
L
a

u
p

ä
e

v,
 2

8
. 

n
o

ve
m

b
e

r 
2

0
2

0
  U

U
D

IS
E

D

RIIK

Rahvusooper saab
uue peadirektori

Rahvusooperi 

nõukogu valis 

teatri uueks 

peadirekto-

riks Ott 

Maateni 

(53, pil-

dil), kes 

asub ame-

tisse alates 1. 

jaanuarist. Nõu-

kogu esimehe Ivari Iljasõnul on Maate-

nis harva esineval moel ühendatud ma-

janduslik ja muusikaalane kompetents. 

„Tema Pariisis lihvitud muusikaline 

kõrgharidus, professionaalse muusiku 

töökogemus ning hilisem pikaajaline 

tegutsemine nii Eesti muusika- ja teat-

riakadeemia fi nants- ja haldusdirektori-

na kui ka erasektoris annab talle muu-

sikateatri juhtimiseks vajaliku kompe-

tentsi.“ Rahvusooperi peadirektoriks 

kandideeris 18 inimest.  OHTULEHT.EE 

1189 
eurot on
 statistikaameti
teatel
kolmanda

kvartali mediaanpalk.

Eelmise kvartaliga võrreldes on see 

tõusnud 19 euro ehk 1,6 protsendi 

 võrra. OHTULEHT.EE

EESTI PÄEVALEHT:
 aasta mõjukaim inimene 
on Martin Helme
Eesti Päevaleht ja Delfi  valisid kuuendat 

korda Eesti aasta kõige mõjukama inime-

se, kelleks osutus tänavu EKRE esimees ja 

rahandusminister Martin Helme. Peatoimetaja 

Urmo Soonvald nimetab teda uue poliitilise 

reaalsuse ja stiili sissetoojaks. Eesti Päevalehe, 

LP ja Delfi  aasta kõige mõjukama eestlase tiitli 

on varem saanud Marju Lauristin, Jüri Ratas, 

Kersti Kaljulaid ja Margus Linnamäe. 

OHTULEHT.EE

104 
inimest on surnud
 Eestis koroonaviiruse 
tagajärjel pandeemia
 algusest peale.

Neljapäeval lisandus viis surnut: 77-, 96-, 66- ja 

74aastane mees ning 75aastane naine tõstsid 

selle arvu üle 100. Eesti viimase kahe nädala na-

katumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on praegu 

314. OHTULEHT.EE

Prokuratuuri eetikanõukogu
arutab Perlingu küsimust
Prokuratuuri eetikanõukogu annab esmaspäeval 

hinnangu endise riigi peaprokuröri Lavly Perlin-

gu (pildil) otsusele toetada Isamaa Parempool-

seid, vahendab ERR. „Prokuröril on erakonnaga 

liitumine keelatud. Esmaspäeval koguneb proku-

ratuuri  eetikanõukogu, et anda hinnang sellele, 

et Lavly Perling (kes pole küll ametlikult ühegi 

erakonnaga liitunud) hakkas ühe erakonna toe-

tajaliikmeks,“ andis prokuratuur sotsiaalmeedias 

teada. OHTULEHT.EE

LÜHIDALT

BENSIIN Mitu Eesti kütusemüüjat on teatanud, et lan-
getavad seoses ülemaailmse musta reede kampaaniaga 
nädalavahetusel kütuse hinda.
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VILJAR VOOG
viljar.voog@ohtuleht.ee

Meeleavaldusel „Vabadus
vabalt hingata“ kõlas paar
väärt mõtet. Aga kui protes-
tijad pidasid neid põhjuseks, 
miks mitte maske kanda, 
siis pigem olid need just
mõjusad argumendid, et nä-
gu avalikus ruumis katta.

Hobujaama peatuses läks tramm 
üpris täis. Ohtraid maskideta sise-
nejaid silmitsedes võis arvata, et 
nende sihtkoht on sama mis mas-
kiga ajakirjanikul – Vabaduse väl-
jakul toimuv meeleavaldus. Kella 
kolmeks oli rahvast kohale tulnud 
80 ringis, sündmuse haripunktis 
pool tundi hiljem ca kaks korda 
rohkem. Lisaks paarkümmend mee-
diaesindajat ja tasuta maske jaga-
vad noorpoliitikud. Algul jääb mee-
leavaldusest päris sümpaatne mul-
je. Jah, maske inimesed ei kanna, 
aga sõpruskonnad püsivad omapäi 
ja kui vahed ka päris kahe meetri-
ni ei ulatu, siis vabas õhus liigset 
koroonaohtu justkui pole. See tun-
ne muutub, kui kõnelema hakkab 
meeleavalduse kokkukutsuja Wil-
liam Koval. „Kas teile meeldib va-
balt hingata?“ küsis Koval kogu-
nenutelt. „Jaa!“ vastab kisakoor. 
Nii mitu korda. Vaikselt nihkutak-
se kõnelejale lähemale, puntrasse 
kokku ja hüütakse ikka edasi – tea-
tavasti on valju hääle tegemine üks 
 paremaid viise piisknakkuse levi-
tamiseks.

Kuidas kaitsta nõrgemaid?

Koval jätkas manifestiga: „Me 
soovime, et viiruse levikuga tuleb 
kaitsta riskirühma kuuluvaid ini-
mesi, eriti hoolde- ja vanadekodu-
de elanikke. Aplaus! Me soovime, 
et kogu ülejäänud elanikkonnal 
peab olema õigus jätkata oma elu 
tavapärasel viisil. Terve, toimiva 
immuunsusega elanikkond ei va-
ja kaitset, mis ületaks tuntud hü-
gieeni ja tervisekaitse nõudeid na-
gu käte pesemine ja haigena ko-
dus püsimine. Jaa, rahvas!“

Äritegevust ei tohi piirata, ter-
ved inimesed saagu tööl käia ja 
maskikohustus peaks kehtima vaid 
meditsiiniasutustes, kõlasid teised 
vahelehüüetega pikitud nõudmi-
sed. Aina paisuvas rahvahulgas kõi-
ge kaugema kõlari juures seda kum-

malist etteastet kuulates tekkis 
kange tahtmine vahele hüüda, et 
kuidas siis riskirühmade kaitsmi-
ne välja peaks nägema? 

Viimased nädalad on seda vii-
ruse levikul ju näidanud: esmalt 
haigestusid omavahel lävinud teis-
melised, seejärel nende vanemad. 
Vanavanemad võivad paljudel ju 
eraldi elada, aga kui praegu epi-
deemiale kogu ühiskonnas kriipsu 
peale ei tõmmata, jõuab koroona-
viirus pühade paiku samal viisil ka 
nendeni.

„Mis te arvate, kui palju maskid 
meid kaitsevad?“ püstitas Koval 
järgmise küsimuse, millele rahva-
mass kakofoonias vastas kas „Vä-
he“, „Üldse mitte“ või „Maskid te-
gevat üldse kurja“. „Kõige positiiv-
semad hinnangud – kui maske 
ideaalselt kanda, siis võib-olla mak-
simaalselt viis protsenti takista-
vad need viiruse levikut.“

Jah, viis protsenti on vähe. 
 Tegelikkuses on see arv pigem 10–
20 (kui jutt on kandja kaitsmisest, 
haige inimese näos on mask viiru-
se leviku takistamisel palju efek-
tiivsem), aga seegi pole midagi hiil-
gavat. Ilmselgelt pole mask võlu-
vits, millega saab kõik probleemid 
lahendatud. Aga kui ühiskonnas 
on pandeemia, kas siis viie prot-
sendi võrra lahendusele lähemale 
liikumine pole mõistlik samm?

Pärast kaheksaminutilist kõnet 
võtan end pikka ajakirjanike sap-
pa, et Kovali käest seda küsida. „Kui 
sa lähed kodunt välja ja võtad kaa-
sa telefoni, mil on viis protsenti 
akut järgi – sa ei tee sellega mida-
gi, see on olematu,“ vastab ta. Sa-
mas ostavad tuhanded inimesed 
iga nädal loteriipileteid ja seal on 
näkkamistõenäosus veel väiksem. 
Selle võrdluse peale nendib mee-
leavalduse korraldaja: „Iga inime-

ne teeb, mis tahab. Ma ei ole mas-
kikandmise vastu. Kes tahab, kand-
ku.“

Sama motiivi kordab ka tuntuim 
kõneleja, endine telenägu Carmen 
Pritson (pildil): maskide kandmi-
ne ei tohiks olla 
kohustus. Kee-
ruline on sel-
lelegi sõnu-
mile vastu 
vaielda: mi-
da vähem riik 
keelab, käseb, 
poob ja laseb, 
seda parem võiks 
olla ühiskond. Aga kui on näha, et 
inimesed tüürivad omapäi jõulu-
denimelise kuristiku poole, kas va-
litsus ei peaks siis sekkuma?

Kõige kummastavamalt mõjub 
Pritsoni sõnavõtus tõdemus, et te-
magi põdes koroonahaiguse üpris 
keeruliselt läbi. Tema abikaasal on 
praeguseni haiguse tõttu hinga-
misega raskusi ja ta ei saa maski 
kanda. Siin näeb Pritson problee-
mi, et meest vaadatakse imelikult, 
kui ta maskita ringi käib. Ometi 
tunduks loogilisem toetada iga või-
malikku sammu, mis aitaks kaasa 
sellele, et teised ei nakatuks hai-
gusesse, mis on tema kogemuse 
põhjal nõnda hirmus!

Väldime  lukkukeeramist

Kõnelejate selja taga informee-
ris Delfi  suurel reklaamtablool, et 
koroonasurmi on Eestis juba 104. 
Pritson eelistas muud statistikat: 
„Mitte keegi ei räägi aga numbri-
test, kui palju on meil täna või hom-
me töötuid; kui paljud inimesed 
kannatavad juba praegu reaalselt 
nälga, sest perel ei ole enam raha.“ 
Nende inimeste tragöödiat ei tohi 
eirata ei Toompeal ega ka lihtrah-
va südameis. Ometi, kõik sammud, 
mis piiravad koroonaviiruse levi-
kut, hoiavad tagasi ka vajadust riik 
haiglate koormuse vähendamiseks 
uuesti lukku lüüa. Kevade kordu-
mist ei elaks lisaks tööturule üle 
ka ülejäänud majandus.

Pritsonilt jäid lisakommentaa-
rid küsimata. Ta nina oli nohune 
ja kuigi mul oli mask ees, siis kus-
kilt jäi kõrva, et parimal juhul on 
see vaid kuni viis protsenti efek-
tiivne. Alalhoiuinstinkt viis hoo-
pis enne meeleavalduse lõppu bus-
si peale – nii sai koju veel maske 
kandvate reisijate seas.

Maskivastanemeeleavaldus tuletas
meelde, miks tasubmaske kanda

ERGAS: William Kovali valjud hüüded ja vastanud koor oli hea pinnas 

piisknakkuse levikuks.

MANITSUS: Delfi  koputas meeleavaldajate südametunnistusele külma 

statistikaga.

KOGUNEMINE: Vaatamata sombusele sügisilmale tuli 

 meeleavaldusele üle 100 inimese.

Robin Roots

Teet Malsroos


