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Koroonapandeemia puhkemisel 
sulgusid piirid päevadega. Esime-
se ning rängima löögi sai kõikjal 
turismisektor. Alles olid Eesti 
turismiedendajad käinud messidel 
Helsingis ja Riias, tutvustanud 
plaane Tourestil. Räägiti erineva-
test puhkamisvõimalustest kodus 
ja kaugemal. Keegi ei teadnud, 
milline põrgu ees ootab. 

Hotellide käive kukkus märt-
sis-aprillis 95 % või rohkemgi. 
Spaad sulgesid uksed. Niisugust 
lööki ei mäleta isegi eelmise masu 
ajast. Valitsuse poolt külvatakse 
jätkuvalt hirmu ja paanikat. Põ-
hisõnum on nagu vana kulunud 
grammofoniplaat – ärge reisige, 
püsige kodus. 

Reisin edasi
Vaat ei püsi ja lähen juba trotsist 

reisima. Inimesed on muudetud 
nende kuudega tigedaks ja kur-
jaks. Valitseb üleüldine vihkamise 
ja sallimatuse õhkkond nende 
suhtes, kes tahavad reisida kodust 
kaugemale ja kellel on võimalus 
silmaringi avardada. Selle kõige 
eest peab tänama Jüri Ratase va-
litsust. Ilmselt tigeduse ja kurjuse 
külvamine meeldib koalitsioonile, 
rahvas tuleb suukorvistada ja hoi-
da hirmu all. 

Kui teised riigid teevad kõik, 
et toetada majandust ja tuua see 
võimalikult väikeste kaotustega 
lahinguväljalt välja, jättis Eesti 

Turismitööstus jäeti 
tormi meelevalda

Vambola Paavo
reisiajakirjanik

oma ettevõtjad üksi. Uppuja pääst-
mine on uppuja enda asi. Pole 
majandust, ei ole ka raha mida 
jagada. Võtame hiigellaenu, mõt-
lemata seejuures, et see on ajutine 
ja võlg on võõra oma. Miljardid 
tuleb tagasi maksta lastel ja las-
telastelgi. Pateetiliselt jutustame 
toetusmeetmetest, aga need on 
pelgalt sõnad. Kui ettevõtja läheb 
abipaketti taotlema, on vastus 
lihtne – ei kvalifitseeru. Mis mõtet 
on etendada tsirkust? 

Turism on riikide visiitkaart. 
Sellest on aru saanud Vaheme-
re maad, Balkani piirkond ja 
suurriigid. Leedu elavdab suvel 
turismisektorit 15 miljoni euroga, 
pakkudes võimalust kodumaal 
puhata. Toetatakse ning turguta-
takse sealseid hotelle ning spaasid. 
Skeem on lihtne – kui peatud ho-
tellis kolm ööd, maksad vaid kahe 
eest. Ühe ööbimise katab omalt 
poolt riik. Nii suudetakse raske 
aeg üheskoos üle elada. Leedus 
on asi lihtsam, kuna tegemist on 
katoliikliku maaga. 

Kataoliiklus hoiab inimesid 
koos, eriti rasketele aegadel. Miks 
ei võiks meiegi leedulastelt midagi 
kasulikku õppida? 

On piinlik, kui räägitakse miljo-
ni või paari eraldamisest turismile. 
Riigid panevad turismi säilitamise 
nimel mängu kümneid kui mitte 
sadu miljoneid. Horvaatia, mil-
le põhiline majandusharu ongi 

turism, eraldab tänavu kodu-
maal puhkajatele hiigelsummasid. 
Mängu lähevad turismikaardid 
ja vautšerid hinnaga 400 eurot 
inimese kohta. Horvaatiale on 
turism eluliselt tähtis, see toob 
aastas sisse 11-12 miljardit eurot 
(Eesti riigi eelarve!!!). 

Meiegi võiksime toetada su-
vel koduseid ööbimisvõimalusi, 
maksta kinni näiteks saarte kü-
lastajatele bussi ja praamipiletid. 
Vaevalt riik jääb vaesemaks. Tul-
lakse siis Tallinnast, Tartust või 
Virumaalt. Omapoolset initsiatiivi 
võiksid näidata Saare- ja Lääne-
maa muuseumid. Võiks pöörduda 
ühiselt kultuuriministeeriumi 
poole ja esitada ettepaneku rii-
gipoolseks toetuseks. Miks mitte 
katta paari miljoniga vähenenud 
piletitulu?! 

Silmast-silma
Kaitsekulutuste hoidmine 2% 

piiril võib olla oluline, ent kui 
muid tulusid laekub vähem ja peab 
inimesi koondama, ei laeku riigi-

le ka makse riigikaitse 
eelarveks. Siseturism 
ootab rohkem tähelepa-
nu. Kurb, kui president 
kuulab vaid maasikakas-
vatajate itku ja muretseb 
ukraina tööjõu pärast, 
samas võinuks Kersti 
Kaljulaid kohtuda sise-
turismi edendajatega. 
Tulla Saare- ja Hiiu-

maale, rääkida silmast-silma. 
Siinsedki ettevõtjad tahavad ellu 
jääda. Maasikasavatus on hooaja-
line, turism aga jääv suurus. Kui 
sulgeme ühel päeval muuseume 
ja paneme kinni spaasid, ei ole 
tulevikus loota regiooni raha ja 
kaovad töökohad. Raske aeg sun-
nib ka hindu üle vaatama. Kriisis 
ei saa küsida, nagu buumiajal.

• Kuulus saarlasest bass Ain 
Anger laulis juunikuus Viinu 
Riigiooperis Richard Wag-
neri ooperi “Tannhäuser” 
uuslavastuste etendustel. 
Esietendus toimus  16. juunil. 
Ain Anger laulis juunikuus ka 
ühe etenduse Wagneri “Lo-
hengrinist. Oma kodusaarel 
esineb ta suvel Saaremaa oo-
peripäevadel (19.-24. juulini) 
ooperigalal Kuressaares  ning 
soolokavaga Kihelkonna ja 
Kaarma kirikus. ” (2010)
• Tänavu toimuvad kümnen-
dat korda Kihelkonna kiri-
kumuusikapäevad ja samuti 
tähistab Kihelkonna kirikus 
asuv Eesti vanim orel oma 
auväärset 200. aastapäeva. 
Ajaloolise oreli kaunist kõla 
on võimalik kuulata igal 
kontserdil. Esimesel kahel 
kontserdil on musitseeri-
mas Rootsi organistid Leif 
Ahlberg ja Göran Grahn. 
Võimalik on kuulata koha-
likke muusikuid, külalisi on 
oodata Kärlalt, Kuressaarest 
ja mandrilt. (2005)

Mõistlik otsus festival 
loata jätta

Ajal, kui koroonaviirusest suuresti puu-
tumata jäänud Eesti maakonnad jätsid 
ridamisi ära eestlaste südameisse kinnis-
tunud suurüritusi, oleks patt korraldada 
viirusest laastatud Saare maakonnas uus 
massiüritus, mis on kinnistunud seni vaid 
teatud huvigrupi meeltes.

Illiku laiul toimuv elamusfestivali I 
Land Sound on kindlasti edumeelne 
muusika- ja kunstiinimestele palju pak-
kuv üritus, kuid arvestada tuleb tänavuse 
reaalsusega. Pealegi on üritus negatiivset 
vastuakaja saanud kohalikelt  püsielanikelt 
juba ka varasematel aastatel ja ilma koroo-
naviiruseta. Müra ja ülemeeliku publiku 
tõttu. Seda enam oleks patt lubada toimuda 
üritusel, millel kindlasti on oma plusse aga 
miinused kaaluvad selle ürituse ärajätmise 
sellel aastal üles.

Meenutuseks, ka kurikuulsad võrkpalli-
lahingud Milaano klubiga toimusid kaks 
korda ja publiku arv oli nagu kavandataval 
elamusfestivalil kaugelt üle 1000.

Korraldajatel tuleb see mõru pill alla 
neelata, sest raisku on läinud palju tehtud 
tööd. Aga nii on see paljudel saarlastel, 
kes pidid koroonaviiruse ajal jõude kodus 
istuma. Ja polnud selge, kas tehtud töö 
läheb raisku või kas üldse pärast kriisi 
enam töökohta ja tegemisi on. See hirm 
püsib hoolimata taandunud viirusest, sest 
liiga vara ei tasu veel hõisata ja suurüritusi 
korraldada.
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Neste, SEB, Orkla jt 
– kas Mäe juhitava 
Estonia toetamine 
on ikka ok?
Rahvusooper Estonia tänane 
nõukogu käitus Aivar Mäe 
suhtes täpselt nagu Saksamaa 
finantsjärelevalve BaFin riigi 
IT-uhkust Wirecardi kaitstes, 
kirjutab Äripäeva peatoime-
taja Meelis Mandel. /.../

Kas Mäe juhitava Estonia 
toetamine on ikka ok? Eriti 
võiks sedasorti küsimusi 
tekkida Skandinaaviast pärit 
SEB, Neste ja Orkla ning 
Ühendkuningriigi peakor-
teriga PwC omanikel. Kas 
ka teie meelest on nõnda 
naistega käituda normaalne? 
Kas asjaolu, et inimesed 
tahavad oma autoritaars-
est juhist meediale rääkides 
anonüümsust, teeb juhtumid 
olematuks?

Teatri hooaja kuldsponso-
ril Tallinkil ilmselt sellega 
probleeme pole, arvestades 
tegevjuht Paavo Nõgene FB 
sissekannet kohe pärast es-
imest Eesti Ekspressi lugu: 
„Huvitav, kuidas tänapäe-
va ajastul käib ning koolis 
õpetatakse. Kas enne seda, kui 
keegi anonüümsete väidete 
põhjal avalikult kolaki risti 
lüüakse, veendub väljaande 
peatoimetaja allikate rele-
vantsuses, nende võimalikes 
motiivides, hindab kolaki risti 
löödava isikuomadusi, või 
pannakse kolakas ära ja siis 
vaadatakse mis edasi saab?“

Nõgene mõttekäik on üsna 
sarnane rahandusminister 
Martin Helme omaga, kes 
näeb Eesti Ekspressi lugudes 
suisa katset muuta mehed „ar-
glikeks, kontrollitud ja kanna 
alla surutud töllideks seda-
kaudu, et kõik loomupäraselt 
mehelik tehakse kui võimalik 
siis kriminaalseks, või vähe-
malt häbiväärseks“.

Äripäev, 28.06.2020

Viirusepandeemia kui  
muutuste päästik
Ettevaatusega tasub suhtuda üpris populaar-
sesse usku, et peale pandeemia lõppu läheb 
kõik edasi nii, nagu enne seda oli. Tegelikult 
tulevad muutused paratamatult ja mõnes 
mõttes ka meie tahtest sõltumata. Seetõttu 
osutuvad edukaks hoopis need, kes lähtuvad 
optimistlikust soovist nende muutustega või-
malikult edukalt kohaneda. See sõltub eelkõi-
ge meist igaühest indiviidina. Aga ka erinevate 
inimkoosluste ühistest jõupingutustest.

Kusjuures nii poliitika, majanduse kui ka 
igapäevase elukorralduse seisukohast tuleb 
lahendada vastuolu, mis on vastuolu tegelikult 
ainult modernse lääneliku mõtlemise ja ühis-
konnakorralduse jaoks. Muudel ajalooperioo-
didel ja ka teistsugustes ühiskondades sellist 
dilemmat tegelikult tekkinud pole.

Vaimses mõttes on tegu võtmevalikuga ek-
sistentsiaalsete või siis humanistlike ideeliste 
valikute vahel. Me tahaksime uskuda ise ja 
veenda ka kõiki teisi, et siin polegi õieti tegu 
valikutega, sest inimelul polegi ju hinda, kas 
pole nii? Aga kas see on ikka nii lihtne isegi 
õhtumaise malli jaoks?

Mis on ikkagi inimelu hind?
Sellele küsimusele vastaksid enamiku ini-

majaloo jooksul valitsenud ühiskonnamudelite 
osalised üheselt. Inimelu väärtus kahvatub 
riigi või valitseja, ühiskonna või kollektiivi 
säilimise ja tulemusliku edasitoimimise ees. 
Kollektiivne hüve ja heaolu trumpab iga kell 
üle individuaalse. Ajalooliselt on inimelu 
väärtuse kuulutamine hindamatuks siiski 
harvaesinev nähtus ning seotud tänapäeval in-
diviidi rolli tähtsustamisega pigem läänelikes 
mõttemallides. /.../

Kas see tähendab, et inimeludega võib siiski 
riskida, kui suur häda käes? Näiteks vanemate, 
nn riskirühma kuuluvate inimeste omadega, 
lähtudes eeldusest, et lastele ja noorematele, 
veel oma panust vähemal määral andnud 
inimestele see viirus nii lihtsalt külge ei 
hakka. Aga kas selline küsimusepüstitus pole 
iseenesest ebamoraalne, kuigi majanduslikult 
ratsionaalne?

Edasi.org, 25. juuni 2020
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