
Palju beebisid, kõik puhtusefriikideks ja vaktsiinisõpradeks! 
Ah-jaa, teater ja ooper võiksid kolida veebi.AUTORIKÜLG

Killuke positiivsust 
masendavasse aega.
Mille poolest võiks maailm 
pärast koroonat parem olla?

S
iiamaani ei suuda ma leppida sellega, et 
üks viirus võib maailma niimoodi hal-
vata ja seisma panna. Aga nagu öeldak-
se, kui seesamune ulatub sulle kaelani, 
siis ei tohi pead norgu lasta. Mõtlesin, et 

kui teeks õige vahelduseks positiivse nime-
kirja sellest, mille poolest kriis teeb meid 
nutikamaks ja tugevamaks.

Mõistan hästi, et eriolukord ja sotsiaalne
eraldatus jätkub ja tõenäoliselt elame nii 
veel nädalaid. Loodetavasti mitte kauem. 
Ometi võib juba praegu näha ja prognoosida 
suundumusi, millised oleme pärast koroona-
surutist ehk kosu. Mõelge kaasa ja igaühel on 
loomulikult õigus võimalikke muutusi lisada.

ERAELU

Kriis puudutab meie privaatsfääri väga 
mitmest kandist. Võtame esiteks selle,
et tõenäoliselt ei ole vanemad kunagi 

oma lastega nii palju koos olnud. Tõsi, töö-
päev lastega on üks närvide mäng, aga min-
ge õue ja te näete seal väga palju vanemaid, 
kes oma lastega tegelevad. eKool suurendab 
suhtlust ja lastega tegelemist veelgi. Kokku-
võttes on see väga positiivne. Ühtlasi saavad 
lapsed selle ajaga suuremaks, olen seda oma 
jõnglaste puhul märganud. Nüüd peavad 
nad oma päevi rohkem ise sisustama.

Voogedastus – Netflix on üks voogedas-
tusplatvorm paljudest, mis on sel keeruli-
sel ajal tohutult võitnud. Mida muud sa iso-
latsioonis ikka teed kui õgid silmadega pa-
remaid seriaale ja filme? Ja tagasiteed ei ole, 
kui kord juba oled sellesse maailma astunud.
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Näidend, ooper ja kontsert veebi – miks mit-
te? Inimesel on komme tunda puudust sel-
lest, mida ta enam ei saa. Ometi kui see sul 
käe-jala juures oli, siis sa sellest eriti ei hoo-
linudki. Mina näiteks tahan praegu väga 
teatrisse minna, aga kui see mul veel hilju-
ti võimalik oli, siis mõtlesin, et ah, küll pea-
gi jõuan. Loodan, et sõnateatri-, ooperi-, bal-
leti- ja kontserdirahvas mõtleb, kuidas pakku-
da oma teoseid tasu eest publikule ka veebis. 
Kas või siis, kui etendus on kavast maha võe-
tud või kontsert juba toimunud. Mina mak-
saksin kena hinda, et näiteks mõnd Linna-
teatri või Endla etendust vaadata. Estonia 
oopereid naudiksin ka. Nende vastu võiks 
elavat huvi tunda ka välisriikide publik. Jah, 
see ei ole võrreldav kohapealse kogemuse-
ga, ja see tähendabki, et saalid ei jää tühjaks. 
Televiisor on filme täis, aga kinosaalis käiak-
se endiselt.

Poodlemine ja toidu tellimine – midagi ei 
ole öelda, e-poe võidukäik saab selles kriisis 
ilmselge tõuke. Tõenäoliselt ka restoranitoi-
du koju tellimine. Poeautodest ning Wolti ja 
Bolti toidukulleritest on saanud vaat et elu-
tähtsa teenuse osutajad. Oleks vaid neid, kes 
jaksaksid seda kõike homme-ülehomme sul-
le koju tuua. Pidur on inimjõud. Millal robot-
kullerid tööle hakkavadki?

Koroonahirm on piirid kinni pannud, aga 
juba enne seda tundsid turismisektori tegi-
jad valu, sest turist kadus kiiresti – paraku 
nii välis- kui ka kodumaine. Kui peaksime su-
veks selle õudusunenäo seljatatud saama, 
siis juhtub midagi ilusat. Inimesed hakkavad 
avastama kodumaad. Jah, tõenäoliselt ei pea-

tu Misso rahvas just Hiltonis, aga Tallinna 
inimene Missos küll. Pealinn peab siiski esi-
algu lootma soomlastele. Pöidlad pihku, et 
sektor selle šoki üle elaks.

Et selle artikli loetavust ja levikut suu-
rendada, olen sunnitud sisse tooma ka vei-
di seksi. Aasta lõpp ja järgmise algus võib tul-
la beebirohke – kui just kodus ka sotsiaalse 
eraldatuse reeglist karmilt kinni ei peeta või 
maailmalõpu mõtteid ei mõlgutata.

TÖÖELU
ks suuremaid isolatsiooniga seotud muu-
tusi on kodukontoris töötamine. Mis-
ki, mis eriti lastega peredele tundus veel 

äsja võimatu. Saab hakkama küll. Ja ka üle-
mus, kes varem pidas seda looderdamiseks 
ja lõputuks diivanil lösutamiseks, mõistab, et 
ta on eksinud. Kodukontor on tulnud, et jää-
da. Kriis muudab inimeste tööharjumusi 
metsikult. Hing ihkab ka reaalseid inime-
si, aga hea on teada, et ka niimoodi saab. 
Eriti kui väikesed pereliikmed taas laste-
aias ja koolis käivad.

Ärikinnisvaraga tegelevad inimesed 
vaatavad seda murelikult, sest kui tööta-
jatele ja nende juhtidele on selgeks saanud, 
et saab ka teistmoodi, siis kaob mõte rentida 
aina suuremaid bürooruume. Juba nüüd on 
ettevõtteid, mis on kolinud varasemast väik-
sematesse ruumidesse pelgalt sellepärast, et 
inimesed saavad vabalt tööd teha kust tahes.

Kriis puudutab valusalt töötajaid, kes on 
olnud nõus vastu võtma ümbrikupalka. Nen-
de võimalused saada riigilt eri meetmete 

Töötajatele ja 
nende juhtide-
le on selgeks 
saanud, et palju 
tööd saab teha 
ka kodus, see-
ga kaob mõte 
rentida aina 
suuremaid bü-
rooruume.
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