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Kui möödunud aastal 
oli mustal reedel Tal-
linna Ülemiste kes-
kuses täiesti võima-
tu vaba parkimis-

kohta leida, siis eile lõuna ajal 
sai lausa valida, kuhu sõiduk par-
kida. Soodusmüügi pärast poo-
di tulnud Arkadi (44) tunnistas, 
et kardab ühiskonna viha enda 
peale langevat, sest otsustas ko-
roona ajal poodi minna.

Arkadi ei soovinud oma pe-
rekonnanime öelda, kuna kar-
dab, et allahindluse ajal poes 
käies ning hiljem seda lehest nä-
hes võib ta sattuda vihalaviini 
alla. Ta tuli poodi koos naisega 
ja neil oli vaid üks siht – osta tüt-
rele kunstitarbeid: molbert, ak-
rüül- ja õlivärvid, pintslid.

Suurel perel vähem 
võimalusi
«Ühiskond on koroonaviiruse 
tõttu jagunenud kaheks: ühed 
istuvad kodus, teised rikuvad 
reegleid,» selgitas Arkadi.

Ta toonitas mitu korda, et 
hoiab reeglitest kinni: ei sõida 
ühistranspordiga, käib poes vaid 
vajaliku järel ning sünnipäevapi-
dusid ei külasta. Enne soodus-
müügile tulekut oli ta mitu kor-
da läbi mõelnud, kas ikka jul-
geb kalleid kunstitarbeid ost-
ma tulla.

«Aga kui sul on suur pere? 
Mis siis saab? Juba meid vaada-
takse imelikult, et me siin ringi 
käime ja otsime seda poodi,» lau-
sus Arkadi.

«Ei ole vastutustundlik kor-
raldada kampaaniaid ja kutsu-
da inimesi kokku,» leidis tervi-
seameti peadirektor Üllar Lan-
no kaks päeva enne suurt mus-
ta reede soodustuskampaaniat. 
Lanno sõnas, et juba kevadest on 
olemas kogemus, mis saab siis, 
kui inimesed allahindluste pea-
le tormi jooksevad – Tartus kor-
raldas suure soodusmüügi too-
na spordipood Sportland. «Mina 

kutsun kõiki poode üles mõtle-
ma, kas kasum on olulisem kui 
see, mis meil haiglavõrgus toi-
mub.»

Kas aga tuleks need inime-
sed risti lüüa, kes tahavad al-

lahindluse ajal soodsamaid as-
ju osta?

«Me ei tohiks kohe inimest 
sildistama hakata, kui ta teeb 
teistmoodi kui mina,» vastas 
teadusnõukoja juht viroloogia-
professor Irja Lutsar. Ta kinni-
tas ka, et kõik hoiatused, mida 
nõukoda, terviseamet ja valitsus 
on andnud, pole mõeldud sel-
leks, et keegi tunneks ennast 
halvasti või kedagi tuleks nüüd 
vihata. Kuigi ka Lutsar leidis, 
et musta reede ja muud soodus-
müügid peaks korraldama inter-
netis.

Rahvastikuminister Riina 
Solman (Isamaa) sõnas, et vil-
tu ei tohiks kunagi kellegi peale 
vaadata, hooliv ühiskond pigem 
märkab ja aitab. «Alati saab vii-

sakas vormis inimesi üles kut-
suda reegleid järgima ja mõistli-
kult käituma,» selgitas Solman.

«Ma saan täiesti aru, kui ini-
mesel on vaja talvesaapaid osta 

Rahvusooper Estonia 
juhiks sai Ott Maaten
■ Rahvusooper Estonia  nõukogu 
valis 18 kandidaadi hulgast teatri 
uueks peadirektoriks 
Ott Maateni (pildil). 
Nõukogu  esimehe 
Ivari Ilja sõnul on 
Maatenis harva-
esineval moel 
ühendatud majan-
dus- ja muusikainime-
ne. «Tema Pariisis lihvitud  muusikaline 
kõrgharidus, professionaalse  muusiku 
töökogemus ning hilisem  pikaajaline 
tegutsemine nii Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia finants- ja haldusdi-
rektorina kui ka erasektoris annab tal-
le muusikateatri juhtimiseks vajaliku 
kompetentsi.» Uus peadirektor asub 
ametisse 1. jaanuaril 2021 ning tema-
ga sõlmitakse leping 3+2 aastaks. PM

Talving: PERH tegutseb 
praegu ületöö rütmis
■ Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) 
tegutseb praegu täiskäigul, isegi üle-
töös, ning koroonahaigete tarvis oleks 
vaja juurde haiglapersonali, ütles regio-
naalhaigla juhatuse liige ülemarst Peep 
Talving. Kuna haigla peab Covid-19-hai-
getele mõeldud voodikohti juurde loo-
ma, tuleb seda teha millelgi arvelt. 
«Muutunud epidemioloogiline olukord 
tähendab lähiajal nii kolmanda, teise 
kui ka esimese etapi intensiivravi voo-
dikohtade arvu suurendamist olulisel 
määral,» lausus Talving. Seetõttu tuleb 
ka plaanilist ravi piirata, sest haiglal on 
kasutada vaid olemasolev ressurss. 
Kõrgema etapi haiglana peab PERH 
aga tagama vältimatu ja kiire abi and-
mise patsientidele ning hoidma haiglas 
avatud kaks tsooni, nn musta ja puh-
ta tsooni. PM

Reps hakkab juhtima 
ELi asjade komisjoni
■ Riigikogu Euroopa Liidu asjade 
komisjon valis eile uueks esimeheks 
Mailis Repsi (KE), aseesimehena jät-
kab Riina Sikkut (SDE). Erakorraline 
valimine toimus senise komisjoni esi-
mehe Anneli Oti (KE) siirdumise tõttu 
riigihalduse ministriks. Ametist  tagasi 
astunud endine haridus- ja teadusmi-
nister Mailis Reps naasis riigikokku 
ning suundus riigikaitsekomisjoni ja 
Euroopa Liidu asjade komisjoni. Reps 
teatas oma tagasiastumisest haridus- 
ja teadusministri kohalt eelmisel ree-
del pärast seda, kui tuli ilmsiks, et ta 
on erahuvides kasutanud ametiautot 
ja ministeeriumi töötajaid. PM

Eesti, Rootsi ja Soome juba 
uurivad Estonia hukku
■ Eesti, Rootsi ja Soome ohutus-
juurdluse asutused on alustanud 
ühishinnangu koostamist  parvlaeva 
Estonia huku kohta ilmnenud uue 
info asjus. Samuti on alanud kolme rii-
gi konsultatsioonid võimalikku uut 
põhjalikku uurimist takistava hauara-
hulepingu muutmiseks. Tähtaegadest 
osalised rääkida ei taha. «Oleme suh-
teliselt palju informatsiooni kaardis-
tanud, mida me vajame, ja suhteliselt 
suure osa sellest oleme ka saanud. 
Analüüsime ja planeerime järgnevat 
tegevust,» ütles ohutusjuurdluse kes-
kuse juhataja Jens Haug. ERR

1189 euroni 
ehk 19 euro võrra 
kasvas statistikaameti 
andmeil mediaanpalk 
kolmandas kvartalis 
teise kvartaliga 
võrreldes.

- 

reporter

MUST REEDE. Ametnike hinnangul võinuks aasta suurima ostupeo korraldada pigem ainult internetis.

Soodusmüügilt ostjad kardavad rahva viha

Musta reede kampaaniat Tallinna Ülemiste keskuses külastas eile paarkümmend tuhat inimest.  fotod: mihkel maripuu

Me ei tohiks kohe 
inimest sildistama 
hakata, kui ta 
teeb teistmoodi 
kui mina.
Viroloogiaprofessor Irja Lutsar

Küsisime eile Ülemiste keskuses-
se poodlema tulnud inimestelt, 
kas koroonaviiruse teise laine ajal 
on õige korraldada allahindlust, 
mis nemadki poodi tõi. PM

Kas epideemia ajal 
on õige korraldada 
soodusmüüki?


Aleksander (17):
Ma arvan, et ena-
mik ikka kannab 
maski poodides. 
Nii et see on ikkagi 
normaalne. Inime-
sed juba automaatselt 
hoiavad eemale. Väga koroonavii-
rust ei karda, lihtsalt ma teen nii, 
nagu öeldakse.

AS Rime Kinnisvara 
esitas novembri algu-
ses Tallinna linnapla-
neerimise ametile 
Stockmanni ristmiku-
le kavandatava uue 
ärihoone detailpla-
neeringu algatamise 
ettepaneku, mille järgi 
ehitatakse maja põhi-
osa kaheksakorruseli-
sena ja torniosa 
13-korruselisena. 
Hoone väljanägemine 
ja värvilahendus on 
linlased elevile ajanud.

Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk 
on liita Tartu maantee 
29, 29e ja 31 kinnistud 
üheks. Uue hoone 
ehitamiseks tuleb 

lammutada 1998. aas-
tal valminud EVEA 
panga kuuekorruseli-
ne peahoone.

Pronksi tänava ja 
Tartu maantee ristmi-
kule ehitatava hoone 
torn ulatub eskiisi jär-
gi 57 meetrini maapin-
nast.

Hoone eskiisi on 
koostanud arhitek-
tuuribüroo Künnapu 
& Padrik. Sama büroo 
arhitektid koostasid 
ka näiteks tänavu 
kevadel Gonsiori ja 
Vesivärava tänava 
ristmiku nurgale ehi-
tatud Kadrioru Plaza 
projekti.
Andres Einmann

Tallinna Stockmanni 
ristmikule kerkib 
torniga maja
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Kui pead poodi minema
• Hoia teistega vahet, mine teistest poes viibijaist kauge kaarega mööda.

• Käige poes kahekesi, mis sest, et terve perega poodlemine on lubatud. 
Näiteks lapsele talvesaapaid ostma võiks minna üks vanem.

• Kui poes midagi puutud, desinfitseeri kohe käsi.

• Kanna näomaski. Allikas: terviseamet

Richard (17): See ei ole just kõige 
õigem otsus. Aga kui kõik kan-
navad maski ja hoiavad distant-
si, siis ei tohiks probleemi olla. 
Võib-olla minnakse veidi suure-
ma kaarega mööda. Kui sa vaa-
tad mingit riideeset, siis oodatakse 
ära ja hiljem tullakse ise vaatama. Koroonavii-
rust otseselt väga ei karda, olen lihtsalt ette-
vaatlik.

Arkadi (44): Must reede tähendab 
soodusmüüki, viirus ei mängi min-
git rolli. Ma ei tunne, et võin siin 
koroonaviiruse saada. Inimesed 
on rohkem hirmunud ja on haka-
nud üksteist kartma. Suhtuvad 
üksteisesse nagu huntidesse. Kui ini-
mene ei vaata õige pilguga või ei käitu õigesti, siis 
näidatakse kohe välja agressiivsust. See ei ole nor-
maalne. Inimesed on muutunud agressiivseks.


