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Isegi kui tundub, et muidu nii muhe püha-
de-eelne sumin on kängitsetud peokeeldude, 
maskikäskude ja vähemalt kahemeetrisesse 
distantsi, tulevad jõulud ikkagi. Tasakesi, varg-
si ja kodusematena kui iialgi varem viimase 30 
aasta jooksul.

Meil on taas käes aeg, kui pühi tuleb pida-
da kodus suletud uste taga ning isekeskis, võõ-
raid sisse laskmata. Tahtmatu vihje nõukaaja-
le on tegelikult kohatu. Pühaderõõmu pole kee-
gi ära keelanud, vastupidi, seda tuleks veel ja 
veel tagant õhutada!

Kodused jõulud kitsas ringis võivad olla tege-
likult midagi väga toredat. Tee kingitusi vaid kõi-
ge lähematele või ära tee üldse – aasta on olnud 
nii paljudele meist majanduslikult väga keeruli-
ne. Parim kink on aga südamesoojus. Kata laud 
just nii, nagu sulle meeldib – kas uhke valge li-
naga pidulaud või siis minugipärast mõnus pe-
sa, kust vaadata armastatumaid jõulufi lme .

Ja söök! Mu abikaasa, kes pidi kunagi Prahas 
elades sageli jõule üksi veetma, ütles, et ka pi-
dulaud ühele loeb. Ta tegi alati uhkelt kapsaid, 
ahjupraadi ja ahjukartuleid. Söök kannab edasi 
meie pärimusi ja vanavanemate lugusid – nau-
tigem seda. Ah et sa ei oska? Kuule, need pole 
tegelikult rasked road, helista va-
naemale ja küsi ja kui see tun-
dub ikka keerukas, kiika Toi-
dutarre – oleme koos chef In-
ga Paenurmega sulle terve vi-
deoõpetuste sarja teinud!
MANONA PARIS
Toidutare peatoimetaja
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Jõks ja maskieitajad
Valitsus muutis pärast pikka venitamist 

avalikes siseruumides maskide kandmi-

se kohustuslikuks. Eesti avatust kinnitab 

maskivastaste meeleavalduse toimumi-

ne Tallinnas. Kindlasti tunnevad maski-

vastased tuge ka endiselt õiguskantslerilt 

Allar Jõksilt, kelle arvates on maskiko-

hustus ebaseaduslik.

Mailis Repsi pärandus
Kuigi Jaanus Karilaid lubas haridusmi-

nistriks naist, sai selleks hoopis Jaak 

Aab. Kui lühike on Keskerakonna pink, oli 

näha ministriportfelli pakkumisest sots 

Katri Raigile. Aab sai Repsilt pärandu-

seks perebussi koos lapsehoidjatega. 

Millegipärast kadus ministeeriumi nime-

kirjast koos lapsehoidmisvajaduse kadu-

misega hoopis juriidilistes küsimustes 

eriti tugevaks väidetud Repsi nõunik.

Isamaaline abielu
Isamaa parempoolne Siim-Valmar Kiisler 

sai riigikogu põhiseaduskomisjoni hää-

letamisel korra abielureferendumi vastu 

hääletades oma meelsust näidata, kuni 

erakond vahetas ta välja kuulekama 

asendusliikme vastu, kes järgmisel korral 

juba õigesti hääletas, ilma et Kiisleri pro-

teste kuulda olnuks. Seega saabub peagi 

sotside le võimalus teha menetlust pidur-

davaid parandusettepanekuid.

Prokuratuuri poliitik
Endise peaprokuröri Lavly Perlingu tulek 

poliitikasse tegi Isamaal näo hapuks, 

sest Perling liitus parempoolsete raskol-

nikutega ning tagatipuks kavatseb veel 

ligi aastaks prokuratuuri hingekirja jääda. 

Sellega paneb ta prokuratuuri pikantses-

se olukorda, sest nende nimekirjas on 

nüüd kapist välja tulnud poliitik.

Narrivad allahindlused
Eesti kaupmehed narrivad meie tarbijat 

mõnekümneprotsendiste allahindluste-

ga, mis on koroonaajal isegi hea, sest 

hoiab ära ostuhullude massi tunglemise 

kaubanduskeskustes. Rahval jääb raha 

alles millegi parema jaoks ning viirus 

jääb rohkem levitamata.

eldus
NÄDALA TIPUD

SE I SUKOHT

Jõule ära võtta ei saa

LAUR UUDAM
arvamustoimetaja

dud lollaka santanaljaga, mis pea-

le pühi leiab otsema tee kasutatud 

riiete kogumiskasti.

Annaks jumal, et rahval jätkuks 

tervet talupojamõistust järjekordse 

allahindluskampaania ajal ahnu-

sest võitu saada ja mitte eluga ris-

kides ostlema tormata. Mida on 

väärt üks poole hinnaga kets võr-

reldes viirusega?

Vastutustundlikud pühad

Kas tõesti on inimesed haka-

nud tarbimisharjumusi ümber hin-

dama, ohkasin rahulolevalt, vaa-

dates seda tühjust. Teisalt – arves-

tades, kui paljud majandusharud 

on hinge vaakumas, on võimalike 

ostjate rahakotid sel aastal eriti 

tühjad. Kui just torditöösturite ja 

haiglatöötajatega tegu ei ole. Vas-

tutustundetu oleks ebakindla tule-

viku paistes seda piskut jõuluaja 

kulla-karra ja tingel-tangeli peale 

kulutada. Või teisalt – just kuluta-

da, nii nagu homset ei tulekski?

Milleks osta uus peokleit, kui 

enamikku asutuste pidusid, gläm-

me kontserte ja aastalõpuüritusi 

nagunii ilmselt ei toimu? Milline 

ajaline ja rahaline ressurss avaneb 

mõttetute või kohusetundest teh-

tud kingituste ja ürituste, söömin-

gute ja joomingute  arvelt!

Jumal tänatud – ära jäävad ka 

laste ringiõpetajate ja jumal teab 

veel kelle kinkide kogumise ahel-

kirjad ja peod. Kostüümid (hunt? 

helbeke? põhjapõder?) ja inves-

teering jõuluvanasse (miks alati 

ekstra tasu eest?).

Samas pole ma ju mingi kröö-

sus, et igale poole oma viis või 

kümme eurot visata, eriti kui kokku 

sadakond koguneb.  Andmise 

rõõm olla see suurim rõõm, aga 

milleks? Samas teeb võimalik kok-

kuhoid mu hingele rõõmu. Vihkan 

seda tarbimispohmelli, mis iga 

kord  osturallile järgneb.

Peab tunnistama, et mul on küll 

olnud jaanuare, kus ma pean pool 

kuud oma jõulukulutustest ja üle-

tarbimisest toibuma ja rasva kogu-

ma. Jee – nüüd on legaalne põh-

jus sellega lõpparve teha!

Investeering
pidžaamasse

Mitte kunagi varem pole inime-

sed olnud nii palju kodus kui vii-

masel poolel aastal. See tähen-

dab, et lõpuks ometi tehakse neid 

asju, mida on lubatud endale teha 

siis, kui kord aega on.

Pannakse ära liistud, vahetatak-

se välja lambid, kraanid, võetakse 

lõpuks koer ja rajatakse peenar. Ei 

osteta kiirtoitu, vaid kokatakse ise 

kohalikust toorainest, võtku see või 

sajand. Ja kunagi varem pole maa-

kodudes nii palju elu olnud ning nii 

palju suvemajasid ostetud.

Äkki see ongi, nagu oleksid ko-

gu aeg jõulud? Sõidad pikkadeks 

nädalateks maamajja, sööd ja 

jood, teed sauna, jalutad metsas, 

võtad vastu mõne külalise. Viirus 

jääb siis ju kaugele, kuhugi linna.

Ma pole kunagi olnud eriline e-

kaubanduse fänn, aga ilmselt os-

tan jõulukingitused veebist ning 

tellin ka toidu sealt. Ühelt poolt 

vihkan kaubanduskeskusi, mis on 

nagu põhja konnad, kes su määra-

matuks ajaks alla neelavad, kuni 

väljudes avastad, et on juba pime 

ja hiline aeg, rahakott on tühi ja sa 

oled kaheldava väärtusega kraami 

all  lookas.

Mis teha, aga minu viimase aja 

parimad investeeringud on olnud 

pidžaama ja sammulugeja, nende 

kahe vahel balansseerides võib kuni 

kevadeni oma urus mõnusalt vastu 

pidada. Eriti kui sahver täis on.

Kiikasin korraks veebis polaar-

joonele ja Pajakülla, et kuidas jõu-

luvanal läheb ja kas kõik hiinakeel-

sed loosungid, mida globaalne tu-

rismimasin on sinna üles riputa-

nud, on alles. Olid küll. Aga ega 

jõuluvana oma habeme sees na-

gunii viirust karda.

Mina ka ja…
2018. aasta tähistas #MeToo algust – sellele pani aluse Harvey Weins-

teini langus. Seda võib lühidalt määratleda ühiskondliku liikumisena 

seksuaalvägivalla ja -kallaletungi vastu ning selle asutajaks peetakse Ta-

rana Burke’i. Harvey Weinsteini juhtumist sai MeToo sümbol.

Burke nendib: „Me peame hakkama rääkima naistest, meestest, trans-

soolistest, lastest ja puudega inimestest. Me peame rääkima süsteemidest, 

mis on endiselt paigas ja võimaldavad sel juhtuda. Seega on vaja lammuta-

da võimu ja privileegide kuritarvitamine, mis võib viia rassismi ja seksismini.“

Süütud ohvrid

Meil oli Rootsis väga tugev  #MeToo-liiku-

mine, kuid sel olid mõningad väga halvad taga-

järjedki. Osa ajakirjanikke võttis sellise hoiaku, 

et õige eesmärgi nimel võideldes tuleb ikka ette 

süütuid ohvreid.

Nii süüdistati Stockholmi linnateatri juhti 

Benny Fredrikssoni, kes oli üles ehitanud riigi pa-

rima teatri, mitmes ajaleheartiklis mees- ja nais-

näitlejate seksuaalses ahistamises ja seda aasta-

tepikkuse juhistaaži ajal. Enamik väiteid põhines 

kuulujuttudel ja anonüümsete tunnistajate ütlus-

tel. Ajalehed kogusid tema vastu süütõendeid 

ning ta tegi kõige sooritas tõttu enesetapu. Para-

ku pole ükski neist väidetest kinnitust leidnud.

Nagu ma saan aru, on ka rahvusooper i Esto-

nia senine direktor uurimise all. Olen töötanud 

seal paaril viimasel aastal külalislavastajana ning 

pole midagi ahistamisega seotut näinud. Kuid 

küsimus on ka selles, millise õhkkonna juhid 

töökohas loovad, ja mis laadi ülemus sa oled.

Hea ja halb juht

Tean oma kogemuste põhjal Eesti ja rahvusvahelistes teatrites, üli-

koolides ja teisteski institutsioonides, et juhi töö on väga raske ning on 

nii kerge tugevat ülemust kritiseerida. Kuid olen näinud vastupidistki – 

sellised juhid, kes kardavad kriitikat ega taha raskeid otsuseid langetada, 

võivad teatrile muresid juurde tuua. Minu meelest peaksid nad mõistma, 

et pole võimalik istuda korraga kahel toolil, ilma et nende vahele kukuk-

sid. Ei saa olla kõigi sõber ja vahel tuleb teha ka ebameeldivaid otsuseid.

Hea tööatmosfääri saavutamine teatris on juhi kõige tähtsam ülesan-

ne. Külalislavastajana võid teatriust avades seda peaaegu tunda ning sa 

võid ülemuse suhtes kiiresti lugupidamise kaotada. Halvast juhtimisest 

annab aimu, kui sul tuleb oma tahtmise saamiseks meelitada, manipu-

leerida ja intriige punuda. Asutuse kunstilise taseme tõstmise võimalus 

aga üha kaugeneb ning kõikjal on kuulda keelepeksu.

Allüksuste juhid konkureerivad omavahel direktori soosingu ja oma 

positsiooni nimel – see kehtib kõigi asutuste kohta, kus puudub vastu-

tustundlik juht.

Eestis on liiga palju sõprade sõpru ja on ohtralt teeneid, mille puhul 

oodatakse vastutasu. Mõnikord liiguvad ebapädevad inimesed kiiresti kar-

jääriredelil, sest nad tunnevad õigeid tegelasi. Võib ju öelda, et see ei käi su-

gugi kõikjal nii, kuid olen seda siinsel armsal maal liigagi palju näinud – ise-

gi poliitikas. Mõnikord hinnatakse osavust ja kompetentsi tutvustest vähem.

#MeToo on välja toonud mõningad probleemid – mitte üksnes ahis-

tamise, vaid ka vajaduse parema ja vastutustundlikuma juhtimise järele.

Uues muusikalis „Respect“ on mitmete heliloojate laulud. Üks neist 

on „In My Daughter’s Eyes“, mis väljendab usku, et homne põlvkond 

muudab teise #MeToo-liikumise vajalikkuse olematuks. 

„Mu tütre silmis
on kõik võrdsed.
Pimedusest saab valgus
ja maailmas valitseb rahu.
Jumala kingitud ime
annab mul nõrkuses jõudu.
Leian oma tütre silmist
põhjuse uskuda.“

kahju printsiipi. Teisalt, Eesti 
ühiskonnas ei ole enam ühtegi 
teist jõudu, kelle roll on mitte 
üksnes võimu kontrollida, vaid 
hoida ka inimeste moraalset 
tundlikkust seoses selle teema-
ga ärkvel.

Külmutav efekt

Mõtleme hetkeks: ministee-
riumis kirjeldatu toimus aastaid 
ning oleks võinud edasigi kes-
ta, aga ajakirjandus hakkas asja 
uurima. Järelikult on ministee-
riumi süsteem üles ehitatud nii, 
et ainult ministrile lojaalsed töö-
tajad püsivad oma ametikohta-
del. Selles mõttes ongi Eestis sõ-
navabadus kogu aeg vähenenud: 
üha enam kuulen juhtumitest, 
kus inimesed ei saa organisat-

GEORG MALVIUS
lavastaja

Eestis on liiga
palju sõprade 
sõpru ning on
küllaga teeneid, 
mille puhul
oodatakse 
vastutasu.

Tiit Tamme

sioonides vabalt kriitikat teha, 
sh konstruktiivsetki. Järgneb ju 
sellele töökoha kaotus.  Lojaal-
sus juhile on olulisem kui väär-
tused ja seaduskuulekus, mida 
poliitikud nii kergekäeliselt dek-
lareerivad.

Olukorras, kus praktilistel 
põhjustel järgitakse üha enam 
põhimõtet „Lõuad pidada ja eda-
si teenida!“, muutub ajakirjan-
duse valvekoera roll ja vabadus 
kriitilise tähtsusega küsimuseks.

Samas osutub selle täitmine 
aina keerulisemaks. Ajakirjani-
kud võiksid tõenäoliselt rohkem 
toetuda dokumentidele, kuid pa-
raku panevad asutused üha enam 
neile kergekäeliselt templeid 
„asutusesiseseks kasutamiseks“. 
Peale selle olen üsna kindel, et 
suurem osa Eesti avalikkusest ei 
suuda keskenduda dokumendi 
analüüsile, mille abil ajakirjan-
dus tõendab laiaulatuslikku ja 
kaua kestvat korruptsiooni. Pilt, 
paraku, kõneleb rohkem kui 100 
sõna. Aga ilma tähelepanu tõm-
bamata ja saamata ei toimu ühis-
konnas nii vajalikku väärtusaru-
telu – näiteks teemal, mis on kor-
ruptsioon.

Üks ajakirjandusvabadust kõi-
ge enam ohustavaid nähtusi on 
tänapäeval nn külmutav efekt 
(chilling ing k) – ajakirjanikud 
muudetakse väga-väga ettevaat-
likuks erinevate võtetega: suu-
red mittevaralise kahju nõuded, 
LÄTAK (legaalne ähvardamine, 
takistamaks avalikkuse kaasa-
mist – ingl k SLAPP suits, Stra-
tegic lawsuit against public par-
ticipation), nagu ka väited, et aja-
kirjanik on rikkunud eetikareeg-
leid või pole neist hoolinud. Ma 
ei väida, et ajakirjanduseetika-
alased arutelud on jahutava efek-
tiga, vaid küsimus on selles, kui-
das ja mis eesmärgiga eetikatee-
mat kasutatakse.

Üksiku kaasuse puhul enamas-
ti ajakirjanik(ud) põhjendas(id) 
ja  toimetus „võitis“ kaasuse. Kül-
mutamine toimub aga aeglaselt 
ning mõtteviis muutub ettevaat-
likumaks. Mina märkasin sellist 
jahutamise idu „Rahva teenrites“, 
kuid loodan samas, et see oli ju-
huslik ning et professionaalne 
kogemus ja ajakirjanduse posit-
siooni sügava läbimõtestamise 
oskus aitavad märgata enesetsen-
suuri hiilivaid sümptomeid.


