-
kondliku emme) tiiva alla virelema 
või hukkuvad noorelt, jäädes kand-
ma igavese nooruse potentsiaali ja 
paljutõotavuse lubadust.

Me võime selle negatiivse stse-
naariumi mõttena üldistada ka Ees-
tile.

õnn saabubki õuele! Utoopiad on 
ikka tehnilisi lahendusi müstifit-
seerinud, IT areng on Eestis aga too-
nud kaasa radikaalseid seisukoha-
võtte, mis ignoreerivad senituntud 
arusaamu ühiskondlikest protsessi-
dest ja inimeksistentsist.

Poisid suurt pilti vaadata ei oska 
või ei viitsi, kui saab nuppe vajuta-
da, omavahel tehnilisi näitajaid võr-
relda. Eesti edu edetabelites, pidev 
sportlik mõõduvõtmine, kemplemi-
ne suuruse, kiiruse, võimsuse, uud-
suse teemal on oluline, tegevuste 
otstarbekus ja mõttekus on teisejär-
gulised. Realism ja kahe jalaga maa 
peal seismine tundub poisile ema-
ne või lausa raugalik. Mõni aeg taga-
si arutas kogu avalikkus, kulm kort-
sus, ühe taksokutsumise mobiiliäpi-
ga seonduvat probleemistikku kui 
Eesti arengu keskset küsimust. Tõ-
simeeli diskuteeritakse, et kui min-
gisse protsessi on kaasatud mobiili- 
või mõni muu digirakendus, on te-
gemist ühiskonda revolutsioonili-
selt muutva praktikaga. Üks prog-
ressiivne poistegrupeering näeb to-
taalset lahendust isesõitvates au-
todes, mis kaotavat inimloomusest 
omanikutunde, privaatsusevajaduse 
ja tekitavat paratamatuse uut tüüpi 
inimsuheteks.

Poisi domineerimine rahvus-
likus vaimsuses seostub hoole-
tu riskivõtmise, liiklushuligaansu-
se, reeglite rikkumisega rikkumi-
se enda pärast. See tähendab pime-
kurvis möödasõite, purjuspäi uju-
mist, minuga-see-ei-juhtu- ja kiir-
laenumentaliteeti. Mõttetud huk-
kumised Eesti ehitusobjektidel, lõh-
kekehadega mängimine, teelt välja-
sõitvad rahvast tuubil täis bemmid 
Eesti maakohtades, lastega toimu-
vad õnnetused koduõuel, kõik, mis 
puudutab turvanõuete ignoreeri-
mist nn Darwini auhinna nominen-
tide vaimus – Eesti argipäev –, räägib 
ühiskonna ebaküpsusest ja poisiliku 
alge ülimusest. Vana maailma turva-
hullus tundub keskmisele eestlasele 
isegi naljakas – nagu igasugused tä-
dilikud safety first-nõuded kuskil va-
nal heal Inglismaal või veelgi enam, 
skandinaavialik vatitupsus elamise 
mentaliteet, ohutuskaardid ja enne-
tavad abinõud, mis õigel Kalevipojal 
elada ei lase.

PUER AETERNUS Jungi mõistes tä-
hendab rahutust, mässu, vastutus-
võimetust, eneseimetlust, distsipli-
neerimatust, positiivses mõttes ra-
hutut loovat ja otsivat vaimu. Selle 
üks tuntumaid kultuuriajaloolisi ke-
hastusi on Peeter Paan, J. M. Barrie 
1904 ilmunud näidendis „Peter Pan; 
or, The Boy Who Wouldn’t Grow Up“ 
sündinud tegelaskuju. Igavene rahu-
tu nooruk, ülbe poiss, käige-te-kõik-
kuradile-eluhoiakuga kutt, kes juhib 
poistekampa nimega Kadunud Poi-
sid (Lost Boys) saarel nimega Eikuna-
gimaa (Neverland) ja suhtleb piraati-
de, haldjate ja merenäkkidega. Need 
poisid, kes on vanemate juurest jal-
ga lasknud või vanemate poolt hül-
jatud, elavad Peeter Paani juhtimi-
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Kunst kuulub rahvale. Seda mo-

tot kinnitavad maailmakuu-

lus tänavakunstikorüfee 

Banksy, Eesti tuntuim 

g r a f i t i k u n s t n i k 

Edward von Lõn-

gus, aga ka meie 

om
a 

seina-

maalimeist-

rid Kadri-
n a s t , 

kelle tööd avalikule ruumile elu anna-

vad.
Kuigi mõnikord kumab maalingu-

test läbi teatavat sotsiaalset kriitikat, on 

neli Kadrina noort saanud just tänava-

kunsti eest Kadrina valla kultuuri- ja ha-

ridusvaldkonna aasta tegijate tiitli.

RUU, Insein, Fophkin ja PRTKR ela-

vad argipäeval täiesti erinevat elu. Kui 

tänavakunstnike tiimi ainus naisliige 

RUU on tavaelus nahadisainer Stella 

Soomlaisi assistent, siis Fophkin tegeleb 

noorsootööga. Insein õpib Rakvere 

ametikoolis automaalriks, PRTKR teeb 

aga hoopiski kontoritööd. Need neli 

noort, keda pealtnäha ei ühenda palju 

– ainult armastus tänavakunsti vastu ja 

soov kodukandi koledad seinad ilusaks 

muuta –, on ka oma stiililt täiesti ise-

sugused.PRTKRi leivanumbriks on fi-

guurid, leboasendis, kõht tae-

va poole. Fophkini lemmi-

kuks on aga wildstyle, mis 

on ilmselt grafiti kõige 

klassikalisem stiil. 

RUU toob muidu 

maskuliinsesse 

tiimi naiselik-

ku õrnust, 

aga va-
jadu-s e l 

ka teravust, sest just temale meeldib 

katsetada geomeetriaga. Inseinile meel-

dib teha praktiliselt kõike. Üks tema tu-

gevamaid külgi on julgus eksperimen-

teerida.Kuidas niisugune punt kokku sai?

Lugu algas kaks aastat tagasi. Insein 

kirjutas valda ja tegi ettepaneku Kadri-

na lauluväljaku koledad seinad korda 

teha. Vastust ei tulnud. Kui aga Fophkin 

mõni aeg hiljem asja uuesti üles võttis, 

oldi vallavalitsuses sellega nõus.

Noored pakkusid välja, et krundivad 

ja värvivad seinad oma kulude ja kirja-

dega ega küsi ka töötasu. Vallalt paluti 

vaid aerosoolvärvide kompenseerimist. 

Vallaisad tulid aga lausa niipalju vastu, 

et tänavakunstnikud oma kukruid ker-

gendama ei pidanud. Vastupidi – nen-

de aeg ja vaev hüvitati. W
in-win-situat-

sioon.Sellest sai alguse viljakas koostöö. 

Nüüdseks on korda tehtud nii Kadrina 

rahvamaja kuuri kui Neeruti ja Kadrina 

bussipeatuse seinad, samuti mõnedki 

teised, mis värskenduskuuri väärisid.

Noored on vallale tänulikud: Kadri-

nas on tänavakunstikultuur üsna kõr-

gelt arenenud ja selles on oma osa just 

valla toetusel.

2006. aastal toimunud noorteüritu-

se “Rääkivad seinad” raames lubas vald 

skate-pargi läheduses asuvate mahajäe-

tud hoonete seintele täiesti vabalt joo-

nistada. Selline käik lubas tänavakuns-

til õitsele lüüa – nüüdseks on välja are-

nenud projekt “Kadrina ilusaks”, na-

gu kohalikud seinamaalijad ise nal-

jatavad (ent tegelikult ka tõsiselt 

mõtlevad).Kui aga küsida, mis on 

kunstnike senine lem-

miktöö, siis kõlab kõi-

gi nelja suust üks-

meelne 
vastus: 

eelmisel suvel 

otse Rakvere 

Ga l e r i i s 
valm

i-n
u

d 

“Seinategu”, kus igaüks oma pinnale 

midagi täiesti omanäolist tegi.

Ärgem saagem valesti aru – otse sei-

nale tehes alati kõik ei õnnestu. On ka 

neid tänavakunstitaieseid, mis siiani au-

toritele pinnuks silmas ja sunnivad mõ-

nikord marsruuti muutma lihtsalt sel-

leks, et oma tööst möödaminekut välti-

da. 
Tavaliselt juhtub seda just vaba käe-

ga tehtud teoste puhul. Näiteks Foph-

kin ja Insein võivad kohe välja tuua mõ-

ne teose, mis vajaksid ületegemist, mil-

leks veel mahti pole olnud.

Grafiti võlu ja valu peitub selles, et 

tihti ei tunnustata seda kunstivormina, 

sest seinamaal tänaval kõigub illegaal-

suse ja legaalsuse hägusel piiril. PRTKR, 

kes aerosoolipurki juba 15 aastat käes 

hoidnud, ütleb aga, et ilus viimistletud 

välissein ei kutsu kohe kuidagi sellele 

joonistama. Üldse tehakse enamasti tel-

limustöid (ja mitte ainult seintele).

Ideed seintele maalida tekivad siis, 

kui silma riivab mõni unarusse jäänud 

hoone, mille saaks kergesti hoopis kuns-

titeoseks muuta. 

Kuid siin peavad grafiti-

meistrid oluliseks rõhutada, 

et ilma omaniku 

nõusolekuta ei min-

da ühelegi seinale 

omavoliliselt krit-

seldama. Ena-

masti on oma-

nik 
niikuinii 

nõus, ent on ka 

erandeid.
Tänavakunst mõjub 

inimestele väga erine-

valt. Endiselt on neid, 

kes võtavad kõiki 

seintele 
sodimisi 

grafiti pähe ja leia-

vad, et hoonete-

le joonistamine 

on tabu. Aga 

noorte maa-

lijate sõnul 

n ä i t a b 

Kadrina 

v a l l a 
t u n -

nustus, et on aetud õiget asja ja ini-

mesed naudivad esteetilist tänava-

pilti.
Kadrinas on üldse asjad teisi-

ti kui mujal. Alaliselt Tallinnas 

resideeruva Fophkini sõnul on 

pealinnas grafiti vastu täielik 

nulltolerants, tee mis sa 

teed ja räägi mis sa räägid. 

Kadrinas on lood vastu-

pidi – siin pälvib täna-

vakunst kiidusõnu.

Ja kui seinategi-

jatelt küsida, kus 

on 
ilusaim

ate 

seintega 
koht 

m
aailm

as, 

on vastu-

seks loo-

m
ulikult 

kodune 

Kadri-
na.

d siis, 

e jäänud 

oopis kuns-

grafiti-

õhutada, 

niku 
i min-

i seinale 

liselt krit-

ma. Ena-
n

oma-
kuinii ka 

mõjub 
ine-

e oht 
s, tu-loo-

ulikult 

kodune 

Kadri-
na.
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Silja Joon

J
uuni keskpaigas Halingas ava-
tud automuuseum on ainus 
omalaadne Eestis ja teist muu-
seumina tegutsevat erakogu, 
kus saaks nii hea ülevaate Ve-
ne autotehaste toodangust, ei 
leia naljalt kogu Baltikumist.

Muuseumi rajaja Peeter Kalli nendib, et 
Riias paikneb küll Läti riigile kuuluv auto-
muuseum filiaaliga Bauskas, aga rohkem 
avalikke erakogusid tema andmeil Lätis-
Leedus pole. “Huvi meie muuseumi vastu 
on olnud suur,” võtab Kalli suve rahulole-
valt kokku.

Peeter Kalli on Tallinna 
mees ja kirglik autokoguja, 
kelle ligemale 80 vanaautost 
koosnev kollektsioon asus 
aastaid Tallinnas loomaaia 
kõrval paiknenud automuu-

seumi ruumides. Praegu on see suletud üm-
berehituseks ja suurem osa kollektsioonist 
toodud Halingasse.

“Meil on vaja, et turistid meid kergesti 
üles leiaks, seepärast asusin teadlikult otsi-
ma muuseumile head asukohta,” märgib 
Kalli.

Kuna Tallinn–Riia tundus kõige atrak-
tiivsem turismimarsruut Euroopa suunal, 
asus mees seda teadlikult läbi sõitma mõt-
tega leida automuuseumile sobiv paik. 
Eestlane külastab ühte muuseumi tavaliselt 
korra mitme aasta tagant, seepärast tuli 
kindlustada turistidele lihtne juurdepääs.

Halinga keskus oli seisnud aastaid tüh-
jalt, omanikuga saadi kokkuleppele ja vald-
ki on olnud koostööaldis, nimetab muuseu-
mipidaja.

Keskuse ümberehitus kestis läbi talve ja 
nüüdseks on poolsada heas sõidukorras 
suurepärast uunikumi uudistamiseks välja 
pandud – koos selgitava informatsiooni või 

mõne põneva looga neljarattalise tee-
konnalt.

Kalli nendib, et uunikumiks 
muutub sõiduk kahel moel: see 
kas on vana ja väga hästi säi-

Praegu on see suletud üm-
uurem osa kollektsioonist 
e.
et turistid meid kergesti 

rast asusin teadlikult otsi-
head asukohta,” märgib 

–Riia tundus kõige atrak-
arsruut Euroopa suunal, 

eadlikult läbi sõitma mõt-
muuseumile sobiv paik. 
ühte muuseumi tavaliselt 
ta tagant, seepärast tuli

Raudses 
rivis vanad
autod    

Zaporo-
žetsid, VAZid 
ja Volgad sei-

savad rivis 
nagu prilliki-
vid, särades 

veatult nii 
seest kui väl-

jast.

Auto-
muuseumi 

arendajal on 
kavas oma 

ettevõtmist 
veelgi laien-
dada. Koos-

tööd tehakse 
naabruses 

asuva Halin-
ga restorani-
ga, kus muu-
seumikülas-

tajatel hea 
söögipeatust 

teha.   

Lisaks 
masinatele 
võib muu-

seumist leida 
erinevat    

auto- ja liik-
luseteemalist 
materjali, aga 

ka näiteks 
Paul Kerese 

pooliku suit-
supaki. 

mees ja kirglik autokoguja,
kelle ligemale 80 vanaautost 
koosnev kollektsioon asus
aastaid Tallinnas loomaaia 
kõrval paiknenud automuu-

mipidaja.
Keskuse ümberehitus kestis läbi talve ja 

nüüdseks on poolsada heas sõidukorras
suurepärast uunikumi uudistamiseks välja 
pandud – koos selgitava informatsiooni või 

mõne põneva looga neljarattalise tee-
konnalt.

Kalli nendib, et uunikumiks
muutub sõiduk kahel moel: see
kas on vana ja väga hästi säi-

Autode taastamine ja osade 
otsimine pakub Peeter Kallile 
suurt rõõmu – see on lõputu te-
gevus. Pealegi on vanaautode ko-
gumine majanduslikult mõttekas: 
need püsivad rohkem hinnas kui 
rahapaberid ja on likviidsemad 
kui kinnisvara.
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ka teatakse praegu Nižni-Novgorodina, ja 
Ukraina Zaporožje tehasest.

Toreda ülevaate saab neljarattalise 
Moskvitši kujunemisest – riburada on väl-
jas 15 mudelit. Samuti on rivis esindusli-
kud Zaporožetsid, VAZid ja Volgad. Kes siis 
maanteemuhku ei mäletaks, aga olid ju 
veel kõrvikud, LuAZid ja Vene Willised. 
Kõik need seisavad rivis nagu prillikivid, sä-
rades veatult nii seest kui väljast. Romusid 
Kalli kogust ei leia.

Automuuseumis on väljas pärast vii-
mast sõda esimene Eestisse toodud välis-
maine uus auto, mis kuulus Paul Keresele. 
Rambler Classic oli 1963. aasta Los Ange-
lese maleturniiri peavõit. On Lennart Meri 
esimene presidendi ametiauto – must Tšai-
ka, selle kõrval sama margi vana mudel, 
mille omanik olnud EKP keskkomitee tei-
ne sekretär.

Kuigi Kalli oma masinaid filmivõteteks 
ei laenuta, on tema Ameerika uunikumid-
raudruunad otsekui filmiklassikast maha 
astunud: näiteks 1920ndate Uue Maailma 
rahvaauto Chevrolet 1931. aastast või ele-
gantne Packard-120 aastast 1940. Sellega 
armastas Viini peaarhitekt käia vanuigi   
uute ehitusobjektide avamisel. On Stalini 
lemmik kuuemeetrine Packard-180 aastast 
1942. Tõeline 20. sajandi tõld!

Mõni iludus on Kalli kogus hoopis sel 
põhjusel, et neid läks vaja tööpostil: kui 
Kalli oli Eestis Viking Motorsi asutaja ja 
omanikuna General Motorsi toodangu esin-
daja, oli hea esitleda toodangut koos läbi 
aegade luksuslikema Cadillaci mudeliga 
aastast 1959 või 1931. aastast pärit 
Chevrolet’ga.         

linud või on tegemist haruldase mudeliga, 
mida on vähe toodetud.

Tänapäeval liigub info vanaautode 
kohta internetis ja selleks on igal kollekt-
sionääril välja kujunenud oma võrgustik.

Tehnikahuvilise poisina alustas Kalli 
garaažinurgas jalgrataste, seejärel juba mo-
peedide ja mootorrataste putitamist. Esi-
mese auto taastas ta oma kätega 16aasta-
sena, see oli FIAT 500 aastast 1938. Kah-
juks ei saanud seda ega järgmisigi renovee-
ritud masinaid veel endale hoida, sest tar-
vis oli algkapitali järgmiste sihtide teosta-
miseks. Ja alati leidub mõni uunikumi iha-
leja, kes kõigest hingest masinat endale ta-
hab. Kollektsionäärid teavad seda tunnet.

Peagi sai autoärist mehele kogu maa-
ilm ja elu viis Kalli võõrsile, kus oli võima-
lus tutvuda eri vanaautode kollektsiooni-
dega, nii sai alus pandud oma kogulegi. 
Esimesed eksponaadid on Kalli angaarides 
juba 1980ndate keskpaigast ja nende taas-
tamiseks oli võimalik võtta juba abilised. 
Mees tõdeb, et autode taastamine ja osade 
otsimine pakub suurt rõõmu – see on lõpu-
tu tegevus. Pealegi on vanaautode kogu-
mine majanduslikult mõttekas: need püsi-
vad rohkem hinnas kui rahapaberid ja on 
likviidsemad kui kinnisvara. Masin on lii-
kuv ja sellise võib viia soovi korral kas või 
Hiinasse.

“Autosid kogunes nii palju, et oli mõist-
lik neid üheskoos eksponeerima hakata,” 
seletab kogu omanik.

Nõukogude autodele kollektsionäär al-
gul tähelepanu ei pööranud, mõte alusta-
da Nõukogude Liidu autotehaste toodan-
gu kogumist tekkis siis, kui tuttavad Žigu-
lid ja Moskvitšid tänavatelt kaduma hak-
kasid ja selgus, et autentseid sõidukeid Ees-
tist naljalt ei leia – igaüks võttis oma autost 
viimase, et see sõidukõlblik püsiks. Nii on 
paljud nostalgilised autoleiud jõudnud 
muuseumi näiteks Soomest, kus Vene te-
haste toodang au sees oli. Samuti on muu-
seumil omad inimesed Venemaal, kes     
uunikumide turul silma peal hoiavad. 
“Meil on hästi palju Vene külalisi, kes on 
rääkinud, et samalaadset kogu pole Peter-
buriski vaadata, küll aga Moskvas,” teab 
kollektsionäär. 

Nõukogude autode valik pärineb Mosk-
vitši tehastest, mis paiknesid Moskvas ja 
Iževskis, Gorki autotehasest, mille asupai-

Kuigi Peeter Kalli oma masinaid fil-
mivõteteks ei laenuta, on tema Ameeri-
ka uunikumid-raudruunad otsekui filmi-
klassikast maha astunud. Urmas Luik

Paljud poi-
sid on kogunud 
mudelautosid, 
nii ka Peeter 
Kalli: kooli ajal 
jooksid poisid 
vahetunnis 
mänguasja-
poodi vaatama, 
kas uusi mude-
leid on saabu-
nud. 

Kogus on 
kunagine nõu-
kogude lahin-
guvälja pääste-
masin LuAZ 
967, kus juhi-
koht asub kes-
kel, tema kõr-
vale mahuvad 
kanderaamid ja 
ees on vints 
haavatu autoni 
tõmbamiseks.
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Osalejad (kokku 11 võistlustööd):
 Äripäev – 5 võistlustööd
 Eesti Päevaleht / Delfi  – 2 võistlustööd
 Eesti Ekspress – 2 võistlustööd
 Maaleht – 1 võistlustöö
 Delfi  – 1 võistlustöö

5. Digitaalsed üksikprojektid
Selles kategoorias võisid konkureerida 
väljaannete digitaalsetele 
platvormidele loodud lahendused 
(olemuslood, andmeesitlused, 
eriprojektid – näiteks olümpiamängude 
või valimiste kajastamise eriküljed 
– jms), mis ilmusid väljaannete 
veebikülgedel või muudel digitaalsetel 
platvormidel. Ühe võistlustöö 
moodustas üks lugu või teemaprojekt. 

Kuldauhind
Eesti 
Päevaleht / 
Delfi  
Projekt “Eesti 
mõjukad 2016”

Pronksauhind
Äripäev 
“Autorollo afäär”

Osalejad (kokku 6 võistlustööd):
 Äripäeva veebikülg
 Delfi  veebikülg
 Maalehe digileht
 Eesti Ekspressi digileht
 Õhtulehe veebikülg
 Õhtulehe mobiilne veebikülg

4. Veebiküljed
Sellesse kategooriasse 
kuulusid ajalehtede terviklikud 
veebilahendused. Konkursile võis 
esitada ka konkreetsele digitaalsele 
platvormile suunatud veebikülgi 
(näiteks veebikülje mobiililahenduse). 

Hõbeauhind
Õhtulehe 
mobiilne 
veebikülg

Pronksauhind
Äripäeva 
veebikülg




