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JPG kevadball toimub taas!
Sel aastal suundume Eesti Üliõpilaste seltsi majja, et maha pidada üks uhke ja pidulik ball. Otsi välja oma
viisakaim ülikond, uhkeim kokteilikleit ja kihuta (reaalselt sõida siiski kiiruspiirangutele vastavalt) oma
Mercedesega kohale – üheskoos loome saali müstilise aura, mille sära täidab kogu õhtu.
Poska Royale toimub 9. märtsil EÜSi hoones, kus aitab meeleolu luua esineja (tba). Riietusideid annab
Bondi-seeria – soliidsus, graatsilisus ja salapärasus on hinnas.

Indrek Pajur - “Pean saama poliitikuks, muidu suren!”
Mari Roostik - “Minu ideaalne Eesti”
Eerik Säre - “Eesti vs välismaa”
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Varese väljamaareis

Eelista eestimaist

Henno Käo

Juba mitu aastat oli vares pidanud kuulama teiste lindude kirjeldusi nende pikkadest reisidest.
Ikka et ah kui tore, oh kui põnev ja uh kui huvitav. Ja et miks tema ei vaevu kas või kordki
reisituult tiibade alla võtma. On ta siis tõesti nii
laisk? Tüdinult ühmas vares iga kord vastu, et
olgu mureta – küll ta ükskord läheb.
Võttiski siis ühel sügisel kätte ja läks.

Marion Kukk

Loomulikult ei saa sundida tarbijat tegema valikuid
kodu- või välismaise tootja kasuks, ent kahtlemata
on võimalik muuta rahva mõtteviisi ja hoiakuid. Sageli põhjendab inimene valikut soetada piiritagust
kaupa väiksema hinnaga. Näiteks on Hispaania
kurk odavam kui Luunja toodang, seega on arusaadav, et keskmine eestlane valib siiski importkauba.
Samas väheneb seetõttu kodumaise ettevõtte võimalus toota kvaliteetseid ning madalama hinnaga
produkte. Mõistlik on soetada vähemalt kord kuus
midagi, mis on toodetud Eestis – juurviljad, liha,
maiused, aga ka rõivad, kosmeetika... Nõnda saame
muuhulgas kasutada kohapealseid ressursse, elavdades kohalikku põllumajandust ja teisigi ärialasid.

Soojal maal oli varese meelest liiga soe. Õieti lausa palav. Muudkui kükita palmi varjus ja
ahmi õhku, nokk pärani. No mis elu see on! Söögid kah imelikud, aina teod ja austrid, pastad
ja pitsad. Ei midagi tahedamat, süda päris vesine. Kõige hullemad olid aga kohalikud kirjud ja
edevad kakaduud, hilpharakad ja mammagoid või mis nende nimed kõik olidki. Need
kukkusid tema üle naerma ja ilkuma. Et näe
kus mats, hall vammus palava ilmaga seljas. Et
mida sihukesed küll soojalt maalt otsivad
Varesele aitas! Ta tuuseldas mõne hullema
kehkenpüksi korralikult läbi, nii et need jäid ilma
mitmestki kirjust sulest. Siis tõotas ta pühalikult,
et see jääb tema viimaseks reisiks. Ja tuligi tulema.

Ehkki praegu lööb kunstis laineid modernsim, mille puhul ei ole oluline teose traditsioonilised omadused nagu värvide kooskõla, proportsioon või autori andekus, siis postpallaslased, nagu mainitud ateljee-inimesi armastatakse kutsuda, peavad õigeks pigem värvikooli, värvikultuuri, koloiriiti
kui isikupära vahetut väljendajat. Härra Viirese sõnul ei tulda Mägi-nimelisse stuudiosse kunsti tegema, vaid tegemist õppima. Ateljee kunstike, kelle hulka kuuluvad teiste hulgas näiteks Margus Meinart, Alo Aarsalu, Katrin Moora, Maris Tuuling, Peeter Krossman, Artur Kuus ning Tea Lemberpuu,
meelest tuleks selle asemel, et olla orjalikult moodsad, olla hoopiski väljakutsuvalt vanamoodsad.

Kodumaise toodete tarbimisel on ka muid eeliseid: ökoloogiline jalajälg on väiksem ja tooteid ei ole tarvis mujalt kohale tuua, lisaks sobib kohalikust toorainest toit vastava piirkonna inimese organismile kõige paremini. Märkimata ei saa jätta, et kodumaiste
toodete tarbimine aitab kohalikul tootjal ellu jääda.
Kodumaise kauba senisest suurem eelistamine
tarbijate seas oleks kahtlemata väga tervitatav,
kuid seda peab toetama äriomanike tegevus,
et tarbijate lojaalsus suureneks. Oluline on jälgida turu ja ostjate ootuseid ning nendega kaasa minna, oma tooteid vastavalt kohandades.

Kui ta kodumaale jõudis, oli siin juba sügav
talv. Ah kui hea oli hingata karget õhku! Oh kui
ilusad olid valged lumeväljad! Uh kui kutsuvalt mustas kauge metsaviir! Aga kõige rohkem
rõõmustas varest keset reeteed aurav hunnik.
Seal
olid
värsked
hobusepabulad.
„Isegi kodukandi hobusesõnnik on etem kui
kõik need väljamaa pastad ja pitsad kokku!“
kraaksus
vares
õnnelikult
ja
pühkis
noka
lumes
puhtaks.

Lõpetuseks on taaskord paslik mainida, et on
mõistetav, kui eestlane ei suuda suurel hulgal kodumaiseid tooteid endale osta, kuid vahel võiks
eestlasel olla kohusetunne soetada Luunja kurki,
Kadarbiku mahlasid, kohalikku käsitöötooteid,
eesti disainerite rõivaid või Jaani Lihapoe – mille
loomad olid pea ainsad, kes kvaliteedi ning hoole tõttu seagrippi ei haigestunud – toodangut.

TOIMETUS
Toimetajad: Isabel Laiapea, Marion Kukk, Salome Lole Dominguez Ortiz, Merle Vetemäe,
Marike Peedosaar, Kelli Riim, Auri K

Tartu Konrad Mägi Ateljee tegutseb annetajate ja sponsorite toel, seega abikäe osutades,
hea lugeja, aitad kaasa hästi hoitud maalisuuna allespüsimisele. Stuudiot on võimalik toetada rahaliselt, kandes soovitud summa arvele EE292200221054805111 või soetades konradmägilaste teoseid nende Facebooki lehelt. Loomikult saab kunstnike tööd toetada ka ise õppiǨ ¡    ͕͔Ǧ͕͗ ǡ  Ù Ƥ ǡ ¡ 
saab joonistamist õppida krokiitunnis, nõnda on võimalik omandada oskusi meistrite keskel!
Stuudio mõju Tartu ja ka Eesti maalikunstile on veerandsajandi jooksul äärmiselt märgatav ning
stuudiokooli töö jätkumine endise hoo ja tasemega on tohutult vajalik, et meie kunstis ei lõppeks väga väärtuslik pallaslik maaliõpetus. Miks mitte ei võiks ka meie armas kool tulevikus teha ateljeega koostööd, pakkudes kunsti- ja humanitaarsuuna õpilastele uusi valikaineid?

Küljendaja: Isabel Laiapea
Täname: Mari Roostik, Indrek Pajur, Eerik Säre,
Lembi Loigu, Inga Vendelin, Vaike Rootsmaa, Kaie
Mägimets, Märten Karm, Konrad Mägi ateljee
Kaanepilt: Konrad Mägi “Pühajärv”
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VARIA
Pöördelisel 1988. aastal loodud eesti ühe tuntuima maalikunstniku nimeline stuudio on asutatud Pariisi vaba-ateljeede eeskujul. Ateljee rajas Tartu Kunstiühing, sealhulgas luuletaja Indrek Hirv, kel oli
võimalus juhendajateks kutsuda kaks kunstikool Pallase romantilise realismi traditsiooni kandnud
kunstnikku – Kaja Kärner ning aasta hiljem Heldur Viires. Mõlema maalija looming oli tol ajal avalikkuse
eest suuremal määral varjatud, ent oma õpilastega said loomeinimesed oma ideid ja teoseid jagada.

Kuidas ära tunda eestlast?

Merle Vetemäe

Kui tänaval kõnnib vastu inimene, võib olla raske kohe aru saada, kas tegemist on rahvuskaaslasega või mitte. See õpetus aitab kähku ära tunda iga harju keskmise.
•

Kui vastutuilja nägu on masendavalt valge ja silmade all laiutavad D-vitamiini puudusest kisendavalt tumedad kotid, siis on tõenäoliselt on tegemist eestlasega. Ta pilk on arvatavasti suunatud allapoole,
sest kõrged sihid ja unistused on Eestis mõttetud. Ka siin saab kaht tüüpi inimest eristada: eestlastest introverdid hoiavad terve
vestluse ajal oma pilku enda jalanõudel, ekstraverdid aga jälgivad teise inimese jalavarjusid.

•

Kui kellegi rahvuse kohta jätkub siiski kahtlusi, siis küsi inimese nime ning kui ta vastab, siis ta arvatavasti ei ole eestlane - tüüpiline eestlane ehmuks ja põgeneks. Silmside, mis kestab rohkem kui sekund on täiesti ebaviisakas ja eestlase jaoks otsene rünnak.

•

Eestlase parimad sõbrad on kuum saun ja külm õlu. Siinsetel inimestel ei ole võimalik elada saunas käimata - 110°C kuumuses higistamine on eluvajalik. Kui soovid eestlast päriselt tundma õppida, siis mine temaga sauna, sest leil lööb iga eestlase keeled valla.

•

Üks oluline aspekt on ka juuksevärv! Meie sinisilmsete, kummituslikult valge nahaga inimeste peanuppe kaunistavad tavaliselt kartulikoorevärvi juuksed. See juhtub, kui
kartulit päevast päeva näost sisse ajada, aga ega meie kliimas väga muud ei kasvagi.

•

Eestlased on üldjuhul ikkagi maainimesed. Isegi need, kes elavad linnas ja kutsuvad ennast linnainimesteks. Need on ka maakad, aga lihtsalt ei tunnista seda endale.

Kui inimesel esinevad kõik need omadused, siis võib kindel olla, et tõepoolest tegemist on eestlasega.
Nii Kärner kui ka Viires olid üsna karmikäelised õppejõud, ent nägid siiski oma õpilasi kui kolleege,
mistõttu on neist välja kasvanud koolkond värvikaid klassikalist kunsti austavaid inimesi. Paljud neist
   ¡ Ȃ  ¡   ǡ ǡ Ƥguure, osalevad teisipäevaõhtustes krokiitundides ning avavad erinevates Eesti paikades näituseid.
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ARVAMUS

Minu ideaalne Eesti

Mari Roostik

Ometi saab headus prevaleerida nii sõnas, kirjas kui tegudes vaid siis, kui me inimestena
julgeme
ja
tahame
uskuda
arengusse ning saame ühel päeval aru, et

... on inimesele, kes kasvab viljakal pinnasel,
kus väärtustatakse
haridust ja haritust,
eksimise vajalikkust,
elurõõmu ja headust.

Isabel – Äksi

errare humanum est.
Ma ei ole veel lugenud ühestki raamatust, et
on olemas inimesi, kes eales vigu ei tee, ja olen
sageli mõelnud, et me suudame andestada
multikategelastele ja väikestele lastele nende
eksimused, sest nad ju alles õpivad, ent “nii raske”on jätta süüdistamata täiskasvanut, kes ei
oska. Mulle näib, et sellistes situatsioonides
kaob headus koos julgusega ning alles jääb vaid
ebainimlik tõenälg, mis toidab hedonistlikku
vajadust “olla parem”. Kahtlemata on mõni
eksitus kaalukam kui teine, ent maailmas, kus
väärtustatakse inimese ja inimkonna arenemist,
võinuks nii Lyndon B. Johnson kui Richard
Nixon vältida Pentagoni paberite fopaad ja
päästa tuhandeid elusid. Julgen siin ja praegu tunnistada, et tänu mitmele sajale valele
otsusele ja äkki isegi tuhandele veale olen tegelikult ju saanud võimaluse areneda, et luua see

Ideaalses Eestis on inimesed rõõmsad, sest meil
lihtsalt ei ole enam mitte millegi üle vinguda:
vihm on toit mullale, tuul on vajalik taastuvenergiaallikas, udu on vajalik selguse tabamiseks
ja pori on leppimine sellega, et hoolimata poleeritud saabastest ja vaatamata riigihanke kaudu
valitud linnaruumilahendusele ei saa inimene
kõike kontrollida. Ja ei peagi. Sestap julgen
väita, et me – mina, kes ma praegu kirjutan,
Sina, kes Sa otsustasid lugeda, ja see kolmas
tüüp, kes endiselt telefonis passib, – saame rõõmsa ja hea Eesti loomisega alustada kohe, sest
nii suur osa sellest, mille pärast inimene muret tunneb, ei juhtu ealeski. Selmet ohkida
tegemata kodutööde pärast või unistada päevade viisi magamisest, tuleb hakata kontrollima
seda osa oma elust, mida saab. Hea
sõna ei maksa tootjale midagi, andestus
on
omaniku
silmis
suurem
kuningas
tarkuse väärtust
kui Kanye West ning
ei
omanda
bitcoin
mitte
kunagi.

ideaalne Eesti, mis annab andeks ja suunab ning sosistab juhiseid, kuidas edasi –
cuiusvim hominis est errare, nullius
nisi inspientis in errore perseverare.

Heast sõnast kirjutab David Brooks oma teoses
“The road to character”, väites, et inimese elu
ei ole hedonismi kummardamine, vaid lõputu
moraalidraama, milles jäävad ellu need, kes
oskavad teha õigeid (väärtustega kooskõlas)
otsuseid, ja seetõttu arvan, et üks sotsiaalne
keskkond saab olla ideaalne, kui selle liikmed

Tõepoolest, vaid kõike hõlmav rumalus on kasvulava stagneerunud kogukonnale, kus õige on
vaid üks maailmavaade ja eksinud kodanikud likvideeritakse, selmet anda uus
võimalus
või
selgitada
vähemalt
kolme
teistsugust
ideoloogiat.

usuvad, et inimesed on head, sest vaid nii
sünnib mõistmine. Arvan, et headus esineb

Seega võiks ju nüüd ja igavesti
tunnistada, et ainult tark (haridus +
haritus) ühiskond saab areneda.

kõige puhtamal kujul “Harry Potteris” (jah, ma
tean, et teen seda jälle), kui armastus ja sõprus on üle kadedusest ja ahnusest, Margarita
tegudes, kui ta on Meistri nimel valmis saatana
balli perenaine olema, ning kodanikus, kes ei
lähe punase tulega üle tee – headus on üks
gramm julgust ja kaks untsi tahet. Samas usun ma
siiralt, et headuse veel parem mõju avaldub olukorras, mil õppejõu rangus on lämmatav, sest
tudeng tahab alla anda, või vaikuses, mis laseb olla kurb, või miks mitte valjuhäälses
röögatuses “Ei!”, kui sõber tahab midagi ohtlikku teha. Neis kirjeldatud olukordades on
igaühes, eranditult, olemas konfliktialge, ent
kui mul on natuke julgust valida ja õige veidi
tahet mõista, loon ma kogukonda, mille arutelu keskmes on võimalused, mitte keelud. Oma
ideaalses Eestis saan olla hommikust õhtuni hea, sest ma olen julge ja ma tahan.

Saadjärve sündimisest kõneleb rahvasuu, et kus praegu suurim Vooremaa veesilm seisab, enne kuiv
maa olla ja keset järve kohta kirik oli olnud. Ühel pühapäeval, kui rahvas jumalakodasse lähnuvad, minnud üks naene sinna lähidale loogu võtma. Kui temal saad valmis olnud, tulnud õhtu poolt suur sinine
härg ja heinasaadu sarvedega laiali piiluma hakanud. Naene löönud looma vihaga ja joosnud appi. Selle
löögiga plahvatanud härg ja saanud järveks, matnud kultushoone ja ristirahva oma vesirüppe. Säält on
Saadjärv omale nime saanud ,,Saad”. Selge ilmaga peab kiriku torni ots vee sees jutu järele näha olema.
Nüüdisel aal käin ka Saadjärve tihti vaatamas, torni näha ei ole, aga Äksit ei
suudaks mulle ka ükski kirikutorn või selle puudumine veelgi armsamaks muuta.

VARIA

Vabadus ja professionaalsus

Tartu raeplatsi ja Rüütli tänava nurgal asub üks väärikas maja, mille katusekorrusel kunstnik Konrad Mägi kunagi elas ning töötas. Pärast mehe surma oli tema kodu aastakümneid laokil, nüüd aga on asjad kardinaalselt muutunud.
Et majja pääseda, on vajalik avada raske uks, mis ei tundu kunagi lahti tulevat. Seejärel tuleb
üles kõndida lõpututest treppidest, mööduda juuksurisalongist ja lõpuks astuda poolikule
keerdtrepile, et hetkeks kõigest eelnevast puhata. Kui tundub, et edasi enam minna ei saa, tuleb
avada uks ning astuda järsule kriuksuvale puutrepile. Vaevaliselt üles jõudes avaneb vaade Tartu majade katustele, paremale jääb pisike tärpentinilõhnaline tuba – Konrad Mägi Ateljee.

Pean tarkuse all silmas ennekõike soovi
teada,
mis
on
blokiahel,
kuidas
leiab kuldnokk tee minu aia pesakasti,
miks peab korralikult magama, mis on tervislik toit, kuidas töötab inimesei aju, kuidas
armastada, missugune on Tesla mootor, mitu
mullifiltrit minu Facebooki uudistevoogu
“valvab” või mille jaoks on vaja penoplasti –
tarkus on kustumatu huvi toppida näppe igale
poole, ent tarkus on ka võime mõista elektri ja
vee teatavat antipaatiat. Tark inimene oskab

tarbida Netflixi ja alkoholi, sest ta
teab, missugune on nende mõju,
ning
on
valmis
vastutama.
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Jessica – Valga
Minu kodukoht Valga asub Lõuna-Eestis Läti piiri ääres. Esimese asjana lapsepõlvele mõeldes meenubki
just seos Lätiga. Piirist üle minnes oli alati kuidagi teistmoodi tunne, eriti ajal, kui oli veel piirikontroll – Lätti
pääsemiseks pidime perega näitama piiripunktis dokumente. Isal aken alla lastud, vaatasid piirivalvurid
kõik autos olevad isikud üle ning iga kord oli mul mingisugune pealtnäha mõttetuna näiv hirm sees, sest
onud rääkisid keelt, mida mina ei mõistnud. Nägu läks naerule siis, kui piir lahti tehti ja piirivalvur ütles doǷóǨǲǡ¡ǷǨǲǤÙÙrapärasest sõnast niivõrd palju rõõmu, et karjusin veel kaua aega tagaistmel: „Lutsu-lutsu, lutsukomm!“
Seega pole vist tunnuslause „Valga-Valka – üks linn, kaks riiki“ ühelegi valgalasele võõras, nii ka minule.

Kelli – Varesmetsa
Minu kodu asub idüllilisel Ida-Virumaal. Nüüdseks on koduküla tundmatuseni muutunud, aga lapsepõlvest mäletan ma seda paika väga värvikalt. Siis liikusid seal veel inimesed, kuid praegu on teisi hingelisi
väga harva näha. Selles külas oma poodi ei ole (kunagi oli, aga see maja on nüüd sodihoidla ja Neeme
sõitis oma punase bemmiga sinna augu seina sisse), seega poes tuleb käia teises külas, Iisakus. Buss sinna käib kord nädalas ning poes käimine on tõeline suursündmus. Sõit Iisakusse näis varem mulle kui väiksele lapsele kohutavalt pikk, sest tuleb sõita 7 kilomeetrit sõiduteel, mis meenutab rohkem kartulipõldu.
Põgusal uurimisel selgub siiski, et põllud asuvad tee kõrval. Buss peatab Iisaku “bussijaamas”. Suveajal
saab seal näha ka kohalikku kultuuri – joodikuid. Esmalt suundub rahvas tavaliselt kohalikku kohvikusse.
Kui hästi läheb, on seal vastvalminud saiakesed ja kui nii hästi ei lähe, tuleb leppida eilsetega. Poes käimine, mis on kogu selle reisi eesmärk, ongi tegelikult kõige igavam osa. See möödub peamiselt pakenditelt
säilivuskuupäevi otsides. Ja juba on aeg tagasi koju sõita. Ühiselt bussijaama kogunenud, võrreldakse
ostetud asju ja arutatakse selle üle, mida keegi seekord poest leidis (kuigi külas on ainult üks pood ja
kõik käisid samas poes.) Tagasi koju jõudes jäävad inimesed järgmise nädala poeskäiku ootama. Selle aja
jooksul jõuab nii mõndagi ära teha – enamasti naabritega tülitseda. Ega kui täiskasvanud omavahel tülli
lähevad, siis ei müü nad naabritele enam oma lehma piima ja ei luba lapselastel teiste lastega mängida.
Ja kui eriti halvasti läheb, varastab naaber öösel su õue pealt kuus veetünni ära. Aga üldiselt on rahulik.

Marike – Rahumäe

Ja
siinkohal,
hea
lugeja,
pöördun ma otse Sinu poole – tarkus ei ole asi või ese,
tarkus on ainus väärtus, millele oma tulevik rajada, sest mitte ükski like või snap-asi pole
päris, kuid Sina oled, Sinu teadmised ka. Minu ideaalne Eesti on piisavalt tark, et mõista,
kui vähe me tegelikult teame,
ja piisavalt hea, et jätta see mõnikord kõva häälega ütlemata, ning piisavalt mõistev, et
kõik inimesed saaksid areneda.

Tahan kirjapandud sõnadega
öelda, hea lugeja, et inimene ei
kontrolli ealeski kogu maailma,
sest ta peab saama hakkama igapäevaga, et Sa ei pea olema miljonär, et teha head või aidata,
et Sa ei pea alati naeratama,
sest valgus eksisteeribki ju tänu
varjudele, et Sa ei ole rumal,
kui Sa ei oska, et Sa saad
hakkama, kui pärast kukkumist alati püsti tõused, et
teadmised
ja
oskus
neid
kasutada
on
ainus
põhjus, miks öösel üleval olla.

Minno kodo oll’ Rahumäe küläs
Lõunaq-Eesti suude ja mõtsade vaihõl. Seo väiko külä Vana-Võromaal om mullõ väega kallis uma luudusõ ja lugudõ perän.
Rahumäelt vuul läbi Võhandu jõgi ja seo kaldõit kaunist liivakivist saina’. Ku ma latsõna esäga jää pääl käven kõnõl ta iks, et sääl kuupan elli vanahalv esi, kiä uma kangastelje’ om sääl üles säädnü. Õigupuulen nii
es olõ – ku ma suurõmas oll’ saant, meelidse esä, kui timä vanaimä ollaq käünü kuupaid kaiman. Kodo jõudnu’, ollaq ta kõnõlnu, et es tihka sisse minna, kiäkiq nigu elli siin. Ilmselt oll’ sääl sõapageja hinnäst käknü.
Mi talo nimi ollaq tuul aol hää, selle et minno vanavanavanõmba oll’ väega tüüka ja avitaja inemisõ. Nõuka aol kasut nimäq sääl hobõsi’, seo perän leüäme mi sakõstõ hobõsõraudu.
Õnnõ hoitmises olõ-iq mu esä üttegi är häotänu, inne korjas naid uma tüükambri ussõ kotsilõ.
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ARVAMUS

VARIA

Kuidas saada poliitikuks?

Indrek Pajur
ka neid, kes tahavad tõsimeeli pühenduda meie riigi paremaks tegemisele. Nad leiavad, et just nende
mõtted õiges kohas rakendatuna võiks meie riiki
tüürida sinna suunda, kust paistab El Dorado kutsuv
kuma. Kindlasti on ka Poska katuse all neid, kes on
mänginud mõttega tulevikus poliitilist karjääri teha.

Käesoleval aastal tähistame oma vabariigi 100.
aastapäeva. Võrreldes mõne teise riigiga ei ole
see number kuigi suur, aga eestlaste ja kõigi teiste
jaoks, kes vähegi eesti asjast hoolivad, võiks saabuv
24. veebruar olla eriline. Olgem ausad, maailmas on
sadu rahvaid, kelle asju ei aja mitte vähemalgi määral mitte ükski riik. Nad on hoopis teiste lükata ja
tõmmata ning mingilgi määral tõhusat mehhanismi
oma huvide kaitseks neil pole. Meil on läinud paremini. Kuigi ka meie riigimasin kipub vahel kiiluma,
mõne hammasratta või veidra uue seaduse välja
sülgama, valima meile arusaamatuid suundi, kehastuma kurtide kõrvadega kätest-jalust seotud kasepakuks või tegema muid meile esmapilgul mõistetamatuid asju, siis ometi on ta olemas ja suurema
osa ajast tähendab see meile mingil määral kasu.

Nüüd jõudsime selle loo tuumani. Esitagem endale küsimus, kas poliitik saab olla poliitik ilma võimuta? Kas riiki saab juhtida rooliratast hoidmata?
Õige vastus on, et ega eriti hästi ei saa. Mõni purje
rehviv junga võib ju tüüri hoidvale kaptenile karjuda: “Kapten, mul tuli kaval mõte, sa keera nüüd
törts pakpoordi!”, aga kas kapten seda sillale ka
kuuleb on ülimalt kahtlane. Igasuguse poliitiku
eesmärk peab olema võimuletulek, et tal oleks võimalik oma programmi ellu viia. Kui tal ei õnnestu
võimule tõusta, siis pole ta oma mõjukuselt eriti
ƤǤ Suure hoo Ƥ    ò ǡ 
anna välja ühtegi määrust ega allkirjasta ühtegi
käskkirja. Tõsi, eelmises väites ma veidi eksisin. Kui
  Ƥ ¡  ǡ
siis sinu vahistamismäärus võidakse välja anda küll!

Riik tähendab poliitikat. Ka Eesti Vabariik tähendab
mitme hulgilao jagu poliitikat igapäevastest teledebattidest alates kuni uute seaduste vastuvõtmiseni välja. Ja riik tähendab ka poliitikuid. Just täpselt
neid mehi ja naisi, kelle suunas valame me esimesena
välja oma sapised mõtted, kui midagi ei toimi või kui
kuskilt kuuldub, et jälle on sündinud mingi arusaamatu otsus, mille tagant paistavad mõne huvitatud
osapoole pikad kõrvad ja rasvased näpud. Poliitikute kirumine ja nende üle ilkumine on Eestis rahvast
liitev tegevus, täpselt samuti nagu seda on inglastel
ilmast rääkimine. Kui kahel eestlasel hakkab igav,
siis alati kannatab vaatluse alla võtta ühe O-tähega poliitiku ideed ning juttu jätkub kauemaks.
Täpselt nagu Aromi Mokka kunagises reklaamis,
ainult et sedapuhku ei käi jutud kohvitassi ümber.

Hea poskalane, kes sa praeguseks suurest pingest küüsi närid ja mõtled, kuidas siis ikkagi poliitikuks saada ja võimuni jõuda! Ka järgmised sada
aastat vajab Eesti riigimehelikku juhikätt ning kust
veel need käed tulla võiks, kui mitte Poskast. Olen
pannud sinu jaoks kirja kuus võimalikku edumudelit (NB! Rakendamine omal vastutusel!), millest
Poliitiku elukutse ei tundu seega justkui väga ah- mõne käsilevõtmiseks pole veel üldsegi hilja. Vali
vatlev. Sa oled märklaud ja kõigile avatud. Ometi aga oma välja, vii ellu ning kohtume riigikogus!
ei ole puudu inimestest, kes tahavad ka ise selles
vallas õnne proovida. Mis neid motiveerib? Francis
Underwood vastaks selle peale võim, mõni tema
poolt ullikeseks peetud tegelane hüüaks raha.

Toimetuse kodukohalood
Räägitakse, et Eesti on pisike. Teiste riikide pindaladega võrreldes võib vist nii öelda küll, aga
ometi on meie kodumaa piisavalt suur, et siin korralikult ära kaduda . Oled sa kunagi mõelnud,
kui palju võtaks aega näiteks kõigi Eestis asuvate National Geographicu kollaste ristkülikute külastamine? Ikka tohutult kaua! Järelikult ei saa see Maarjamaa nii väike olla midagi. Sihkri toimetus tutvustab Eestit aga täpsemalt, rääkides igaüks loo neile kalleimast Eesti küljest – oma kodust.

Marion – Viljandi
Vil’ländi om miu kodu – ole sellen linnassa sündü ja inemises edenda, kuigi ligikõrda kike miu sõpra-tuttave
piave miut tartulänän. Salli ja tää puudulist oma kodutänävast, eilätsä saandiku maja, kus miu vananänn
kartulaid särveteme ja pliita ihen suitsu tõmmas. Tänäv, midäs müüdä võisiv kõndi kigenes aututiini, om miu
pääs ega päe – salaksi looda, et kerraks oles mea jälle vähike rõõmu kukas tüdrik oma nõuka-aigise jalgrattega. Vil’ländis on aletig ilus, üsigi kaeteme ilma sii linn matta, miul on tunmene, et sääl pastap kogu aig soe päe.
Ku sia miut mõista, Vil’ländi, tahta sul ütelte, et sia ei oole kigenes juulikuine Folk võ arilik Esämää auk, kust kik noore paeve. Sia oole vaimupäran, tasane järv, uhke lossiraagad, keskaigsed tänäväd ja liusak viitorn, kust terve ilm tunda paistap. Sia sünnüteme vaimuinimesi nink pühänä mulki, sia ooled kuumas pliitapuud Uv’ve tänäva kodumajas.
Mia salli sinut, Vil’ländi, mia varssi tule tagasi!

Salome Lole – Annelinn
Minu kodu asub siinsamas Tartus, Annelinnas. Olen Annelinnas elanud peaaegu kogu oma elu. See on minu meelest üks mugavamaid linnaosi Tartus üldse: on rohkelt
poode, bussipeatusi, võimalusi sportimiseks ning lastele
mänguväljakuid. Pahupooleks on aga kortermajad, mille kogus võib harjumata pilgu jaoks olla õõvastav. Samuti on kohati ebameeldiv, et minu akna alt möödub öösiti
üsna tihti vene ossikampasid (JBL kõlariga muidugi), kes
suudavad une täielikult hävitada, ent olen siiski arvamusel, et selliseid inimesi leidub kõikjal, mitte ainult minu
kodukandis. Üldiselt Annelinnas on mõnus, sest siin on
nii palju inimesi. Sellesse massi kaob ära. Samas sektsioonis elavad naabrid ei pruugi üksteist nägupidi ära tundagi. Kui unustad mõnda samas majas elavat vanurit üks
kord teretada, siis ta ise ilmselt ei näegi mõtet sind elu
lõpuni kiruda. See annab mõnes mõttes vabaduse tunde – keegi ei tunne kohustust iga päev naabrinaisega juttu ajada (muidugi tahtmise korral võib seda ka teha) ning
kõik vastasmaja elanikud ei ole teadlikud sinu käekäigust.

Veidi idealistlikumalt mõeldes on kindlasti arvukalt
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Inga Vendelin oli Balti keti toimumise aastal 17-aastane noor, kes muutustele Eesti elus ikka kaasa
elas. Ehkki õpetaja ise sündmusest osa võtta ei
saanud, tekitas see temas tugevaid emotsioone.

kokkupandav piknikulaud ja -toolid ning toidupoolis. Sõitsime kohale, panime laagri püsti, kuulasime autoraadiost juhiseid ja ootasime, millal
peaks käest kinni võtma. Kui see ülev hetk mööda sai, pidasime pikniku edasi, kuni teed enam
autodest nii umbes ei olnud ja sõitsime koju.

“Elasin sel ajal maal ja olin alustamas õppimist
keskkooli viimases klassis. Sel päeval juhtus aga
nii, et erinevatel maal elamisega seotud põhjustel (transpordi võimalused ja kodused kohustused) ei olnud võimalik ise kohal olla. Minu eriline
emotsioon ja mälestus on seotud sellega, kuidas
istusime kodus vanaema ja vanaisaga raadio ees ja

Kuigi ma Balti ketist midagi ei mäleta ja meil ei
ole sündmusest ka ühtegi fotot, tekib mul sellest lugedes või pilte vaadates alati soe tunne
südamesse, sest tegu oli ju millegi olulise ja enneolematuga, milles ka minul oli au osaleda.
mina
Tahaksin siiamaani teada, kui palju väike
sellest kõigest aru sai või mida sellest arvas.”

Strateegia #1: broiler
Tüübi lühikirjeldus:

Kuidas ise selliseks saada:

Kas sul on mõni endine või praegune klassiõde või -vend, kes järsku imelikult käituma hakkas
ning enam õhtuti suhtlemiseks või õues olemiseks
aega ei leia? Kas ta on hakanud postitama Facebooki pilte, millel suuremalt jaolt tundmatu seltskond
noori punnitatult tarkade nägudega ümber laua istub ning mõnda isehakanud arvamusliidrit kuulab?
Kas enne viimaseid kohalikke valimisi otsis ta su üles,
pakkus punaseid pastakaid või kollaseid komme, pilgutas silma ning küsis, et kelle poolt siis sina hääletada kavatsed? Ära karda, ta ei ole liitunud jehoovatunnistajatega, aga oluliselt paremad pole asjalood
samuti. Kõikide sümptomite järgi saab diagnoosida,
et su sõbrast või sõbrannast on saanud mõne noortekogu liige, kus ta usinasti oma tulevasele tähelennule vundamenti laob. NB! Broiler-tüüpi poliitiku
peamiseks probleemiks kipub saama see, et kogemusi mõne poliitikavälise “päris” asjaga ei kujune.
Maalähedane eestlane kipub sellist asja taunima
ja haudejaama päevitus võidakse välja naerda.

See on ülilihtne. Otsi mõne sulle sümpaatse erakonna koduleheküljelt
nende noortekogu kontaktaadress, kirjuta sinna ning juba mõne aja pärast võid
avastada ennast kamba endasugustega suvepäevadel energiaringis laineid
ümber parteiesimehe tegemas. Aga ole
hoiatatud! Poliitfarmis välja hautud tibu
teekond reaalse võimuni on pikk. Kuna
verisulis vutil pole üldjuhul pakkuda muud
peale oma lojaalsuse, siis arvesta, et seda
kasutatakse palju ning pikalt. Plakatite
kleepimine, konkurentide omade maha
kakkumine, avalikus kommentaariumis
trollimine – kõigeks selliseks tuleb valmis
olla. Siis aga koidab päev, mil sulle ulatatakse vihmavari ja sa saad võtta sisse koha
Juhi kõrval. Ning siis mäng alles algab.

Strateegia #2: show-mees
Tüübi lühikirjeldus:
vaatasime televiisorist Balti keti ülevaadet. Mäletan elevust ning erilist tunnet hinges – sel ajaperioodil sai seda tihti
tunda – sellist külmavärinaid tekitavat ühtekuuluvuse, uue alguse ja muutuste keerise tunnet.”

et Tõnis Mägi laulis raadios „Koitu“. Ilmselt selle
laulu kestel oli kett koos ja lauldi kaasa. Rohkem
üksikasju ketist ma küll ei mäleta, kuid samal päeval oli naabrinaise sünnipäev, õigemini 30. Juubel,
ning koju jõudes oli mitu põhjust tähistamiseks.

Vaike Rootsmaa oli tol ajal juba pereinimene ning
elas ja töötas Rannus. Tema mälestused Balti ketist
annavad hästi edasi ka nõukogudeaegset maaelu.

Õpetaja Märten Karm oli Balti keti toimumise
ajal kõigest 1-aastane, kuid jagas meiega tõeliselt tundeküllast lõiku oma ema päevikust.

“Kohalikus Lenini-nimelises näidissovhoosis
organiseeriti buss, et soovijad saaksid sõita Karksi-Nuia lähedale Balti ketist osa võtma. Bensiin oli
ƤǡÙhid võimaluse. Buss oli rahvast täis, sõitsin koos
abikaasa ja viieaastase pojaga. Vanem poeg oli
sel ajal vanaemaga Musta mere ääres ja saabus
Eestisse alles kooli alguseks. Osalejatel soovitati
kaasa võtta lippe ja raadioid, niisiis ostis abikaasa poest kõpla varre, et selle otsa lipp kinnitada,
lipuvarsi ju maapoes saada polnud. Suure kiiruga
sai lipp valepidi kinnitatud, aga selle apsu parandasime bussis ära. Raadio teel anti teateid, kuhu
on vähese osavõtu tõttu lisajõudusid vaja, meie
buss siirdus aga ikka algselt ettenähtud kohta.
Sobitasime end maanteele ritta, jälgisime, et ulatuksime kätest kinni võtma. Raadio teel tuli teade, et nüüd on õige aeg käed ühendada. Meie kett
sai ilusti kokku, vahesid ei jäänud. Poeg mäletab,

“Tartus oli 50 tellitud bussi ja üle 70 asutuste bussi, pluss veel erasõidukid, aga rahvast oli veelgi
rohkem, suure vaevaga saime ühe koha – ema ja
Märten said istuma. Läks sõiduks – sõitsime üsna
kaua, terve bussiderong läks. Kui sihtkohale lähenema hakkasime, sõitsime päris mitukümmend kilomeetrit piki ketti. Rahvas oli juba paigal – nii palju lippe, nii palju loosungeid. Kõik lehvitasid meile,
meie lehvitasime vastu. Märten lehvitas lippu ja
plaksutas. See oli väga ülev ja ülendav, lapsed ja
vanad ja kõik. Kui kohale saime, tuli ruttu ketti
võtta. Märten hoidis ka kõvasti käest kinni. Seisime, hoidsime ja loitsisime vabadust, vabadust,
vabadust. Oli ennustatud vihmast ilma, teel tuli
üks kõva sahmakas, aga keti ajal säras päike. Pärast sõitsime pimedas nagu pikk uss hiilgavate tuledenööpidega. Ilus oli. Tuleks nüüd ka vabadus.”
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Sinise vilkuri sähvides kihutab üks Aivar
parteist parteisse. See vilkur tõmbab tähelepanu ja on seda praeguseks köitnud juba paarkümmend aastat. Olgu tegevuspaigaks Püssirohukelder, Hansa Tall või laululava – vahet pole. Kui
sinna saabub Aivar, siis saabub sinna ka inimesi,
kes tahavad kuulata teist kümnendit järjest samu
vanu 80. aastate hitte eestikeelsete sõnadega
ning kaasa joriseda. Moodustub mass. Massid
aga on midagi sellist, mida (tulevane) poliitik vajab. Mida kauem sa masside ees second-hand
tütrekeste ning settekaevude anatoomiat lahkad, seda suurem on tõenäosus, et kui järgmistel
valimistel su nimi kandidaatide sekka ilmub, siis
keegi kirjutab selle ees oleva numbri valimissedelile ja laseb sedeli kasti. Või vaadakem näiteks
Ǩ¡¡ǡƤòÙ
meie asotsiaalid, puhus nendega lõbusat juttu
ning tegi törtsu naljagi otukeste üle, kes ehk päris täpselt ei hoomanud, et mõni päev hiljem irvitab nende üle kogu Eesti. Poliitik vajab tuntust
ning tähelepanu ja pole eriti vahet, kuidas ta seda
hangib. Eriti Eestis, kus me kõik ühel hetkel näosaates lõpetame. Aivar ja Peeter teavad seda!
7

Kuidas ise selliseks saada:
Kas sa teed juba bändi või planeerid õpinguid meediavaldkonnas? Siis
on kõik korras, lase julgelt edasi. Hübriidi-Mart lasi kah, tõmbas vägevasti bassi
ning oli ühel hetkel suursaadik Venemaal.
Kui sa pilli mängida ei mõista, laulda ei
oska (või suud maigutada) ning jutt on
sul puine, siis ära seda rada vali, sest sa ei
jõua kaugele. Kui planeerid meediaõpinguid, siis katsu juba esimesel-teisel kursusel ringhäälingusse tööle saada ning tee
kõik selleks, et tõusta mõne saate juhiks.
Raadio on hea, töö telekaamerate ees
paremgi veel. Sest nagu juba öeldud, siis
massid ja tähelepanu! Kui sa oskad kirjutada, siis võid proovida ka ajakirjandust,
sealtki on poliitikuid tulnud, kuigi trükisõnas komejanti teha on veidi keeruline.
Ikka kaamerad ja lavalauad on need, mille
poole tõeline show-mees sihtima peab.

Strateegia #3: spetsialist

ARVAMUS

Balti keti mälestused

Tüübi lühikirjeldus:
Aeg-ajalt ilmub poliitikasse inimesi, kes on pikalt teinud mingit erialast tööd ning seejärel toodud või tulnud näiteks valitsuse liikmeks. Nende nimi ei pruugi meile tuttav olla, aga see
ei tähenda, et nad ei oleks pädevad. Kujutagem ette näiteks teadlast, kes nõustub vastu võtma
haridusministri portfelli või Maksuameti peadirektorit, kes on valmis olema rahandusminister.
Nende suureks plussiks on äärmiselt põhjalikud teadmised mingist konkreetsest valdkonnast
ning kahtlemata aitab see teadmine teha õigemaid valikuid kui mõne asja-armastaja puusalt
antud valang. Samas võivad spetsialistid enesele suureks üllatuseks avastada, et maailmas on
jube palju inimesi, kes mitte millestki mitte midagi aru ei saa ning keelduvad isegi põhjaliku
seletamise järel aru saamast. See omakorda võib mõjuda laostavalt töötahvtele ning viia tagasi
varasematesse kabinettidesse või laboritesse, kus midagi reaalselt teha andis ning kogu aur ei
kulunud vile peale. Kui spetsialistil on võime oma tarkust laiadele massidele mõistetavas keeles
demonstreerida, siis võib ta loota märgatavale menule. Targad inimesed meeldivad paljudele,
tundmatute võõrsõnade õhkupaiskajate köitvus on seevastu märksa madalam. NB! Hoidkem
silmad lahti, sest ringi liigub ka “spetsialiste”, kes enda pagunid ise valmis traageldanud on.

inimest ehk umbes 25% Eesti, Läti ja Leedu tolleaegsest elanikkonnast. Baltimaade rahvad rivistusid üle 600 km pikkuseks Tallinna, Riiat ja Vilniust
ühendanud katkematuks inimahelaks. (Vikipeedia)

Kes vähemal, kes suuremal määral ajalootundides
tähele on pannud, seostab Balti ketti Eesti taasiseseisvumisega. „Olid nagu mingid inimesed, kes seisid
kuskil millegi pärast.“ See vastus Poska ajalooõpetajaid ei rahulda. Kordame nüüd üle, mis on Balti kett.

Juba olemegi targemad! Siiski ei anna kuiv ajalooline materjal edasi Balti keti olemust. Mis tegelikult
toimus? Kes seal ikkagi käisid? Mida tegid need,
kes kohale ei läinud? Et õpetajad on need inimesed, kellelt KÕIKE küsida võib (ja peabki), uuris
Sihkri toimetus nende mälestusi sellest päevast.

Balti kett oli 23. augustil 1989 (MRP allkirjastamise
50. aastapäeval) Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud
poliitiline massimeeleavaldus. Selle eesmärgiks oli
demonstreerida maailmale Baltimaade vabadustahet ja juhtida tähelepanu NSV Liidu ja Saksamaa vahel poole sajandi eest sõlmitud Molotovi-Ribbentropi paktile, mille salaprotokollid viisid Baltimaade
okupeerimise ja annekteerimiseni NSV Liidu poolt.
Meeleavaldusest võttis osa ligikaudu 2 miljonit

Kuidas ise selliseks saada:
Vastus on lihtne – koolis tuleb käia ja hästi õppida. Teine võimalus on koolis mitte käia ning kuidagi muul viisil edukaks saada ning jätta teistele mulje, et edu aluseks on
suur isiklik geniaalsus. Raja näiteks veebiportaal, kus inimesed jagavad üksteise piltidele hindeid ühest kümneni, selle eest sulle peale maksavad ning sind kantakse kätel. Oih,
see portaali-asi on tegelikult juba ära tehtud, seega pead veel veidi mõtlema. Kuniks sa
aga mõtlemisega ametis oled, siis mine näiteks ülikooli ja õpi perearstiks. Ravi kakskümmend aastat inimesi (vähemalt 2000 potentsiaalset fänni kindlustatud!) ja hakka järjest sagedamini ajakirjanduses sõna võtma. Seejärel oled sa juba Urmas Vaino telesaates ning
sealt läheb veidi veel, kuni sulle helistab mõne partei peasekretär ning küsib, kas sul on
aega kohtumiseks. Usu mind, ta ei helista sulle selleks, et sa ta paelussi käest päästaks.

Muusikaõpetaja
Kaie
Mägimets
töötas 1989. aastal Puhja koolis õpetajana.
Ta ei võtnud küll Balti ketist osa, ent huvitav lugu sellest päevast oli tal siiski rääkida.

mulle kooli sööklast vanu kappe, mida pidin ise renoveerima. Nii ma siis veetsingi selle päeva söökla
tagaruumis, puhastades klaasikilluga kappide pinda sodist, et neid hiljem peitsida. Koolimaja oli tol
päeval väga vaikne ja üsna inimtühi. Õhtuks olid mu
“Mäletan seda päeva hästi. Aasta varem, 1988. käed katki ja töö polnud ka valmis. Kui ma lõpuks
aasta juunis olin osalenud sini-must-valgete lippu- vaimustunud Balti ketist tulijaid kohtasin ja uudisde all Tallinna öölaulupeol ja tudengilaulupidudel test kogu ürituse mastaapsusest ülevaate sain, oli
„Gaudeamus“ nii Tallinnas kui Vilniuses. Mäles- mul kahju küll, et osalemisvõimaluse käest lasin.”
tused rahvamasside vägevusest ja vabaduse eufooriast olid mul väga selgelt meeles. Aastal 1989 Õpetaja Lembi Loigu mälestused pärinevad
olime aga ikka veel Nõukogude Liidu koosseisus tema emalt, kuna õpetaja oli ise sel ajal veel laps.
ja esmane vaimustus suurtest massiüritustest
minu jaoks jahtunud. Niisiis otsustasin ma tol aja- “Pean kohe ütlema, et ise ei mäleta ma Balti ketist
loolisel päeval, kui paljud mu töökaaslased ja tut- kõige vähematki. Mu ema aga meenutab, et käitavad bussi või autoga Pärnu kanti sõitma asusid, sime Järvamaal Balti ketis ühe tema töökaaslase
hoopis praktilisemana tunduva tegevuse kasuks. autoga, kuhu pakiti sisse neli suurt ja kolm väikest
Puhja kooli noore õpetajana tahtsin oma klassi (nõukogudeaegne liiklusohutus oli ju olematu),
raamatute ja nootide jaoks kappe. Selleks pakuti
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Strateegia #4: poeet

ARVAMUS

Kus on muru rohelisem?

Eerik Säre

Tüübi lühikirjeldus:
Kujuta ette, ühel reedesel varahommikul oli kõik
veel vanaviisi. Tartule omased linnud, hakid pidasid
parajasti Toomemäel häälekalt koosolekut, sirelid lõhnasid magusalt, mahe hommikupäike paitas
pehmelt. Samal õhtul olin juba aga esimest korda
elus USA-s, täpsemini New Yorgis, täpsemini Manhattanis, liiklusummikus. Reede õhtul proovida jõuda ühest lennujaamast teise läbi New Yorgi kesklinna, kui sel samal hetkel tuiskab paar miljonit inimest
kas mõnele üritusele, kontserdile, peole või mujale
– kogemus missugune. Mina ja minu ammulisui saatusekaaslased olime suuremat sorti taksos, ise vahtisime käte värisedes aknast välja. Kuidas ma küll
õndsa rahuga Toomemäelt sellisesse paika sattusin?

Mul ei olnudki plaani alatiseks ära minna, kodu
oli alati vaimusilmapiiril. Aga kogu selle katkendliku edasi-tagasi seikluse vahel kinnistus armastus
isamaa ja emakeele vastu. Te oleks pidanud nägema minu totakat irvet kui ma taaskord mõnelt
kaugelt kauakestvalt seikluselt tagasi Tartusse
jõudsin, te oleks pidanud nägema kui tugevalt kallistasin ma sõpru, keda jälle nägin või kui isukalt
musta leiba hammustasin ja rammusat piima jõin.
Ma luban teile, kallid kaasmõtlejad, väga hea
on käia ära, aga veel parem on tulla tagasi. Tulla tagasi targemana, tugevamana, entusiastlikumana. Hea on tulla tagasi siia, meie armsasse
paekivi või Lõuna-Eesti punase liivakivi maale.

Kujuta ette uut pilti, Peipsi järve suurusel pindalal
resideerub enam kui kakskümmend miljonit inimest. Seekord olen Mexico Citys, Mehhikos. Iga
kord, kui taksojuht läheneb ristmikule, lööb ta
endale püha kolmainsuse risti rinnale ette ja palvetab, et see ristmik oleks ohutum kui eelmine. Ei
ole, aga jätkame teekonda. Seitse rida korda seit- Ma kohtasin oma teekonnal sadu eestlasi, kes olid
se rida autosid ristmikul, kaootiline Browni liiku- oma juured uude kohta kinnitanud. Ja nii kummamist meenutav liiklus. Tegelikult on kõik hästi, ai- line kui see ka ei ole, kuulsin ma tihti mõtteid, et
nult hingata on raske, õhus on nii palju heitgaase.
tahetakse tagasi tulla. Tagasi siia soode, lõhnavate
rabade, mudaste järvede, kohisevate metMis viis mind kirjeldatud kohtadesse, ja veel näiteks
kolmeks kuuks Floridasse, veel Chicagosse Illinoisi, sade keskele, kus on ruumi, et hingata. Ruumi,
Los Angeles’i, Washingtoni, sõitma tuhandeid kilo- et nautida teiste soome-ugrilaste torisemisi, mis
meetreid (loe:miile) maisipõldude vahel Kansases korraga nii ehe ja hea. Aga mainiti, et enam ei
või veel sama palju või rohkemgi kilomeetreid Kanada metsade vahel ühest nafta puuraugust tei- saa, nüüd on kas siduvad kohustused, kohalik abiseni, ühest farmist teiseni? Ma ei tahtnud olla üks kaasa või lapsed käivad seal koolis. Nad olid üldneist paljudest, kes ainult räägivad, et nad tahavad juhul edukad inimesed ja pealtnäha tundus kõik
kuhugi minna ja midagi teha. Ei soovinud jääda vaid hästi, aga kui kuuled jälle, kui paljud väliseestlalugudele kaasamõtlejaks, kirjeldustele kaasanoo- sed Eestit nõnda igatsevad, paneb see mõtlema.
gutajaks. Tahtsin neid lugusid ise rääkida. Nii ma
siis läksin. Töötasin palju, 82 tundi nädalas, vahel
rohkemgi. Õppisin ennast motiveerima, kaasvõit- Kui võrdlen, siis vastan: siin on parem. Paljud
lejaid julgustama, toetama aga ennekõike taasa- ei usu ja ei hakkagi uskuma. Julgen vaid naeravastasin enda jaoks Eesti just seal kaugel olles.
tades noogutada, et siin saab hakkama ja väga
hästi kui vaid tahta. Tean ka inimesi, kes on vingunud ja läinud, ja vingunud edasi. Tean ka inimesi, kes on entusiasmiga läinud ja hetkel tunnevad ennast hästi. Peaasi, et otsustad rohkem
kui niisama olla. Käi, näe – suurusta vähem, tegutse rohkem, aga tule tagasi. Sind on siia vaja.
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Kuidas ise selliseks saada:

Eestlastele meeldib lugeda raamatuid. Kohustusliku kirjanduse mägede vahele võib selline
tõdemus kõlada kui parastav torge, aga tegelikult
on see nii. Rõõm lugemisest tuleb hiljemalt siis, kui
see ei ole enam kohustuslik. Olgu, mõni ei avasta
seda rõõmu tõesti mitte kunagi, aga neid on vähe.
Selle vastu kaitseb mingi kohalik hoiak, mis tõstab
Tammsaaret ja taob Twitterit. Meie formaat ei ole
140 tähemärki, meie reliikvia on viis köidet valu ja
vaeva. Ning me hindame neid, kes selle häda ning
kannatuse, aga miks mitte ka lõbu ja lusti sõnadesse panna oskavad. Meile tundub, et kui nad
suudavad midagi haaravat valmis vormida paberil
ning seda vormitut kuidagi loogiliselt juhtida ning
arendada, siis miks ei võiks nad kujundada ka meie
riiki? Kirjanikke ja luuletajaid on Eestis poliittippu
jõudnud mitmeid, mõne valitsuse kohta võiks julgelt öelda, et see oli üsna “humanitaarse kallakuga”. Ning ärge unustage juba varem öeldut – tähelepanu ja tuntus! Su nimi raamatu kaanelt on varsti
valijate – vabandust, tahtsin öelda lugejate – südames ning järgmistel valimistel juba sedelil ja kastis.

Õpi kirjutama! Kui juba oskad, siis
kirjuta ja palju. Ole viljakas. Ning ära kirjuta sahtlisse, vaid paiska oma looming avalikkuse ette. Kas Paul-Eerik Rummo oleks
saanud ministriks või Jaan Kross Riigikogu
liikmeks kui nad oleks järjekindlalt kõik oma
mõtted sahtlisse jätnud? Vaevalt. Värske
Rõhk, Vikerkaar, Looming või algatuseks
Sihker on see mustmullavöönd, mida tuleb kündma hakata. Hiljem katsu sokutada
mõni priskem käsikiri ühele või teisele kirjastusele ning kui juba üks raamat on avaldatud, siis ega teisedki tulemata jää. NB!
Sinu ülesanne on märkimisväärselt lihtsam
kui see oli kunagi Rummol või Krossil. Toona jõudsid tekstid avalikkuseni eelkõige paberil ning kuna paber on ressurss, siis päris
kõike ära ei trükitud. Sind ei seo aga miski,
sest sinu käsutuses on kõikvõimas Internet! Kes suudaks peatada su mõtete teed
masside hinge? Ehk vaid Telia või Elisa netikatkestus. Ja sul ei olegi veel oma luuleblogi, kus sa poppe veganriime põimid…

Strateegia #5: püss
Tüübi lühikirjeldus:
Täiesti puhtakujuline püss-tüüpi poliitik on punase raamatu liik ning siinkohal vaatluse
alla ei tule. Siiski peame arvestama, et nii mõnegi poliitiku edustrateegias rajaneb suurem või
väiksem osa tema välimuses. See on pinnapeale, see on lihtsakoeline, see on lihtsameelne, aga
me kipume eelistama või toetama neid, kes on mingi subjektiivse tunnetuse järgi atraktiivsemad. Uuringud on näidanud, et ilusamad õpilased saavad paremaid hindeid. See on karm, aga
see on tõsi. Miks peaksime me arvama, et ühel isetüüpi hindamisel ehk rituaalkäigul valimiskasti manu on inimesed just väga palju ratsionaalsemad? Ega ei peakski. Kui meil on kaks potentsiaalset valikut, kellest mõlemad tunduvad targad ja arukad, aga üks on lisaks sellele veel “rängalt hot” (kui põhikoolitüdrukuid tsiteerida), siis arvake ise, kellele hääl läheb. Kas te arvate, et
Vladimir idapiiri tagant või Raimond Põhja-Tallinnast ajas särgi täiesti juhuslikult seljast? Kas Julia
Ukrainast ja Justin Kanadast pälvisid avaliku tähelepanu ning toetuse vaid oma ideede eest või
oli seal midagi veel? Mõttekohti näikse olevat. NB! Kui kesta taga pole üldse sisu, siis saab rahvas sellest varem või hiljem aru. Carmen Kassi poliitdebüüt 2004. aastal kukkus kolinal läbi.
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Kuidas ise selliseks saada:
MyFitness asub Lõunakeskuses ja Küüni tänaval, solaariumi leiad samast kandist. Väldi aga
mudelit “100% püss” ja loe oma arvukate spinningutrennide vahel ka mõni raamat läbi. Siis ei ole ohtu,
et sind hakatakse nägema ja kohtlema kui objekti, sest sa suudad vajadusel ka midagi arukat öelda.

Kuidas ise selliseks saada:
Kui sa veel aru ei saanud, siis võtmesõna on raha. Kui sul on raha, siis saad endale lubada arututes kogustest reklaami. Lisaks sellele tuleks raha anda heategevuseks, toetada mõnda
noorsportlast ja kunstnikku ning jätta endast muidu eluterve inimese mulje. Onu Roberti stiilis
mündivannid ning nende avalik propageerimine ei vii kaugele. Kui sa tunned, et pidev avalikkuse
tähelepanu on siiski liiast, siis ära kandideeri ise, vaid leia kandidaadid, kes on valmis su programmi teatud toetuse eest ellu viima. Mõistagi on sul vaja ka midagi sellist, mis uut raha pidevalt
suurtes kogustest juurde genereerida suudab, näiteks isiklikku suurettevõtet. Selle rajamine võǡÙƤǫ
sööb raha meeletutes kogustes, ent ka toodab seda, kuid eelkõige neile, kes pumbale lähemal
on. NB! Kui sa ise poliitikasse trügida ei taha, aga samas soovid lähedast sidet tipuga, siis võid
proovida mõne oma tulevase lapse kõrgesse mängu sisse osta. Kõik on tehtav, kõike on tehtud.

Strateegia nr 6: rahaboss
Tüübi lühikirjeldus:
Ikka ja jälle tuleb ette, et mõnel ärimehel tekib mõte. See mõte tiirleb ümber telje, mille
peale on kirjutatud soov teha kõike, et äril läheks paremini. Nad joonistavad paberile tehte, milles rahast on vaja teha võim ning võimust omakorda uus raha. Üks võimalus on kaasata mõni olemasolev poliitik või erakond ja võtta see oma “palgalehele” (liikmemaksudest laekub erakondade eelarvesse ülivähe, ikka annetusi vajab see masinavärk…). Palju kindlam on siiski olla ise nupu
taga seda vajutamas, sest ise hääletatud, hästi hääletatud. Harvadel hetkedel võivad sulased
selja sirgu ajada ning oh siis seda häda ja klaarimist. Kui sa oled näiteks linnapea ja linna peamine
ehitusettevõtja ühes isikus, siis võid üpris kindel olla, et näguripäevad on selleks eluks nähtud.
Kuigi Eestis päris nii ei saa, siis Ukrainas kõlaks see tavaliselt. Või veel. Kommikuningast president? Raha teekond võimule par excellence. Samas käib rahaga kaasas ka teatav rahvamasside
skepsis, sest rikkus tekitab alati küsimusi selle hankimisviiside eetilisuse kohta. Kui rahvas suhtub sinusse kui kõige hullemasse külakurnajasse ja vereimejasse, siis vaevalt nad sulle oma hääle
annavad, ole sa kuitahes rikas. Seega tasub alati säilitada teatavat metseenlikku ja lahket kuvandit, sest siis ei olda sinu peale kadedad. NB! Eesti ajaloo uusimatest kihistustest on siiski teada, et
raha ei saa üks-ühele võimu vastu vahetada ning see teadmine on iseenesest julgustav. Sellist tehingut proovis hiljuti Urmas Tallinnast ja põletas ümmarguselt 300 000 eurot. Tulemuseks mitte
midagi. Poska keelde tõlgituna tähendab see ~176 000 koolilõuna söömata prügimäele viimist.
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