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E estlaste kogukond 
Torontos oli 60 
aastat tagasi vä-
ga aktiivne ja suh-
teliselt arvukas 
ning kogukonna 

vajaduste täitmiseks saadi lin-
navalitsuselt soetada Chesteri 
algkooli hoone Broadview’ täna-
val. See koht teenis eestlasi aas-
takümneid, oli sobiva suuruse-
ga, et kõik koosolekud ja peod 
ära pidada, majutada kogukon-
na eluks vajalikud asutused 
ning lapsed koolitada ja suureks 
kasvatada.

Eesti Maja presidendi Vei-
ko Parmingu sõnul: «Eesti Maja 
parimad aastad olid 1960ndad ja 
1970ndad, kui see maja oli täis 
energiat, korraldati igasuguseid 
sündmusi. See maja täitis eest-
laste vajadust ruumi järele, neil 
oli tahe oma elu just seal korral-
dada ning saada omavahel kok-
ku.» Eestlastel oli siis põhimõte, 
et kui on vaja mõnd perekond-
likku sündmust korraldada, siis 
ikka omas majas, et üür laekuks 
kogukonnale. Sellel ajal tehti 
Eesti Majale kaks juurdeehitust, 
sest rahvast käis tõesti palju.

Kuid need ajad on jäänud 
aastakümnete taha ning juba 
ammu ei ole suudetud Eesti Ma-
ja hoida samasugusena, nagu 
see oli hiilgeajal. Hoone on jää-
nud vanaks, seda ei ole moder-
niseeritud. Kapitaliinvesteering 
on olnud minimaalne, reser-
vi maja remondiks pole kogu-
tud. Isegi igapäevane maja hal-
damine on jäänud miinusesse 
ning annetused ja pangalaenud 
on kulunud vaid jooksvate kulu-
de katteks.

Parming toob välja, et Eesti 
Maja põhilised probleemid lagu-
neva taristu kõrval on ka mit-
tefunktsionaalne põrandaplaan, 
vilets ligipääs ruumidele ning 
seinte helikindlusetus. Viimane 
tekitab probleeme, mis omakor-
da vähendab sissetulekut, mi-
da võiks üürist saada. Eestlased 
ise kasutavad maja varasemast 

palju vähem ning eriti vähe siis, 
kui peavad ürituse või koosole-
ku korraldamisel ruumi eest ta-
suma!

Uued põlvkonnad kasva-
vad peale ning suur osa kogu-
konnast ei mäleta enam seda 
Eesti Maja, mis parematel aas-
tatel kunagi oli, nooremad po-
le oma silmaga näinudki. Veiko 
Parming nendib: «Paljud mõt-
levad Eesti Majale kui okupat-
siooniaja eestlaste kantsile, kuid 
nüüdseks on Eesti Maja 60 aas-
tast Eesti olnud okupeeritud 
vaid pool. Taas iseseisvas Eestis 
on peaaegu kolme aastaküm-
ne jooksul olnud palju aren-
guid, mida Välis-Eestist jälgitak-
se suure põnevusega. Kuid Eesti 
Majas on olnud vähe uuendusi, 
see on jäänud vanaks.»

Eesti Maja tuleviku üle aru 
pidamisega alustati 2010. 
aastal ning on töötatud 

aktiivselt selle nimel, et leida 
kestlik lahendus, mis tooks ko-
gukonda uut energiat. Selle aja 
jooksul on paljud kogukonna 
liikmed võtnud osa Eesti Maja 
tuleviku aruteludest. Üksmeelt 
ei ole saavutatud, kuid on väl-
ja kujunenud enamus, kes soo-
vib kindlalt ja ühisel jõul eda-
si liikuda.

Kanada eesti ühiskond on 
organiseerunud paljudeks ühin-
guteks, seltsinguteks ja äriühin-
guteks, kuid peamisi kogukon-
na tugisambaid on neli: Toron-
to Eesti Maja, Eesti Sihtkapital 
Kanadas (ESK), Northern Birch 
Credit Union Limited (NBCU, 
endine Toronto Eesti Ühispank) 
ja Tartu College. Nende juhatu-

sed koos Eesti Maja aktsionäri-
de enamusega otsustasid 2017. 
aastal algatada vana maja müü-
gi, eesmärgiga toetada saadud 
rahaga uue eestlaste keskuse ra-
jamist.

International Estonian 
Centre’i (IEC) projekt ongi jõud-
nud järgmisse faasi: septembris 
andsid Eesti Maja ja ESK tea-
da, et nende Broadview’l asu-
nud maja ja ESK kinnistud on 
müüdud DK Broadview Inc.-ile. 
Baashinnaga 15,6 miljonit dol-
larit (ligi 10 miljonit eurot), mis 
võib suureneda olenevalt sellest, 
millise loa saab ostja uue hoo-
ne ehitamiseks. Müügilepingu 
kiitsid heaks EMi ja ESK juha-
tused ning seda toetasid projek-
ti juhtkomitee kõik neli organi-
satsiooni.

IEC on projekteerinud arhi-
tekt Alar Kongats, kelle projek-
ti kuvandi aluseks on nägemus 
põhjamaisest Eestist. Hoone 
kerkib Madison Avenuele Tar-
tu College’i kõrvale. Sellest saab 
tugev elujõuline keskus ja kul-
tuurimärk, mis tutvustab Eesti 
leidlikku meelt ja mitmekülgset 
pärandit. Uut keskust juhib IEC 
direktorite nõukogu.

Heategevusorganisatsiooni-
na registreeritud Estonian Arts 
Centre (EAC), mida juhib eral-
di nõukogu, on Eesti Maja müü-
gitulu «kasusaaja» ja omanik, 
vastutades uue keskuse üldise 
rahakogumise eest.

Broadview’l asunud Ees-
ti Maja mahamüümine on aga 
osale eestlaste kogukonna liik-
metest olnud vastukarva. Kui 
Kanada ainsaks eestikeelseks 
ajaleheks jäänud Eesti Elu on 

tat ja nii pidigi jääma. Nüüd väl-
jendab Meiusi veendumust, et 
vana Eesti Maja müük on pöör-
depunkt Kanada-Eesti ühiskon-
nale.

Seda pöördepunkti kinni-
tab NBCU nõukogu esi-
mees ja uue, IEC juhtko-

mitee esimees Ellen Valter: «To-
ronto Eesti Maja amortiseeru-
mine ei kuuluta meie eestlas-
konna hääbumist. Eestlastel To-
rontos on ainulaadne võimalus 
võimendada meie vanemate ja 
vanavanemate pingutuste tule-
musi ja seega kaasajastada oma 
tegemisi. Kogukonnaga tehtud 
konsultatsioonivoorude käigus 
on disain viimistletud selliseks, 
et pea kõik tegevused, mis vanas 
majas läbi viidi, saab ka suure-
päraselt kestlikus IECs läbi viia. 
Mitmesti veel pareminigi, kuna 
kõik saab olema kaasaegne, alus-
tades kütte- ja ventilatsioonisüs-
teemidest, tehnikani välja. Hoo-
vihmajärgseid uputusi pole siis 
enam vaja karta.» Ellen Valter 
rõhutab, et uue keskuse ehitus-
raha toetust ei otsita Eesti riigilt, 
ja et tegevus jätkub vanas majas, 
kuni uus IEC valmib.

Parming heidab uue kesku-
se kriitikutele ette, et nende pa-
nus ei ole olnud produktiivne. 
Ta lisab: «Nad tulid oma kujun-
di ja kampaaniaga välja kuu ae-
ga pärast seda, kui Eesti Maja 
juhatus langetas kindla otsuse 
Eesti Maja müügile panna. See 
tundub olevat mõeldud pigem 

Kanadas on levinud 
kuulsa hokiässa 
Wayne Gretzky isa 
soovitus pojale: tuleb 
söösta sinna, kuhu 
litter liigub. Eestlased 
on tuleviku trendide 
tähelepanemisel 
olnud edukad, 
seda nii kodumaal 
e-riiklust edendades 
kui ka paguluses, 
kus tuleb väikese 
kogukonnana tuleviku 
nimel kasutada 
ressursse õigel ajal ja 
võimalikult täpselt.

Eesti Maja 
parimad aas-
tad jäid 
1960.–1970. 
aastatesse.

AIMAR 
ALTOSAAR
toimetaja

Eestlaste keskuse sisehoovi vaade Madison Avenuele Tartu College’i kõrval.

avaldanud uut keskust toeta-
vaid materjale, siis veebivälja-
anne Estonian World Review 
on täis materjale, milles on väl-
jendatud suurt vastuseisu va-
na maja müügile ega usuta uue 
lahenduse mõistlikkusse. Eesti 
Maja kolimise vastaste üks ak-
tiivsemaid kõneisikuid on näit-

leja Allan Meiusi (pildil), kes 
on süvenenud väga põh-

jalikult vana maja ehi-
tustehnilistesse ük-
sikasjadesse ning peab 
müügiprotsessi läbi-
paistmatuks, kuid te-

ma pakutud visioo-
ni, kuidas vanas hoones 

oleks võinud eesti elu edasi 
kesta, ei pea enamik kogukon-
na liikmeid realistlikuks.

Vana Eesti Maja tähenduse 
rõhutamiseks toob Meiusi Pos-
timehele saadetud kirjas ära 
kunagise Eesti Maja juhatuse 
esimehe Osvald Piili (1980–1989) 
sõnad: «Eesti Maja olemas-
olu mõju omab ülekanadalist 
ja rahvusvahelist tähtsust kui 
suurim ja aktiivseim väliseest-
laste keskus läänemaailmas. Ta 
on olnud meie rahvusgrupi par-
lamendihoone.» 

Meiusi ise lisab, et Eesti Ma-
ja katuse all töötasid lasteaed 
ja koolid, ühispank, koorid, gai-
did, skaudid, lasketiir, majan-
duse ja pensionäride klubid 
jne. Koos üritustega pidas see 
maja eestlust üleval ja säilitas 
eesti rahvuse eksistentsi oku-
patsiooni ajal. Nii oli see 50 aas-

KANADA EESTLASED EHITAVAD UUE PESA
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KUI EESTLUS  
SUUDAB  
VEEL KÖITA

V äliseesti kogu-
kond kasvas kii-
resti pärast Teist 
maailmasõda, 
kui siia jõudsid 
sõjapõgenikud. 

Enne seda elas Kanadas alla 
2000 eestlase, kes olid tsaariajal 
siirdunud maaharijateks Lääne-
Kanadasse, peamiselt Alberta 
provintsi. See arv oli siiski mi-
tu korda väiksem kui Ameerika 
Ühendriikides, kus elas enne sõ-
da ligi kaks kolmandikku Ees-
tist lääne pool elavatest eestlas-
test (andmed Kanadas ja USAs 
elavatest eestlastest raamatust 
«Eestlased maailmas»).

Kanada valitsus hakkas sõ-
japõgenikke vastu võtma 1947. 
aastal ning USA valitsus 1948. 
aastal. Sõjajärgsetel aastatel 
asus Kanadasse elama kokku 
umbes 13 000 ja Ühendriikides-
se 10 500 eestlast. Kui Amee-
rikasse asunud eestlased tu-
lid peamiselt Saksamaa kaudu, 
siis Kanadasse tuli kaasmaala-
si lisaks Saksamaale veel mit-
mest riigist, nt Rootsist ja Ing-
lismaalt. Põhja-Ameerika pak-
kus kindlamat turvatunnet, 
sest oli selge, et Eesti ei saa nii-
pea vabaks ning Euroopas kar-
deti sundrepatrieerimist.

Esimene pagulaste põlvkond 
koosnes peamiselt elujõulistest 
noortest inimestest, kes asuta-
sid palju organisatsioone, ehita-
sid rahvamajasid, kirikuid ja las-
telaagreid. Need mehed ja nai-
sed olid saanud vabaduse, aga 
kaotanud kodumaa, ja see va-
lu saatis neid eluaeg. Kanadas-
se tulles oli neil vähe vara, nad 
ei teadnud, mis neid ees ootab, 
kuid nad võisid toetuda ükstei-
sele. Nad olid täis trotsi rasku-
si ületada!

Pagulaste mälestusi luge-
des mõistame, kui usku-
matult valus oli kodumaa 

kaotamine. Nende hulgas oli vä-
ga palju noori mehi, kes olid 
võidelnud Eesti vabaduse eest, 
sh Saksa armees ja soomepois-
tena. Nad teadsid, et idast taas-
ründav punaterror neid hästi 
ei kohtle ja et nad Eestisse jää-
da ei saa. Aktiivne Toronto eesti 
ühiskonna organiseerija Robert 
Kreem, kes 20-aastase sõduri-
na oli Meerapalu ja Narva lahin-
gutes punaarmeed tagasi tõrju-
nud, kirjutas raamatus «Vande-
ga seotud» sellest hetkest, kui 
Eestist lahkudes kadus kodu-
maa silmapiirilt:

«Laeva kailt liikuma hakka-
misel alustas keegi Eesti hümni 
laulmist, millega kohe teised lii-
tusid. Vanad, noored, lapsed ja 
eesti sõdurid seisid hardumuses 
laintest pekstaval laeval, näod 
sadama poole. Kui tulid sõnad, 
«Su üle Jumal valvaku, mu ar-
mas isamaa,», muutusid hää-
led nuuksumiseks ja otse läbi 
pisarate tulevaks palveks oma 
võitleva maa ja rahva raske-

test aegadest ülesaamiseks. Siis 
jäid kõik pardal viibijad vaatle-
ma kaugeneva Eesti ja ta saarte 
rannaviirge, kuni needki kadu-
sid saabuvasse sügisöhe.»

Esimese pagulaste põlvkon-
na imeväärne pühendumus ja 
vaev on olnud kõige suurem te-
gur, mis on võimaldanud siin-
sel kogukonnal hoida meie keelt 
ja kultuuri. Suure innustusega 
tehti oma elu korraldamisel nii 
suuri kui ka väikesi asju, ala-
tes ESTOde ehk ülemaailmse-
te eesti päevade korraldamisest 
ja lõpetades eesti keele rääki-
misega oma kodus laste ja lap-
selastega. Nüüdseks on enamik 
läinud manala teed, kuid eest-
laste kogukond Torontos on ol-
nud jätkuvalt vastupidav ja ak-
tiivne. Selle taga on ilmselt mi-
tu tegurit.

Esiteks, Toronto on tihe-
dalt asustatud piirkond: 
seal elab üle 20 prot-

sendi Kanada elanikkonnast 
ja umbes 45 protsenti Kanada 
eestlastest. Teiseks, võrreldes 
Ameerikaga ei ole Kanadas ta-
vapärane üle mandri kolimine, 
näiteks pärast ülikooli lõpeta-
mist tullakse tihtipeale kodu-
linna tagasi. Kolmandaks, Ka-
nadale on juba üle 50 aasta ol-
nud omane kultuuriliste erine-
vuste hoidmine ja selle tähtsu-
se rõhutamine. Riigi kodakond-
sus- ja immigratsiooniminis-
teerium väljendab ametlikult: 
«Kanada mitmekultuurilisus on 
põhialus meie veendumusele, 
et kõik kodanikud on võrdsed. 
Mitmekultuurilisus tagab, et 
kõik kodanikud saavad säilita-
da oma identiteedi, olla uhked 
esivanemate üle ja tunda üh-
tekuuluvustunnet. […] Kanada 
kogemus on näidanud, et mul-
tikultuursus soodustab rassilist 
ja etnilist harmooniat ning kul-
tuuridevahelist mõistmist.»

Kanadalaste positiivne su-
he mitmekultuurilisusega ilm-
selt ei ole juhuslik. Kolm ookea-
ni ja üksainus piir arenenud rii-
giga on olnud puhver ulatusliku 
kontrollimata rände vastu. Li-
saks on Kanada riigi tekkimi-
ne olnud üsna erinev traditsioo-
niliste rahvusriikide tekkest, 
sest siin on see nõudnud põ-
lisrahvaste ning briti ja prant-
suse asunike vahelist ükstei-
se aktsepteerimist ja koosela-
mist. Kanadas toimub vaidlu-
si immigratsiooni üle nagu igal 
pool, kuid vähem teravalt ja po-
litiseeritult kui paljudes teistes 
riikides.

Torontot on vahel nimetatud 
maailma kõige multikultuur-
semaks linnaks. Rahvaloendus 
näitab, et 47 protsenti Toronto 
piirkonna elanikest räägib mõn-
da võõrkeelt emakeelena ning 
pooltes kodudes räägitakse roh-
kem kui ühte keelt. Torontos ol-
les tekib tunne, et seal on kõik 
maailma rahvad esindatud, il-
ma et üksikud domineeriksid. 
Seega on tavapärane, et näiteks 
noortel Kanada eestlastel on 
klassiõdesid ja -vendi, kes sama-
moodi oskavad mitut keelt ega 
kergita kulmu, kuuldes nimesid 
nagu Mihkel, Tiina või Toomas.

Kanada eestlased on ennast 
majanduslikus mõttes edukalt 
teostanud ning suutnud hoida 
esivanemate kultuuri. Meil on 
mitu põlvkonda kogemusi selle 
tasakaalu otsimisel, mis võimal-
daks inimesel kuuluda ühtaegu 
ja usutavalt nii väiksesse, arm-
sasse kultuurigruppi kui ka laie-
masse globaalsesse ühiskonda.

Kindlasti on ka muresid. 
Kõige aktiivsem esimene põlv-
kond on väikseks jäänud ega 
suuda kõiki sündmusi korralda-
da nii innukalt kui varem. Meie 
seltsimajad ja -laagrid vanane-
vad. Keele hoidmine jääb ras-
kemaks, kuna lastel ei pruu-
gi enam olla elus Eestis sündi-
nud perekonnaliikmeid. Ollak-
se kohati harjunud tegema asju 
ühel viisil, ilma piisavate värs-
kendavate muudatusteta. Kuid 
need mured on ilmselt ühesu-
gused paljudes väliseesti kogu-
kondades.

Toronto eestlaskond on siis-
ki väga positiivne erand suu-
ruse ja aktiivsuse poolest. Siin 
on kriitiline mass eestlasi, kes 
suudab lisaks teisipäevaõhtuse-
le eesti koolile üleval hoida veel 
laulukoore, rahvatantsurühma, 
skautide-gaidide tegevust, aka-
deemilisi seminare, eesti filmi- 
ja muusikafestivale ja isegi pan-
ka (mis hiljuti ühines väiksema 
lätlaste omaga).

Nüüdseks on suurest põ-
genemisest mööda läi-
nud 75+ aastat – peaaegu 

sama palju aega, kui oli rahvus-
likust ärkamisajast suure põge-
nemiseni. Teisisõnu, võib öel-
da, et peaaegu poole meie rahva 
rahvusliku eneseteadvuse pe-
rioodist oleme elanud väljaspool 
Eestit. Enamik väliseestlastest 
on nüüd juba sündinud ja sir-
gunud võõrsil. Võtmeküsimus 
on see, kas ja kuidas suudame 
inspireerida tulevaid põlvkondi 
eestlaseks jääma.

Noored ei huvitu kodu- ja 
väliseesti vahelisest võidujook-
sust ega näe põhjust ideoloogi-
liseks debatiks erinevuste üle. 
Me tahame kuuluda nii koha-
likku ühiskonda kui ka ülemaa-
ilmsesse eesti kogukonda, mil-
le tuksuv süda on kodueesti. 
Sõjapõgenike loodud alus jääb 
meie kogukondade sünnilooks, 
aga tulevikus peame uuenema, 
sealhulgas ehitama rohkem sil-
du kodueestiga. Väliseestlased 
on väga vaimustatud Eesti nu-
tikusest, aga meie esivanemate 
maa tundub kohati siiski üsna 
kauge. Kuid väliseestlastel on 
veel palju tahet ja mahti jätku-
valt panustada meie rahva aren-
gusse.

Üks asi on kindel: väliseest-
laste teekond näitab, et meie 
ühine pingutus oma keele ja 
kultuuri pühitsemise nimel on 
sama tähtis kui varem. Me ole-
me elanud vabas maailmas mi-
tu põlvkonda ja kohanenud siin 
erakordselt hästi. Kui meie esi-
vanemate kultuur oleks lihtsalt 
arhailine kurioosum, siis oleksid 
esimesed siinsündinud kiiresti 
unustanud oma rahva pärandi. 
Aga seda ei ole juhtunud. Meie 
armas eestlus suudab veel köita!

VEIKO PARMING
Toronto Eesti Maja 
juhatuse esimees 

inimeste emotsioonide äratami-
seks, kui on tõsiseltvõetav idee. 
Selle aktsiooni peamine funkt-
sioon näib olevat takistada, pea-
tuda ja seisatada.» Uue keskuse 
ehitamise pooldajatele jääb aru-
saamatuks, miks Meiusi grupp, 
kui nad on nii veendunud ja 
energilised, ei võtnud seda et-
te aastaid või aastakümneid ta-
gasi, kui Eesti Maja seis oli juba 
siis küsimärgi all.

Kuigi uue maja kinnistu 
pindala on vanast kolm korda 
väiksem, on projekteeritud hoo-
ne ruutmeetrite poolest suurem, 
ja asukoht kesklinnas ja popu-
laarsus noorte hulgas annab sel-
ge eelise Tartu College’i kõrval 
asuvale uuele eestlaste keskuse-
le. Tartu College tähistab täna-
vu 50. aastapäeva ja on endiselt 
majanduslikult heal järjel, pak-
kudes akadeemilisi ja kultuuri-
tegevusi.

Maja müügiga algas 
IEC arendamise ehk 
siis uue kodu loomise 
järgmine etapp. EMi 
juhatuse esimees Vei-
ko Parming on kutsu-
nud kõiki üles ühe müt-
si alla koonduma, et uus 
keskus valmis saaks ja arhi-
tekt Alar Kongatsi (pildil) tähe-
lepanuväärne disain ellu ärkaks.

Kõik uue maja ehitamisse 
panustanud kogukonna liidrid 
rõhutavad ka drastiliselt muu-
tunud olukorda võrreldes aasta-
kümnetetaguse ajaga.

Enam kui 45 aasta jooksul 
on ESK olnud üheks eesti ko-
gukonna rahaliseks selgrooks. 
Heategevusorganisatsioonina 
on ESK ülesanne leida annetu-
si, et rahastada Eesti kultuuri-
pärandiga seotud tegevusi ko-
gu Kanadas. Toetatakse eesti-
keelseid programme, koole, su-
velaagreid ning muid algatu-
si. Torontos pakub ESK rahalist 
toetust enamikule praegu Ees-
ti Maja kasutavatele gruppidele. 
ESK president Eva Varangu sel-
gitab, miks sihtasutus on aasta-
kümneid toetanud ka vastand-
like huvide koondamist kogu-
konnas ühte kohta.

«Meil on siin Kanadas ko-
hustus tagada meie päran-
di, keele ja kultuuri säilimine. 
Koondades oma energia, rahas-
tuse ja tegevused ühte keskses-
se paika, astume meie kogukon-
na tuleviku tagamiseks suure 
sammu edasi. Kuna kogu maa-
ilmas on vähem kui kaks miljo-
nit eestlast, on koostöö loomine 
olulisem kui kunagi varem.»

Nüüd liiguvad asjad juba kii-
resti. Septembris anti välja IEC 
teade nr 78, millest saame tea-
da, et uue keskuse ehitamiseks 
on projektijuht David Kalm ju-
ba esitanud Toronto linnale ehi-
tusloa taotluse, lõpetamas asen-
diplaani lepingut ja jätkab pla-
neerimist. Kongatsi joonised 
on peaaegu valmis. Meeskond 
on valmis järgmise mõne nä-
dala jooksul palkama ehitusju-
hi, et töö asjatundlikult ja õigel 

ajal valmis saaks. Kalm eel-
dab, et ehitustööd alga-

vad enne 2020. aasta 
lõppu.

Uue Eesti Kesku-
se juhid tahavad ko-
gukonnana edasi liiku-

da, mitte takerduda ju-
ba läbiarutatud ja otsus-

tatud asjadesse. Nad on veen-
dunud, et kogukonnas on palju 
andekaid inimesi, kelle teadmi-
si võiks ära kasutada, ning usu-
vad, et praegune noor põlvkond, 
ja ka järgmised, mitte ainult To-
rontost, vaid kogu Põhja-Amee-
rikast, tulevad eesti kogukon-
nakeskusesse kokku. Sest va-
nad eesti kogukonna keskused 
Uues Maailmas hääbuvad vaik-
selt, kuid noored, kellele on ees-
ti juurte tunnetamine tähtis, ta-
havad siiski kusagil kokku saa-
da ning tunnetada lähemalt 
eestluse ja Eesti olemasolu.

Tahaksime meiegi Eestis, et 
Toronto jääks kaugeks imeko-
haks, kus võib ka aastakümne-
te pärast kohtuda eesti kogu-
konnaga ning kus eestlasi tea-
takse ja tunnustatakse. Tahak-
sime uue keskuse valmimist jäl-
gida ja veenduda, kas eestlased 
on jõudnud sinna, kuhu litter 
liigub.

Uus  
eestlaste  
keskus 
Torontos 
näeks val-
mimisel 
välja just 
selline. 
Keskuse 
on planee-
rinud arhi-
tekt Alar 
Kongats.

KANADA EESTLASED EHITAVAD UUE PESA

UUed põlvkonnad kasvavad peale ning sUUr osa 
kogUkonnast ei mäleta enam seda eesti maja, mis parematel 

aastatel kUnagi oli, nooremad pole oma silmaga näinUdki.

 EEsti KEsKusE ProjEKt
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J ust personaalne hai-
gusriski hinnang ja 
personaalselt sobiv 
ravim ongi need, mi-
da tervishoiuinno-
vatsioon maailmas 

taga ajab. Tervise- ja genoo-
miandmed on nagu maak, mi-
da on lisandväärtuse loomiseks 
vaja vastutustundlikult kaevan-
dada ja väärindada. Eesti geeni-
teadlaste abiga püüab seda kõi-
ke Eesti inimestele pakkuda 
ka sotsiaalministeerium Tervi-
se Arengu Instituudi personaal-
meditsiini projekti kaudu.

Me kõik sünnime geneeti-
lise koodiga, mis püsib pea ko-
gu me elu jooksul muutuma-
tu. Selles koodis on palju infot 
meie tervise kohta: kas meil on 
mõni pärilik haigus või kõrge-
nenud risk haigestuda, samu-
ti mismoodi reageerib me keha 
teatud ravimitele. Geeniteadla-
sed otsivad praegu näiteks ka 
geenivariante, mis aitavad en-
nustada, kui tõsiselt keegi uut 
koroonaviirust põeb. Meil kõi-
gil on mõni mutatsioon või lõik 
DNAs, mis mõjutab mõnel elu-
etapil tervist negatiivselt. Kui 
me geenides on kirjas midagi 
kahjulikku või mõni haigus, mi-
da võiks muutustega elustiilis 
või õigeaegse meditsiinilise sek-
kumisega edasi lükata, peaks 
see teave olema vabalt kättesaa-
dav kõigile.

ÕIGE RAVIM AITAB
Mõnede puhul on see tingitud 
elustiilivalikutest, nagu näiteks 
suitsetamine, alkohol või vähe-
ne liikumine. Teistele võib kah-
julikult mõjuda teatud toitude 
tarvitamine. Geenivea eirami-
ne viib sellisel juhul väga raske 
vaimse puudeni.

Kolmandatel võib geneetili-
ne profileerimine tuvastada, et 
mõlemad peret planeerivatest 
vanematest on tsüstilist fib-
roosi põhjustava mutatsiooni 
kandjad. Tegemist on haigusega 
mis avaldub vaid siis, kui laps 
pärib mõlemalt vanematelt kat-
kise geenivariandi. Selle tõe-
näosus on 25 protsenti ehk üks 
neljast rasedusest. Kuna DNA 
võib mõjutada ka ravimite tok-
silisust, efektiivsust ja sobivat 
annust, aitab geneetiline profi-
leerimine valida inimestele ka 
sobivamaid ravimeid.

Geneetiline profileerimine 
võib tervishoiule kasu tuua nii 
ennetuses kui ka ravis. Enne-
tuses on geneetika abil võima-
lik tuvastada riski haigestuda 
ühte või teise haigusesse. Näi-
teks suudame öelda, milline on 
konkreetse indiviidi perekond-
liku hüperkolesteroleemia, II 
tüüpi diabeedi, südamehaigus-
te, mitmete vähkkasvajate, na-
gu näiteks rinna- ja eesnäärme-
vähi, ning paljude muude hai-
guste risk. Selliseid riske teades 
on võimalik juba varakult alus-
tada ennetava ravi või elustii-
limuutustega, mis aitavad ris-
ke vähendada ja seeläbi haigust 
edasi lükata või üldse vältida.

Vähemalt 98 protsenti eest-
lastest kannab mõnda geeniva-

rianti, mis mõjutab nende ravi. 
Ärevushäired, depressioon, C-
hepatiit – need on vaid mõned 
vaevused, mille ravimite puhul 
võib geneetika abil öelda, milli-
ne ravim ja doos inimesele so-
bivad. Ravimilehel ette kirjuta-
tud doos võib mõnele inimese-
le tuua kaasa kohutavad kõr-
valmõjud, sest tema vajaks mi-
tu korda väiksemat doosi. Tei-
sele ei pruugi aga ettenähtud 
doosist piisata ja tuleks võtta 
hoopiski rohkem. Kolmandale 
ei pruugi arsti välja kirjutatud 
ravim üldse sobida ning valida 
tuleks mõni muu preparaat.

Geneetilise profileerimise 
ja genoomiliste andmete põhjal 
saadud teadmiste rakendami-
ne nendes valdkondades võib 
potentsiaalselt parandada pat-
sientide ravitulemusi ja elukva-
liteeti ning muuta tervishoiu 
ressursside kasutamise ka tõ-
husamaks. Need lahendused ei 
takista tingimata inimeste hai-
gestumist, kuid võivad aeglus-
tada haiguse arengut. Rohkem 
tervena elatud aastaid nii indi-
viidi kui ühiskonna tasandil on 
üks õnneliku elu komponent. 
Geeniteadlaste abiga saame sel-
lele suure sammu lähemale as-
tuda.

Järgmine samm kogutud 
andmetega töötamisel on nen-
de kasutamine uuenduslikel 
viisidel kliiniliste otsuste vas-
tuvõtmiseks. Kasutades tehis-
intellekti ja masinõpet või sta-
tistilist analüüsi, saab keeruka 
geneetilise teabe tõlkida klii-
niliste otsuste vastuvõtmisel 
kasulikuks infoks. Milline on 
konkreetse patsiendi risk hai-
gestuda? Milline ravim talle 
kõige paremini sobib? Aga kui 
suur annus? 

Geenivaramus oleme teinud 
ära suure osa vajalikust teadus-
tööst, et sellist infot inimeste-
le anda. Praegu tegeleb Tervise 
Arengu Instituut personaalme-
ditsiini programmi kaudu sel-
lega, et see info jõuaks ka pat-
sientide ja arstideni.

TURVALISUS ENNEKÕIKE
Selleks et tervishoius innovat-
siooni luua, on vaja aga usal-
dust asjaosaliste vahel. Üks 
võtmetegureid on iga indiviidi 
usaldus tervishoiusüsteemi vas-
tu. Usaldus, et terviseandmed 
on hoitud. Kuigi inimeste ter-
viseandmete abil välja töötatud 
terviselahendustel on suur po-
tentsiaal, vajab andmete turva-
lisus endiselt palju tähelepanu. 
Eriti kui andmeid jagatakse era-
sektoriga. See nõuab poliitilisel 
tasandil ühispingutusi, et muu-
ta andmed kättesaadavaks uute 
tervishoiuteenuste arendajatele 
ja samas kindlustada geenidoo-
norite turvalisus ja konfident-
siaalsus. Ilma doonorite usal-
duseta on keeruline, kui mitte 
võimatu luua uusi teenuseid ja 
tooteid.

Lisaks peab andmeid kasu-
tavate ettevõtete majanduslik 
edu tooma kasu ka ühiskonna-
le ja inimestele, kellelt andmed 
pärinevad. Teisisõnu, andme-
te kasutamisega saadud rikkus 
peaks olema õiglaselt jaotatud 
andmete omanikele. 

Ühiskondlik arutelu sel tee-
mal on järgmine tähtis samm 
geneetika rakendamisel tervis-
hoius.

TÕNU ESKO
geeniteadlane

A B

PARANDUSE ŠABLOON SISESTATUD DNA

Revolutsioonilised geenikäärid 
tõid Nobeli keemiapreemia
Genoomi muutmiseks loovad tead-
lased kunstlikult teejuht-RNA, 
mille järgi Cas9-valk õigesse 
kohta lõike teeb.

Kui lasta rakul 
endal lõikekohta 
parandada, on 
enamasti tulemuseks 
katkine geen.

Cas9-valk

GENOOM
Soovi korral 
saavadtead-
lased luua 
pisikese DNA-lõigu, 
mille põhjal kirjutab 
rakk iseenda geeni-
desse sisse soovitud 
informatsiooni.

Allikas: Rootsi Kuninglik 
Teaduste Akadeemia

TEEJUHT-RNA

PALUN MULLE 
KÕRVALTOIMETA 
RAVIM JA ISIKLIK 
VÄHIRISKI HINNANG!

S elle aasta Nobeli 
teadusauhindade ja-
gamisele tagasi vaa-
dates võib tõdeda, 
et nii meditsiini-, 
füüsika- kui ka kee-

miaauhind anti seekord üsna 
kindla peale minnes. Esmaspäe-
val teatati, et meditsiinipreemia 
saavad C-hepatiidi avastajad. 
Asja Postimehele kommentee-
rinud Tartu Ülikooli kliinikumi 
gastroenteroloogia osakonna ju-
hataja Riina Salupere tõdes, et 
tegu on tohutult olulise avas-
tusega väga paljude jaoks, ning 
ka Nobeli komitee liikmed ise 
tunnistasid, et raske oleks leida 
teist avastust, millest nii palju-
de inimeste elu paremaks oleks 
muutunud. Sisuliselt on kõne-
alune haigus ju suuremas osas 
maailmas võidetud. Pandeemia-
aastal on selline valik eriti ak-
tuaalne.

Mõnes mõttes on selle aasta 
meditsiini-Nobel järg 1976. aasta 
meditsiinipreemiale, mille said 
Baruch Blumberg ja Daniel Car-
leton Gajdusek nakkushaiguste 
päritolu ja leviku mehhanismide 
avastamise eest, mis hõlmas ka 
B-hepatiidi viiruse avastamist. 
Märkimisväärne on seegi, et 
2020. aasta meditsiininobelisti-
dest noorim, Harvey Alter alus-
tas oma tööd Blumbergi laboris. 
Michael Houghton ja Charles 
M. Rice arendasid seda uurimis-
suunda omakorda edasi.

TUNNUSTUS EAKALE 
KORÜFEELE
Mis puutub füüsikapreemias-
se, siis ei olnud seegi üllatav: 
mustad augud, mille avasta-
mise eest anti see Sir Roger 
Penrose’ile, Reinhard Genzeli-
le ja Andrea Ghezile, on vaielda-
matult avardanud meie maail-
mapilti. Füüsikat tundval, kuid 
Nobelide jagamisega mitte kur-
sis oleval inimesel võiks aga pi-
gem tekkida küsimus: kas tões-
ti polnud korüfee Penrose seda 
veel saanud? Postimehega füü-

KAUR MARAN
toimetaja

Postimehele meditsiinipree-
miast rääkinud Tartu Ülikoo-
li rakubioloogia professor Toivo 
Maimets tunnistas, et Nobeli 
komitee otsus vaidluses kellegi 
poolele asuda oli ootamatu.

MITMEKESISUS 
TUNGIB SISSE
Viimastel aastatel on Nobe-
li preemia institutsiooni kordu-
valt kritiseeritud selle vähese 
mitmekesisuse tõttu. Enne sel-
le aasta auhindade teatavaks te-
gemist kirjutas Connecticuti 
kolledži keemiaprofessor Marc 
Zimmer väljaandes The Con-
versation, et 617 teadusnobelisti 
seas leidub naisi vaid kolm prot-
senti, mustanahalisi aga mitte 
ühtegi.

Ka see lisab keemiaauhinna-
le teatud lisavarjundi, kuna tegu 
on esimese korraga, mil teaduse 
Nobel on läinud vaid naisterah-
vastele. Miks niipidi otsustati, 
on saladus.

Isegi pressikonverentsil küsi-
ti Nobeli komitee liikmetelt, kas 
kaalumisel oli teisigi võimalikke 
kandidaate, kelle panust CRISP-
Ri väljaarendamisel esile tuua. 
Vastus oli lihtne ja lakooniline: 
oma otsustusprotsesse komitee 
ei kommenteeri. Kuna kõik ot-
sustusprotsesse kirjeldavad do-
kumendid on 50 aastaks salas-
tatud, ei tasu oodata, et me sel-
le kohta lähiajal midagi teada 
saaksime.

Küll aga ühendab kõiki kol-
me selle aasta teadusnobelis-
ti teatud üldmõistetavus. Nad 
kõik on arusaadavad ka teadu-
ses mitte aktiivselt sees oleva-
tele inimestele ning poolesotee-
riliselt kõlavaid teemasid, nagu 
2016. aasta topoloogiliste faasi-
üleminekute teoreetiliste avas-
tuste premeerimist ei ole. Ja 
selline valik on muidugi täies-
ti aktsepteeritav. Nagu ütles ka 
professor Maimets, on Nobeli-
de jagamise ajaloos premeeri-
tud ka selliseid avastusi, mil-
lest hiljem enam suurt kuulda 
ei ole olnud. 

Seekord mindi aga kindla 
peale välja.

sikaauhinna kohta muljeid jaga-
nud füüsik Laur Järv tõdes, et 
õigupoolest oleks Penrose pida-
nud auhinna saama koos oma 
sagedase kaasautori Stephen 
Hawkingiga, kuid viimane suri 
lihtsalt aasta liiga vara ning No-
beli auhinna statuudis on kir-
jas, et postuumselt seda välja ei 
anta. Mustade aukude teoree-
tilise baasi väljatöötamine on 
aga vaieldamatult oluline, ning 
mine tea, kauaks 89-aastast 
Penrose’i meie seas veel on.

Kolmest teaduspreemiast 
mõnes mõttes oodatuim ja tei-
selt poolt ootamatuim on aga 
keemiaauhind. Nimelt on  
CRISPR-Cas9-tehnoloogia, mille 
eest preemia anti, toonud labo-
ribioloogias kaasa muutusi, mil-
le revolutsiooniks nimetamine 
hakkab juba tüütult ära kuluma. 
Kuid revolutsioon see on. Kirjan-
duslikumalt väljendudes võiks 
seda ehk nimetada maalihkeks: 
vaid kümmekond aastat tagasi 
tehtud fundamentaalne avastus 
on toonud kaasa uue tehnoloo-
gia, mida kasutatakse tänapäe-
vaks pea kõigis tõsiselt võetava-
tes geenitehnoloogia laborites, 
sealhulgas mõistagi ka Eestis.

Seda, et CRISPRi loojad ühel 
hetkel ka Nobeli preemia saa-
vad, on ennustanud kõik, kes 
vähegi valdkonnas sees. Näi-
teks kirjutas Eesti Ekspress ju-
ba neli aastat tagasi, et üks Ees-
ti tugevamatest noortest tead-
lastest Leopold Parts on valmis 
100 euro peale kihla vedama, et 
CRISP Ri eest peaks 2019. aas-
taks Nobel ära tulema.

Tõenäoselt viibis asi selle ta-
ga, et Ameerika Ühendriikides 
on lõkkele löönud tõsine paten-
di- ja kohtuvaidlus värskete no-
belistide töörühmade ja konku-
reeriva Broadi instituudi vahel. 
Mängus on miljarditesse dollari-
tesse ulatuv raha, ning veel  
11. septembril kirjutas teadus-
ajakiri Science oma kokkuvõt-
tes, et USA patendiamet otsus-
tas oma viimases otsuses selle 
aasta nobelistide Emmanuelle 
Charpentier’ ja Jennifer Doudna 
vastu, kuigi vaidlused jätkuvad.

seda, et crispri loojad ühel hetkel ka nobeli 
keemiapreemia saavad, on ennustanud 
kõik, kes vähegi valdkonnas sees.

TEADUS-NOBELISTIDE 
VALIMINE OLI KINDLA 
PEALE VÄLJA MINEK
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EKI KEELEKOOL

Murdekeele kasutus hakkas 
Eestis 19. sajandi lõpus ja 20. 
sajandi alguses kahanema, 
mõnel pool – näiteks keskmur-
de alal – kiiremini, mõnel pool – 
saartel ja Lõuna-Eestis – aegla-
semalt. Tekkis vajadus veel säi-
linud keelekasutust talletada. 
1920ndatel-30ndatel tegelesid 
murdekeele kogumisega Ema-
keele Seltsi stipendiaadid. 1947. 
aastal võtsid süstemaatilise 
kogumise töö üle Eesti Keele 
Instituudi (tol ajal Keele ja Kir-
janduse Instituudi) keeleuuri-
jad. Algul kirjutati sõnad ja 
pikemad jutud üles kuulmise 
järgi, 1956. aastal võeti kogu-
misretkele esimest korda kaasa 
ka magnetofonid. Koos murde-
sõnadega koguti ka koha-, isi-
ku- ja loomanimesid. Suvel lin-
distatu pandi sügise ja talve 
jooksul kirja murdetekstide 
vihikutesse, valitud sõnad talle-
tati kartoteekidesse ja murde-
kogumisreiside mälestusi kajas-
tati päevikutes. Sõnavara kogu-
misse panustasid nii sõnasede-
lite kui pikemate tekstidega ka 
Emakeele Seltsi vabatahtlikud 
murdekorrespondendid. Sellisel 
viisil koguti mitmekümne aasta 
jooksul tohutu hulk keelema-
terjali kõigist 117 Eesti kihelkon-
nast. Kui murdekeele kogumine 
1990ndatel aastatel lõpetati, oli 
Eesti Keele Instituut saanud 
endale maailma suurima eesti 
murdekeele kogu.

Kõik need tuhanded tunnid 
lindistusi, sajad tuhanded lehe-
küljed murdetekste ja päevi-
kuid ja miljonid kartoteegisede-
lid on siiamaani hoiul Eesti Kee-
le Instituudi ja Emakeele Seltsi 
ühises eesti murrete ja soome-
ugri keelte arhiivis (EMSUKA). 
Need ei seisa seal aga jõude, 
vaid elavad üsna aktiivset elu.

EMSUKA murdekartoteegi 
põhjal koostatakse eesti keele 
kõige suuremat sõnaraamatut, 
«Eesti murrete sõnaraamatut» 
ja mitmeid väiksemaid piir-
kondlikke murdesõnaraama-
tuid ja -sõnastikke. EMSUKA 
kogud toetasid nii «Eesti etü-
moloogiasõnaraamatu» ja 
«Eesti kohanimeraamatu» 
koostamist. Samuti on sõnava-
rakogud ja tekstid abiks mitme-
te muude teaduslike tööde kir-
jutamisel, näiteks hiljuti ilmu-
nud «Eesti murrete grammati-
ka».

EMSUKA kogud pole aga kii-
valt hoitud ainult teadlaste ja 
leksikograafide jaoks, vaid 
mõeldud kasutamiseks kõigile. 
Arhiivimaterjale on juba paar-
kümmend aastat viidud digi-
taalsele kujule. Et oleks lihtsam 
otsida ja kergem kasutada, on 
loodud EMSUKA veebiandme-
baas http://emsuka.eki.ee. 
Sealtkaudu saavad salvestusi 
kuulata ja vihikuid lugeda nii 
teadlased Eestist ja kaugemalt-
ki kui ka teised huvilised. Need, 
kes tahavad kuulata oma pere-
liikmete jutustusi arhiivisalves-
tustel, need, keda huvitab vana 
aja eluolu, need, kellele lihtsalt 
meeldib kodukandi keele kõla. 
Kõik, kelle hinges, südames ja 
suus murded elavad.

LIIS ERMUS
Eesti Keele Instituudi arhiivispetsialist

KUS MURDED 
ELAVAD?

REIN LANG
JURIST 

abriel, mis meist saab, küsis Liivimaa aad-
lipreili filmis «Viimne reliikvia» unelma-
te mehelt, kes väitis end olevat vaba mehe, 
aga tegelikult oli vene salakuulaja.

Kuulates viimase aja poliitilisi sõnavõt-
te, meenuvad mulle millegipärast kaks Ees-
ti filmi: Grigori Kromanovi «Viimne reliik-
via» ja Mark Soosaare «Jõulud Vigalas». 
«Viimses reliikvias» võidutseb armastus, 
kui varad (mõis) ja vaimne keskus (kloos-
ter) on hävitatud. Filmis «Jõulud Vigalas» 
on geniaalne stseen, kus mõisa rüüstami-
se eest kinni võetud talupojad karmi ka-

ristust oodates keldris arutavad, kes mida siis saavutas, ja 
Priit Pedajase kehastatud talumees tõdeb nukralt, et tema 
sai ainult ühe vaasi. Kuhu jääb õiglus?

«Viimne reliikvia» näitab, kuidas proletariaat heidab 
endalt ahelad. Põletades ja vägistades. Film lõpeb kaadri-
tega ratsanikest «vabastatud» nunnadega. Kuhu nad küll 
sõidavad? Kas mahapõletatu asemele ulualust otsima? Pii-
sas Paul-Eerik Rummo laulutekstidest ja Uno Naissoo liht-
satest viisidest, et proletaarne kunstiteos saaks hoopis tei-
se tähenduse. Paar röövlipealiku lausekatket vabadusest 
ja natuke paljast naiseihu lisaks sulatas eesti publiku sü-
dame ja filmist sai vabaduseiha ja õigluse otsimise instru-
ment. Elu on täis ootamatusi.

Indrek Neivelt soovitab praegu riigil võtta laenu, sest 
seda ei pidavat tõenäoliselt tagasi maksma. Tema arutlus-
käik on küll keerulisem, kuid mõte jääb kõlama: võetud 
kohustusi ei pea ilmtingimata täitma. Ja see olevat täies-
ti normaalne. Tegu on täiesti amoraalse seisukohaga. Sar-
naneb röövlipealiku käitumisega, kes lööb puruks hinna-
lise laeka, kõmistades, et meie reliikvia on vabadus. Pacta 
sunt servanda (ladina keeles «lepingut tuleb austada»), mi-
da juristid mõistavad kui «kohustused tuleb täita», on 
Rooma õiguse printsiip, mis on kogu selle kultuuriruumi, 
kuhu me arvame end kuuluvat, üks vundamendikivisid. 
Nagu seegi, et omand on püha ja puutumatu. Seda ütleb 
ka Eesti põhiseadus, lisades, et igasugune sunniviisiline 
omandi võõrandamine on võimalik vaid kohese ja õigla-
se tasu eest.

Kui keegi ei täida oma kohustusi, jääb keegi oma 
omandist ilma. Kui laenu tagasi ei maksta, ei pruugi laenu 
andjal olla raha, et oma kohustusi täita. Hätta satub hoo-
pis keegi kolmas, kellel sellega, kes algselt oma kohustust 
ei täida, mingit pistmist pole. Kõik see peaks olema põhi-
koolis omandatud. Aga selgub, et ei ole. Märkimisväärne 
osa Eesti ühiskonnast usub, et võim toodab raha ja vabas-
tab võlast, kui ta vaid seda tahab. Sest nii on olnud (ka lä-
hiajaloos) ja seda räägitakse televiisoris.

Kuidas ikka 1940. aastal sovettidel Eesti ülevõtmine 
sedavõrd libedalt läks? Analüüsitud on küll vaikiva ajastu 
vaimset surutist, mis tegi paljudest lihtsameelsetest vasa-
kintellektuaalidest (Vares-Barbarus, Semper, Andresen jt) 
okupantide liitlased, ja Pätsu-Laidoneri klikki, mis tasalü-
litas igasuguse tahte vastu hakata. Vähem on aga uuritud 
tuhandeid inimesi puudutanud võlgade korstnasse kirju-
tamist uue võimu poolt. Kellele ei teeks rõõmu hommiku-
kohvi kõrvale lehest lugeda, et tema kohustused panga ees 
on nüüdsest tühistatud. Kuigi see rõõm jääb üürikeseks, 
sest varsti ei ole ei ajalehte ega kohvi, ei tule rõõmustaja 
hetkel lihtsalt selle peale. Neivelti seisukohaga kaasamine-
jadki võiksid mõelda kaks sammu ette. Imbi ja Ärni maa-
ilm pole see, mille poole püüelda.

Eesti kehtiv põhiseadus seab õigluse õigusest kõrge-
maks. Sellega oleme riiklikult omaks võtnud Kanti õigus-
filosoofia, mis ütleb, et eetika ja moraal jäävad alati kõrge-
maks kirjapandud õigusest. Positivistid ei olnud Kantiga 
nõus Saksamaal ega ole sellega päri ka tänapäeva Eestis. 
Arusaam, et ühiskonna arenguaste ja kodanike rahulolu 
on võrdelises sõltuvuses ühiskondlike suhete õigusliku re-
guleerituse põhjalikkusest, ei ole Eestis mitte taandumas, 
vaid hoogu kogumas. Igasugu regulatsioone sajab sisse uk-

sest ja aknast. Ilmneb aga veelgi vastikum ja ohtlikum 
tendents: õiguse eiramine selleks kohustatute poolt ja õi-
guse rakendamine valikuliselt. Mis on lubatud Jupiterile, 
pole lubatud härjale. Valimistel saadud rahva mandaati ei 
tõlgendata mitte õigusena kehtestada, kehtestamata jätta 
või tühistada regulatsioone, vaid õigusena kehtivaid kas 
rakendada või eirata.

Meil ei ole seadust, mis otsesõnu keelaks tänavale sü-
litada. Veel. Meil ei ole üheski seaduses otsesõnu keelatud 
äripartnerit petta. Hirmutav on tõdeda, et ärisuhetes kel-
lelegi tünga tegemist põhjendusega, et seadus seda ju ei 
keela, ei käsitletagi pahatihti tingimusteta taunitavana. 
Omal ajal tagus köster kümmet käsku õpilastele pähe ka 
vitsaga. Kas tsiviliseeritud ja PISA tipus trooniv Eesti kool 
annab oma kasvandikele kaasa lääne kristliku kultuuri-
ruumi moraalse kompassi või saadab nad pigem ellu tõde-
musega «igaüks elab, nagu oskab»? Kas altruism ja kohu-
setunne on põhiväärtused või tülikad anakronismid teel 
isiklikule vabadusele?

Tuleb möönda, et elamine täiuseni õiguslikult regu-
leeritud ühiskonnas oleks lihtne. Igale küsimusele on sea-
duseraamatus vastus. Tubli e-riik saaks teha ka sellise in-
fosüsteemi, mis kuvab vastused ekraanile, ilma et peaks 
advokaadile maksma. Enamgi veel – tehisintellekt saaks 
tulevikus  öelda, et käituda tuleb just nii ja mitte teisiti. 
Märksa tülikam on pidevalt arutleda, kas üks või teine te-
gu, mis ei mõjuta mitte ainult tegijat ennast, vaid ka kas-
või ühte kaasteelist, on ikka õiglane. Juut läheb kahtluse 
korral rabilt nõu küsima. Luterlasel pole aga kusagile min-
na, sest meie peapiiskopki on riiklikus televisioonis öel-
nud, et nemad luterlikus kirikus on kinnisvara usku. Igor 
Gräzini juurde Muhumaale on ka pikk tee. Võib-olla pida-
da nõu kukeseenega, nagu soovitab guru.

Kuna kukeseen igaühega ei räägi, siis tuleb kutsuda 
üles hääletama nende poolt, kes teeksid õiged seadused. Ja 
üldse – kas ei oleks mitte aeg kirjutada uus põhiseadus? 
Õige ja õiglane (just selles sõnade järjekorras), mis an-
naks presidendi valimise rahvale ja lõpetaks selle nõmeda 
lehmakauplemise ära. Muidugi saaks siis sinna veel kirja 
panna, mis on abielu ja lapsetegu.

Kuidas aga tagada, et seda uut põhiseadust täidetaks 
ega õõnestataks nagu praegust? Üks vene kooli ajalooõpe-
taja ütles mulle kui abilinnapeale 2001. aastal, et järgmi-
se okupatsiooni ajal nad enam seda viga, et jätaksid mõne 
eestlase Eestisse elama, ei teeks. Praktiline seisukoht, na-
gu seegi, et kõik, kes ei ole meiega, on meie vastu ja saade-
takse... kus see ja teine.

Erinevalt paljudest inimhingede inseneridest olen mi-
na veendunud, et 1992. aastal õiguskorrale alust pannes 
valis Eesti õige tee ja on sellel väikeste vänderdustega pü-
sinud seni üsna ilusasti. Demokraatia eeldab aga haritud 
ja informeeritud rahvast. Et kõikvõimalikud Gabrielid ja 
mõisarüüstajad oma asja edendama ei pääseks. Haritus, 
informeeritus ja kultuur tagavad ilusasti ka meie aren-
gu ühiskonnana ja igaühele parema elu. Selleks pole va-
ja mingit seaduste paketti, saati veel uut põhiseadust. Küll 
on aga hädasti vaja ühist arusaama sõnast «õiglus». Üldise 
tüli ja vaenu õhkkonnas on muidugi debatt õigluse üle pi-
sut raskendatud. Kuid mitte võimatu. Parteid on küll tule-
tungla selles küsimuses ajutiselt maha pillanud, aga seda 
suuremaks on muutunud loojate ja kultuuri roll. Ja nemad 
suudavad seda kanda küll. Sõltumata viirusest ja valitsu-
sest.

Huvitaval kombel meenus siinkohal üks intsident Lei-
gol toimunud vabaõhuetenduselt. Kui lavalt oli juba paar-
kümmend minutit järjest kostnud valimatuid roppusi, hõi-
kas kadunud Arvo Kukumägi üle publiku: «Labane! Loe 
parem üks ilus luuletus!» Kuigi sellele järgnes meeleolukas 
kaklus lavastaja ja Kuku vahel, oli pileti ostnutel ometigi 
ainest pikemaks mõtiskluseks.
Rein Lang pidas justiitsministri ametit  
aastatel 2005–2011 (Reformierakond)
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Adeelia
pingviinil 
on tavali
selt kaks 
tibu.

fotod: enn kaup

JÄISE MANDRI  
VÕIMAS HÄÄLEKUS
A astakümnete 

eest olin esime-
sel Antarktika-
ekspeditsioonil, 
saabusin mand-
rile varasügisel, 

märtsi algul ja lahkusin suve-
harjal, esimesel jõulupühal. Olin 
noore mehena sellest maast pal-
ju mõelnud ja lugenud. Muljed 
tulvasid nüüd kõigi meelte kau-
du, oli palju märgata ja kõrva 
taha panna.

Põhitööks olid meteoroloo-
gilised ja päikesekiirguse vaat-
lused Nõukogude Liidu Molod-
jožnaja polaarjaamas Enderby 
maal, lisaks helkivate ööpilve-
de ja osooni vaatlused. Oli pal-
ju huvitavat tööd. Omast huvist 
mõõtsin lähedaste järvede ve-
te temperatuuri ja hapnikusisal-
dust. Sellest algas Lõunamand-
ri järvede ökoloogia uurimine, 
milleks sõitsin veel kaheksale 

ekspeditsioonile.
Meteoroloogid kirjuta-

vad vaatluspäevikusse 
ka nähtavuskauguse, 

selle vahemaa, mil-
le taha veel silm 

seletab. Jaak 
Lembra, ke-
da tulin me-
teoroloogi-

ametis välja 
vahetama, sele-

tas, et kui idas ran-
na ja mandrijää vahel 

kõrguv Vetšernaja nuna-
tak selgelt paistab, on näh-

tavuskaugus üle 40 kilomeet-
ri. Tundus uskumatu, et mägi 
ise oli kümne kilomeetri kaugu-
sel, sest näis justkui siinsamas. 
Harjusin, et kauged objektid sel-
ge ilmaga väga lähedased tun-
duvad, ja sellegagi, et päike siin-
maal «valepidi», vastu kellaosu-
tit liigub. Hiljem nägin Kunin-
ganna Maudi maa rannikul lae-
valt selgelt 160 kilomeetri kau-
gusel kõrguvaid Wohlthati mä-
gesid. Poleks neis paigus 200 
aasta eest seilanud Bellings-
hauseni vaadet seganud lume-
sadu, poleks uue mandri kirja-
panek järeltulijate hooleks jää-
nud. Lendurid on pajatanud, et 

kõrgelt on nad Antarktise kau-
geid mägesid ka 250 kilomeetri 
kauguselt silmanud – sedavõrd 
puhas ja kuiv on Lõunamand-
ri õhk.

Juba esimesel ööl jaama Pu-
nases meteomajas kuulutas An-
tarktis oma võimsat häälekust. 
Kell viis äratas mind katuse ja 
seinte vali kolin ja vibratsioon 
ning vahelduv tuule undami-
ne. See oli mannerjäält alla tor-
mav liustikutuul, mis tegi ole-
mise õõnsaks ja pani mõtlema: 
kuhu pagan ma küll sattunud 
olen? Päikselise ja vaikse saabu-
mispäeva eufooria sai igatahes 
jahutatud. 

SIREENID KUTSUVAD
Liustikutuul nõrgenebki tavali-
selt ennelõunal. Tuulega kantav 
lumi elektriseerib aga seinu ja 
põrandaid ning lõpuks inimest-
ki. Kui nüüd mõnd metalleset 
katsuda, võib näiteks hämaras 
selgelt nähtav elektrilaeng ini-
mest säriseva sirakaga kostita-
da. Antarktise rannikut külas-
tavad sageli ka tsüklonid, mis 
toovad niisket ja tihedat lume-
tuisku. Möirgavad tuulehood 
võivad ulatuda 40–60 m/s, teist 
inimest ei pruugi siis näha ega 
kuulda juba meetri pealt. Harju-
sin nendegagi.

Tuulevaikus on harv. Jär-
vemõõtmised viisid mind jaa-
mast eemale, ei kuulnud enam 
elektrijaama tuksumistki. Oli 
täielikku vaikust. Vahel oli tuju 

nii hea või vajas see just kergi-
tust, et publiku puudumist ka-
sutades lasksin aparaadi näi-
tude stabiliseerumist oodates 
kuuldavale laulujoru. Ka järved 
ei jäänud võlgu. Vaikse õhtu eel 
hakkas jäält kostma imelikke 
hääli. Justkui oleks keegi (jär-
vevana?) järjest virutanud suu-
re piitsaga siuh! siuh! vastu jää 
alumist pinda. Füüsikat õppi-
nud aru leidis seletuse, paraku 
proosalise. Kevadpäikeses soo-
jenenud jää hakkas loojangu eel 
jahtudes kokku tõmbuma ning 
jäässe tekkivate mikropragude-
ga need hääled kaasnesidki.

Poolteist aastakümmet hil-
jem olin järveuuringutel Bun-
geri oaasis Kuninganna Mary 
maal. Olles ühel päikselisel sü-
gishommikul oma onnist väl-
ja astunud, kuulsin mõne kilo-
meetri kauguselt Seitsme Jär-
ve orust erakordseid, jahmata-
vaid hääli. Algul naisterahva nii 
kaeblikke-igatsevaid hüüdeid, et 
hakka või kohe sinnapoole as-
tuma. Sireenid ju kutsuvad! Väi-
kese pausi järel tundus maal 
kasvanule, et nüüd kostis jär-
jest ammuuuh! ammuuh!, mil-
lega lehm perenaist lüpsile hõi-
kas. Meie suverühmas oli 13 
meest, lähim naine võis 
viibida kas läänes Mir-
nõi või idas Casey 
jaamas, mõlemad 
500 kilomeetrit  
eemal. Naised 
hakkasid tol-
lal juba Antark-
tise jaamades-
se jõudma ja tä-
napäeval on 
neid tihti talvi-
tumaski, kuid 

elusaid lehmi pole sel maal veel 
nähtud. Hääled lõppesid, jahma-
tus läks üle, algas analüüs. Sain 
aru, et põhjus oli hiljuti tekki-
nud järvejääs. See paisus soo-
jendavas hommikupäikeses ja 
pani kaldakive üksteise vas-
tu hõõrudes need heledamat ja 
madalamat häält tegema.

Mu meelest ongi järved ja 
mäed kõige ilusamad maas-
tikuelemendid. Need on kau-
nil kombel koos Untersee oaa-
sis Wohlthati mäestikus. Siin 
piiravad 6,5 kilomeetri pikkust 
ja Võrtsjärve mahtu Unterseed 
kolmest küljest teravatipulised 
mäed, mis lõunas kerkivad ligi 
kaks kilomeetrit üle järvepinna. 
Lõunast roomavad järve poole 
mannerjääst toituvad liustikud, 
kust vahel suured jäämassid 
kõuemürinal kaldale prantsata-
vad. Õhus hõljuvad purunevast 
jääst pärit lumepilved, mis li-
sanduvad langenud jääst kalda-
le tekkinud teisestele liustikele. 
Kogesime suveharjal detsemb-
ris, et sage tuulevaikus võib jär-
vel järsku vahelduda möirgava-
te, järvel seisjat jalust rabava-
te orkaanilähedaste tuulehoo-
gudega. Järve sügavus on 170 
meetrit, ta on sajandeid püsinud 
täieliku, tänapäeval kolme-nel-
ja meetri paksuse jääkatte all. 
Kristallselge jääkülma vee läbi-
paistvuseks mõõtsin 77 meetrit, 
suurima Maa järvede seas.

KAUGUSTE KAJA
Hääled võivad jõuda Antarkti-
sele ka maailma teisest otsast. 
Nõukogude Liidu jaamades-
se tõid raadiolained talvitujate-
le mõnel korral aastas lähedaste 
suulisi tervitusi. Raadiotädi Sil-
via Karro käis kord ka meie ko-
dus ja koduste hääled jõudsid 
minuni just siis, kui olin mõõt-
mistel jaamalähedasel järvel. 
Raili jutt kostis päris selges-

ti poole kilomeetri kaugu-
selt häälekõvendajast No-

volazarevskaja jaamas. 
Miski oli kolmeaasta-

se Pille-Riini naer-
ma ajanud ja nüüd 
kilgendas üle ko-
gu Schirmacheri 
oaasi idaotsa te-
ma naer! Vesi tu-
li silma, kas liigu-
tusest või vingest 
tuulest...

Jazzkaare lõppkontserdil kõlab unikaalne eksperimentaalne teos, milles helilooja Raun Juurikas ühendab polaaruurija 
Timo Palo helisalvestused Antarktikast muusikainstrumentide helidega. Postimees palus sel puhul teenekat 
Antarktika-uurijat Enn Kaupi kirjeldada, millises helimaastikus Lõunamandril pikemalt viibija end leiab.

AntArktikA on inspireeriv keskkond, ekspeditsioonidel 
olen AinA kohAnud inimesi, kedA sel mAAl kogetu 
on õhutAnud joonistAmA jA mAAlimA, luuletAmA 
jA rAAmAtuid kirjutAmA ning lAule loomA.

MIS?

• Jazzkaare lõppkontsert  
«Antarktika 200»

• 15. novembril Coca Cola Plazas

• Põhineb Timo Palo Antarktika 
loodushelide salvestustel

• Muusika Raun Juurikas, esine-
vad ka Arve Henriksen, Brian 
Quinn ja Veronika Portsmouthi 
kooriakadeemia kammerkoor; 
visuaalid lisab CJ Kask

Läbi tuli puurida 3,7 m järvejääd.

Sulaveetunnel lumeväljas Moore’i ja  
Discussioni järve vahel Larsemanni oaasis.

Laager Harkovtsankaga Untersee jääl, vasakul teisene liustik. 
Detsember 1983.
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SALASÕDA: 

MIS TOIMUS FILMI  
«O2» KAADRITAGUSES 
MAAILMAS?

S pioonifilm ei ole pä-
riselu ja päriselu ei 
ole spioonifilm – 
kui luure kohta kõik 
ausalt ära rääkida, 
tuleks sellest para-

ku nii pikk ja igav film, et jääks 
üle vaid vaatajatele kaasa tun-
da. Teiseks on kõigel alati eel- 
ja järellugu, mille ära rääkimi-
seks jääb film lühikeseks. Sel-
legipoolest, 1939. aasta varasü-
gis oli dramaatiline aeg ka pä-
riselus ning seda mõisteti ka 
toona. Vähemalt sõjaväeluures, 
sest luureohvitserid on alati ol-
nud oma kolleegidest informee-
ritumad.

Teise maailmasõja alguses 
olid sõjaväeluurajatel käed tööd 
täis.  Teada polnud vaja mit-
te ainult seda, mis toimub Ees-
ti idapiiri taga, vaid ka näiteks 
seda, kuidas areneb sõjategevus 
Poolas ja Kaug-Idas ning kui-
das sellele reageeritakse näiteks 
Pariisis ja Londonis. Juba aas-
ta varem, Müncheni kokkulep-
pega päädinud Tšehhoslovakkia 
kriisi ajal, oli Eesti sõjaväeluure 
eri riikide raadiouudiste jälgimi-
seks soetanud korralikud raa-
diovastuvõtjad. Lisaks neile võt-
sid laiast maailmast ööpäev rin-
gi uudiseid vastu faksi eelkäijad 
Hellschreiberid Eesti Telegraafi-
agentuuri hoones. Kiiresti muu-
tuvates oludes pidi see moodne 
tehnika tagama riigi juhtkonna 
olukorrateadlikkuse, sest diplo-
maatide ja luurajate ettekannete 
saabumine võttis paratamatult 
aega, aga olukord võis muutuda 
tundidega.

 EEsti piiri taga käis samu-  
 ti kibEkiirE askEldaminE.   
Nagu praeguseks teame, oli sep-
tembri lõpuks siia koondatud 
märkimisväärne hulk üksusi, 
ainuüksi kõrgemaid, st armee-, 
korpuse-, diviisi- ja brigaadistaa-
pe oli piirist Novgorodini tege-
vuses 18. Mõned neist olid Ees-
ti luurele vanad tuttavad, mõ-
ned aga ka täiesti uued üksu-
sed. Kuna rahuaegne sidevõrk 
ei olnud selliste üksuste kiireks 
liigutamiseks ja juhtimiseks pii-
sav, pidid nad kasutama raadio-
sidet, uute üksuste reservist lip-
pude alla kutsutud kogenema-
tute sideväelastega mehitatud 
staapides.

Pole teada, kuivõrd ürita-
ti vägede koondamist varjata, 
sest eesmärk oli Eesti juhtkon-
da heidutada, kuid nagu näi-
tas tulevane Punaarmee sõja-
tegevus, ei tuldud raadiovaiku-
se hoidmisega toime veel mitu 
aastat. Saatuse irooniana olid 
kõige lohakamad Punaarmee 
staapide juures tegutsevad  
NKVD üksused, kes leidsid tea-
tud ülbusega, et armeele keh-
testatud raadiovaikus neile ei 
kehti, seega võis aeg-ajalt enne 
pealetunge eetris näha, et Pu-
naarmee üksuste raadiojaamad 
vaikisid, kuid nende juures te-
gutsevad NKVD jaamad jäid 
endiselt eetrisse ja andsid see-
ga võimaluse täpselt positsio-

neerida ka Punaarmee ümber-
paiknemist.

Selleks et raadiosidet pealt 
kuulates joonistada kaardile 
võimaliku vastase lahingukord, 
ei piisa muidugi ainult heast 
tahtmisest või isegi kangelas-
likkusest. Vaja on nii tehni-
kat, väljaõpet kui ka kogemust 
ning viimase kahe soetamine 
võtab aega. Selles vallas ei ol-
nud Eesti starti maha maganud, 
1939. aastaks olid ammu möö-
das need ajad, kus Nõukogude 
relvajõudude sidet kuulati muu-
deks ülesanneteks ette nähtud 
sidepataljoni vastuvõtjatega n-ö 
projektipõhiselt, et mitte öelda 
põlve otsas.

 alatEs umbEs aasta- 
 vahEtusEst 1936/1937 oli  
 raadioluurEssE  tehtud mär-
kimisväärseid kapitalimahutu-
si, selle väljaarendamine oli ol-
nud sõjaväeluure prioriteet. 
Pöördelist septembrit vastu võt-
tes moodustasid tublisti üle 
poole sõjaväeluurajatest juba 
raadio operaatoritest allohvitse-
rid, nende jaoks olid olemas nii 
tehnika kui ka taristu ja juba 
märkimisväärne kogemus. See-
ga, võib eeldada, et mõnes sõja-
väestaabi kabinetis rippus too-
na samasugune või isegi palju 
täpsem Punaarmee lahingukor-
da kujutav kaart kui see, mida 
näeme filmis rippumas luure-
ülema seinal.

Kas need üksused olid piiri 
taga ainult selleks, et Eesti va-
litsust läbirääkimistel järeleand-
likuks teha, või hakkaksid nad 
ka päriselt sõdima? Nagu prae-
gu teame, olid need üksused 
valmis vajadusel sõdima. Ja sel-
line, tagantjärele tarkusena õi-
geks osutunud järeldus tehti ka 
toona Eesti sõjavägede staabis.

 nõukogudE liidu ulti-  
 maatumilE alistuminE  1939.  
 aastal on üldtEada.  Mõne-
võrra vähem teada on, et sõja-
väeluure joaks baasivägede sis-
setoomine veel võitlusele joone 
alla tõmbamist ei tähendanud. 
Endiselt jäi toimima Soome lahe 
alt Helsingisse kulgev sõjaline 
sidekaabel, mida mööda liikus 
ka Talvesõja ajal väärtuslik in-
formatsioon Eestis tegutsevate 
Punaarmee üksuste kohta, mil-
lest põhjanaabritele küllap kõi-
ge väärtuslikum oli lennuväge 
puudutav. 1940. aasta suvel, kui 
Nõukogude Liit Eesti okupeeris, 
ei olnud see samuti veel kõigi 
sõjaväeluurajate jaoks lõpp. Osa 
neist oli juba piiri taga sõjaväe-
atašeedena ja ENSVsse tagasi 

ei pöördunud, osal – sealhulgas 
raadioluure juhtidel – õnnestus 
Eestist põgeneda. Neist mitmed 
jätkasid tegevust veel külma sõ-
ja ajalgi.

 Ja lõpuks luuraJatE  
 pühast graalist  Ehk puna-  
 armEE koodiraamatutEst.   
Alanud sõjas sattus neid aeg-
ajalt teisele poole rindejoont ja 
mõned on siiani leitavad USA 
rahvusarhiivis Marylandis. Tei-
se maailmasõja tagantjäre-
le kuulsaim koodiraamat alus-
tas oma teekonda samuti mit-
te kaugel Eestist. Kui 1941. aasta 
22. juuni hommikutundidel al-
gas Saksamaa rünnak Nõuko-
gude Liidule, jäi Soome esialgu 
sõjategevusest kõrvale ja liitus 
sõdijatega alles pärast Punaar-
mee rünnaku alla jäämist kolm 
päeva hiljem.

Salajases sõjas oli 22. juuni 
siiski väga oluline ka Soomele.  
Nimelt tungisid sellel hommikul 
soomlased ja sakslased ühes-
koos kaugel põhjas Petsamos 
Nõukogude konsulaati ja muu 
hulgas õnnestus peaaegu terve-
na ahjust päästa üks koodiraa-
mat. 1945. aasta kevadel said sa-
ma raamatu Saksamaal sõjasaa-
giks ameeriklased. Sakslased ei 
saanudki kuni lõpuni aru, milli-
ne aare neil käes oli, ja ameerik-
lastel läks selleks veel mitu aas-
tat. Ent kui see operatsioon VE-
NONA nime all tuntuks saanud 
läbimurre 1950ndate alguses lõ-
puks tehti, aitas Petsamo koo-
diraamat identifitseerida küm-
neid, kui mitte sadu USAs te-
gutsenud Nõukogude spioone. 
VENONA kestis kokku 37 aastat 
ja lõpetati alles 1980. aasta sügi-
sel. Õpetlik näide, et alla anda 
ei tohi ja luuretöös võib edu tul-
la aastate või isegi aastakümne-
te pärast.

IVO JUURVEE 
ajaloodoktor ja filmi 
«O2» konsultant

Eesti sõjaväeluure koostatud Punaarmee vägede dislokatsiooni 
kaart aastast 1931.

Televaade 
Punasest 
majast 10 
kilomeetri 
kaugusel 
asuvale 
Õhtumäe-
le. Keskel 
paistab 
Glubokoje 
järv.  
Oktoober 
1972.

Punaarmee Petsamo koodiraamat 
USA rahvusarhiivis Marylandis.

Oktoobri lõpust saabuvad 
Antarktise rannikuoaasides-
se pesitsema väikesed mustad 
pääsukesesarnased Wilsoni tor-
milinnud, valged lumi-tormi-
linnud, keda Scotti teise ekspe-
ditsiooni liige Cherry-Garrard 
nimetas lõunamaa haldjateks, 
ning mõlemaid ja pingviinide 
mune ja tibusid jahtivad ännid. 
Kui kahe esimese pesad on kal-
jupragudes, kust vahel kostab 
vaid tibude sidinat, siis vaenlas-
teta änn muneb ja haub avali-
kult maapinnal. Ännide kaugele 
kostev kraaksumine on midagi 
pardi ja varese hääle vahepeal-
set. Nii hoiatavad nad ka ini-
mest pesale lähenemast ja kui 
see hoiatust ignoreerib, ründa-
vad ännid madallennul pikee-
rides ning võivad sissetungijal 
pea veriseks lüüa.

18 pingviiniliigist pesitsevad 
Antarktises Adeelia, valjas-, ee-
sel- ja keiserpingviinid, mõista-
gi on igal linnul oma laul. Suuri-
mad pingviinide sugukonnas on 
keiserpingviinid, kuni 130 senti-
meetrit kõrged ja 45 kilogrammi 
rasked. Nad pole üksnes väärika 
kõnnaku ja liigutustega, vaid ka 
soliidse kõnepruugiga. Ka eesel-
pingviinid õigustavad oma ni-
me, sest nende sõnavõtud mee-
nutavad tõesti eeslikisa. Ping-
viinid pesitsevad sadade ja tu-
handete paaride kaupa koloo-
niates ja muidugi kostab neist 
kaugele suuri turuplatse meenu-
tav kakofoonia.

JÄINE TÜHJUS 
INNUSTAB KUNSTI
Antarktika on inspireeriv kesk-
kond, ekspeditsioonidel olen ai-
na kohanud inimesi, keda sel 
maal kogetu on õhutanud joo-
nistama ja maalima, luuletama 
ja raamatuid kirjutama ning lau-
le looma. Üks säärane on tuntud 
vene polaaruurija ja -reisija Vik-
tor Bojarski. Viktor on osalenud 
paljudes Antarktika ja Arktika 
teadusekspeditsioonides raadio-
füüsikuna. Rahvusvahelise gru-
piga läbis ta suuskadel ja koera-
rakenditega Gröönimaa põhjast 
lõunasse ja seejärel Antarktise 
pikimal võimalikul teel üle Lõu-
napooluse, mille eest grupp ja 
saavutus kanti Guinnessi rekor-
dite raamatusse. Viktor oli aas-
taid Arktika ja Antarktika muu-
seumi direktor Peterburis ning 
on aastaid toimetanud turiste 
Põhjapoolusele. Polaarreisidest 
on ta avaldanud kuus raama-
tut, sh luulekogu. Viktor on Ees-
ti Polaarklubi välisliige, ta osa-
les meiega mootorpurjeka Admi-
ral Bellingshausen reisietapil Tal-
linnast Kaliningradi. Mulle aga 
meenub Viktor esmalt meie 1976. 
aasta talvituselt Novolazarevs-
kaja jaamas vahva kaaslasena ja 
sellega, et igale 25 talvitujast lõi 
ta sünnipäevaks laulu, mille peo-
lauas kitarri saatel ette kandis.

Paljud riigid on Antarkti-
ka ekspeditsioonidele kutsu-
nud kirjanikke, kunstnikke, he-
liloojaid, foto- ja kinokunstnik-
ke. Meilt oli 1958. aastal esime-
ne Juhan Smuul, kelle «Jäine 

raamat» tõlgiti 20 keelde. And-
res Söödi ja Mati Kase 51 aas-
ta tagust Antarktika-ekspedit-
siooni kroonisid kaks suurepä-
rast dokfilmi: «Enderby valge 
maa» (1969) ja «Jääriik» (1970). 
Mu meelest on omaette väärtus 
neis filmides Arvo Pärdi tõeli-
selt lummav, aga ka olukorda-
de dramatismi täpselt peegeldav 
muusika.

Nokia kontserdisaalis toi-
mus 10. mail 2012 Peeter Vä-
hi «Antarctic Concerto» esiette-
kanne. Inspiratsiooniks oli Vä-
hi hiljutine laevareis Antarktika 
poolsaarele. Olin kohal kuula-
mas, kuid laenan siin Postime-
he kultuuriajakirjaniku tollaseid 
muljeid:

«Vähi vahendab… sisuliselt 
teist planeeti. /…/ jäise mandri 
hingust edastavad muusika kõr-
val foolium, vesi ja video. /…/ 
Sotsiaalmeediauputuse ajastul 
võib ju olla värskendav, puhas-
tav, vabastav luua (ja kuulata) 
teost, mille algetes puudub iga-
sugune sotsiaalsus, mille on ins-
pireerinud koht, kus pole inime-
sigi? Märksõnadeks on lõpma-
tus nii ajalises kui ruumilises 
mõttes, igavikulisus…»

Aastal 1983 valmis Koreyos-
hi Kurahara film «Antarktika», 
lugu sellest, kuidas 1958. aastal 
suutis Jaapani Antarktika eks-
peditsioon rasketes ilmaoludes 
vaevu evakueerida ületalvitu-
nud mehed Syowa jaamast. Uus 
vahetus ei pääsenud jaama ning 
raske südamega jäeti maha ja 
määrati seega surmale 15 veo-
koera. Film näitab, kuidas aasta 
hiljem saabunud vahetus, nen-
de seas ka koerte eest hoolitse-
nud kajur, kohtab imelisel moel 
ellujäänud kahte koera – ühed 
liigutavad kaadrid. Filmis kõ-
lab sugestiivselt kreeka heliloo-
ja Evángelos Vangelise muusika, 
näiteks pala nimega «Memory 
of Antarctica», mille leiab ka 
Youtube’ist.

Antarktika on inspireeri-
nud mitmeid heliloojaid, näiteks 
Ralph Vaughan Williams aren-
das «Sinfonia Antartica» (1952) 
välja oma muusikast filmile 
«Scott of the Antarctic» (1948).

Raamat «Nõukogude VeNemaa ja tema sõjaVägi»

iVo juuRVee
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S ada aastat tagasi,  
14. oktoobril 1920 
allkirjastati Tartu 
rahu Soome ja Nõu-
kogude Venemaa 
vahel. Selles kinni-

tati piir riikide vahel ning lepi-
ti kokku Soome iseseisvumisega 
seotud asjakorraldustes – oman-
dit, kodakondsust ja muid asju 
puudutavates küsimustes. Juba 
varem samal aastal olid Eesti, 
Läti ja Leedu sõlminud sarna-
sed lepingud.

Eesti Tartu rahu on olnud 
akuutne poliitiline teema, ent 
soomlaste Tartu rahuga on as-
jad teisiti. Selle erinevuse põh-
jus on riikide ajaloo hilisemas 
käigus.

«Ääreriikide» rahulepin-
gud sõlmiti olukorras, kus Ve-
nemaa kodusõda kaldus bolše-
vike võidu poole. Asjad tuli kok-
ku leppida nõukogude valitsu-
sega. Moskva soovis lepingute-
ga rahustada vähemalt ühte rin-
desuunda ja eraldada neli väik-
semat vabariiki Poolast. Poola 
vastu sõdisid bolševikud edasi.

1919. aasta lõpus viisid britid 
Põhja-Venemaalt välja oma in-
terventsiooniväed. London an-
dis Balti riikidele mõista, et nad 
saavad ise asjad Nõukogude Ve-
nemaaga korda ajada. 1920. aas-
ta jaanuaris teatas lääneriiki-
de Antant Nõukogude Venemaa 
kaubandusblokaadi lõpust.

Soome oli end iseseisvaks 
kuulutanud 1917. aasta 6. det-
sembril ja saanud Lenini va-
litsuselt tunnustuse, ent Soo-
me kodusõda ei võitnud puna-
sed nagu Venemaal, vaid valged. 
Kodusõja järel oli Soomest teh-
tud vabatahtlike sõjaretki  
Karjalasse ning soome vaba-
tahtlikud osalesid ka Eesti Va-
badussõjas. Täiemahulist sõda 
Soome ja Venemaa vahel ei ol-
nud.

Pärast mitmeid vaheetap-
pe jõuti 12. juunil 1920 tõeliste 
rahuläbirääkimiste alustamise-
ni Tartus Eesti Üliõpilaste Seltsi 
majas. Soome läbirääkijaid juh-
tis endine peaminister (ja tule-
vane president) Juho Kusti Paa-
sikivi, delegatsiooni liikmetest 
oli kõige tugevam sotsiaaldemo-
kraatide juht Väinö Tanner.

Vastaspoolt juhtis Kom-
munistliku Internatsionaa-
li üks juhte Jan Berzin (Jānis 
Bērziņš-Ziemelis), kellest hil-
jem sai Nõukogude täievoliline 
esindaja Soomes ja hiljem Aust-
rias. Delegatsiooni oluline lii-
ge Platon Keržentsev oli intel-
lektuaal. Soome kindral Rudolf 
Walden pidas imeasjaks, et Ve-
nemaa tähtsaima küsimuse üle 
räägitakse läbi lätlase ja juudiga: 
«Niimoodi on rollid muutunud.»

NÕUKOGUDE NÕUDMISED
Kuna Eesti oli saanud järeleand-
misi maa-alade suhtes, siis jul-
gustas see ka soomlasi. Oma 
kirjas Soome peaministrile esi-
tas kommunistide juht Otto 
Wille Kuusinen Eesti Tartu ra-
hu kui head ennet ka Soomele. 
Kui Soome läbirääkijad Tartusse 
jõudsid, siis soovitas Eesti tol-
lane peaminister Jaan Tõnisson 
nõuda suuri maa-alasid, et jääks 
tingimisruumi.

Et nõudmistelt n-ö põhja ära 
tõmmata, asutas Nõukogude 
juhtkond Petroskoisse Karjala 
Töörahva Kommuuni. Seda asus 
juhtima Soomest põgenenud 
punaste üks liidreid Edvard Gyl-
ling. Nii taheti osutada, et piir-

suks relvatehase territooriumi 
eest kannasel Siestarjoki piir-
konnas. Lenini valitsus oli Pet-
samo loovutamises kokku leppi-
nud Soome punase valitsusega. 
Sel ajal ei teatud veel Petsamo 
suurtest niklivarudest. Need lei-
ti alles n-ö Soome ajal.

KRIITIKUILE «HÄBIRAHU»
Eestlased andsid nõu, et amet-
liku läbirääkimistelaua taga ei 
saada venelastelt midagi, selli-
seid asju tuleb ajada märkama-
tult ja väiksemas ringis. Tanner 
ajas asja korda mitteametlikul 
kohtumisel Keržentseviga Cafe-
Restoraani Automat tagatoas, 
teeklaaside ja võileivataldriku-
te ääres.

Berzin kirjutas raportis, et 
Tanner oli «kaval suli» (ловкий 
жулик). Soomlaste kaardilauas 
oli ta juba näidanud bluffimi-
se kunsti.

Omamoodi ajaloo iroonia on 
selles, et just Tanner, keda vene-
lased Teise maailmasõja ajal ja 
järel nimetasid järeleandmatult 
jäärapäiseks («nagu härg», kur-
tis Andrei Ždanov), oli paindlik 
tagatoataktik ja sama andekas 
«Kekkoneni trikkide» kasutaja 
kui Kekkonen ise.

Venelased nõudsid, et ra-
hulepingus oleks punkt Soome 
erapooletuse kohta (sarnaselt 
Eestiga), kui peaks puhkema sõ-
da. Soome ei oleks tohtinud lu-
bada Venemaa-vastaste sõjajõu-
dude tegevust oma territooriu-
mil. Kui Paasikivi pakkus sel-
leks Rahvasteliidu ta-
gatisi, siis jättis Ve-
nemaa selle küsimu-
se rahule. Seesama 
teema oli ka Soome 
ja Nõukogude Lii-
du vahel 1948. aas-
tal sõlmitud YYA-
lepingu (sõprus-, 
koostöö- ja vastas-
tikuse abistami-
se leping – toim) 
tuum.

Berzin ei pi-
danud kaotust 
suureks. Nõuko-
gude Venemaa tu-
levane tegevus ei 
pidanud sõltuma 
rahulepingu sõ-
nastusest, vaid 
jõudude vahekorrast. 
Paasikivi seletas oma valitsu-
sele, et «hetkelist konjunktuu-
ri ära kasutades» ei tasu välja 
pressida juhuslikke eeliseid, mi-
da tulevane (valge) Venemaa va-
litsus ei peaks õiglaseks.

Rahuleping kirjutati alla 14. 
oktoobril Eesti Üliõpilaste Selt-
si majas, kaks päeva pärast Ve-
nemaa ja Poola relvarahu sõlmi-
mist. Kehtima jäi Soome suur-
vürstiriigi 1812. aasta idapiir, 
erandiks Petsamo.

Samamoodi nägime varase-
mate sisepiiride püsima jäämist 
Nõukogude Liidu lagunemise jä-
rel. Soome ei saanud Vene-Kar-
jalast midagi ja Venemaa piir ei 
nihkunud kannasel ega saanud 

Kuigi Soome kagupiir jäi püsima punase Petrogradi 
lähistele ja kirdes saavutati ligipääs Põhja-Jäämerele, 
jätkus idakarjalaste elu suure Venemaa rüpes.

KIMMO RENTOLA
Helsingi ülikooli poliitilise 
ajaloo professor

Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone 1914. aasta postkaardil. 1920. 
aastal sündis neis ruumides koguni kaks rahulepingut.

konnas juba valitseski rahvaste 
enesemääramise õigus.

Piiri asjus võtsid venela-
sed karmima joone kui kümme 
kuud varem Eestiga läbirääki-
misi pidades. Välisasjade rahva-
komissar Georgi Tšitšerin sele-
tas Leninile, et soomlastele tu-
leb mõista anda, et neid oste-
takse Poolast eemale. Maade 
loovutamine paneks vaid soom-
lastel silmad särama ja teki-
taks peapöörituse suurriiklikest 
unistustest.

Läbirääkimised jooksid um-
mikusse maade küsimuses. Mõ-
lemad pooled jälgisid tähelepa-
nelikult Punaarmee Poola-vas-
tase sõjakäigu kulgu. Soome 
nõudmised keskendusid lõpuks 
kahele suurele Venemaa Karja-
la vallale, mis juba olidki soom-
laste võimu all (Repola ja Pora-
järvi) ning Petsamole, mis avas 
neile pääsu Põhja-Jäämerele. Ve-
nelased tahtsid Soome lahe saa-
ri ja piiri nihutamist kaugemale 
Petrogradist. Seda nõuti uuesti 
1939. aasta septembri läbirääki-
mistel, enne Talvesõda.

Punaarmee rünnak ede-
nes 1920. aasta augustis Varssa-
vi poole, kuni see tagasi löödi. 
Poolakad said abijõudu Prant-
susmaalt, võitlejate hulgas oli 
ka tulevane president Charles 
de Gaulle. «Enamlased põgene-
vad suures hirmus», teatas Pos-
timehe pealkiri 25. augustil. See 
pehmendas venelaste suhtumist 
piiriküsimusse. Berzin teatas, et 
Petsamo võib olla saadaval. Vas-
tu taheti piiri nihutamist Kar-
jala kannasel, aga soomlased pi-
dasid oma positsioonidest kinni.

Aga Petsamot oli mainitud 
ja selle Soome ka lõpuks sai. 
Keiser Aleksander II oli seda lu-
banud juba 1864. aastal vastuta-

nad ka Soome lahe saari. Karja-
la elanike autonoomia pandi pa-
berile kirja. Sõlmiti diplomaati-
lised suhted, kaubandusele loo-
di eeldusi, ent kaubanduslepin-
gut ei sündinud.

Soome parempoolsed nime-
tasid lepingut «häbirahuks», 
sest peale Petsamo ei saadud 
ühtegi uut maa-ala. Idakarjala-
sed jäid Venemaale. Repola ni-
mismees (valla kõrgeim politsei- 
ja haldusametnik – toim), noo-
ruke Bobi Sivén lasi ennast jaa-
nuaris 1921 maha, protesteerides 
nii piirkonna loovutamise vas-
tu. Temast tehti märter.

Paasikivi argumenteeris, et 
läbirääkimiste delegatsiooni ai-
nus relv oli suu, aga piiri muut-
miseks oleks olnud tarvis mõõ-
ka. Keegi ei arvanud siis, et just 
selles rahulepingus määratud 
piiridele toetuv Soome territoo-
rium jääb suurimaks.

KAOTATUD KARJALA
Erinevalt Eestist ei saa Soome 
öelda, et soomlaste 1920. aas-
ta Tartu rahu kehtiks endiselt. 
Pärast seda võitles Soome Nõu-
kogude Liidu vastu kahes sõ-
jas ning sõlmis Moskva rahu 
1940. aastal ja Pariisi rahu 1947. 
aastal. Viimati mainitu on pea-
miselt ikka kehtiv, eriti piiride 
poolest. Eesti olukord on teist-
sugune, sest sarnaseid uuemaid 
lepinguid pole sõlmitud.

Pärast Nõukogude Liidu la-
gunemist räägiti Soomes Tartu 
rahu piiride taastamisest. Rii-
gi juhtkond ei hakanud selle-

ga tegelema ja et-
tepanek pole ar-
vamusküsitlustes 
saanud enamu-
se toetust. Kaota-
tud Karjala taga-
sisaamist on pee-
tud ebarealistlikuks 
ja piirkonna uues-
ti ülesehitamist kal-
liks. Ja kuigi Soome 
loovutas need maad 
«tühjadena», ilma 
elaniketa, siis vaevalt 
oleks olnud võimalik 

maid tagasi saada ilma 
elanikkonnata.

Ei ole teada, kes jul-
ges Stalinile teatada, 
et aladele, mille Soome 
1940. aasta rahulepinguga 

Venemaale loovutas, ei jäänud 
elanikke. Järgmisel päeval pä-
rast Talvesõja lõppu oli jõutud 
Viiburi NKVD pealikuks mää-
rata tuntud julm ülekuulaja ja 
timukas Moskvast. Vallutatud 
alade rahvas tuli ju allutada, aga 
tegelikult polnud seal kedagi.

Teises maailmasõjas kaota-
tud alade elanike – umbes 
400 000 inimest – pagemine va-
baks jäänud Soome oli tähtis te-
gur suhetes Nõukogude Liiduga 
pärast sõda. Kui Karjala elani-
kud oleksid jäänud Nõukogude 
Liidu repressioonide alla, mil-
lest oleks teada saadud, siis vae-
valt küll oleks koostööle vähi-
matki aluspinda jäänud.

Soome ja Nõukogude Venemaa vahel 14. ok-toobril 1920 sõlmitud rahulepingu soome-keelne tekst ilmus järgmisel päeval Hel-singin Sanomates.
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Soome uued piiridSoome uued piirid
Tartu rahulepingu järgi sai 
Soome küll Petsamo piir-
konna, kuid pidi loobuma oma 
nõuetest Repola ja Porajärvi 
piirkonnale.

Tartu rahulepingu järgi sai 
Soome küll Petsamo piir-
konna, kuid pidi loobuma oma 
nõuetest Repola ja Porajärvi 
piirkonnale.

Soome dele-
gatsiooni üks 
võtmeliikmeid 
Väinö Tanner 
noore poliiti-
kamehena 
1910. aastatel.

Nõukogude  
Venemaa dele-
gatsiooni juhtis 
Jan Berzin, kes 
eelnevalt oli Ko-
minterni kõrge 
ametnik.

Soome rahu-
delegatsioon: 
istuvad Väinö 
Voionmaa,  
Juho Vennola, 
Juho Kusti 
Paasikivi 
(juht) ja Väinö 
Kivilinna, 
seisavad  
Alexander 
Frey, Väinö 
Tanner ja Ru-
dolf Walden.
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suse nõrgestamise või riigi au ja huvide kahjusta-
mise vastu tuleb riiklikult korraldada ranget in-
ternetitsensuuri. Privaatsus pole seal enesestmõis-
tetav ega kõrge prioriteediga eesmärk.

Sellesse konteksti paigutub ka Hiina ning 
Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu mure 
Hiina ettevõtete pakutava 5G-tehnoloogia turva-
lisuse pärast. Hiinal on järjest suurem mõju Rah-
vusvahelises Telekommunikatsiooni Liidus (ITU), 
ta osaleb organisatsiooni töös aktiivselt nii rahas-
tuse, tehnoloogia kui ka võimearenduse kaudu. 
Muuhulgas on Hiina telekomigigant Huawei tul-
nud ITUs välja algatusega asendada senine inter-
neti baasprotokoll (TCP/IP) uuega, mis näitab Hii-
na ambitsioonikat suundumust riiklikult kontrol-
litava küberruumi loomisele.

Mis on Eesti küberturbe kultuuriline kon-
tekst? Mis moodustab Eesti küberkogukonna kol-
lektiivse mälu? Need küsimused on keerukamad, 
kui võib esmapilgul tunduda. Näiteks sotsioloog 
George Ritzer peab kultuuri all silmas inimrüh-
male või kogu ühiskonnale tähtsaid ideid, tegut-
semistavasid ja materiaalseid vahendeid, mis või-
maldavad arendada ühistegevust. Mälu on identi-
teedi teadvustamisel oluline faktor; ta seob ajaloo 
identiteediga ja vastupidi, identiteedi ajalooga.

See, kuidas ja mida me ühiselt mäletame, on 
võtmetähtsusega. Kollektiivne mälu ei ole kogu-
kondadele ja rahvustele kaasasündinud, vaid see 
on miski, mida nad loovad ja konstrueerivad. Briti 
ajaloolase Peter Burke’i järgi on ühiskondlik mälu 
valikuline, seega tuleb kindlaks teha valikupõhi-
mõtted ning jälgida, kuidas need aja jooksul teise-
nevad ja kultuuriti erinevad.

JULGEOLEK JA DIGITAALNE ELUVIIS
Milliste sündmuste ja kogemustasandite ümber 
on kujunenud Eesti küberjulgeolekualane mõtle-
mine? Digiriigi loomise tõukejõuna oli tähtis asja-
olu, et 1990ndate Eesti oli väike ja vaene, küll ise-
seisev, aga ilma jäänud viimase 50 aasta arengust. 
Vähem kui poolel elanikkonnast oli telefoniside 
ning ainuke sõltumatu ühendus välismaailmaga 
oli välisministri aeda peidetud mobiiltelefon. Siin 
puudusid taristud, mis Lääne-Euroopas olid selle 
ajaga välja ehitatud. Internetis seevastu, nagu üt-
les Lennart Meri, «kaalub iga eestlase mõte ja sõ-
na täpselt nii palju, nagu ta väärt on, ja kaalub 
võrdselt ameeriklase, venelase, sakslase või jaa-
panlase mõtte ja sõnaga».

Digitaalse riigina oli Eestil võimalus kõike 
alustada puhtalt lehelt ja saada läänega võrdseks 
või isegi paremaks. Näiteks loobuti iganenud näh-
tuste nagu soomlaste analoogtelefonide süsteemi 
tasuta ülevõtmisest. Selle asemel asuti looma ko-
he oma ja digitaalset süsteemi; paberipõhise maa-
registri asemel loodi kohe samuti digitaalne.

Osaliselt rahapuudusel ei ehitatud suurt riik-
likku keskse andmebaasiga serveriparki, vaid jõu-
ti x-tee hajutatud arhitektuurini. X-teega tegele-
nud eestlased mingit seniolematult uut infotehno-
loogiat ei avastanud – pigem leiutati olemasoleva-
te infotehnoloogiate baasil uus riigipidamise viis. 
Eesti küberkultuuri vundamendipanija oligi see 
ühise kogukonnana tegutsemine tehnokraatliku 
digiriigi loomisel, kus avalik ja erasektor tegutse-
sid koostöös.

Eesti Tiigrihüpe mõjutas kindlasti digitaal-
se eluviisi teket. Selle algatajateks 1996. aastal olid 
tollane Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides 
Toomas Hendrik Ilves ja haridusminister Jaak Aa-
viksoo ning esimeseks ülesandeks sai koolidele in-
ternetiühenduse loomine. Tänaseks on Tiigrihüp-
pe rolli võimalik näha nii tehnoloogia edulugudes 
kui ka laiemalt. Tähtis pole seejuures mitte prog-
rammeerimisoskus, vaid põlvkonnaülesed IT ka-
sutamise oskused, mis on varajasest noorusest 
juurdunud. Usaldus tehnoloogia vastu loob aluse 
hästitoimivaks küberturbesüsteemiks.

Tähtis poliitiline otsus oli ka digitaalsele iden-
titeedile juriidilise aluse panek, isikukoodi sidumi-
ne rahvastikuregistriga, mis andis võimaluse ka-
sutada digiallkirja. See samm tähendas, et inime-
se digitaalne identiteet sai passiga võrdse kaalu ja 
digiallkiri muutus sama tähtsaks kui füüsiline all-
kiri. ID-kaart muudeti kohustuslikuks. Saksamaal 
või Jaapanis ei julgeta ajaloolistel põhjustel sellist 
otsust vastu võtta.

Nii ei ole Eesti jaoks küberturve tingimata 
eraldiseisev teema, vaid näeme seda osana laie-
mast julgeoleku kontseptsioonist, millega tagada 
meie digitaalse eluviisi kaitse. Tõsine väljakutse, 
mis pani küberturbega tegelevat kogukonda ühi-
selt pingutama, oli esimene e-hääletamine 2005. 
aastal. Edu e-hääletamisel sai omakorda ajendiks, 
et 2006 luua riiklik infoturbeintsidentide käsitle-
mise osakond, mis on riigi tähtsaim üksus opera-
tiivsete küberohtude tõrjumisel.

Nii avalikes kui ka ametlikes ohuhinnangutes 
on läbivalt tajutud, et Venemaa on Eestile sõjaline 
oht. 2007. aasta pronksiööle järgnenud küberrün-
nakud Eesti ettevõtetele ja valitsusasutustele kin-
nitasid seda teadmist. Mõisteti vahetu kogemuse-
na, et küberruum on poliitilise võitluse osa ja et 
Venemaa kasutab seda vajadusel oma mõjuvõimu 
kehtestamiseks.

Pronksiöö järel jagasid eestlased varmalt rah-
vusvahelise avalikkusega oma kogemust ja õppe-
tunde. See avatus aitas kaasa teema päevavalgele 
toomisel, kuna varem räägiti neid jutte pigem sule-
tud uste taga. Rahvusvahelise ja avaliku huvi tek-
kimine küberjulgeoleku vastu on üks faktor, mis 
on aidanud probleemi tähendust mõista nii polii-
tilisel tasandil kui ka akadeemilistel ringkondadel. 
Küberrünnakutele järgnenud tähelepanupuhangus 
töötati välja Eesti esimene küberjulgeolekustratee-
gia 2008–2013 ning saadi roheline tuli NATO kü-
bervaldkonna oivakeskuse rajamiseks Eestisse.

Kokkuvõtlikult, Eesti küberjulgeolekuala-
ne mõtlemine on tihedalt seotud ühelt poolt 

meie digiriigi loomise tingimuste ja digitaal-
se eluviisi kaitsega ning teiselt poolt riikli-
ku julgeoleku, Vene-ohu tajumisega ja laia-

pindse lähenemisega riigikaitse küsimustele. 
Eesti küberturbe kogukonnaidentiteeti on ku-
jundanud meie iseseisvumisaegsed napid res-
sursid, mis tingisid nupukuse ja lõid eelduse 
Tiigrihüppele, digiallkirjale, e-hääletusele ja 
NATO küberoivakeskusele.

A
rvutid ja internet on valdavalt igal 
pool samad, aga see, kuidas ja milleks 
me neid kasutame, on seotud ühis-
kondlike ja kultuuriliste väärtustega. 
Hoolimata sellest, et üks turvaviga 
avaldab korraga ühesugust mõju süs-
teemidele ja teenustele üle maailma, 
tehakse eri riikides küberturbevali-
kuid erinevalt, sõltuvalt kultuurikon-
tekstist ja kollektiivsest mälust.

Globaalne avatus loob kõigile ühe-
suguse tehnoloogiasõltuvuse, sest sa-

ma elektroonikat ja tarkvara kasutatakse üle il-
ma. 2019. aasta lõpuks jõudis internetikasutaja-
te arv maailmas 4,5 miljardini, seega on 58,7 prot-
sendil maailma rahvastikust juurdepääs ilmavõr-
gule. Igas IT-valdkonnas – olgu selleks siis kiibid, 
operatsioonisüsteemid, telefonid või teenused – 
domineerib paar-kolm suuremat tootjat. Neil on 
oma tehnoloogilises kihis peaaegu täielik mono-
pol. Seepärast mõjutab üks ja sama turvaauk mil-
joneid, vahel ka miljardeid seadmeid ja kasutajaid.

Näiteks küberründekampaaniad WannaCry ja 
NotPetya 2017. aastal olid just sellised, valimatult 
suunatud turvapaikamata seadmete vastu. Mõle-
ma põhjustatud üleilmne kahju ulatus miljardites-
se dollaritesse: ohvriks langesid nii tervishoiuasu-
tused, elutähtis taristu kui ka hulk tuntud töös-
tusettevõtteid. WannaCry ja NotPetya käigus kan-
natasid näiteks Ühendkuningriigi tervishoiusüs-
teem, Saksamaa riiklik raudtee, hulk Ukraina krii-
tilist taristut ja tuntud ettevõtted üle maailma: 
Renault’ autotööstus, Hispaania telekomihiid Tele-
fonica, Taani laevandusettevõte Maersk jpt.

Samamoodi puudutas mõne aasta tagune Eesti 
ID-kaarti ohustanud turvanõrkus ROCA (Return 
of the Coppersmith Attack) üle maailma vähe-
malt miljardit kiipi, mis olid kasutusel nii arvutite 
tarkvara osana kui ka plastkaartides. Samu kiipe 
kasutati teadaolevalt näiteks Slovakkia, Austria, 
Poola, Bulgaaria, Kosovo, Itaalia, Taiwani, Hispaa-
nia, Brasiilia ja Malaisia isikut tõendavates doku-
mentides. Üldistavalt seega: tehnika ja selle nõr-
kused on üle maailma sarnased.

KULTUURIDE ERIPÄRAD
Samas aga kanduvad küberruumi üle ka rahvus-
likud ja kultuurilised eripärad. Näiteks lääne kul-
tuuriruumis koheldakse internetti esmajoones 
tehnoloogilise keskkonnana. Läänemaailmas tä-
hendab küberturve üldjuhul nn CIA triaadi – kon-
fidentsiaalsuse (confidentiality), tervikluse (integ-
rity) ja käideldavuse (availability) – tagamist. Lah-
tiseletatult loetakse küberintsidendiks juhtumit, 
millega kaasneb otsene mõju teabe, seadme või 
süsteemide konfidentsiaalsusele, terviklusele või 
käideldavusele. Kuidas neid mõista? Konfident-
siaalsus on andmete või süsteemi kaitstus kol-
mandate osaliste loata juurdepääsu eest. Terviklus 
on andmete kaitstus loata muutmise või hävimise 
eest. Käideldavus on süsteemi või andmete kätte-
saadavus ja ootuspärane toimimine.

Seevastu Hiina ja Venemaa käsitavad inter-
netti ennekõike kui inforuumi, mida tuleb kont-
rollida. Venemaal on küberturve osa riigikait-
sest. Moskva on oma elektroonilise sõjapidami-
se võimeid katsetanud ja arendanud nii 2008. aas-
ta Gruusia konfliktis kui ka Ukraina sõjas alates 
2014, kus saadud õppetunnid on edukalt muu-
datusteks vormitud. Hiinas leitakse, et võit-
lemiseks riigivõimu õõnestamise, riigi üht-

MERLE MAIGRE
E-Riigi Akadeemia küberturbe ekspert

„Digikultuur“ 
on igal teisel 
nädalal ilmuv 
AK rubriik,  
kus erinevad 
autorid 
mõtestavad 
aasta jooksul 
eri nurga alt 
digiajastu 
tähendust nii 
eesti kultuurile 
kui ka laiemal 
globaalsel 
foonil.
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KAASAEGSE  
KUNSTI ALKEEMIK 
KRISTINA ÕLLEK: 
«ATLANTISED  
ON JUBA MEIE ÜMBER.»

K unstnik Kristi-
na Õllekul al-
gas sügis vä-
ga toimekalt: 
septembrikuus 
esitles ta Riias 

ja Tallinnas kolme uut projekti, 
millest üks oli suuremahulisem 
isikunäitus Draakoni galeriis. 
Ökoloogiliste probleemidega te-
gelev kunstnik räägib intervjuus 
inimtekkelistest maastikest, jät-
kusuutliku energia tootmisest 
ja materjalide väärtusest, kut-
sudes üles nägema ühekordse-
te tarbimisotsuste taga laiemaid 
tagajärgi.

Oma loomingus seod sa sageli 
sünteetilist naturaalsega, koopiat 
originaaliga, nii et tekib uus hüb-
riidne objekt. Millised avastused 
on sinu loomingus olnud läbi-
murdvad?

Avastused on seotud uu-
de keskkonda minekuga – võõ-
ras pilk annab võimaluse vaada-
ta distantsilt ja küsida «miks?». 
Minu jaoks on oluline, et mitu 
vaatenurka saavad ühes kohas 
kokku. Näiteks sel ajal, kui uuri-
sin millimallikate kohta – miks 
neid nii palju on ja mis nende 
kooslus on –, sattusin juhusli-
kult lugema Londoni maratoni 
kohta, kus esimest korda kasu-
tati veepudeli asemel söödavat 
«veepalli». Sellest tõukudes uu-
risin välja selle retsepti.

Mind hakkas kohe huvita-
ma, kuidas luua veest millimal-
lika vorm: ma mõtlesin selle-
le esemele kui looduslikel koos-
tisosadel põhinevale mateeria-
le, mis on vormilt millimallika-
ga sarnane, kuid pole elav. Mind 
huvitas ka, kuidas vaataja rea-
geerib sellele, kui manipuleerin 
niivõrd elutruu materjaliga.

Praegu eksponeerid EKKMis bio-
lagunevat teost «Energiat annab» 
(2020), mis käsitleb rohelist värvi. 
Seda pigmenti pole võimalik loo-
duslikel viisidel luua ja selleks ka-
sutatakse metalle, mida maa-
põuest ammutatakse. Milline tä-
hendus on rohelisel värvil? 

Me seostame rohelist vär-
vi looduse ja looduslikkusega, 
kuid samas ka energiateadlik-
kuse ja jätkusuutlikkusega. Aja-

looliselt on roheline värv aga pi-
gem mürgine. Kuni 18. sajandini 
ei olnud kunstnikel vahendeid, 
et maalida rohelisega – see värv 
tuhmus ja muundus.

1775. aastal leiutas root-
si keemik Carl Wilhelm Schee-
le rohelise pigmendi, mis koos-
nes vask-arseen-oksiidist, mis 
oli tõeline toksiline pomm. Ro-
helist värvi on ka seostatud Na-
poleoni surmaga, sest see ruum, 
kus ta eksiilis viibis, oli kaetud 
sellesama Scheele leiutatud ro-
helise tapeediga.

Keskkonnaaktivistlik lii-
kumine Greenpeace võttis 
1970ndatel rohelise oma süm-
boliks, mille järel eri ettevõt-
ted võtsid selle üle ja algas rohe-
pesu, et muuta meie suhtumist 
nende toodetesse ja nende taju-
mist. Roheline värv on kaaper-
datud ja selle abil turundatakse 
meile tooteid, mis ei ole tingi-
mata jätkusuutlikud.

Kui me loome rohelist ise ja 
kui tahame, et see säiliks pik-
ka aega, siis selle fikseerimiseks 
vajalikud komponendid on tok-
silised. Me tihtipeale ei mõtle 
värvidele kui reaalsetele mater-
jalidele. Aga näiteks titaan, koo-
balt, tsink on kõik metallid, mi-
da just rohelise värvi loomiseks 
kaevandatakse.

Hiljuti ostis Eesti Kunstimuuseum 
sinu installatsiooni «Uue aja Nau-
tilus», milles esitad Jules Verne’ist 
inspireeritud ideid ja seda, kuidas 
tema kirjeldatud süvaveekaevan-
damine on tänapäeval kohe-kohe 
reaalsuseks saamas. Milliseid va-
hendeid sa niivõrd tajutute süga-
vuste uurimiseks kasutad ja mida  
oled teada saanud?

Avastasin Youtube’ist Nau-
tilus EV kanali, kus edastatak-
se teadlaste veealuseid ekspe-
ditsioone live-ülekandena. Üsna 
kummaline oli seda kogeda, vii-
bides ise tuhandeid kilomeet-
reid eemal, ent siiski näha ja 
kuulda, mida need konkreetsed 
uurijad ja teadlased oma laeval 
läbi kaugjuhitava roboti kaame-
rasilma avastavad.

Jules Verne’i raamatus  
«20 000 ljööd vee all» on esi-
mest korda mainitud, et ühel 
hetkel kasutab inimene enda 

jaoks ära mere põhjas olevaid 
metalle. Selle raamatu ilmumi-
se ajal 1870. aastal arvati, et me-
repõhjas ei ole mingit elu. Sada 
aastat hiljem avastati aga eks-
peditsioonide käigus veealu-
sed hüdrotermilised lõõrid, mis 
paiskavad ringlusesse tulikuu-
ma vett. Need on mereringlu-
sele väga olulised – näiteks sõl-
tuvad nendest väiksed organis-
mid, kellel ei olegi vaja päike-
sevalgust, vaid kes saavad oma 
energia soojusest. Nende lõõride 
juures leidub ka väga häid me-
talle, mida otsitakse, ja see on 
tegelikult väga tõsine probleem.

Näiteks mobiilsete ja taastu-
venergia tehnoloogiatega seotud 
akude valmistamiseks kasuta-
takse just neid metalle, mida 
maapealses pinnases aina vä-
hemaks jääb, kuid mida leidub 

KUNST SINU ÜMBER

MARIKA AGU
Kaasaegse Kunsti Eesti 
Keskuse kuraator

Osa 
Kristina 
Õlleki 
instal-
latsioo-
nist 
«Uue 
aja Nau-
tilus» 
(2018).

merepõhjas tohutul hulgal. Vee-
alune ökosüsteem on aga äär-
miselt aeglaselt taastuv. Kui sü-
vaveekaevandamine reaalsuseks 
saab, on sellel väga tõsised ja 
kaugeleulatuvad tagajärjed ko-
gu merevee ökosüsteemile, mi-
da me ei oska praegu veel isegi 
ette kujutada.

Süvaveekaevandamise ja era-
kordselt tundlike ökosüsteemide 
uurimisest rääkides – milliste 
mõtetega oled jälginud põlevkivi 
kaevandamist Eestis? See moo-
dustab 80 protsenti kogu maail-
mas kaevandatavast kogusest.

Mulle tundub see tõeliselt 
tagurlik. Lõppkokkuvõttes  
125 miljoni eurone investeering 
lükkab probleemi edasi ega too 
mingisugust kasu. Ma saan aru 
Ida-Virumaa keerulisest olukor-
rast, kus elanikkond sõltub ole-
masolevast majandussektorist, 
kuid nad peaks ümber õppima 
jätkusuutliku energia tootmi-
seks. Terviklik lahendus sellele 
probleemile on praegu puudu.

Eesti taaskasutamise, prügikäitle-
mise ja nn rohelise eluviisi näita-
jad ei ole kõige paremad. Meid 
ümbritsev Läänemeri on maailma 
kõige saastatum veekogu. Elasid 
mitu aastat Hollandis, kuidas hin-
dad selle kogemuse taustal Eesti 
elukvaliteeti?

Ei saaks öelda, et Hollandis 
oleks paremini, seal on teised 
probleemid. Aga kui mõelda sel-
lele, et sama suurel pindalal kui 
Eesti elab 17 miljonit inimest ja 
sellest pindalast on 53 protsen-
ti põllumajanduse all, Eestis aga 
on 51 protsenti metsa all, ning 
et Hollandis on kõik puud is-
tutatud, siis see muudab pers-
pektiivi ikka küll. Sellest aspek-
tist vaadates on Eesti väga jät-
kusuutlik ja on tehtud õigeid 
otsuseid, väärtustatud loodu-
se puutumatust. Tõeline väär-
tus on minna loodusesse, viibi-
da seal üksinda, ilma teiste ini-
mesteta, seda eriti praegu, ko-
roona ajal.

Praeguste prognooside järgi võib 
maailma keskmine temperatuur 
aastaks 2100 tõusta nelja kraadi 
võrra, tuues kaasa merepinna 

Kristina Õllek, 
installatsioon 
«Powered By» 
(2020) EKKMis 
grupinäitusel 
«Tiiger ruu-
mis».

KRISTINA ÕLLEK 
(SÜND 1989)

• Lõpetanud Eesti Kunsti
akadeemia fotograafia eri
ala (BA 2013, MA, 2016)

• Noore kunstniku preemia 
(2013, 2016)

• ArtProofi produktsiooni
stipendium (2019)

• Töid Eesti Kunstimuuseu
mi, Fotomuseum Wintert
huri, Euroopa Keskpanga 
kollektsioonides ja erako
gudes

KunstniKu LoaL

KunstniKu LoaL

KunstniKu LoaL

Kristina 
Õllek, 
«Filter 
feeders, 
double 
binds 
and ot-
her si-
licones» 
(2020).
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„Kunst sinu ümber“ tutvustab Eesti 
kaasaegseid kunstnikke ja küsib, 

mida arvavad nemad meid 
ümbritsevast maailmast. Sari 

sünnib koostöös Kaasaegse Kunsti 
Eesti Keskusega.

EEro Vabamägi

panna inimesi mõtlema, nende 
teemade üle arutlema. Kunst 
ise ei suuda küll seda muutust 
ise ellu viia, sest olukorra ta-
ga on majanduslikud-poliitili-
sed jõud, kuid kunst saab nen-
dele viidata.

Milline on sinu kunstitegemise ja-
lajälg ja milliste vahenditega on 
võimalik seda vähendada? Kui 
palju mõtled selle peale näiteks 
materjalide valikul?

Minu jaoks on teose arenda-
misel oluline tekitada võimali-
kult vähe jääke. Materjalikulu 
peab minema teosesse, millel on 
minu jaoks väärtus. Ma näen, 
et probleem on asjade väärtu-
ses – meil on palju ühekordseid 
tooteid ja sedakaudu viskame 
ära energiat ja ressurssi, mis sel-
le sisse on pandud. Kui kasuta-
da materjale, siis peab neid ise 
väärtustama.

kuuemeetrise tõusu. Millised või-
vad olla tuleviku Atlantised (ka-
tastroofi järel merre vajunud lin-
nad) ja mis meetmeid peaks ra-
kendama, et vältida halvimat? 

Näiteks Funafuti saarel on 
hooajaliselt nii suured tõusud, 
et tänavad on tõusu ajal kaetud 
veega. Samas piirkonnas hak-
kavad saared vaikselt kaduma. 
Atlantised on juba meie ümber. 
Kui mõelda Hollandi peale, siis 
see ongi juba allapoole merepii-
ri, aga tammide süsteemi kaudu 
on olnud võimalik vett eema-
le juhtida.

Peaks tegelema põhjusega, 
mitte tagajärjega. Põhjus, miks 
meri on tõusnud, on see, et lõu-
na- ja põhjapoolus sulavad me-
revee tõusva temperatuuri tõt-
tu. See on globaalse soojenemi-
se tagajärg. Kunstiga on võima-
lik tekitada diskussioone, teha 
teemasid rohkem nähtavaks, 

Kristina ÕlleKi 
teost «sheer liquid 
Mytilus» analüüsib 
Kuraator Kati ilves
«Sheer Liquid Mytilus» on 
mitmekihiline teos, mis illu-
soorselt kujutab justkui kar-
pe rannas. Diasec-tehnoloo-
gias vormistatud fotol on 
rannakarpe jäädvustatud 
tehisvaigus – sünteetilises 
materjalis, mida on kasutatud 
kihiti ka teose peal.

Pildistatud rannakarbid on 
molluskitest kindlasti ühed 
äratuntavamad – eelkõige tea-
takse neid populaarse me-
reannina restoranimenüüs või 
loomasöödana. Vähem levi-
nud on info rannakarpide 
tähtsusest merevee puhasta-
misel: planktonist toituvad 
karbid seovad vett, filtreerides 
lämmastikku jt ained, vähen-
dades nii inimtegevuse taga-
järgi maailma meredes. Just 
see aspekt on huvitanud 
kunstnikku, kes on töötanud 
selle teose välja laiemas, klii-
maprobleeme ja mereökoloo-
giat käsitlevas projektis.

Õllek alustas teose loomise-
ga ajal, mil ta elas Haagis, kus 
Põhjameri ja rannikuäär olid 
osa tema igapäevasest kesk-
konnast. Holland, mille pind-
alast umbes veerand asub 
merepinnast allpool, on jõuli-

selt inimese käega kujundatud 
keskkond, mille probleemid 
on relevantsed ka laiemas 
antropotseeni ümber käivas 
diskussioonis. «Sheer Liquid 
Mytilus» on üks killuke sellest 
keerulisest maailmast.

ÜKS TEOS
KunstniKu LoaL
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1 980ndatel nentis antro-
poloog Gayle Rubin, et 
nüüdisaegses ühiskon-
nas jaotuvad seksiga 
seotud väärtused ka-
heks. Neist esimene jao-

tis sisaldab «head», «normaal-
set» ja «loomulikku» seksi, mis 
on heteroseksuaalne, abieluline, 
monogaamne, järelkasvu loov, 
mittekommertslik, toimub sama 
põlvkonna inimeste, koduseinte 
ja voodilinade vahel, ega hõlma 
pornot, objekte, lelusid või rolli-
mänge. Teine jaotis on n-ö halb 
seks, mis sisaldab endas ülalni-
metatu vastandeid.

Nüansse, moraalset mitme-
kihilisust, eri hinnanguid ja 
tundeid võib sisaldada ainult 
«hea seks». «Halba seksi» pee-
takse juba olemuselt niivõrd ee-
maletõukavaks, et sellega saa-
vad ühiskondliku arvamuse jär-
gi olla seotud vaid halvad koge-
mused.

Tallinna Ülikooli meedia-
uurija Katrin Tiiden-
berg ja tema austraalla-

sest kolleeg Emily van der Na-
gel uurivad just «halba seksi», 
täpsemalt tegevusi, mis on seo-
tud interneti ja sotsiaalmeedia-
ga. Nende uurimisobjektideks 
on siivutud tekstisõnumid, mi-
da ühe uuringu järgi on saat-
nud 88 protsenti USA täiskasva-
nutest. Nad analüüsivad fooru-
meid, kus anonüümsed kasuta-
jad postitavad avalikkusele pil-
te, mida töökohal vaadata pole 
mõistlik. Neid huvitab, kuidas 
Instagram, Twitter ja Tumblr 
haldavad fotosid, kus paistavad 
naiste nibud või, veel hullem, 
vulva’d. Nad jälgivad, kuidas toi-
mivad algoritmid, mis suunavad 
pornosaitidel kasutajaid teatud 
tüüpi sisu poole või saadavad 
Facebooki seinale eelneva käi-
tumise põhjal hoolikalt valitud 
seksilelureklaame. Nagu nende 
koos kirjutatud raamatu pealki-
ri sedastab, uurivad nad seksi ja 
sotsiaalmeediat.

Ühtegi täiskasvanut ei üllata 
ilmselt tõdemus, et internetil 
ja seksil on mingisugune seos. 
Küll aga juhivad Kat ja Emily 
(nagu nad endale raamatu-
tekstis viitavad) tähelepanu, 
et meie arusaama sellest seo-
sest kujundavad rohkem ees-
poolmainitud «halva seksi» 
eelarvamusega seotud ärevus 
ja moraalne paanika kui em-
piiriline reaalsus.

Näiteks kui jälgida, kuidas 
meedia kajastab «sekstimist» 
ehk siivutute sõnumite saat-
mist, siis jääb mulje, et selle-
ga tegelevad ainult noored, 
see olevat võtnud pea epidee-
milised mõõtmed, see on kri-
minaalsete tagajärgedega te-
gevus, põhiliselt puudutab 

see tüdrukuid, toimub peami-
selt seetõttu, et vastutustunde-
tud teismelised ei oska veel oma 
tegude tagajärgedega arvestada 
ning viib üldjuhul noorte äraka-
sutamiseni pervertide ja pedo-
fiilide poolt.

Tegelikkus osutub märksa 
keerulisemaks: noored võivad 
olla küll sekstimist proovinud, 
ent enamasti ei tee seda eriti 
sageli, enamik täiskasvanuid on 
seda kunagi teinud ning seksti-
mine võib täita igasuguseid ees-
märke, alustades meelelahutu-
sest kuni püsipartneriga lähe-
duse hoidmiseni.

Muidugi on ka negatiivseid 
tagajärgi: sekstimisega petetak-
se oma kaaslasi ja otsitakse sot-
siaalset kapitali, noored mehed 
jagavad neile saadetud sekste 
nende autoritelt luba küsimata 
oma sõpradega, et tuus välja nä-
ha. Ent nagu Kat ja Emily rõhu-
tavad: halvad tagajärjed ei ole 
netiseksi puhul kaugeltki mitte 
ainsad ega isegi mitte dominee-
rivad. Mis kõige olulisem, need 
ei lähtu mitte kuidagi netisek-
si olemuslikust rõvedusest, vaid 
samadest juurpõhjustest na-
gu «vaniljeseksi» probleemidki: 
seksuaalsete võitude roll mehe-
likkuse kehtestami-
sel, «mis ta siis 
kandis nii 
lühikest 
kleiti»-
tüüpi 
süüdis-

tused, mille-
ga muudetak-
se naised vas-
tutavaks neile osaks langenud 
privaatsuserikkumiste eest jne.

Niisiis, kuidas oleks, kui 
magamistoast väljapoole jää-
va seksuaalsuse häbimärgista-
mise asemel katsuda seda pä-
riselt analüüsida? Uurida, kui-
das põrkuvad omavahel uued 
tehnoloogiad, vanad käitumis-
mustrid ja muutuvad moraali-
normid? Just nimelt seda Kat ja 
Emily teha üritavadki. Tulemu-
seks on eeskujulik monograa-
fia, mida võiks olla põnev luge-
da igaühel, kelle jaoks seks või 
sotsiaalmeedia elus mingit rol-
li mängib, sest mõlemat nähtust 
valgustatakse nüansirohkelt ja 
samas meeleolukalt.

Tehnoloogiauuringutes on 
üheks keskseks problee-
miks masinate, nende 

arendajate ja kasutajate vahe-
line suhe. Kas tehnoloogia ku-
jundab kasutajaid või vastupi-
di? Kas Facebooki ja Instagrami 
algoritmid kujundavad ümber 
meie mõttemustrid ja harjumu-
sed? Või oskame me neid plat-

vorme kasutada loomin-
guliselt viisil, mida 

nende loojad ei 

suutnud ettegi kujutada? Kat ja 
Emily leiavad nende kahe ka-
rikatuurse äärmuse vahel ke-
nasti tasakaalu. Nad näitavad, 
kuidas muidu pigem vabameel-

sed platvormid on korporat-
siooniks saades muutunud ai-
na puritaanlikumaks ja haka-
nud reguleerima nn #NSFW 
sisu. Sellele on kaasa töötanud 
ka USA kongressi seadusloo-
me, mida suuresti USAst pärit 
ja sealsetel turgudel tegutsevad 
ettevõtted peavad järgima.

Nii näiteks keelas pildiblo-
giplatvorm Tumblr 2018. aastal 
oma saitidel «täiskasvanute» 
materjali postitamise, mis viis 
massilise kasutajate lahkumi-
seni – just Tumblris olid LGBT-
inimesed, muidu alternatiivsete 
vaadetega kasutajad, seksitööta-
jad ja teised endale turvalise ja 
kogukondliku niši leidnud. Li-
saks jäävad puritaanliku regu-
latsiooni ohvriks ka paljud et-
tevõtmised, mil pole seksiga ot-
seselt mingit pistmist, ent mis 
hõlmavad endas seksiga seosta-
tud kehaosade jäädvustamist.

Paljudele on kindlasti tut-
tav Instagramis ja Facebookis 
toimunud kampaania #FreeThe-
Nipple, mis protesteeris naiste 
rinnanibusid kujutavate piltide 
tsenseerimise vastu. Nii võisid 
platvormid kustutada pilte, mil-
lel oli näiteks rinda andev ema, 

samas kui tõepoolest üleseksua-
liseeritud ja objektistavad pildid 
(sageli tasutud reklaam fotod) 
võisid jääda alles, kui seal oli 
nähtud minimaalselt vaeva ni-
bu kinni katmisega.

Sedasorti reguleerimiskat-
sed ei saavuta suurt midagi, pii-
ramaks nende inimeste tege-
vust, kes netifoorumites alaea-
list mängivate politseinikega 
kontakti otsivad. Selliste tüü-
pide tabamiseks on sihtmärgi-
pärasemad meetodid. Küll aga 
kitsendavad need piirangud olu-
liselt mängimisruumi kogukon-
dade jaoks, kelle jaoks on häbi-
märgist vaba suhtlus niikuinii 
raskendatud ja kelle jaoks on in-
ternet ja sellega kaasnev ano-
nüümsus eneseteostuseks häda-
vajalik.

Teisalt näitavad Kat ja 
Emily, kuidas pealtnäha 
banaalsedki sotsiaalmee-

dianähtused võivad olla palju 
mitmekihilisemad, kui tunnis-
tada tahetakse. Just seetõttu, et 
loomingulised kasutajad oska-
vad mõelda platvormide piiran-
gutest kaugemale ning mõtes-
tavad oma tegevust kompleks-
semalt, kui kaugelt vaadeldes 
paistab. Näiteks on paljudel Ka-
ti ja Emily uuritud kasutajatel 
sotsiaalmeedias alternatiivkon-
tod, kus nad pseudonüümide all 
elavad oma valgust kartvamat 
elu: postitavad valitud seltskon-
nale alastifotosid, blogivad mit-
mesugustest fetišitest jne.

Osal platvormidel (näiteks 
Instagramis) tähendab see pi-
devalt disainerite kavatsusest 
mööda manööverdamist, näi-
teks peab leluhuviline kasuta-
ja muretsema selle pärast, et te-
ma Instagrami-laigid ei viiks 
Facebooki algoritme otsuseni 
talle siivutuid reklaame näidata, 
mis võib avalikkuses FBd keri-
des piinlikkust tekitada. Teised 
platvormid jällegi teevad kasu-
tajatega koostööd. Näiteks aitab 
anonüümsust hindav foorum 
Reddit kasutajatel oma fotosid 
anonüümseks teha, kustutada 
nendelt metaandmeid ja retu-
šeerida kasutajat identifitseeri-
da võivaid detaile, näiteks sün-
nimärke või tätoveeringuid.

Selliste tööriistadega varus-
tatult on Redditis levinud foo-
rumid, kus inimesed saavad 
postitada anonüümseid alasti-
fotosid, aga ka näiteks arutle-
da kehakuvandite, voodihar-
jumuste jmt üle, mille tulemu-
sena võib selguda, et problee-
mid, millega inimesed oma era-
elus silmitsi seisavad, ei olegi 
nii erakordsed, nagu neile tun-
duda võib, ja et enamik inimesi 

ei vasta oma jumalast antud 
füüsise ega ka isiklike soo-

vide poolest nendele mal-
lidele, mida meile meedia 
kaudu jagatakse.

Katrin Tiidenbergi ja Emily van der Nageli teost «Seks ja sotsiaalmeedia» on 
põnev lugeda igaühel, kelle jaoks seks või sotsiaalmeedia elus mingit rolli mängib, 
sest mõlemat nähtust valgustatakse nüansirohkelt ja samas meeleolukalt.

KUIDAS KÄIB SEKS 
SOTSIAALMEEDIAS?

Kindlasti aitab see teos hajutada eelarvamusliKKe 
stereotüüpe, millel on rohKem ühist viKtoriaanliKu 

Kombeõpetuse Kui 21. sajandi reaalsusega. seKsi ja 
sotsiaalmeediat tuleb võtta tõsiselt – nii üKs Kui 
teine hõlmab märKimisväärse osa meie ajumahust.

Katrin Tiidenberg ja Emily van der Nagel

«Seks ja sotsiaalmeedia»  
(originaalis «Sex and Social Media»)
Emerald Publishing Limited, 2020

216 lk

Vikerkaar loeb

ARO VELMET
Vikerkaare toimetaja
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Ka siin peituvad omad 
ohud: anonüümsus interne-
tis on habras abimees. Kat ja 
Emily kirjeldavad, kuidas näi-
teks keegi «härrasmees» ko-
gus ühe Tumblri kasutaja ano-
nüümselt postitatud kehaosade 
(jalgade, torso, rangluu, rinda-
de) pilte, monteeris need kokku 
virtuaalseks Frankensteiniks, 
uuris välja, kus linnas naine 
elab ja saatis oma kollaaži pos-
tiga talle. Aga enamik naisi on 
sedasorti ohtudest teadlikud ja 
kasutavad ettevaatusabinõusid, 
et neid vältida.

Pigem üllatab Kati ja Emily 
intervjueeritud naisi asjaolu, et 
mehed üleüldse selliseid ohtu-
sid ei taju. Arvestades, et naistel 
on juba sotsiaalmeediat kasuta-
des suurem ettevaatuskoormus, 
tekib küsimus, kas tõesti on 
adekvaatne sellistest juhtudest 
järeldada, et naised käituvad lii-
ga lohakalt (et mitte öelda «lit-
sakalt»)? Võib-olla peaks hoopis 
küsima, mida teevad platvor-
mid oma kasutajate turvalisuse 
tagamiseks ja kuidas piirata jä-
litamismaaniaga meeste võimet 
ahistavalt käituda?

«Seks ja sotsiaalmeedia» kä-
sitleb briljantselt kasutajate ja 
platvormide rolli kaasaegses 
seksikultuuris. Mis siit puudu 
jääb, on poliitökonoomia. Tõsi, 
USA kongressi puritaanlik FOS-
TA-SESTA seadus saab üksjagu 
palju tähelepanu ja ajuti maini-
vad autorid ka suurtehinguid, 
stiilis: «2013. aastal ostis Yahoo 
Tumblri ära 1,3 miljardi dollari 
eest.» Ent keskendudes põhili-
selt alternatiivsete kogukonda-
de eneseloomele, jäävad tähele-
panuta need seksitööstuse osad, 
mis on koondunud suurfirma-
de kätte, olgu selleks MindGeek 
või Facebook.

Ajakirjanik Jon Ronson on 
taskuhäälingusaates «Butter-
fly Effect» kirjeldanud, kuidas 
tasuta veebiporri edastavad et-
tevõtted on viinud pornotöös-
tuse krahhi äärele, mille tule-
musena on sealsete seksitöö-
tajate töötingimused muutu-
nud ohtlikumaks, ebastabiilse-
maks, sundinud paljusid sek-
sitöötajaid tegelema eskorttee-
nuste osutamisega ning teki-
tanud uued platvormid, mida 
on võimalik ära kasutada kuju-
tispõhise seksuaalse ahistami-
se (ehk tavakeeli «kättemaksu-
porri») levitamiseks.

Skaala peavoolulisemas 
osas võiks jällegi juhtida 
tähelepanu, kuidas iga-

päevakasutajatest suunamudi-
jaid tegevad Instagrami algo-
ritmid taastoodavad ülesek-
sualiseerivaid ilunorme: mõis-
tagi hoiavad reklaami ja eroo-
tika piirimail hõljuvad fotod 
rohkem silmapaare platvormil 
ja seetõttu Instagram ja sellel 
reklaamivad ettevõtted seda-
sorti kaadreid ka soosivad. Kui 
palju on sellises ökosüsteemis 
kasutajatel ruumi iseseisvaks 
eneseloomeks, on debateeritav, 
aga selge on, et võitlusväli on 
miljardeid dollareid reklaami-
raha ja sisuliselt monopoolset 
seisundit omavate tehnohiidu-
de kasuks kaldu.

Selliseid keerulisi teemasid 
vältides maalivad Kat ja Emily 
seksist sotsiaalmeedias ehk 
veidi liiga roosilise pildi. Ent 
kindlasti aitab nende teos ha-
jutada eelarvamuslikke stereo-
tüüpe, millel on rohkem ühist 
viktoriaanliku kombeõpetu-
se kui 21. sajandi reaalsusega. 
Seksi ja sotsiaalmeediat tuleb 
võtta tõsiselt – nii üks kui tei-
ne hõlmab märkimisväärse osa 
meie ajumahust. Kasutagem 
siis seda mõistlikult.

S inclair McKay koos-
tatud ajaloolises 
ülevaates põimuvad 
kultuurilugu ja sõ-
jakuriteod. Ta kir-
jeldab, kuidas töös-

tusühiskonna sõda kujundas 
surma kiretu tootmisliini, orga-
niseeritud tsiviil- ja kunstilise 
ühiskonna hävitamise.

Teises maailmasõjas varjas 
iga sõdiv pool mingit sõjakuri-
tegu. Lugu, kuidas natsid (me ei 
räägi sakslastest kui tervikust) 
inimesi tööstuslikult tapsid, on 
üldiselt teada, kuid liitlasvägede 
sõjakuritegusid on vähem ka-
jastatud.

Nõukogude Liidu poolel on 
varjatavaks teemaks Punaar-
mee massiline naiste ja tüdru-
kute vägistamine Saksamaal. 
Saksamaale tungimisest alates 
kuni paar päeva pärast Berliini 
vallutamist peksti läbi ja vägis-
tati Nõukogude Liidu okupat-
sioonitsoonis kõik naised, kes 
kätte saadi. 

Lood punaarmeelaste per-
verssetest tegudest levisid sõ-
duritest kiiremini. See põhjus-
tas tsiviilelanike massilise liiku-
mise lääne poole ja üheks selli-
seks rännaku sõlmkohaks kuju-
nes Kesk-Euroopa kultuuripea-
linn Dresden.

Lääneliitlastel on vähekajas-
tatud saladuseks 63 Saksamaa 
juhtiva tööstuslinna süütepom-
mitamine. Koondasin siia mõ-
ned raamatus nimetatud siht-
märgid: Mannheim, Lützken-
dorf, Chemnitz, Mag deburg, 
Köln, Kassel, Essen, Bremen, 
Lübeck (1942, 300 tapetut), 
Hamburg (1943, 37 000 tape-
tut), Leipzig, Dresden (1945,  
25 000 tapetut), Pforzheim  
(17 600 tapetut) ja Berliin.

Sinclair McKay kirjeldab 
pealtnägijate ja ellujäänute mä-
lestustele tuginedes II maail-
masõja kõige koledamaid ter-
roripommitamisi Euroopas. Te-
ma kolmeosaline raamat algab 
kultuuri ja ühiskondlike olu-
de põhjaliku ülevaatega, jätkub 
Dresdeni pommitamise õuduste 
kirjeldamisega tunniajalise täp-
susega ning lõppeb sõjakuritöö 
ulatuse mahavaikimise ja mä-
lestamisega. Dresdenlased ela-
sid aastatel 1933–1989 kahe hir-
muvalitsuse rõhumise all, mil-
le vahele jäi raamatu peateema 
– 1945. aasta 13. veebruari õu-
duste öö.

Autor kirjeldab dresdenlaste 
eluolu natside gestaapo ja kom-
munistide Stasi võimutsemi-
se aegadel. Pärast natside või-
muletulekut levis juudivihka-
mine jahmatava kiirusega sak-
sa igapäevaelus. Dresdenit va-
litseti kohutava jõhkrusega ala-
tes 1933. aastast. Gestaapola-
sed hakkasid kohe inimesi van-
gistama ja piinama. Ahelatesse 
pandud vange peksti piitsadega, 
nagu keskajal.

Teose teine osa on põhja-
lik ülevaade Dresdeni terrori-
pommitamise õudustest ja ula-
tusest. Lugedes selgineb põh-
jus, miks toimus kultuurilinna-
de ja rahulike inimeste tööstus-
lik massihävitamine õhust. See 
polnud kättemaks Inglise linna-
de (Exeter, Bath, York, Canter-
bury) pommitamise eest. Vastu-
pidi, inglaste linnade pommita-
mine oli natside kättemaks pea-
le Lübecki ründamist. Liitlased 
ei rünnanud kätemaksuks, vaid 
harjutasid rutiinselt pommitus-
lennukite sõjapidamisvõimeku-
se täiustamist.

Jalta konverentsil Krimmis 
(4.–11.02.1945) palusid Stalini väe-
juhid liitlastel takistada Saksa 
maavägede liikumist läbi Dres-
deni. Winston Chur chillile soo-
vitas Jossif Stalin juba varem, 
1942. aastal, et Inglise pommita-
jad peaksid ründama peale töös-
tuse ka Saksa elumaju. Aga tol-
lal oli inglaste ja eriti ameerik-
laste ülemjuhatus veel totaal-
se sõja vastu. Samas oli ka neid, 
kes lootsid terroripommitami-
sega teha sõjale kiire lõpu, sest 
tööstust pole võimalik taastada 
kogu taristu hävitamisel.

Tsiviilühiskonna tapmist ha-
kati õigustama sõja kestuse lü-
hendamise ja veel suurema ve-
revalamise vältimisega. Nii Ing-
lise kui Ameerika pommitajate 
väejuhatuses tõrjus sõja raskus 
lõpuks kõrvale igasuguse mu-
re tsiviilisikute pärast. Dresdeni 
pommitamist esitleti lenduritele 
ametlikult tehastele ja kütuse-
varule suunatud löökidena.

Linnades olevate sihtmär-
kide puhul varjati ajakirjandu-

Dresden 1945. 
aastal peale 
pommitamist.

Dresden 1946. 
aasta kevadel.

Sinclair McKay
«Dresden. Leegid ja 
pimedus: Dresdeni 
pommitamine 1945»
Tõlkinud Martin Kirotar

Tänapäev, 2020
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se eest pommitamise tegelikku 
ebatäpsust ja rahulike elanike 
tapmise ulatust. Keldrites küp-
senud või lämbunud inimestest 
ei räägitud.

1945. aasta 13. veebruari õh-
tul kell 22.03 algas pommita-
mise esimene laine. Üle linna 
lendas 5500 Inglise õhuväelast, 
796 pommitajat, kahes suures 
laines. Kui esimese laine 244 
pommitajat alustas tagasiteed 
Inglismaale, startis sealt 552 
pommitajat. Teise laine pommi-
tuslennukid moodustasid 190 
kilomeetri pikkuse rea. Nen-
de süütepommid muutsid lin-
na põletussambaks ja varjendid 
inimesi lämmatavaks surmaah-
judeks.

Teises peatükis kirjeldatak-
se sõjaõudusi, kuidas pooleteise 
kilomeetri kõrgune tuleleek põ-
letas kõik keskaegsed hooned, 
küpsetas linlased varjendites ja 
tulesamba ümber tekkinud või-
mas tuulekeeris viis kilomeet-
ri raadiuses kaasa kõik lahtised 
esemed, vanurid ja lapsed. Ma 
pole kunagi midagi nii õudset 
lugenud.

Järgmisel päeval, 18 tundi 
peale esimese pommitamise al-
gust saabus Dresdeni kohale 
kolmas laine. USA pommitajad 
B-17 ründasid üheaegselt Dres-
denit, Chemnitzit ja Magdebur-
gi. Kolm pommitajadiviisi eksis 
pilvedes ja pommitas Dresdeni 
asemel hoopis Prahat. Umbes 13 

minuti jooksul lendas üle Dres-
deni 311 pommitajat.

Kolmanda laine pommita-
mise kirjeldamise juures väidab 
McKay, et selle maapinnalt jäl-
gijates tekkis kollektiivses mä-
lus kasvav USA-vastane viha (lk 
281).

Siin võivad olla Ameerika-
vastasuse alateadlikud juured, 
millega Dresdenis aastatel 1985–
1989 puutus kokku ka noor KGB 
ohvitser Vladimir Putin. Telefo-
nikõnede pealtkuulamine, Ra-
debergeri õlle nautimine ja nai-
sega koos toredas villas elami-
ne lõppesid Saksamaa taasühi-
nemisel 1989. aasta sügisel. Puti-
nil õnnestus Saksamaa taasühi-
nemise murrangulistel päevadel 
KGB villale pealetungiv rahvas 
saksa keeles maha rahustada ja 
järgmise kolme päeva jooksul 
dokumendid hävitada (lk 360).

Kui eestlased ja baltlased 
olid pärast küüditamisi üldiselt 
immuunsed kommunistide kül-
ma sõja aegsele sõimule Amee-
rika imperialismi ja brittide õe-
luse kohta, siis Dresdenis oli 
see teisiti. Kas Putini alatead-
lik USA-vastane salavimm võib 
mingil määral pärineda Dresde-
nis töötamise aegadest, on juba 
teine teema, aga külma sõja aas-
tate stalinistlikule elule Dresde-
nis on teose lõpus pühendatud 
terve peatükk.

Selle teose lugemisel tekkiv 
kujutlusteadmine muutis minu 
suhtumist ajaloosse. Raamat on 
ülevaatejutustus, milles pole an-
tud hinnanguid. Autor viitab, 
et oli ka neid, kelle jaoks Saksa-
maa linnade pommitamised tä-
hendasid natsismi põhjalikku 
hävitamist. Sõja saatus oli 1945. 
aastaks otsustatud, kuid alistu-
mise asemel jätkasid hitlerlased 
mõttetut vastupanu. Sellega on 
Hitler süüdi mõttetute tapatal-
gute jätkamises.

Pean selgitavaks hinnanguks 
lisama, et lääneliitlaste juhtide 
sõjalised katsetused rahulike ela-
nike peal olid sõjakuriteod. Nen-
de aegumatute inimsusevastas-
te kuritegude eest vastutavad 
Arthur Harris, W. Churchill, Carl 
Spaatz, F. D. Roosevelt ja mõned 
eelnimetatute nõuandjad.

Selle teoSe lugemiSel tekkiv 
kujutluSteadmine muutiS minu 

SuhtumiSt ajalooSSe. ma pole 
kunagi midagi nii õudSet lugenud.

DRESDENI TERRORIPOMMITAMINE 
JA TEISED SÕJAKURITEOD
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 Ega nEid inimEsi palju polE,  
 kEllE kohta võib öElda, Et   
 lEiutas tErvE kümnEndi.   
6. oktoobril vähki surnud kitarrist 
Eddie Van Halen on üks neist – 
tema leiutas 80ndad. Leiutas 
vähemalt roki jaoks 80ndatele 
sageli iseloomuliku ludiseva kitar
rimängu. Sellise, mida peetakse 
tihti ka tehniliselt tugeva kitarristi 
tunnuseks. Ja andis sellele vist ka 
näo, ehkki Van Haleni nägu oli 
kasvõi tema esimese perioodi 
Van Haleni frontman’i David Lee 
Rothi omaga võrreldes oluliselt 
tagasihoidlikum.

Roth oli see, kes vaatas otse
joones ja meelalt kaamerasse, 
rind karvane ja tiigrimustriga pük
sid jalas. Van Halen tundus tema 
kõrval pigem selline nohiklik, mit
te kuigi rokkstaarilik, kui nii võib 
öelda. Keegi, kes pigem tinutab ti
nutuskolbiga raadiot, kui laseb 
mullivannis kokaiini, nägu päike
sest punaseks põlenud. Ei mäleta
gi, kes ütles, et kui ta juhtuks sõit
ma Jimmy Page’iga ühes liftis, siis 
teeks vist hirmust püksi. Omalt 
poolt spekuleeriksin, et juhtunuks 
see sõit toimuma Jimi Hendrixi, 
Keith Richardsi või kasvõi Aero
smithi Joe Perryga, oleks selles 
vast ka kergemat või raskemat ki
helust tunda. Aga Eddie Van Ha
leniga liftis sõita oleks nagu koos 
naabripoisiga. Kes küll ühtlasi on 
maailma kõigi aegade parimaid ki
tarriste. On keegi, kes leiutas 
80ndad. Keegi, kes leiutas mullet
roki.

Eddie Van Halen sündis Ams
terdamis ja kui ta oli seitsmene, 
kolisid nad perega päikeselisse 
Californiasse. Bändi pani ta kokku 
70ndate keskel – kuna sellesse 
kuulus ka ta vend, oli paslik bänd 
pärast üht esialgset ja küllaltki 
nõmedat nime Mammoth nime
tada ümber Van Haleniks. Nende 
ühe varajase demo salvestanud 
Kissi Gene Simmons arvas, et te
gelikult peaks bänd kandma hoo
pis nime Daddy Longlegs, aga see 
mõte ei kogunud siiski piisavalt 
täideviivat jõudu. Simmons leidis 
pärast demo salvestamist, et ega 
see bänd niikuinii kuhugi eriti ei 
jõua, et las siis jääb juba Van Ha
leniks.

Veel enne kui Van Halen jõudis 
1978 omanimelise debüütplaadi
ga välja tulla, oli Eddie Van Halen 
ehitanud endale kitarri, mille 
maksumus tuli kokku 200 dollari 
kanti. Kitarr oli kaunistatud mus
tade ja punaste kleeplintidega ja 
kui alguses rääkisin näost, siis sel

lest pillist sai Eddie Van Haleni 
nägu. Kitarri nimeks sai Fran
kenstrat ja tal tuli selle mängimi
ne väga kergelt välja. Kerge ja kii
re – nii võis iseloomustada Eddie 
Van Haleni mängu. Ja lisagem siia 
veel ühe sõna: mälutu. Ikka ja jäl
le käib Eddie Van Haleni narratii
vist läbi jutt, et tema mäng ei 
meenutanud justkui kedagi, et ta 
ei kasvanud välja bluusist, nagu 
varasemate kitarrikangelaste 
mäng enamasti oli kasvanud. Ja 
et tal ei olnud kuigivõrd iidoleid, 
kui just Creamiaegne Eric Clap
ton välja arvata.

Eddie Van Haleni ja tema bändi 
muusika oli LõunaCalifornias 
sündinud «siin ja praegu muusi
ka». Või isegi tulevikku suunatud 
muusika, kui võtta arvesse neid 
kroomjalt läikivaid 80ndaid ja sel
lele olemuslikku. Mulle ei meeldi 
eriti mõelda, on ka üks tema tsi
taat, mida on ikka hea meenu 
tada.

Van Haleni debüütplaati on 
nüüdseks müüdud üle 12 miljoni 
eksemplari ning see on müügi
edukaim ja ühtlasi tuntuim Van 
Haleni plaat nende 1984. aastal il
munud «1984» kõrval. Viimasel 
hakati kasutama süntesaatoreid 
ja see sisaldab nende suurimat 
hitti «Jump». Süntesaatoriidee 
tõigi bändi Eddie Van Halen, kes 
pilli ka ise mängis. David Lee Roth 
näiteks oli süntesaatori vastu ja 
leidis, et see pole õige asi. Tema 
karvane rind ei sobinud sünte
saatoriga kokku. Van Haleni 
nohiku aura aga küll.

Superstaariks sai Van Halen 
hoopis Michael Jacksoni loos 
«Beat it» kitarrisoolot mängides. 
Ta ise ütles hiljem, et see tuli just
kui möödaminnes.

Mängutehnilises mõttes seos
tub Van Haleniga enim selline 
mõiste nagu tapping, mille vas
teks eesti keeles on pakutud ko
putamist. Lihtsustatult on tege
mist sellise tehnikaga, mille puhul 
parema käe sõrmedega mängi
takse noote kitarri sõrmlaual sar
naselt vasaku käe sõrmedega. 
Varem olid seda kasutanud mõ
ned jazzkitarristid, aga Van Ha
len tõi selle rokki. Van Haleni vir
tuoosset, ent mitte kuiva mängu 
võibki kõige enam vast võrrelda 
jazz’iga, ehkki jazz’ilikke elemente 
me sellest tegelikult ju ei leia. 
Mängis kitarri nagu klaverit, on 
ka öeldud. Nii et Van Halen oli 
Van Halen, enne teda ei tulnud 
midagi ja pärast teda üsna palju. 
Janar Ala
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IN MEMORIAM  
EDDIE VAN HALEN (1955–2020)

2014. aastal ilmavalgust näinud eesti kol
lektiiv Horror Dance Squad põimib oma 
muusikas kokku metal’i, elektroonika ja 
hiphopi ning seda väga kirkal ja nooruslikul 
moel. Pean tunnistama, et esmakordselt 
neid kuuldes meenutasid nad mulle üleliia 
Bedwettersit, kuid teine album tõestab, et 
Horror Dance Squadi puhul on hetkel tege
mist ühe ainsa, kui mitte päris ainsa nu-
metal-kollektiiviga Eestis, kellest kiirgab 
raskust ühes kuulajasõbralikkusega ning 
kes on visuaalselt atraktiivne.

«No Flag Will Fly Foreveri» näol on 
vaieldamatult tegemist kõrgekvaliteedilise 
kauamängivaga. Viimistletud helikeel ja 
õige helitasakaal vokaali ja instrumentaali 
vahel annab kogu albumile klaari kõla, mis 
on nii klappidest kui ka kõlaritest kuulates 
täiesti klass omaette. On tunda ja kuulda, 
et Horror Dance Squadi laiem eesmärk on 
teha muusikat, mis vastaks maailmatase
mele, kuid samal ajal teha Eesti kontekstis 

midagi säärast, millest võibolla puudus 
on.

Albumil oli tõepoolest tugev algus. Lugu
de «Party All Life Till Our Souls Go Home» 
ja «Burn This Place Down» järjestikune 
mängimine andis alust arvata, et «No Flag 
Will Fly Forever» mängib ühtse jutina algu
sest lõpuni, erinäolised lood sujuvalt üks
teisesse sulamas, luues seeläbi albumist 
kompaktse terviklahenduse. Sellist sujuvat 
sulandumist oli paraku kuulda vaid kolme 
esimese loo juures, mis kummalisel kombel 
kõlasid kogu albumi pealt kõige isenäolise
mana, sest sealt edasi muutus album ühe
külgsemaks.

See on kiire ja jõuline album, kohati isegi 
liiga kiire ja jõuline, tormab aina ühtlase ga
lopiga edasi. 44 minuti sisse oleks pidanud 
mahtuma vähemalt üks hingamispaus, li
saks nendele üürikestele pausidele kahe loo 
vahel, midagi, mis oleks tempot maha tõm
manud ja vaheldust pakkunud. Ehk mitte 
päris ballaad, ent ma olen kindel, et mõni 
kombekohane kuldne kesktee oleks andnud 
albumile selle vajaliku nüansi, mis oleks üht
lasi näidanud, et Horror Dance Squad pole 
pelgalt üht trikki oskav poni.

Läbi albumi hakkasin ma pidevalt puu
dust tundma puhtast vokaalist. Kas siis oli 
vokaal minu jaoks liialt deformeerunud või 

esines seda kohati nii vähesel määral, et 
mu kõrvu puges igatsus vahelduseks kuul
da midagi malbemat, sest läbivalt vali ja ag
ressiivne vokaal oli tõepoolest väsitav. 
Puudu jäi häälemängust, häälevolüümi va
heldumisest ja kohati näis, et eelkõige isegi 
hääletooni variatsioonidest, ning mõnikord 
oli suisa pisut raske mõista, kus üks lugu 
lõpeb ja teine algab.

Mul läks umbes pool albumit aega, et 
mõista, et «No Flag Will Fly Forever» mee
nutab mulle Bring Me The Horizoni 2013. 
aasta albumit «Sempiternal». Seda nii kont
septsiooni kui ka helikeele poolest. Peaaegu 
nagu polekski võimalik metalcore’i teha isi
kupäraselt. Pärast seda oli üsna raske seda 
sarnasust ignoreerida ning paratamatult 
oleksin tahtnud, et Horror Dance Squad ka
sutaks oma sõnumi edastamiseks eesti 
keelt, et mitte kõlada ühena paljudest.

Horror Dance Squad pole kindlasti halb 
ansambel, kuid paraku kujunes «No Flag 
Will Fly Foreverist» stabiilselt monotoonne 
ja turvaliselt välja mängitud album. Ma 
olen kindel, et neil on nii oskused kui ka 
ideed, et viia kollektiiv muusikas järgmisele 
tasemele, kuid praegu paistab, et nad taha
vad eelkõige demonstreerida seda, milles 
nad juba head on, mitte proovida midagi 
põletavalt ägedat. Tuuli Põhjakas

KIIRE JA JÕULINE ALBUM
Horror  
Dance Squad
«No Flag Will  
Fly Forever»
2020

«Kaugel üksi võõra rahva hulgas» põhineb 
Siberis elanud eestlaste rahvalauludel. 
Mälu värskenduseks tasub mainida, et 
Siberisse rändasid eestlased välja ka täiesti 
vabatahtlikult, eks ikka parema põlve ja 
kergema elu ootuseslootuses. Ehk siis 
põhimõtteliselt toimis XIX sajandil eestlas
te migratsioon laias laastus samadel põhi
mõtetel mis tänagi. Võõrsil võib olla elu 
elamisväärsem, leib magusam ja pinnas vil
jakam, aga on väga suur võimalus võõraks 
jääda. Isegi keset kaasmaalastest kogukon
da. Sagedasti rajati eesti külad Siberis või
malikult lähestikku. Eestlaste kirjutamata 
reegel, et hea naaber on kauge naaber, 
Siberis ei kehtinud.

Siberi eestlaste muusika ei ole kodueest
lastele päris võõras, kuigi sageli ei teata, et 
tegu on Siberi eestlastega. Eesti Rahvaluu
le Arhiivi 2005. aastal välja antud antoloo

gia «Siberi eestlaste laulud» on nendest 
küllap kõige mahukam, aga nende kaugete 
eestlaste panust kohtab ka mujal. Näiteks 
Trad.Attack!i albumi «Kullakarva» üks 
võtmelugusid, romantiline «Kallimale» ba
seerus samuti Omski oblastis tehtud arhii
visalvestisel.

Tintura debüütpala «Liisa pehmes süles» 
miksis kokku hiphopi ja pärimuse ning ka
sutas samuti Siberi eestlaste laulu, mood
samat masti biite ja 70ndate eesti jazz’i 
sämplinguid. Pala anti välja eraldi seitsme
tollise singlina ja see leidis koha ka Tintura 
eklektilisevõitu ja pisut rabedal debüüt
albumil «Ebaõiglase uni» (2018). «Kaugel 
üksi võõra rahva hulgas» on sellega võrrel
des oluliselt enesekindlam, kunstiliselt ter
viklikum ja loomingulisem ning korralikult 
fokuseeritud.

Uuelt albumilt leiab maitsekalt muganda
tud meloodiaid, mis on nagu ühest servast 
tuttavad, aga teisalt ei ole ka. Nii selle rahva
lauluga juba kord läheb ja eriti võõrsil. Sibe
ris said kokku Eesti eri piirkonnad. Sinna 
rännati nii Põhja kui LõunaEestist. Omad 
laulud võeti kaasa, mugandused tekkisid ju
ba kohapeal. Slaavi mõjudest ei olnud ka 
pääsu. Eestilik vaoshoitus ja slaavi emotsio

naalsus otsisid ning leidsid tasakaalu. Mil
lest lauldi? Eks ikka armastusest ja elust. 
Sõjast ja surmast. Sellest, mis oli nende üm
ber. Olid jooma ja naljalaulud. Albumile on
gi sattunud nende seast tehtud valik. Mõ
nest palast kajab vastu kurbus, millel pole 
otsa ega äärt («Jumalaga, üksik talu»). On 
ehe, õudne ja samas hingepõhjani liigutav 
ballaad «Kaks armastajat trehvasid», mis 
Karoliina Kreintaali sugestiivses esituses 
mõjub ülimalt filmilikult ja on kindlasti albu
mi kõrghetkede hulgas. Üks tippudest on 
kindlasti ka Arno Tamme esitatud imeilus 
muinasjutuaineline «Vana ja vaene mees» ja 
kohe sellele järgnev liigutav «Kartmata», 
kus oma pere lugu jutustab arhiivilindilt Li
sette Tamman Tsvetopoljest.

Kuidagi sümpaatsed on sedasorti kont
septuaalsed albumid, mille lugude taga on 
lood. Muidugi on igal lool oma lugu, aga 
terviklikku materjali sisaldavad teosed on 
kaunikesti harv nähtus. Sedasorti albumid, 
mis on saanud inspiratsiooni ühest kadu
vast kultuurist, järjekindlalt hääbuvatest 
radadest ja vaikselt unustuse hõlma vaju
vatest inimsaatustest, on üsna tavatud. 
Tintura koos Arno Tammega on ühe selli
sega hakkama saanud. Margus Haav

NÄDALA PLAAT:  
EESTI BALLAADID TUHANDETE 
KILOMEETRITE TAGANT

Tintura +  
Arno Tamm
«Kaugel üksi võõra 
rahva hulgas»
Ise välja antud, 2020

Arno Tamm (vasakul) külalisena ja Tintura ehk Lauri Täht, Karoliina Kreintaal ja Taavet Niiler andsid välja albumi kaugete 
rahvuskaaslaste saatusest.
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Teeme rahval tuju paremaks Allan Hmelnitski joonistus

S aabub sügis ja jälle al-
gab võitlus langevate 
lehtedega. Läbi sajandi-
te pidid vaprad kojame-
hed lehesajule vastu as-
tuma luudade ja reha-

dega. Ebavõrdse lahingu tulemus 
oli ette määratud. 

Kõik muutus, kui kommunaal-
töötajate relvastusse ilmus geniaal-
ne leiutis – lehepuhur. Tänapäeval 
kuulub lehepuhur iga enesest lugu-
pidava kojamehe varustusse. Igal 
hommikul kaigub üle Eestimaa le-
hepuhurite võimas mürin, mille 
saatel enne kukke ja koitu ärgata 
on ütlemata meeldiv.

Unistus seadeldisest, mis teki-
tab kõva lärmi ja mille abil saab 
puulehte või kastanimuna tundide 
kaupa mööda maapinda taga ajada, 
on sama vana kui inimkond.

MART JUUR
mart.juur@postimees.ee
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XX sajandi algul vaatlesid arenenud rii-
gid lehepuhurit kui perspektiivikat 
vahendit puulehtede liigutamiseks põr-
gulärmi saatel ühest kohast teise. Para-
ku sõdis avalik arvamus idee vastu ja 
Haagi konverentsil läks hommikul põõ-
nutada tahtvate rahvamasside survel 
läbi populistlik ettepanek keelata lehe-
puhurite tootmine ja kasutamine. Lehe-
puhuri katsetused Esimese maailmasõja 
ajal ei väljunud otseselt Haagi konvent-
siooni raamidest, kuna puhurit kasutati 
juuksurisalongides põrandale kukkunud 
juukse- ja habemekarvade liigutami-
seks. 

1920–1930. aastatel tehti rahvusvahe-
lisi kokkuleppeid eiravas Nõukogude 
Liidus tohutuid pingutusi töökindla 
lehe puhuri konstrueerimiseks, paraku 
juhtus nii, et kuidas ka Nõukogude 
teadlased ei pingutanud, lehepuhuri 
asemel tuli ikka välja samovar, mis ajas 
suitsu sisse. Seda fenomeni, mis iseloo-
mustas Nõukogude tehnikateaduse 
ponnistusi ükskõik milliste masinate 
ehitamisel, hakati Lääne teaduskirjan-
duses nimetama samovariefektiks. Hil-
jem aga, kui nõukogudelased võtsid 
nõuks ehitada samovar, oli tulemuseks 
aatomipomm.

Pärast lüüasaamist Stalingradis andis 
Adolf Hitler korralduse Saksa lehepu-
huri väljatöötamiseks. Füürer lootis, et 
imerelv toob pöörde kommunaaltööde 
käiku ja aitab vältida Reichi mattumist 
leheprügi alla.

Porsche tehases valmistatud puhur 
kandis nime «Maus» («Hiir»). «Maus» 
kaalus 188 tonni, oli 10,1 meetrit pikk 
ning 3,7 meetrit lai. Hitleri nõudmisel 
varustati agregaat võimsa 128-milli-
meetrise toruga, millega võis kastani-
muna puhuda Berliini kesklinnast Poo-
la piirile. Puhumistoru oli varustatud 
spetsiaalse udusireeniga, mille kõrvu-
lukustav ulgumine suurendas toimingu 
psühholoogilist efekti. 

Paraku osutus «Maus» liiga suureks 
ja aeglaseks, seda poleks kandnud sil-
lad ega suutnud tõsta ukrainlasest 
koja mees. Superpuhuri tootmine lõpe-
tati 1944. aastal.

Ameeriklased alustasid tööd lehepu-
huri valmistamiseks 1942. aastal. Pu-
huri katsetused toimusid 16. juulil 1945 
New Mexico kõrbes ja tulemused üle-
tasid julgemadki prognoosid: võimas 
õhuvool kiskus New Yorgi elanikel 
aluspüksid jalast.

Alles 1949. aasta augustis õnnestus 
valmistada ja käivitada esimene nõu-
kogude lehepuhur. Katsetused kulge-
sid edukalt. Puhuri lärmamist oli kuul-
da Rootsis ja kõrvaklappide, kiivri ning 
kaitseprillidega varustatud kojamees 
suutis ühte kaamelipabulat varahom-
mikust hilisõhtuni mööda Kasahstani 
steppi taga ajada. 

Järgmises loengus  
«Mõttetute leiutiste saamisloost»  
räägime Facebooki uuest kujundusest.

Ajaloolased vaidlevad, kellele 
kuulub esimese töötava lehe-
puhuri leiutamise au. Vene 
teadlaste kinnitusel olevat 
Vene insener Ivan Ivanovitš 
Polzunov 1765. aastal ehitanud 
aurujõul töötava kahe silindri-
ga lehepuhuri lehtede puhumi-
seks Tsarskoje Selo pargis. 
Puhurit vedasid 120 härga, 
masina kütmiseks kulus 40 
vankrikoormat kasehalge tun-
nis. Paraku häiris lehepuhuri 
müra keisrinna Katariina II 
hommikuund ja eksperiment 
lõpetati.

Inglise teadlased väidavad, 
et lehepuhuri leiutas Inglise in-
sener James Watt pärast tut-
vumist Harrodsi kaubamaja 
kodumasinate osakonnas 
müügilolevate lehepuhurite 
manuaalidega. 

Inglise teadlastele vaidlevad 
kirglikult vastu Šoti teadlased, 
kelle väitel James Watt oli hoo-
pis šotlane. Šoti teadlaste sei-
sukohta toetavad Walesi, Iiri-
maa ja Mani saare teadlased, 
kelle hinnangul pole Inglismaalt 
tulnud ühtegi leiutist peale til-
kuva külmaveekraani.

Lehepuhur 
Kadrioru 
pargis.
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Leonardo Da Vinci lehepuhur.

James Watti lehepuhur.

Nõukogude lehepuhur.
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Altamira koopa lehepuhur.

Vanim teadaolev lehepuhuri kujutis 
pärineb Altamira koopast Hispaanias, 
kus asuvad noorema paleoliitikumi 
aegsed koopamaalid. Kaua aega arva-
ti, et koopamaalidel on kujutatud 
makarone, algelisi tolmuimejaid või 
ninakarvade lõikajaid. Alles 2018. aas-
tal jõudsid teadlased järeldusele, et 
keskmistes galeriides leiduvatel pilti-
del on kujutatud akutoitel töötava 
lehepuhuri kauget eelkäijat. 

Lehepuhuri pilte on leitud ka Egip-
tuse püramiididest ja Pompei vare-
metest.

Äärmiselt põnevat materjali paku-
vad kuulsa leiutaja Leonardo da Vinci 
päevikud. Geniaalsel teadlasel oli 
kombeks lahtistele paberilehtedele 
visandada skeeme, joonistusi ja plaa-
ne. Paljud neist innovatiivsetest joo-
nistustest kujutavad tehnilisi leiutisi, 
mis olid oma ajast kaugel ees. Da 
Vinci kirjalikust pärandist on leitud 
helikopteri, vee peal käimise kingade, 
Microsoft Edge’i ja bensiinimootoriga 
lehepuhuri joonised. Suurejoonelised 
ideed jäid paraku paberile, kuna da 
Vinci eluajal puudus nende realiseeri-
miseks vajalik taristu. 

2007. aastal pani rühm Iowa Kars-
kete Karjakasvatajate Ülikooli tehno-
loogialabori teadlasi da Vinci jooniste 
alusel kokku lehepuhuri mudeli, mis 
tekitas reaktiivlennukiga võrdset mü-
ra ja võimaldas paagitäie bensiiniga 
ühte puulehte 18 tundi jäjest taga aja-
da. Põneva eksperimendi katkestas 
kohalike elanike poolt öösel kell 3. 40 
sündmuskohale kutsutud politseipat-
rull, kes aparaadi konfiskeeris. 


