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ASSO LADVA
asso.ladva@ohtuleht.ee

„Ma kahetsen. Mul on
kahju, et nii läks,“ püüab
kohtuotsust kuulama too-
dud Eduard Kask pöördu-
da konvoeerijate vahelt
oma ohvrite lähedaste 
poole. Täpselt aasta tagasi
– 30. juunil – põletas Kask 
Tartu külje all Kükitaja
külas 16aastase Kaspari
majja sisse ja selle eest
mõistis Tartu maakohus
talle teisipäeval karistu-
seks 17 aastat vanglat.

Mullu 30. juuni hommikul 
sai häirekeskus teate tulekah-
just Kükitaja külas ja päästjad 
leidsid pärast leekide kustuta-
mist talu varemest noormehe 
surnukeha. Sama päeva õhtul 
pidas politsei süütaja kinni, kes 
– nagu uurimise käigus selgus 
– oli tapetut kolkinud juba nä-
dal varem Tartus, põhjuseks väi-
ke võlg. Nädal hiljem siirdus 
Eduard Kask karistusoperat-
sioonile ja süütas maja, kus Kas-
par elas. Ekspertiis tegi kind-
laks, et Kaspar põles majja elu-
salt sisse.

Kuritegelik eluviis

„Minul pole sellist tapmise 
asja kunagi olnud,“ võitleb koh-
tunik Heli Sillaots otsuse ette-
lugemist lõpetades pisaratega. 
Nende sõnade saatel lööb ta ma-
pi kinni ja lahkub saalist. Enne 
seda jõuab ta põhjendada, miks 
sai mõistetud selline karistus, 
ehkki sarnase julma tapmise 
eest võiks mõista ka eluaegse 
vanglakaristuse. „Kohtualuse 
vägivallaaste on ajas suurene-

nud,“ selgitab kohtunik. „Ta on 
juba kahel korral kohtulikult 
karistatud, nüüd lisandus vara-
sematele kuritegudele politsei-
niku ähvardamine ja mõrv. Na-
gu näitas kohtupsühhiaatriline 
ekspertiis, on inimesel välja ku-
junenud kuritegelik eluviis.“ 
Kergendavate asjaoludena ni-
metab kohtunik, et Kask võttis 
enamiku asjadest omaks, kahet-
ses ja palus ohvrite käest va-
bandust. „Noorele inimesele 
peaks alles jätma võimaluse 
naasta vabadusse,“ lisab koh-
tunik.

Mõrva ei tunnista

„Minu hinnangul ei ole ta 
näidanud üles kahetsust,“ ütleb 
prokurör Maarja-Liisa Kõiv. „Ta 
pani toime tapmise julmal ja pii-
naval viisil, kusjuures ta ei tun-
nistanud mõrva.“ Protsessi käi-

gus jäi Kask versiooni juur-
de, et tema läks Kasparit ai-
nult otsima. Süütamist ta ei 
eitanud, kuid tema olla ma-

ja enne läbi käinud ja see olevat 
olnud tühi. Vanaema, kelle juu-
res Kaspar elas, rääkis aga koh-
tule, et poisi toa uks ei käinud-
ki korralikult kinni ja hommi-
kul majast lahkudes nägi vana-
ema Kasparit voodis magamas.

„Kõik kogutud tõendid näi-
tasid, et Kask läks Kükitaja kül-
la eesmärgiga tappa,“ peab pro-
kurör määratud karistust õig-
laseks. „Ta süütas tulekolde ma-
jas nii, et tuli leviks võimalikult 
kiiresti ja blokeeriks teise kor-
ruse. Ta sai karistuse, mida ta 
on väärt.“

Kask, kes saab 4. juulil 22aas-
taseks, on elu jooksul palju jõud-
nud. Avaliku korra raskes rik-
kumises, millega kaasnes vägi-
vald ja vara lõhkumine, mõis-
tis kohus ta süüdi 24. mail 2018. 
aastal. Eeluurimise ajal istutud 
viis kuud peeti talle piisavaks 
karistuseks, ülejäänud seitse 

kuud jäi tingimisi karistuseks 
kaheaastase katseajaga.

Aastat, mis jäi toonase otsu-
se ja maja süütamise vahele, ka-
sutas Eduard sisukalt: mullu 22. 
jaanuaril varastas ta Tartus Ki-
vi tänava poest pudeli viina, 8. 
veebruaril läks Tasku keskuses 
mehele kätega kallale, 24. juu-
nil peksis ta Kasparit. 29. juuni 
varahommikul viidi purupurjus 
Eduard arestimajja – politsei-
nike käitumine talle ei meeldi-
nud ja ta lubas ühe neist hiljem 
üles otsida ning talle noa kõh-
tu lüüa. Lisaks liideti praeguse 
mõrvaprotsessiga ühe noore 
naise peksmine.

Kasega süütamise ajal koos 
olnud Rasmus (22) pääseb ka-
ristuseta, sest oli prokuröri sõ-
nul ainult kaasajooksik. „Tema 
oligi see, kes võttis politseiga 
ühendust,“ selgitab prokurör. 
„Ta oli küll sündmuskohal, kuid 
ei teadnud tapmisest. Kogu pil-
di juhtunust sai ta kokku alles 
päeva jooksul ja tuli samal õh-
tul politseisse ütlusi andma.“

KARISTUS SÜÜTAJALE: poisi elusaltmajja
põletanud noormees läheb 17 aastaks vangi

KUULAB VAIKIDES: Kohtunik Heli Sillaots (pildil vasakul)  annab 

süütajale Eduard Kasele (paremal) teada, et järgmised 17 aastat 

veedab ta vanglas. Asso Ladva

Selles majas hukkus leekides 

16aastane Kaspar. Aldo Luud

VILJAR VOOG 
MERILYN NÄREP
online@ohtuleht.ee

Kanal 2 on esitanud „Ko-
dutunde“ produtsendi
Kristi Loigo osas kuriteo-
teate, kuna väidetavalt
pole kogu heategevuseks
kogutud raha jõudnud
abivajajateni. Ühe näitena
tuuakse 17aastane Ras-
mus, kellele koguti raha
detsembris, kuid kes pole 
saatelt taastusraviks vaja-
likku trenažööri saanud
tänaseni. Loigo sõnul oo-
tasid nad aga perelt täp-
seid juhiseid, millist abiva-
hendit osta.

19. juunil teatas Postimehe 
portaal Loigoga koostöö lõpe-
tamisest, kuna kahtlustasid hea-
tegevuseks mõeldud raha kõr-
vale liigutamist. Esmaspäeva 
õhtul üllitati jätku-uudis, kus 
teatati, et produtsendi osas on 
politseile kuriteoteade esitatud. 
Uudistemagasiinis „Reporter“ 
ilmus saatelõik, kus näidati ras-
ke kaelavigastuse saanud 17aas-
tast Rasmust, kellele trenažöö-
ri ja hingamistarvikute soeta-
miseks kogus „Kodutunne“ ra-
ha jõulusaates, kuid abivahen-
did hankis SA Tartu ülikooli klii-
nikumi lastefond.

Lastefondi juhatuse liige Sii-
ri Ottender-Paasma sõnul oli 
Loigo jaanuaris öelnud, et tre-

nažöör tellitakse hiljemalt 10. 
veebruariks, kuid abi polnud 
noormeheni jõudnud ka juuni 
alguses. „Just see ning füsio-
terapeudi kinnitus, et trena-
žöör on Rasmusele väga va-
jalik, tingis olukorra, kus 
Lastefondi nõukogu ot-
sustas noormehele va-

jaliku abivahendi soetada Las-
tefondi reservidest,“ selgitas 
fondi esindaja.

Loigo selgitab, et kui viiest 
jõulusaates käsitletud perekon-
nast nelja puhul jõudis „Kodu-
tunne“ enne koroonakriisi puh-
kemist appi minna, siis Rasmu-
se aitamine pidi jääma sügis-
hooaega, sest esialgu polnud 
selge, millist trenažööri noor-
mees vajab.

Saate produtsent suhtles jaa-
nuaris tõesti Ottender-Paasma-
ga, kuid antud lubadus oli, et 
veebruari jooksul teemaga te-
geletakse. „Meil olid ka perega 
hoopis teised kokkulepped – et 
me hakkame sellega hästi kii-
resti tegelema. Aga millega me 
tegeleme, kui me ei tea isegi, 
mida täpselt vaja on. Ega peret 
ju ka ei saa survestada-suruda.“

Rasmuse pere ei soovinud 
teemat kommenteerida. Küll 

kinnitas Loigo saatejuht An-
neli Lahe väidet, et vii-

mastel kuudel pole pe-
re „Kodutunde“ ini-
meste kontaktiotsi-
mistele enam vas-
tanud.

Enda osas esi-
tatud kuriteotea-
det Loigo ei kom-
menteeri – te-

ma teadvat 
teemast sama 
palju, kui on 
a v a l d a t u d 
meedias.

„Kodutunde“ perele läks appi hoopis Lastefond

JÄRJEKORRAS: 

 Kristi Loigo, endi-

ne Nilov, ütleb, 

et Rasmust oli 

plaanis aidata 

„Kodutunde“ sü-

gishooajal.

titage ratsamonument!

senud Cärolin
mõne kuu pärast Kanal 2 otsib heategevus-

saatele uut produtsenti
Postimees Grupi esindaja Nele Laev ütleb, et Kanal 2 ei jäta abi-

vajajaid hätta ja nad otsivad heategevusliku saate tootjaks uut 

usaldusväärset partnerit. Saade ei saaks eetrisse minna aga 

„Kodutunde“ nime alt, sest see kaubamärk kuulub Loigo fi rmale 

Õuetuba OÜ.

„Seda, et nad „Kodutundele“ produtsenti otsivad, on naljakas 

omaette,“ rõhutas Loigo, et tema ei tea sellest samuti rohkemat. 

Kuigi Laev ei maininud otseselt heategevusliku saate nime, po-

leks esmakordne, kui Kanal 2 üritab endale võtta mõnda enda 

eetris olnud tuntud nime – kui Teet Margna ja Kristjan Jõekalda 

oma saadetega TV3 liikusid, üritas Kanal 2 ebaõnnestunult re-

gistreerida nende tuntuks tehtudkaubamärki 

„Kaks kanget“. „Kui niimoodi suheldakse 

oma pikaaegsete koostööpartneritega 

– ma ei ole ju ometi esimene –, siis 

on see nende prestiiž ja taktika,“ ütles 

Loigo.
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Kas „Pehmetel ja karvastel“oleks praegu eetris kohta?Poliitiline pilasaade „Pehmed ja karvased“ läks eet-risse 2001. aasta 31. detsembril ning oli ETV ja Kanal 2 ekraanil 12 aastat. Enamik toonastest nukkudest pole enam aktuaalsed – Villu Reiljani, Kristiina Ojulandi või Laine Randjärve igapäeva-sed tegemised televaatajat enam ei köidaks. Jüri Ratas ja Urmas Reinsalu ootavad aga aega, et kar-pidest taas avalikkuse ette ilmuda. „Kindlasti oleks sellist saadet vaja,“ hindab produtsent Raivo Suviste (pildil), et ainest 
poliitikute üle  naljaheitmiseks on enam kui küll. „See aeg, kui „Peh-
med ja karvased“ välja läks, oli tänase päevaga võrreldes täielik hapu-
kurgihooaeg.“ Sarja lavastaja Hardi Volmer nõustub: „Inimestele, kel 
on vähegi ajutegevust, on poliitiline satiir ja pila alati teretulnud. See 
on üks väga oluline ventiil, mis pajast auru välja laseb.“

tegelikult ka tänasesse päeva.“

Pätsi monument püstitatakse 

Estonia teatri taha pärast pikki 

vaidlusi selle kuju võimaliku asu-

koha üle. Toompea lossi kõrval 

Pätsi mälestada ei lubatud, sest 

esimene president ei olnud mitte 

ainult riigimees, vaid ka vaikiva 

ajastu kehtestaja ja poliitiliste 

vastaste represseerija. Volmeri 

sõnul tuleb kõiki  selliseid samme 

vaadata laiemas ajaloolises kon-

tekstis: „See on üks asi, mida 

Pätsile ei tohiks üldse ette heita, 

see on veidi ülekohtune – ta toi-

metas täpselt nii, nagu poliitili-

ses mõttes popp oli. Terve maa-

ilm oli Pätse täis.“ 

VILJAR VOOG

dida saab, võib tulla alles mõ-
ne kuu pärast. Õnneks on ta 
oodates usinasti arstide poolt 
antud harjutusi teinud ja jõu-
du kogunud. Tänu sellele on al-
gus olnud ka paljulubav,“ ütle-
vad vanemad. 

Aega võtab ka emotsionaal-
ne paranemine. Loomingulise 
hingena leiab Cärolin lohutust 
kunstiteraapiast. 

Näiteks enne viimast ope-
ratsiooni – käed üleni sidemeis 
ja valudes – joonistas ta vasa-
ku käe pisikeste sõrmejupikes-
tega valmis rebase. Nüüd on 
Cärolin taasavastanud kire voo-
limise vastu ning palunud va-
nematel varuda koju plastilii-
ni. Esimesed meisterdusedki 
on juba valmis.

Vanemad mõtlevad tihti, 
miks see üldse juhtus, kuid kõi-
ki põhjusi või õppetunde ei os-
ka ega saagi veel näha. Ühes 
on nad aga juba kindlad: „Ole-
me tänulikud, et saime koge-
da, kui ebareaalsed asjad või-
vad siira headuse, ühiste pal-
vete ning pingutuste jõul tõeks 
saada. Seda kogemust ei unus-
ta me kunagi.“

Perekond tänab kõiki, kes 
on neile katsumusi täis teekon-
nal heade soovide ja soojade 
mõtetega toeks olnud. 

„Need sõnad panevad süda-
me põksuma ja annavad jõu-
du!“ tunnistavad nad.

RIMI

aisepeksja pagesha ja ehetega
etsembri öösel sai politsei kutse Tartus Jaama tänava isse, kust kuuldi naise ja te-dise elukaaslase karjumist emist, teatab politsei. Abi des kostis korterist üksnes äält, ust keegi ei avanud. lõi ukse maha. Ruumist a saanud 34aastane naine, nti esmaabi. Mees oli kor-asa võtnud naisele kuulu-ni ja kuldketi koguväärtu-0 eurot ja põgenenud. nanud 29aastase mehe ja juhtunu üksikasju sel-sei kriminaalmenetlu-ULEHT.EE
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KRISTIINA TILKkristiina.tilk@ohtuleht.ee

Vabatahtlikud Heino jaKerstin, kel õnnestus nel-japäeval Pääsküla rabajõeäärset ala läbi kammi-des leida nädal aega ka-dunud olnud Cärolin(23), ütlevad kui ühestsuust, et tema leidmine on puhas jõuluime. „See koht jäi otsingualast välja.Ma käisin seal ka päevvarem, kuid otsingud jäidpooleli. Tundsin, et peantagasi minema,“ ütlebHeino.

Ja jõuluime oligi see, mille-le Cärolini ema lootis.Ta kirjutas 23. detsembril Facebookis tütre otsinguteks loodud infojagamise grupis: „Kõige rohkem loodan, et leiak-sid tee tagasi koju. See on sel aastal ainuke asi, mida jõulu-vanalt soovin. Mida kogu meie pere soovib... Jõuluimet... Et sind jälle elusa ja tervena näha ja kallistada saaksime.“ Jõululaupäeval tänas ta ko-gu südamest kõiki, kes alusta-sid päeva hoolimata pühadest sellega, et olid abiks tütre ot-singuil, sest see ei olnud tava-line jalutuskäik, vaid tõsine füü-siline katsumus – neil tuli kam-mida vihmasajus läbi kilomeet-reid raba- ja metsamaad.„Te olete meie pere jaoks jõuluinglid, kes ei tulnud küll taevast, vaid oma kodudest,“ seisis postituses. Siis ei osanud Cärolini ema veel aimatagi, et tema suurima soovi täidavad otsinguid koor-dineerinud sihtasutuse Kadu-nud operatiivse otsingugrupi OPEROG liikmed Heino ja Kers-tin. 

Sisetunne 
sundis tegutsema

Heino on aidanud kadunud inimesi otsida viimased paar aastat, Kerstinile oli Cärolini juhtum esimene kord. Nad käisid 19. detsembril ka-dunuks jäänud neiu otsingutel abiks neljal päeval. Esialgu kam-misid maastikku läbi koos teis-

tega, kuid 25. detsembril otsus-tas Heino võtta ette ala, mis jäi otsingupiirkonnast välja. Kers-tinile ei meeldinud teadmine, et Heino on soises rabas üksin-da, ning ta otsustas temaga lii-tuda. Kuid õhtul ütles, et järg-misel päeval ei saa kahjuks enam appi minna.
„Natuke hiljem Heino ikka-gi kirjutas mulle, et alustame hommikul kell üheksa. Kas mul-le sobib? Ma ütlesin siis, et jah, olgu,“ meenutab Kerstin.Temagi tundis, et sellelt kar-milt maastikult, kus ei olnud võimalik astuda ilma turbast läbi vajumata ning kuhu jäi kin-ni isegi ATV, nad Cärolini leia-vadki. 

Heinol oli plaan kammida läbi jõeäär ning Kerstin pidi hoidma silmad lahti maastikul. Nad olid vaikselt, ei rääkinud omavahel ega hüüdnud Cäro-lini, ainult okste rägastik krõ-bises jalge all. „Me alles suundusime sin-na, kus oli plaan otsima haka-ta, kui kuulsime mingit häält. Alguses kahtlesime, kas saime õigesti aru,“ ütleb Kerstin.Heino lisab, et tõepoolest – mingi hääl kostis, kuid nad ei 

osanud seda esiti Cäroliniga seostada. 
„Cärolin, kas see oled sina?“ hõikas Heino kolm-neli korda, kuni sai vastuseks: „Ma olen siin. Ma olen siin kinni!“Heino ja Kerstin liikusid hää-le poole. Minna oli pikk maa. „Ma ei tea, kuidas Cärolin meid üldse kuulis, kuid näha oli, et tema elutahe on suur, sest ta oli teinud ja tegi ise kõik selleks, et me ta üles leiaksi-me,“ märgib Heino.

Cärolin oli jõudnud väikese-le rabasaarekesele, kuhu pää-semiseks tuli ületada purre. „Ta istus seal, toetas end vas-tu puud. Ja ta oli ise nii palju ära teinud, et end soojas hoi-da. Võtnud jalast märjad sokid ja sidunud dressipluusi jalgade ümber. Vett oli ta joonud jõest,“ ütleb Kerstin. 
Cärolin oli raskesti ligipää-setavas kohas ning tema ter-vislik seisund ei lubanud jalg-si liikuda. Appi kutsuti polit-

sei- ja päästeameti kopter. Et selle saabumine võttis aega, an-dis Kerstin Cärolinile soojen-damiseks enda kampsuni ning Heino mütsi ja jope.
„Et ta vastu
pidas, on ime!“

„See aeg, mis me kopterit ootasime... Mul hakkas endal juba väga külm. Et Cärolin nii-moodi vastu pidas, see on ime!“ tunnistab Kerstin. Kopter viis Cärolini Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.Tema vanematega kohtusid Heino ja Kerstin vahetult pä-rast otsingute lõppu. Kerstin ütleb, et nii nemad kui ka tema ise olid šokis. 
„Mul jooksevad need pildid, mis rabas nägin, siiani veel sil-me eest läbi. Emotsioone on palju,“ ütleb ta. Heino lausub, et ei mäleta, millal ta viimati tundis nii soo-ja ja südamest tulevat käepi-gistust, kui seda oli Cärolini ema oma.

Cärolini pere on ääretult tä-nulik kõikidele – nii vabataht-likele kui ka politseile, kes ai-tasid teda otsida –, kuid et mu-re pole kaugeltki möödas ning ta vajab haiglaravi, ei soovi nad midagi pikemalt kommentee-rida. 
19. detsembril kodust lah-kunud ja teadmata kadunuks jäänud Cärolin leiti 26. det-sembri hommikul kella 9.40 ajal Pääsküla rabast, Pääsküla jõe lähedalt.

Sihtasutus Kadunud juhatu-se esimehe ja tegevjuhi Aare Rüüteli sõnul on edukate ot-singute taga järjepidev töö ning suur hulk vabatahtlikke. Ta pa-lub kõiki, kel on vähegi võima-lik neile appi tulla, seda edas-pidigi teha.
Kuus päeva väldanud otsin-gute käigus kontrolliti Cäroli-ni kohta saadud vihjeid, vaada-ti läbi turvakaamerate salves-tisi, käidi supiköökides ja palu-ti abi elanikelt.Cärolini otsingutel leiti tei-negi  kadunud inimene. OPEROGi vabatahtlikud Kredi ja Kristel avastasid otsingupiir-konnast lehtede ja prahi alt ini-mese skeleti. Sellega hakkasid tegelema Lääne-Harju politsei kriminalistid.

Cärolini päästmiseks oli tarvis PPA kopteri abi.

Cärolini leidnud Kerstin. 

Cärolini leidnud Heino. 

„Ma olen siin. Ma olen siin kinni!“

Nädal aega kadunud olnud Cärolin juhatas otsijad ise enda juurde:

MA OLEN SIIN! Cärolin juhatas hõigetega teda otsima läinud vaba-

tahtlikud enda juurde väikesele rabasaarekesele.
Aare Rüütel

Tarvo Kullama

Õhtuleht, 28. detsember 2019.

ARMASTAB VOOLIDA: 

Cärolin on füüsilistest 

läbielamistest taastu-

mas, kuid emotsionaalne 

paranemine võtab veel 

aega. Ta leiab loo-

mingulise hingena 

lohutust kunstite-

raapiast.

Cärolini vanemad


