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Nõukogude korra 
nähtamatud monum

Kas rääkida või vaikida?

TIINA TUUM
kolumnist

SIIRI LAIDLA 
kirjanik

Mind on alati 
hämmastanud 
see, kuidas 
 nõukogude 
võim suutis 
proletaarkultuuri 
muuta elu 
normiks. 
Joomise ja 
ropendamise, 
rämeduse, 
intelligentsi, 
naiste, 
vähemuste ja 
kõige endast 
erineva 
vaenamise.

Vaikisin ja 
tegin, nagu 
kästud.

Järgmisel aastal tõuseb õpetajate palk 24%. Laste-
aia- ja huvikoolide õpetajatele sellist palgatõusu ette 
nähtud ei ole. Lasteaia- ja kooliõpetajate palga erine-
vus kasvab. 

Õpetajate töötasu tuleb riigieelarvest, lasteaedade 
ja huvikoolide õpetajate palgad on kohalike omavalit-
suste maksta. Samas sõltub mõlema rahakoti suurus 
laekunud maksudest.

Teoorias peaks hinnatõusu, töö-
tasude ja üldise infl atsiooni tõttu 
suurenema ka kohalike omavalit-
suste eelarve, kuid ei tasu unusta-
da kütte-, elektri- ja muude hinda-
de tõusu. Näiteks Viljandis on küt-
tehinnad kolme aastaga tõusnud 
peaaegu 100%. Ükskõik, kuidas eel-
arvet kokku panna, ikka jääb raha 
puudu. 

Riik ikka aitab ja jagab lasteaia-
õpetajatele palga maksmiseks oma-
valitsustele toetust. Küüniline on, 
et toetuse saamiseks tuleb lasteaia-
õpetajatele maksta sama suurt pal-
ka kui kooliõpetajatele. Ja järgmi-
se aasta riigieelarves toetuse sum-
ma ei suurene. 

Seega näiteks Viljandi, mille 2022. 
aasta kogu eelarve on 32,1 miljonit 
eurot, peab uuel aastal leidma pool 
miljonit lisaeurot lasteaiaõpetaja-
te palga tõstmiseks, muidu kaotab 
300 000 euro suuruse riigitoetuse. 

Kui riik oleks suurendanud las-
teaiaõpetajatele palga maksmise 
toetusfondi, suudaks omavalitsu-
sed ka nende palku tõsta. Omavalitsusjuhid otsivad küll lahen-
dusi, kuid riigi otsusel eelmainitud toetust mitte tõsta on vilets 
mekk man. 

Liigne tundub kirjutada sellest, et lasteaiaõpetajad väärivad 
elamisväärset palka. Pole kuidagi loomulik, et nii olulist tööd 
saab teha vaid siis, kui kõrval on toetav ja majanduslikult heal 
järjel partner, sest selle tööga enda elamiskulusid katta on kee-
ruline. 

JUHTK IR I

Kuidas katta 
lasteaia-
õpetajate 
palgatõusu?

Omavalitsus-
juhid otsivad 
küll 
lahendusi, 
kuid riigi 
otsusel 
eelmainitud 
toetust mitte 
tõsta on 
vilets mekk 
man. 
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ANDRES  VARUSTIN

Iga kord, kui jalutasin läbi Bal-
ti jaama, torkas nagu noaga kõr-
va venekeelne rongiaegade tea-
dustus. See andis iga päev valjul 
häälel teada, et me pole sammu-
gi edasi astunud Ida-Euroopast, 
mis vägistatuna pärast punavõi-
mu kokku kukkumist maha jäi.

Mingil segasel põhjusel olid 
kõik raudteejaamad ühel kuuen-
dikul planeedist äravahetamise-
ni sarnased. Neis tukuti pampu-
de otsas, söödi keedumune, lu-
ristati teed. Sinna kogunesid hei-
dikud ja kodutud. Jaamarestora-
nid olid nagu maailma lõppjaam, 
kus lõuga saada. 

Vene keel on nüüd sel sügisel 
Balti jaama kõlaritest küll lah-
kunud, nagu ka punamonument 
jaama vastast, aga see elu ja olus-
tik seal ise? On see muutunud? 

Selles on midagi ilmeksima-
tult idaeuroopalikku, mis paigu-
tab selle samale teljele Kiievi ja 
mitte Brüsseliga. Iga kord, kui 
jalutad läbi jaama, mõtled Lu-
ganskile, Krimmile, Hersonile. 
Sundmobilisatsioonile ja vale-
referendumitele.

Kapitalismi hale grimass

Tsaariaegse uhke paekivist Bal-
ti vaksali asemele ehitatud raud-
teejaamast ei saanud vaba riigi 
tulles muud, kui üks siirdeühis-
konna hale kõverpeegli grimass – 
räpakad turud, müügiletid, poed, 
putkad, Jehoova tunnistajate  Va-
hitorni  letid segi ortodoksi-kiri-
kuküünlaid ja villaseid sokke müü-
vate mutikestega. 

Kolm sammu Unesco pärandi 
vanalinnast eemal leiavad turis-
tid kerge vaevaga üles selle ehe-
duse, mida nad otsima on tulnud.

Kõrvuti ülim vaesus ülima rik-
kusega. Sealsamas endises elekt-
rirongide ootesaalis, kus praegu 

on Burger King, toimusid veel 
hiljuti kandelaabrite valguses 
šampanjavastuvõtud, millele se-
kundeerisid sealsamas akna ta-
ga prügikastidesse sisse-välja 
roomavad asotsiaalid. Nagu oleks 
tegu mõne maffi ariigiga.

Sealsamas jaama juures 
Hipsterlandi ehk Kalamaja pii-
ril asuv viinapood sülgab ikka 
veel välja magavaid ja kusevaid 
räpakolle, keda jagub nii jaama 
ümbrusse, trammipeatusse  kui 
ka Snelli tiigi äärde. Trammides-
se, trollidesse ja bussidesse.

See pole ikka veel väärikas vä-
rav vanalinna, vaid pigem puna-
monument, mille olemus elab 
sügaval seljaajus ega pääse sealt 
välja. See pole maailmalinna 
yuppie’sid täis jaamahoone, kus 
lõhnavad kohv ja värsked ajale-
hed ning rongid viivad maailma-
linnadesse. 

Ei, Tallinn on kui õnnetu tei-
vasjaam linnalähirongidele ja 
üksikute linnadevaheliste ron-
gidega. Mis on puupüsti täis. Bal-
ti jaamas ei kohanud enne te-
rendavat majanduskriisi tööle 
ruttavaid yuppie’sid mantli ja üli-
konnaga, vaid tusaseid jopedes 
inimesi. Eesti yuppie’d istuvad 
autoga teel Viimsist Tallinna um-
mikus, mitte rongis, bussis ega 
trammis.

„No kas tal raha ei ole, endal 
ülikond, tuleb trammi,“ imestas 
minu laps. Vabas riigis sündinud 
Eesti kodanik. Ausõna, mina po-
le talle küll sisendanud, et ühis-
sõidukiga sõidavad Eestis vae-
sed, koledad ja õnnetud. 

Ehkki tõele au andes on päe-
vas tunde, kus Tallinna ühis-
transport just selline tundub. 
Mitte enam päris nii, kui veel 
aastakümme või paar tagasi, kus 
asotsiaalid veetsid talvel aega 

soojades trammides loksudes ja 
sina võisid uriiniloiku istuda. Või 
ahastuses lohistad narkari kõr-
valt, kel silmad pahupidi ja tram-
mi lõpp-peatuses on süstal vee-
nis, ära oma mudilase. Ja seda 
Kadriorus ja mitte Koplis.

Juues Vene viina, hävitad 
nõukogude võimu?

Estonia teatri laest alla vaata-
vad punaarmeelased ja punali-
pud muudavad selle samasugu-
seks nõukogude kultuurimajaks 
kui Mere puiestee merelaevasti-
ku maja ehk nüüdse nimega Ve-
ne kultuurikeskuse. Siis polegi ju 
vahet, kas see asub Sillamäel, mis 
tuleks kõige täiega kaitse alla võt-
ta, või Tallinna kesklinnas, kus 
vaba riigi president oma vastu-
võtte on korraldanud.

On see meie euroopalik-krist-
lik poliitkorrektsus, mis sunnib 
ütlema, et las elevant olla keset 
tuba, kui see talle meeldib, meie 
oleme ikka vaprad ja vabad, põ-
hiline, et peale ei astuta. Ärme 
ärrita kedagi, satu konfl ikti, ütle 
välja oma arvamust. Hea üldse, 
et meil mingilgi kujul ooperitea-
ter olemas on ja see näeb nüüd 
ainult lakke vaadates nii välja, et 
seal revolutsioonilised madrused 
võiks krakovjakki tantsida. 

Mind on alati hämmastanud 
see, kuidas nõukogude võim suu-
tis proletaarkultuuri muuta elu 
normiks. Joomise, ropendamise 
ja rämeduse, intelligentsi, nais-
te, vähemuste ja kõige endast 
erineva vaenamise.

Nüüd, kui satud mõne omaea-
lise mehega kokku, kes joob viina 
nagu nõukogude kaevur, ropen-
dab vene keeles nagu Kopli kaak 
ja hakkab nostalgitsema ENSV ae-
ga ning pajatama nõukogude sõ-
javäe lugusid, siis mõtled, et tead, 
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Vanasõna „Rääkimine hõbe, vaiki-

mine kuld“ teavad aga kõik, kes on 

koolis käinud ja kasvõi veidi rah-

vapärimust õppinud. Huvitav on 

selle vanasõna tekkimise üle mõ-

tiskleda. Kas juba „keskaegsel or-

jaajal“ oli maarahval põhjust liig-

set suupruukimist peljata? Et kui 

mõni mees hakkas kõrtsis liiga 

purju jäädes pehmekeelselt tõde-

sid kuulutama, võis sellele järgne-

da füüsiline märkus ehk vitsutami-

ne mõisatallis? Kui patukott oli 

aga vakka ega tunnistanud süüd, 

sai ta veelgi valusamad vitsad. Abi 

olnuks rääkimisest ja patukahet-

susest. Kas peeti hõbedat kullast 

väärtuslikumaks? Vaikimist oluli-

semaks? Kuld kui väärismaterjal 

polnud maarahvale kättesaadav, 

hõberahasid ja -ehteid leidus aga 

seevastu rohkem.

Parem olla vait

Nii et vaikimine on vahel kulla 

väärtusega. Meie rahvas on seda 

kogenud nii Stalini kui ka hiljem 

nõukaajal, kui liigne suupruukimi-

ne võis halvasti lõppeda. Kadedu-

sest või mõtlematusest välja öel-

dud sõnad, olgu kogemata või 

meelega, võisid asjaosalistele saa-

tuslikuks saada. Nii õppisidki meie 

vanavanemad vaikimise kunsti. 

Mäletan oma vanavanemaid, 

kelle juurde mind suviti kuuks 

ajaks saadeti. Nad olid toredad ja 

töökad väiketalupidajad, aga väga 

kidakeelsed. Ei heietanud nad va-

na aja lugusid ega laulnud heina 

kaarutades regilaulu. Reeglid tehti 

selgeks paari lausega. Vanalell oli 

tõsi küll jutumees, kes mulle alati 

lora ajas, siivutuvõitu laule jorutas 

ja looduse imesid tutvustas. Ta oli 

Vorkutas küüditatuelu tunda saa-

nud ja oli üks väheseid, kes võttis 

sealt põgenemistee ette. Vahest 

seetõttu läksid tal vahel keelepae-

lad valla, et ta oli pidanud nii kaua 

vakka olema ja ennast pikka aega 

venna kartulikeldris varjama?

Toona ma ei teadnud sellest 

muidugi midagi. Mul lasti oktoob-

rilapseks ja pioneeriks astuda ja 

see tundus olevat tore. Komnoo-

reks hakkasin keskkooli viimases 

klassis klassijuhataja survel, kes 

teatas, et meil kui eriklassil peab 

olema sajaprotsendiline kuuluvus 

ja vastasel korral pannakse mulle 

käitumishinne mitterahuldav ja 

ma ei saa ühtegi kõrgkooli... Vaiki-

sin ja tegin, nagu kästud. Arvan, et 

see olukord on paljudele minuea-

listele tuttav. Neile, kes ei vaikinud 

ja vastu hakkasid, sai osaks „ok-

kaline tee püha tõe juurde“.

Rääkimata kuidagi ei saa

Ometi ei aita vaikimine alati 

edasi. No kuidas peaks õpetaja 

Kas kujutate ette inimeste koh-

tumist või seltskonda, kus valit-

seks täielik vaikus? (Lugu ei puu-

duta kurttummasid, ju on neilgi 

oma võimalused ja suhtlusvahen-

did, millesse süvenemiseks ei jät-

ku siinkohal leheruumi. Ei tule jut-

tu ka esoteerikast, mõnest vaiki-

mislaagrist, pantomiimist vms.)

Igas seltskonnas leidub keegi, 

kes haarab jutuohjad enda kätte, 

võtab teema üles, muutudes sel-

lega seltskonna hingeks. Iga 

koosolek või kokkutulek, olgu sel-

leks siis ühistukoosolek või sugu-

laste suvepäevad, vajab sõnaosa-

vat juhatajat.

Ajast aega on inimühiskonnas 

esile kerkinud isikud, kelle juttu 

kuulatakse, kelle sõnu usutakse, 

kelle suuniseid järgitakse. Pahatihti 

saadakse alles hiljem aru, et Suure 

Guru kohta kehtib maarahva vana-

sõna „Suuga teeb suure linna, käe-

ga ei kärbsepesagi“. Siiski on sõnal 

meeletu jõud. Juba piibel õpetab, 

et alguses oli Sõna. Ja õndsad on 

need, kel pole kunagi põhjust ol-

nud kahelda nende suurte kõnele-

jate sõnades, kes on meie üle valit-

sema pandud. Sõnad võivad ärata-

da, ent võivad ka suigutada.

Öeldakse, et inimene õpib kaks 

aastat kõnelema ning ülejäänud 

aja vaikima. On see vanasõna või 

mõne kirjaniku sentents – ei tea. 


