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Koer on kõrgendatud ohu allikas

Monumentide inventuur

A
uto on kõrgendatud ohu alli-
kas, teatas legendaarne liik-
lusõpetaja Johannes Pirita mi-
tukümmend aastat tagasi au-

tokooli esimeses tunnis. Pole meist 
keegi ideaalne juht, aga see teadmine 
on pähe jäänud.

Eks see ole ka üks peamisi põhju-
seid, miks juhtimisõiguse saamiseks 
tuleb käia autokoolis, võtta sõidutun-
de ja läbida meditsiinikoolitus, mille 
juurde vältimatult käivad võikavõitu 
pildid ja jutud õnnetustest. 

Mõju koolitus kahtlemata avaldab, 
Eestis pole kunagi olnud liikluses nii-
võrd palju autosid kui praegu, ja ras-
kete liiklusõnnetuste arv püsib samal 
tasemel või isegi langeb. Kui me ise 
oleme nõus ja poliitikud mõistavad 
vajadust, siis saab kõrgendatud ohu 
allikat taltsutada küll.

Teine näide on mõnevõrra ekst-
reemsem: tulirelva saamine ja omami-
ne ei tekita nii palju diskussiooni kui 
igapäevane liiklus, kuid samas on see 
ülimalt reguleeritud valdkond. Iga relv 
nõuab eraldi luba ja selle saamine ei 
ole lihtne. Tulemus on see, et peaae-

gu iga relvaga juhtunud õnnetus jõuab 
uudistesse, sest see on väga haruldane.

Ja siis on meil inimese parimaks 
sõbraks nimetatud koer. Koera võib 
Eestis võtta endale põhimõtteliselt 
igaüks, sealjuures ükskõik millise 
isendi. Vahet pole, kas see on vasika-
suurune elukas või kajakatoiduks so-
biv chihuahua. Ja ongi kõik, ei ole ko-
hustust ei ennast ega koera koolitada. 
Kasvatab igaüks nii, nagu oskab ja õi-
geks peab.

Nii nagu liikluses on igaüks enda 
arvates keskmisest tunduvalt parem 
juht, nii on ka iga koeraomanik enda 
hinnangul kõige targem hindama, 
mida koer vajab. Ideaalsel juhul nii 
võikski olla, aga ideaalseid juhtumeid 
elus eriti ei ole.

Aastaid tagasi elas mu kodu vas-

tas naine, kes enda arvates kasvatas 
kollisid, neid «Lassie» filmist tuntud 
atraktiivseid karjakoeri. Jah, nad ela-
sid aiaga majas, kuid kümnepealisel 
jõugul polnud mingi probleem põrke-
pallina üle aia hüpata ja möödakäijaid 
rünnata. Enne mupot käis omanikuga 
rääkimas politsei, siis käis mupo, siis 
jälle politsei. Kuulu järgi kirjutati väl-
ja ka trahve. Aga ei midagi.

Postiljonid pelgasid, lapsed kasu-
tasid talvel suusakeppe enesekaitse-
vahendina, naabripoisil tõmmati ri-
badeks nii jope kui ka püksid. Koera-
omanik küll lubas, aga ei tulnud sealt 
mingit hüvitist. Terror lõppes alles 
siis, kui koerte omanik läks Soome 
paremaid jahimaid otsima. Riik ja ko-
halik omavalitsus olid kasutud.

Üldiselt kipub Eesti riik kõike lii-
ga palju reguleerima. Aga koera oma-
mine on küll üks asi, mis peaks na-
tukenegi reguleeritud olema. No kas-
või selleks, et kõik saaksid ühtmoo-
di aru, miks koer ei tohi linnas vabalt 
ringi joosta või kuidas teda kasvatada 
nii, et ta teaks ka tegelikult, mis on 
tema piirid.

E
elmisel nädalal jäi ühest jus-
tiitsministri teleesinemisest 
mulje, et Eestis tegutseb sa-
lajane komisjon, kes on koos-
tanud salajase nimekirja pu-
namonumentidest, mida asu-

takse – vaat et samuti salaja – hävi-
tama.

Kas tegemist oli tõesti mõne lugu-
peetud inimese sooviga kuuluda riigi-
kantselei töörühma üksnes anonüüm-
selt või mõne muu segase asjaoluga, 
pole teada, aga avalikus suhtluses an-
dis see halva tulemuse. Katse põhjen-
dada anonüümsust ohuga, mida ku-
jutab endast Vladimir Putin, muutis 
asja ainult hullemaks.

Sotsiaalmeedia emotsioonide küt-
tekombinaadis jäi peatselt mulje, et 
salakomisjon ei tegele mitte ainult 
punamonumentidega, vaid juba ka 
hoonetega, ning keegi asub kohe-ko-
he rutakalt üle värvima Estonia teat-
risaali laemaalingut või üle Eesti sta-
linovkasid lammutama.

Hingakem kolm korda sisse ja väl-
ja ning saagem aru, et nii need asjad 
Eesti Vabariigis ikka ei käi. Ja puna-
monumentide töörühm ei tegelenud 
üldsegi hoonetega. Mis aga ei vaban-
da kehva kommunikatsiooni.

Kolmapäeval sai pilt palju selge-
maks, kui riigikantselei avalikustas 
töörühma kokkuvõtte. Tegemist on 
üpriski kiretu ülevaatega 322 üle Ees-
ti paikneva objekti kohta, millele anti 

hinnang. Näiteks: «hauatähise pu-
hul on tegemist punamonumendiga ja 
soovitame eemaldada ning asendada 
neutraalse hauatähisega». Sageli on 
aga järeldus, et «tegemist on neutraal-
se hauatähisega».

Mõnel juhul on öeldud, et Nõu-
kogude ajal loodud leinava ema kuju 
on «neutraalne», «kõrge kunstiväär-
tusega» ega kvalifitseeru punamonu-
mendiks.

Selle kuu algul kirjutas endi-
ne peaminister Mart Laar Postime-
hes (2.11), et on olemas mälukohad 
ja on libamälukohad, mis kujutavad 
endast ausammast valele – tihti lau-
sa välja mõeldud sündmusele, teo-
le või lahingule. Ja sellistest Nõuko-
gude ajal loodud libamonumentidest 
tulebki meil vabaneda. Paljudel juh-
tudel on omavalitsused Eestis seda 
juba teinud.

Oleme varem rõhutanud, et pu-
namonumentide eemaldamine ei tohi 
muutuda poliitkampaaniaks ja see 

peab toimuma läbimõeldult. Välja ar-
vatud muidugi juhtumid nagu Narva 
tank, mille eskaleerumisel ühiskond-
likuks pingekoldeks tuli tegutseda ot-
sustavalt ja kiirelt. Aga selliseid ilm-
selt ka rohkem ei ole.

«Salastatud komisjoni salasta-
tud nimekiri» on tegelikkuses midagi 
muud – mõistlik, vajalik ja põhjenda-
tud dokument.

Siinjuures on oluline märkida, et 
töörühma kokkuvõte ei tegele väga 
keerukate juhtumitega. Tallinna 
Maarjamäe kompleksi kohta pole teh-
tud mingit otsust ja see vajab kindlas-
ti eraldi käsitlemist, mida töörühma 
esindajad ka põhjendasid. Juba seetõt-
tu, et seal paikneb rüüstatud sõjaväe-
kalmistu.

Riigikogu menetlusse on jõudnud 
seaduseelnõu, mis annab volituse so-
bimatute monumentide eemaldami-
seks. Loodetavalt on selle eelnõu me-
netlemine ning tulevikus vastava sea-
duse alusel astutavad sammud kõik 
avalikud ja need arutatakse ka avali-
kult läbi.

Küll aga soovitame poliitikutel 
loobuda juttudest, et mingid monu-
mendid või koguni hooned kujutavad 
endast suurt julgeoleku-
ohtu. See meenutab paa-
nikat ja nõrganärvilisust 
ega tule väärika rahva 
väärikale enesekehtesta-
misele kasuks.

JUHTKIRI
«Salastatud komisjoni 
salastatud nimekiri» 

on tegelikkuses midagi 
muud – mõistlik, vajalik ja 
põhjendatud dokument.

Avalik ruum olgu 
ülekaalukalt eestikeelne!

E
esti keele seisundit vaagides tõ-
deme tihtipeale, et see on pa-
rem kui kunagi varem: eesti 
keelel on ametlik positsioon rii-

gikeelena ja ka Euroopa Liidu ametli-
ku keelena. Arvuti räägib ja kirjutab 
eesti keeles juba päris hästi. Kõnesün-
teesi võimalus on praegu maailmas 
30 rahval ja meie oleme nende hulgas.

Kuid lõplik kindlustunne võib olla 
petlik. See, kas arvuti hakkab tegema 
midagi eesti keeles, ei sõltu vastava-
te programmide olemasolust, vaid sel-
lest, kas keegi vajutab õigel hetkel õi-
get nuppu. Kas peame ise vajalikuks 
teistega oma keeles suhelda? Või ot-
sustavad paljud eesti keele võimalusi 
mitte kasutada.

Mööngem, et kõikjal ja kõigis 
sfäärides ei ole eesti keele kasutami-
ne Eesti avalikus ruumis sugugi siis-
ki tagatud. Suhtumine jätab soovi-
da. On valdkondi, kus eesti keele roll 
on hakanud vähenema. Ohust anna-
vad märku näiteks teenindusega seo-
tud kaebused keeleametile (eriti pal-
ju on kaebusi taksode kohta) või au-
dioreklaamide vahekord mõnes suu-
res kaubanduskeskuses vene keele ka-
suks (kohati on seal eesti keele osa-
kaal vaid 30 protsenti).

Kehtiv eesti keele arengukava 
seab sihiks, et meie avalik ruum oleks 
ülekaalukalt eestikeelne. See tähen-
dab eesti keele kasutust nii üld- kui 
ka kõrghariduses, 
omavalitsuste voli-
kogudes, ametiasu-
tustes, ülikoolide ja 
riigiettevõtete asja-
ajamises, teadustu-
lemuste vahendami-
sel, teeninduses jne.

Küsigem endilt, 
kas saame täna siin 
veel midagi ära teha, et olukord ei li-
biseks käest. See on õieti meie põhi-
seaduslik ülesanne: oleme kokku lep-
pinud, et säilitame eesti keele läbi ae-
gade. Kui jätame midagi tegemata 
praegu, annab see tunda tulevikus. 
Ei saa jääda lootma, et kõik iseene-
sest laabub. Kui kusagilt hakkab käri-
sema, on ülikond katki ja seda on siis 
juba raske lappida. Tähtis on hoida 
silme ees tervikpilti.

Terviku seisukohast on praegu 
oluline viia läbi üleminek täieli-
kult eestikeelsele õppele, et meie 

inimesed elaksid ühes inforuumis ja 
saaksid riigikeele vahendusel ükstei-
sest aru. See on esmane Eesti elani-
ke ühise suhtlusruumi tekkeks. Kuid 
kaasa saab aidata ka avalik ruum 
oma normidega.

Keel elab, kui teda kasutatakse. Ja 
kui teda saab kasutada, siis teda ka 
õpitakse. Poleks võimalik selgitada ei 
õpilastele ega üliõpilastele eesti keele 
vajalikkust, kui tegelik elu käiks teis-
tes keeltes. Loogem siis need kasuta-
misvõimalused! Kui 
eesti keel avalikus 
ruumis on reegel, 
siis võtavad normina 
seda ka kõik teised 
ja see on motivat-
sioon keele omanda-
miseks.

Need on meie 
enda valikud: kas 
tahame eesti keelt 
kehtestada avalikus 
ruumis või lepime 
meie keeleruumis võõrkeelte kasuta-
misega eesti keele asemel, kuna nii 
tundub tihti kiirem, mugavam ja kel-
legi suhtes viisakam. Võõrkeelte os-
kus on Eestis ikka au sees olnud ja 
loodan, et on tulevikuski, kuid hoida 
oma keelt (ja omakeelset riiki) on sel-
le riigi püsimise peamine tagatis.

Eesti keel arenes ja kehtestati pi-
sut üle saja aasta tagasi riigikeelena, 
sest siinne eliit hakkas teda kasutama. 
Omal ajal lõi laineid näiteks Jaan Tõ-
nisson, kes «kaubasakstega» saksa kee-
le asemel eesti keeles rääkima hakkas. 
Tema eeskuju järgisid ka teised harit-
lased ja see viis keele mõju plahvatus-
likule suurenemisele ka avalikus ruu-
mis, haridus- ja kultuurivaldkonnas.

Ehkki praegusel valitsusel on väga 
vähe aega, et midagi ära teha, ütleb 
minu südametunnistus, et peame te-
gelema kõigega, mis vähegi parandab 
eesti keele ja kultuuri positsiooni.

Eesti keele püsimajäämise kõrg-
haridus- ja teaduskeelena kinnitasime 
äsja ülikoolidega halduslepinguid all-
kirjastades. Haridus- ja teadusminis-
teerium on ette valmistanud keelesea-
duse ja transpordiseaduse muutmi-
se eelnõu, millega tahame selles vald-
konnas laiendada eesti keele kasutus-
välja, luues nii ühtlasi fooni eestikeel-
sele õppele üleminekuks venekeelse-
tes koolides.

Meile on juba jõutud ette heita, 
et kavandatavad muudatused 
keeleseaduses takistavad sõ-

japõgenike tööle asumist. Ei takista. 
Riik on võtnud järelevalve tegemisel 
seisukoha, et Ukrainast saabunud ini-
mesed saavad ühe aasta siinse eluga 
kohaneda ning eesti keelt õppida.

Selleks ajaks, kui seadusemuu-
datused peaksid olema vastu võetud 
ning tehtud ka muudatused seadu-
se alusel kehtestatud valitsuse määru-

sesse, on enamik sõ-
japõgenikke viibinud 
Eestis juba aasta või 
rohkem. Selle aja 
jooksul on kindlas-
ti paljud neist oman-
danud algtasemel 
eesti keele oskuse. 
Paljud on ka kodu-
maale tagasi läinud 

ja enamik läheb veel, sest sõda lõppeb 
Ukraina võiduga ja elu edeneb seal – 
neid inimesi on Ukraina ülesehitami-
seks väga vaja.

Seaduseelnõu kohta on ekslikult 
läinud liikvele väide, et kõigilt digi-
platvormi kaudu töötavatelt inimes-
telt hakatakse nõudma eesti keele os-
kust B1-tasemel. Eelnõus tehakse et-
tepanek muuta ühistranspordiseadust 
ning taastada selles taksojuhtide ees-
ti keele oskuse tõendamise kohustus 
teenindajakaardi taotlemisel.

Keeleseaduse alusel nõutakse tak-
sojuhtidelt sõltumata ettevõtlusvor-
mist – olgu siis tavatakso või nn äpi-
takso – eesti keele oskust B1-tasemel. 
Eelnõuga ei muudeta taksojuhtide 
eesti keele oskuse nõuet, vaid taasta-
takse selle tõendamise kohustus enne 
teenindajakaardi väljastamist, mis 
miskipärast vahepeal kaotati.

Taksojuht vastutab peale ise-
enda ka reisija turvalisuse eest, tal 
on vaja mõista liikluskorraldustea-
vet, ohuolukordades ja liiklusõnne-
tuse puhul selgitada kliendile toimu-

vat, vajadusel suhel-
da eri ametkonda-
dega (näiteks häire-
keskusega), edasta-
da teavet õnnetuse 
kohta jms.

Toitu ja muud 
laiali vedavate kulle-
rite keelekasutusolu-
korrad aga on liht-
samad ja neile võib 
olla piisav ka ma-
dalam keeleosku-

se tase. Aga mingi oskus peab olema, 
mis annab võimaluse vajadusel täp-
sustada kliendiga aadressi, juurde-
pääsuvõimalusi jm tellimuse edukaks 
kohaletoimetamiseks vajalikke and-
meid. Keeleoskuse tasemed ja nõuded 
pannakse täpsemalt paika seaduse ra-
kendusaktiga.

Ma väga loodan, et arutelu keele-
seaduse muudatuste üle kujuneb sisu-
kaks ning saame oma koostööpartne-
ritelt väärtuslikku tagasisidet ka ra-
kendusakti väljatöötamiseks. Muuda-
tustega kaitseme ühest küljest Ees-
ti inimeste kui tarbijate huve, teisalt 
teeme eesti keele avalikus ruumis 
kuuldavamaks ja nähtavamaks, nagu 
nõuab eesti keele arengukava.

PÄEVAKOMMENTAAR

LOE KA
LK 4–5

U
RM

A
S 

N
EM

VA
LT

S 
JO

O
N

IS
TA

B

AARNE SEPPEL
toimetaja

TÕNIS LUKAS
haridus- ja teadusminister 
(Isamaa)

Omal ajal lõi 
laineid näiteks 

Jaan Tõnisson, kes 
«kaubasakstega» saksa 
keele asemel eesti keeles 
rääkima hakkas.

Eelnõuga 
ei muudeta 

taksojuhtide eesti 
keele oskuse nõuet, 
vaid taastatakse selle 
tõendamise kohustus 
enne teenindajakaardi 
väljastamist.


