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ARVAMUS
Peatoimetaja HANS VÄRE, arvamustoimetaja TRIIN LOIDE
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NÄDALA LAHKUJA

NÄDALA PÜHA

Ametite maja

Jaanipäev

Reede keskpäeval oli Vil-
jandis ametite majana tun-
tud hoone ärasaatmistsere-
moonia. Hoonelt võeti ma-
ha vabadussõja monumendi 
mälestustahvel ja avati nur-
gakivi sees olnud «ajakap-
sel». Kapslist ilmus nähta-
vale mitu ajalehte, ent Saka-
la (või noh, Tee Kommunis-
mile) huvitaval kombel nen-
de sekka ei kuulunud. Ehk 
see ei ilmunud tol päeval? 
Või oli see vaikne protest 
kommunismi vastu – teis-
te ajalehtede nimed ju nii 
punased ei olnud? Mine võ-
ta kinni.

Maja lammutamine on-
gi ilmselt kõige dramaati-
lisem muutus, mille Viljan-

di kesklinna ehitus endaga 
kaasa toob. Sellest on juba 
palju kirjutatud ning selle 
otsusega võib nõustuda või 
mitte nõustuda, ometi on 
see teatud kergendus: vähe-
malt on need aastaid välda-
nud vaidlused ja arutlused 
sel teemal lõppenud. Lahti-
seks on jäänud veel vabadus-
sõja monumendi küsimus. 
Loodetavasti lahendatakse 
see kiiremini ja otsustava-
malt kui maja enda saatus.

Ühtegi teatraalset plah-
vatust ega kokkuvarisemist 
muidugi aset ei leidnud. Ma-
ja lahkub vaikselt, suurema 
kärata, nii nagu ta ka tuli.

TRIIN LOIDE

Nagu jõulud, nii on jaani-
päevgi üks selline isevärki 
püha, mille puhul kristlikud 
traditsioonid põimuvad iid-
sete rahvakommete ja -us-
kumustega. Jõuludega võr-
reldes ei ole jaanipäev aga 
nii pealetükkiv ja kauban-
dus ei valmistu selleks nii 
palavikuliselt. See teeb kau-
nite valgete õhtutega püha 
tasasele ja omaette hoidva-
le eestlasele vaat et armsa-
makski. Igal maal on muidu-
gi oma kombed ja tavad, aga 
aastaaegade vaheldumise 
märkamine ja märgiliseks 
pidamine on universaalne.

Eestlaste ütluste ja va-
nasõnade ammendamatus 
varasalves on muide terve 
hulk selliseid, mis kõlavad 
umbes nii, et jõulust jaani-
ni veavad päevad peremehe 

poole, jaanist jõuluni sulase 
poole. Talvel kell kümme õh-
tul peremees sulast ju kott-
pimedasse metsa tööd rüga-
ma ei saada, jaanipäeva ajal 
paistab aga kell kümme õh-
tul tihtipeale päike ja võib 
vikatiga heinamaale minna 
küll – kaheksatunnine töö-
päev on ju moodne leiutis. 
Aga elu käis jõulust jaani-
ni juba meie esivanematel.

Tänapäeval on muidugi 
vastupidi: pikad kaunid su-
veõhtud on sulasele meele-
pärased, sest talvepimedu-
ses kodus konutamine muu-
tub lõpuks lihtsalt tüütuks. 
Iidses rütmis valgusest pi-
meduseni ja pimedusest ta-
gasi valguseni kulgeme sel-
legipoolest.
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VABA MÕTE

Naerukoht
Lahvatanud on järjekordne 

ahistamisskandaal, seekord 
pealinnas Estonia teatris. 

Sõna sõna vastu olukord ja vä-
ga subjektiivselt tajutavad situat-
sioonid teevad niigi delikaatse 
teema veelgi keerulisemaks. Mee-
dias ja sotsiaalmeedias on aga ju-
ba üsna ohtralt jagatud hinnan-
guid. Jälle võime tunnistajaks ol-
la sellele, kuidas tihtipeale inime-
sed, kes õieti ei tea, millest nad 
räägivad, pisendavad teiste 
inimeste muret või püüavad 
aeda ja aiaauku omavahel 
ära segada.

«Kas ma siis ei tohi oma 
naist ka enam möödamin-
nes tagumikule patsutada?» 
küsivad mõned ning naerata-
vad magusalt, justkui oleksid 
midagi põhjapanevalt kavalat 
öelnud. Minul tekib selle peale 
küsimus, kas tõesti on võima-
lik, et paljud ei saa aru abikaa-
sade omavahelise suhte ning 
ülemuse ja alluva omavahelise 
suhte erinevustest. Või on see 
lihtsalt katse tituleerida või-
mupositsioonilt alluvate ahis-
tamine naljaks. Kleepida seale 
külge silt «jaanalind» ning rää-
kida siis mitte seast, vaid jaa-
nalinnust, sest silt ju ütleb, et ...

«Varsti keelatakse naljate-
gemine üldse ära!» pahanda-
vad teised. Ent kui sa väidad, et 
teed nalja, ja teine inimene ei 
naera teps mitte, vaid tunneb 
ennast hoopis halvasti, pole sa 
mitte muhe naljamees, vaid lihtlabane kiusaja. Ma pole 
täheldanud ühtegi märki meie ühiskonna liikumisest sel-
les suunas, et enam ei tohiks nalja teha. Pigem vastupidi: 
huumor on järjest vabam, huumorit lubatakse järjest va-
bamalt ja huumor on järjest vabastavam. Ka töökeskkon-
nas. Jäiga ja formaalse «Jah, härra», «Ei, härra» aeg on 
ammu möödas ning naljast ja naljatlemisest on saanud 
täiesti tavaline osa töökultuurist. Seejuures suudab suur 
enamik inimesi naljatleda viisil, mis ei tee kellelegi hai-
get, pole nõme, vastik või labane ega pane kedagi ennast 
halvasti tundma.

Muidugi on huumor miski, mis mõnel tuleb loomu-
likult ja milleks mõni peab pingutama. Mõni hin-
dab seda rohkem, mõni vähem. Mitte iga nali ei 

õnnestu ja mõni nali kukub lausa nõmedalt välja. Intel-
ligentne inimene tabab aga üldiselt hästi ära «publiku» 
meelestatuse ja tuju ning kohaneb oludega.

Mind on raske veenda selles, et rahvusooperi Estonia 
juhiks tõusnud inimene ei ole intelligentne, sest eeldan, 
et selles ametis olek nõuab tohutut tööd, pingutust, laial-
dasi teadmisi, oskust inimestega suhelda (!), oskust asja-
olusid hinnata ja arvesse võtta ... Kui aga intelligentne 
inimene ja hea juht märkab, et tema nalja peale ei naer-
da, vaid püütakse tema eest põgeneda või hakatakse teda 
vältima, siis palub ta vabandust, siiralt, mitte stiilis «Mul 
on väga kahju, et te mu nalju mõista ei suuda», ning muu-
dab oma käitumist.

Võimalik, et paljud ei saagi aru sellest, milline on sot-
siaalselt aktsepteeritav käitumine või mis on «Mulle tun-
dub see naljakas» ja «Ma tegin nalja» vahe. Ja see on mu-
ret tekitav, aga muidugi mitte üllatav. Ka paljud koolikiu-
sajad toovad vabanduseks, et nad tegid ainult nalja, sest 
nad ise ju naersid, mis sest, et teine nuttis. Mõnele psüh-
hopaadile tundub teise valu ka naljakas, aga see ei muu-
da valu naljaks.

Olen täheldanud, et seksuaalse alatooniga naljade õi-
gustajad on tihtipeale mehed ja nad pole ise olnud kuna-
gi niisuguses situatsioonis, nagu on kirjeldatud Estonia 
teatri juhi ümber puhkenud skandaalis. Aga ma ei suuda 
jätta fantaseerimata, et kui nad ühel päeval tööle lähek-
sid ning ülemus ennast liftis nende vastu suruks, läbi üli-
konna nende õllekõhtu hõõruks ja üle kontori prõõkaks: 
«Noh, kas su naine sulle ikka sülle istuma mahub niimoo-
di?» või lausa nende kannikaid mudiks, kas siis ikka oleks 
naljakas. Kas nad siis ütleksid ka, et säärase käitumise 
taga on ülemeelik huumorisoon? Või tekiks pigem tahtmi-
ne ligitikkujale rusikaga vastu hambaid virutada? Mõtte-, 
mitte naerukoht.

S eejuu-
res suu-
dab suur 

enamik ini-
mesi naljat-
leda viisil, mis 
ei tee kellelegi 
haiget, pole 
nõme, vastik 
või labane ega 
pane kedagi 
ennast hal-
vasti tundma.

Nädala foto. Tuli võidutuli

Kulno Malva akordionihelide saatel lähenesid 
ema ja poeg Antonina ja Mihkel Eek Tallinnast 
toodud võidutulega.

Tori kirikus süüdatud mälestustuli ja jaanipäe-
va hommikul Tallinnas Toompeal noorkotkaste 
süüdatud muinastuli ühendati võidutuleks, mi-
da president Kersti Kaljulaid jagas kõigisse maa-
kondadesse viimiseks. Viljandimaal toodi tuli 

nelja punkti, kust omavalitsuste esindajad ja 
kaitseliitlased toimetasid selle omakorda laiali 
25 kohta. Vabadussõja mälestusmärkide juurde 
asetati pärjad, seal süüdati küünlad ja soovijad 
said võidutuld viia ka oma jaanilõkke läitmiseks.

Viljandis võtsid tõrvikuleegi vastu linnapea 
Madis Timpson ja linnavolikogu esimees Helir-
Valdor Seeder. (Sakala)
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«Kõige rohkem tuleb inimestele meelde 
tuletada, et nad koeraga rannaalale ei 
tuleks ega tooks randa klaaspudeleid.»

Rannavalvur Karl Tamm
(Sakala, 26. juuni)

TRIIN LOIDE,
arvamustoimetaja


