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Aivar Aotäht

  

Eesti president Toomas Hendrik Ilves annab vabariigi 95. aastapäeva eel kätte 99
teenetemärki, millest kaks tuleb Viljandimaa elu edendajatele.

      

Iseseisvuspäeva puhul ja Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks saab Valgetähe IV klassi
teenetemärgi ettevõtja Paavo Mikko Juhani Lampinen. Ta on aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks
nõukogu esimees ning üks Õisu mõisa taastamise eestvedajaid.

  

Õisu mõisa kaasedendaja ettevõtja Urmas Tuuleveski iseloomustas Lampineni kui tublit,
sõbralikku, suure kultuurihuvi ja laialdaste teadmistega meest.

  

«Ma ei ole aastaarvudes väga kindel, aga lugu läheb tagasi aega, kui Eesti riik pani Õisu mõisa
oksjonil neljas osas müüki,» meenutas Tuuleveski. «Viljandi suuremate ettevõtete juhid ja
omanikud said missioonitundest kokku, et see kultuuriväärtus päästa, ära osta. Paavo oli
nõupidamise eestvedaja.»

  

Tuuleveski sõnul tuleb missioonitunne Lampineni puhul väga selgelt esile: Soomest pärit
ettevõtjale on loogiline, et oma äriga tuluteenimise kõrval peab ühiskonnale midagi tagasi
andma.

  

Tuuleveski lisas, et siin on selleks Lampinenile hea väljund Õisu mõis, mille arendamise
eesotsas on ta parim valik.

  

Aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks nõukogu liige Imre Michalsky ütles, et Paavo Lampinen liitus
ettevõttega 2001. aastal ning ta on andnud kaaluka panuse selle ülesehitamisse ja arengusse
ning osalenud püsivalt nii äriühingu igapäevase majandustegevuse juhtimises kui strateegilises
suunamises.
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«Paavo Lampinenile on südamelähedane meie kohaliku kultuuripärandi hoidmine, ta hindab
inimesi, kes seda tähtsaks peavad ja selle hoidmise edendamisse panustavad,» lisas
Michalsky. «Ta on laia silmaringiga ja suurte elukogemustega hea sõber, kellega on alati
meeldiv erinevatel teemadel arutleda või vestelda ning kes peab lugu muusikast, eriti ooperist.»

  

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvib mulgi kultuuri ja keele arendaja Alli Laande.

  

Karksi vallavanem Arvo Maling ütles, et Alli Laande hakkas mulgi asja väga südamega võtma
mulgi kultuuri instituudi juhataja ametit pidades.

  

«Ta on seniajani mulgi teemadel üks suuremaid eestkõnelejaid, eriti mis puudutab kultuuri ja
keelt,» lausus vallavanem.

  

Viidates aasta lõpu telesaate «Tujurikkuja» sketšile, tähendas ta: ««Tujurikkuja» keeles öeldes
on mul väga hea meel, et riigikeele solkijaid on märgatud.»

  

Maling lisas, et presidendi määratud teenetemärk on rahvuskultuurikillule suur tunnustus. «Ja
kindlasti ka Allile, et tema tööd on tähele pandud. Palju õnne talle!»

  

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas teenetemärgi andmise otsuse eessõnas, et Eesti tänab
ja tunnustab neid, kes on eri elualadel ilmutanud suurt professionaalsust, leidlikkust,
järjekindlust ning mitmel juhul ka vaprust.

  

«Nad hoolivad Eestist ja väärtustest, millele meie riik tugineb,» lisas Ilves.
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