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A ivar Mäel (60) 
möödusid see-
kordsed jaanipi-
dustused iseen-
dasse vaadates. 
Teda iseloomus-
tatakse kui kind-
la käega teatrijuh-
ti, kelle teenetes 
teatri ees ei kaht-

le keegi. Paljud teavad teda ka 
kui üht lõbusat meest. Ome-
tigi on ta oma «loomuomase 
joviaalsusega» pannud paljud 
naised end tundma ebamuga-
valt, halvasti ja alandatult.

Mäe on kui Estonia päike. 
Kui paljusid artiste te teate? 
Helgi Sallo, Georg Ots ja siis 
see Aivar Mäe. Ta on kindla-
meelne juht, nagu nõukogu lii-
ge Helle-Moonika Helme ütleb, 
lausa efektiivne. 2003. aastal 
suundus ta Tartusse, et pank-
rotis Vanemuist päästa. Mäe 
reformis peaaegu kõike ja Va-
nemuine sai päästetud.

Nüüd oma kolmandat ame-
tipõlve Estonias pidav Mäe on 
viinud estoonlasi välismaale 
esinema, on saanud külalisla-
vastajaid Eesti lavadele ning 
võitleb uue ooperimaja eest. 
Alles kaks nädalat tagasi käis 
ta riigikogu kultuurikomisjo-
nis rääkimas uue ooperima-
ja vajalikkusest. Vähesed tea-
vad, kuid kultuurimaastikul 
on 20. augustini suur võitlus 
– milline objekt pääseb Eesti 
Kultuurkapitali rahastatavate 
riiklikult tähtsate ehitiste hul-

Joviaalsusele 
rõhumine ei saa 
olla vabandus

ka. Uus ooperimaja on väga tugev 
kandidaat. Ometi võib seda kah-
justada selle nädala alguses lah-
vatanud skandaal.

Pilt, mis avanes, kui kümme 
endist ja praegust töötajat rääki-
sid aastatetagustest ning ka hil-
jutistest juhtumitest, kuidas rah-
vusooperi Estonia direktor Ai-
var Mäe on neid ahistanud, ei ole 
meeldiv. Süüdistused on küll ano-
nüümsed, mis annab mõnele just-
kui õigustuse neis kahelda, kuid 
teisest küljest paneb küsimuse 
alla, kas me ühiskonnana oleme 
valmis selliseid teemasid käsitle-
ma nii, et kannatanud ei peaks 
pelgama taas ohvriks sattumist 
või muid sanktsioone, mis võiksid 
kaasneda autoriteediga vastuollu 
minnes. Seda enam, et ühiskond 
on tavaliselt niisugustes küsimus-
tes polariseerunud ja teemapüsti-
taja võib sattuda kergesti vastu-
rünnakute ohvriks.

K indlasti oli Mäe teadlik, et 
temast ilmub Eesti Eks-
pressis lugu, kuid mitte 

sellest, et tema käitumine oleks 
olnud sobimatu. «Mul on siiralt 
kahju, et minu loomuomaselt üle-
meelik huumorisoon ja karakter 
on minu käitumises väljendunud 
inimestele moel, mida nad on pi-
danud ebaviisakaks, ebavääri-
kaks ja mõnel puhul kohatuks,» 
sõnas ta avalikus pöördumises.

Ka teatri nõukogu esimehe-
le Arne Mikule jäi teematõsta-
tus esiti arusaamatuks. «Me ei 
saa kontrollida seda, ei saa tõsi-

selt võtta. Maailmas levinud tee-
ma, mille peale on natuke nalja-
kas tunne,» ütles ta Delfile.

Mäele avaldas toetust ka hulk 
endisi ja praegusi rahvusooperi 
töötajaid. «Jah, tema mõnikord 
isegi arutu rõõm võib tunduda 
kohatuna võõrastele, aga mitte 
iial pole me tundnud end ahista-
tuna või kuidagi riivatuna. Pigem 
ootame tema tähelepanu,» seisab 
nende läkituses. Aga selles ülla-
tus ongi: kõik teavad teatrijuhi 
nalju, kuid keegi ei osanud arva-
ta, et ta on väidetavate ahistatu-
te sõnul lasknud oma kätel liiku-
da rohkem kui kohane.

Kuid nii nagu Eestis tihti, kõ-
lavad omavahelistes vestlustes 
väited, et see kõik oli teada ning 
Mäe ongi selline. Järjekordne ava-
lik saladus. Sõna sõna vastu. Sel-
gust sellesse olukorda võiks tuua 
uurimine.

«Teinekord kardavad naised 
samasuguste juhtumite puhul 
politseisse pöörduda, sest arva-
vad, et nende nimed tulevad kui-
dagi avalikuks. Meie poole pöör-
dujaid politsei ei avalikusta. Ta-
hame naisi, kes räägivad avalda-
tud artiklis oma kogemusest väi-
detava seksuaalse ahistamisega 
töökohas, aidata. Palume kõigil 
artiklis kirjeldatud episoodides 
osalenutel ja tunnistajatel pöör-
duda esimesel võimalusel polit-
sei poole,» edastas politsei nel-
japäeval palve.

Süütuna tundunud naljad ei 
olegi ühtäkki enam nii süütud. 
Inimesed on erinevad, inimes-

te huumorimeel on erinev. Mis 
ühele meeldib, ei pruugi teisele 
meeldida. Ent juhina tuleb osa-
ta arvestada kõigiga ja tunneta-
da, mis on töökollektiivis koha-
ne ja mis mitte.

Loomuomane joviaalsus ei 
ole õigustus. Juhiametiga kaas-
neb vastutus oma alluvate ees, 
kuid mis vastutus see on, kui sa 
nende üle labast nalja heidad või 
neid oma tegevusega ahistad?! 
Kui juht ei mõista, et osale laba-

sed naljad ei sobi, siis vastutajaid, 
kes võiksid sekkuda, juhtida tä-
helepanu sobimatule käitumisele, 
on veel. Näiteks nõukogu ja tei-
sed töötajad.

Mäel on puhkus ees, loode-
tavasti saab sellal ta oma tegu-
de üle järele mõelda, õppida teis-
te inimeste tunnetega arvestama 
ning mõista, et sedalaadi süüdis-
tusi ei saa kummutada ainuüksi 
«joviaalsuse ohjamisega».

Loora-ELisabEt Lomp

Leedu president Gitanas 
Nausėda (56) ei tulnud 
üllatuslikult kolme Bal-

ti riigi presidendi kohtumisele 
Kuressaarde.

Pikalt kavandatud kohtu-
misele mitteilmumise põhju-
seks toodi Valgevenest Ast-
ravetsi tuumajaamast elekt-
riostu ühise kokkuleppe puu-
dumist. Balti riike seob aga 
võrreldamatult rohkem asju 
kui üks kaubandustehing ja 
see on eriti tähelepanuväär-
ne «Balti mulli» taustal, kui 
näitasime kogu Euroopale 
eeskuju, kuidas regionaalsel 

tasandil koroonakriisist väl-
ja tulla.

Üle aasta presidendiame-
tit pidanud Nausėda on luba-
nud olla eelkäijatest teistsugu-
ne. Loodame, et see toob uu-
si tuuli ka Balti riikide koos-
töösse, mida ei saa takista-
da meie riikide sisepoliitili-
sed arengusuunad ega Lee-
du parlamendivalimiste lähe-
dus. Nüüd on Balti koostöö ja 
ühise energiaostu kokkuleppe 
pall Leedu käes ning me tea-
me, et meie head naabrid on 
väga head pallimängijad!

aimar aLtosaar

Neli-viis aastat taga-
si kirgi üles kütnud 
kooseluseadus ja se-

da ümbritsenud konflikt on 
rakendusaktide jätkuva puu-
dumise tõttu viimastel aasta-
tel tagaplaanile vajunud. Kuid 
nüüd päästis uinunud vul-
kaan oma jõu valla.

President Kersti Kalju-
laid (50) otsustas riigikokku 
tagasi saata välisteenistuse 
seaduse muudatuste eelnõu. 
Põhjuseks on põhiseaduse-
ga vastuolus olev säte, mil-
le järgi ei laiene välisteenis-
tujate abikaasadele ettenäh-

tud tagatised kooseluseadu-
se alusel registreeritud elu-
kaaslastele.

Kui Isamaa juhtfiguuri-
delt Helir-Valdor Seederilt ja 
Urmas Reinsalult tõi Kaljulai-
di otsus kaasa pelgalt mõõ-
dukalt agressiivseid reakt-
sioone, siis rahandusminis-
ter Martin Helme (EKRE) ei 
näinud selles mitte ainult jär-
jekordset põhjust seada Kal-
julaidi pädevus kahtluse al-
la, vaid ta esitas ka küsimu-
se põhiseaduse ajakohasuse 
kohta.

mEinhard puLk

Hulk aastaid tagasi rää-
kis tollal finantsins-
pektsioonis töötanud 

tuttav, kui temaga lõunatama 
läksin, et hommikupoolik oli 
tal valdavalt kulunud arute-
lule, kas teha börsireglemen-
ti rikkunud ettevõttele trahvi 
15 000 või 50 000 krooni. Pä-
rast pikemat koosolekut olid 
nad jõudnud järeldusele, et te-
gelikult pole ju vahet, ja tei-
nud 15 000.

Ajad on muutunud, päris 
tublisti. Üleeile avaldatud ot-
sus trahvida SEB panka miljo-
ni euroga on finantsinspekt-

siooni juhi Kilvar Kessleri (46) 
ametiaja järjekordne versta-
post. 

Viimastel aastatel peaks 
olema kõigile selgeks saanud, 
et asutus, mida omal ajal saa-
tis kohvitoa maine, kus juris-
tid ja majandusinimesed käi-
sid karjääri vaheetapina jalga 
puhkamas, on päriselt tegut-
sev organisatsioon. Eks selle 
taga on ka laiemad protses-
sid: keerulisemal ajal ilmub ik-
ka välja probleeme, mida va-
rem märgata polnud, ja tekib 
juurde uusi.

Erik aru

Pall presidendi käes Uinunud vulkaani purse Miljoniline verstapost
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sTEATRIJUHT PLINDRIS. Jaanieelsel poolikul 

tööpäeval lahvatanud skandaal tuli ootamatult nii 
Aivar Mäele kui ka rahvusooperi nõukogule.


