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Ines Vapper

  

Saaremaa-visiidi käigus eile Aasta Küla konkursi võitjaid, Leedri küla rahvast külastanud
president Toomas Hendrik Ilves peab saarlasi töökateks ja ettevõtlikeks.

      

"Kohata sellise koostöövaimu ja kogukonnatundega inimesi nagu siin (Leedris – toim), on tõesti
ootamatu ja meeliülendav," tõdes president, kelle sõnul on kurtmist kehva elu üle saarlaste
seas tunduvalt vähem kui mõnes teises maakonnas.

  

"Ma ei tea, kas see on kliima või läheb siin viimastel aastatel lihtsalt paremini," arutles ta. Üks
põhjus, miks saarlastel läheb hästi, on presidendi hinnangul aga kindlasti ettevõtlikkus ja
töökus, sest nii nagu on kodumaise toodangu reklaamimine moodi tulnud üle kogu Eesti, toimib
see tema sõnul väga hästi ka Saare maakonnas. Kiitis president ju nii Leedri siirupiemandate
kadakasiirupit kui külastuspäeva hommikul värskelt valminud kohalikku pannileiba ja karaskit.

  

Peale hea ja parema maitsemeelele pakkus Leedri küla presidendile rohkelt ka silmailu, sest
külaplatsist kaugemalgi oli muru elanike tungival nõudmisel eelmisel päeval hoolikalt ära
niidetud. Seda ikka salajases ootuses, et äkki satub president juhtumisi ka minu talu õuele.

  

Rohkelt silmailu

  

Kui seekord ka ei sattunud, võib ootamatu külastus tulevikus veel aset leida, sest Saaremaal
käib Toomas Hendrik Ilves enda sõnul in cognito päris tihti. Viimane nn mitteametlik visiit leidis
aset vaid kolm nädalat tagasi, kui Ilves käis lastega Kuressaare lossis, einestas kuursaalis ja
ööbis Muhus.

  

Seekordsel ametlikul visiidil olles veetsid president ja tema saatjaskond öö Georg Ots SPA
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hotellis. Külastuse esimese päeva õhtusöök peeti Retro kohvikus, kus president proovis ära
Saaremaa lihaveise.

  

Vahetult enne mandrile tagasisõitu einestati veel Suures Tõllus, kus kohtuti Lääne-Saare valla
ettevõtjatega, pärast mida suunduti edasi Pöide pruulikotta.

  

Enim keskendus presidendi kahepäevane visiit haldusreformi teemadele: Lääne-Saare valla
esindajatega räägiti ühinemise protsessist ning omavalitsusjuhtidega arutleti Saaremaa
suurvalla loomise üle.

  

Arusaamatu viha

  

Küsimusele, mis on need asjad, mille pärast presidendi süda praegusel hetkel kõige rohkem
valutab, vastas Ilves, et kahtlemata teeb teda murelikuks neljapäeval aset leidnud Vao
pagulaskeskuse süütamine.

  

"Vaadates reaktsiooni ja sotsiaalmeedias levivat viha, on see mulle täiesti arusaamatu," oli
president hämmingus. "Kui mõtleme oma ajaloole või kas või sellele, et näiteks Leedri
külavanemagi vanaisa on pärit Ukrainast, ei suuda ma mõista, kust see viha võiks tulla," jätkas
ta.

  

Ilvese sõnul peame rahvana aru saama, et nn tõupuhtuse ideoloogia, millest inimesed
unistavad, on toonud minevikus kaasa suuri kuritegusid. "Oleme Euroopas juba korra näinud,
mida see ideoloogia tähendab," sõnas ta.

  

Ilvese sõnul on tuvastatud, et maailma üks puhtamaid rahvusi on küll soomlased, kuid sealset
tõupuhtust mõõdeti hoopis geneetiliste hälvete osakaalu järgi ühiskonnas.
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Pole asi, mille poole pürgida

  

"Tõupuhtus pole asi, mille poole pürgida. Isegi Leedri küla pealt näeme, et siia elama naasnud
saarlase abikaasa on pärit Lõuna-Aafrikast," tõi president välja.

  

Tallinna Sadama korruptsiooniskandaali kohta ütles Ilves, et otseselt murelikuks see teda ei tee.
"Pigem olen väga õnnelik selle üle, et meil on olemas õiguskaitseorganid, kes selliseid asju
tuvastavad," lausus ta.

  

"Need riigid, kes on meist paremal positsioonil (ametlikel andmetel vähem korruptsiooni – toim),
neis lihtsalt ei avastata korruptsioonikuritegusid, seal ei minda vangi, seal ei otsi politsei
ametiisikuid läbi," jätkas president, rõhutades, et postkommunistlikest riikidest on Eesti siiski
kõige vähem korrumpeerunud.

  

"Oleksin palju rohkem mures, kui meil ei oleks selliseid (altkäemaksu võtmist käsitlevaid – toim)
uudiseid. Siis jääks mulje, justkui politsei ei teeks oma tööd," arvas Ilves.

  

Artikkel Meie Maa veebilehel .
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