ELU LOOD
2017 Pätsi monumendi korjanduse seiskamine
Jaanuaris-veebruaris korraldas Trivimi Velliste kampaania, et Eesti Vabariigi 100
aastapäeva puhul rajataks Konstantin Pätsi monument.
Olen üks neist, kes on arvamusel, et Pätsi kuriteod varjutavad tema heateod Eesti
riigi rajamisel.
Postimees avaldas Keda seame eeskujuks tulevastele Eesti riigijuhtidele?
(Siin ja edaspidi on sinised kirjad lingid internetti)
Andres Raid kutsus Tallinna TV saate toimetajana mind saatesse debateerima
Trivimi Vellistega Mõtleme taas 21.veebruari saatesse.
kogenud poliitikuna raske vastane.
See oli elus esimene kord osaleda debatisaates.
Velliste oli selleks ajaks olnud poliitikas 30 aastat ja kasutas debatis demagoogiat ja sildistamist.
Pärast saadet lõpetas Trivimi Velliste seismise Pätsi monumendi rajamise eest.
IRL Rahvuslaste klubi võttis oma facebooki konto seinalt maha Pätsi monumendi korjanduse kuulutuse.
2016 Saue linna iseseisvusvõitluse juhtimine
Haldusreformi käigus ühinesid minu kodulinn Saue linn Kernu valla, Nissi valla
ja Saue vallaga.
Saue linnal polnud otsest vajadust ühineda, sest Saue linnal ei ole neid probleeme,
mis on väiksematel valdadel. Ühinemise põhjuseks sai riigi poolt
linnapeadele/vallavanematele ja volikogu esimeestele määratud aastapalga
suurune hüvitis.
IRL ja Reformierakonna fraktsioonide juhid kukutasid valimisliidu Kindlad Tegijad linnapea Tõnu Urva
ja Saue linnavolikogu aseesimehed ning volikogu komisjonide esimehed.
Kuigi ma ei ole volikogu liige, asusin juhtima võitlust Saue linna iseseisvuse eest. Lendlehtede
kampaania häälestas Saue linnaelanike rahvahääletusel osalema ja rahvahääletusel hääletasid 73%
osalejatest ühinemise vastu. Kirjutasin Kindlate Tegijate fraktsiooni platvormi, mille nad esitasid Saue
Linnavolikogule.
31.märtsil toimus volikogu istung, millel Saue Linnavolikogu enamus võttis vastu otsuse allkirjastada
ühinemisleping.
Kutsusin kohale pressiesindajad. Teatades valimisliidule, et meediakajastus on suurepärane võimalus
saada meedialt kajastuse, mida kasutada 2017 kohalikel valimistel.
Tänu sellele on valimisliidu liikmetel suur toetus Saue linnarahvast valijate poolt.
DELFI FOTOD: Sauel võeti rahva protestide saatel vastu valdade ühinemisotsus: kui reedate meid, siis
ei vali me teid!
2016 NO Teatri päästmine teatri sulgemisest
2016 juunis puhkes skandaal, sest NO99 Teatri juht Tiit Ojasoo oli rünnanud
naisnäitlejat.
17. juunil ilmus meedias uudis Ojasoo astus tagasi, NO99 võib teatri tegevuse
lõpetada.
Võtsin ühendust NO Teatri liidritega Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semperi, Eero Epneri
ja teatri nõukogu esimehe Tõnis Arroga.
Tegin ettepaneku, et kirjutan Eesti Päevalehele artikli, milles soovitasin teatri juhiks Ene-Liis Semperi.
18.juunil avaldas Eesti Päevaleht artikli «Kuidas saab NO Teater minna edasi, kui Tiit Ojasoo astus
tagasi?»
20. juunil ilmus meedias uudis NO99 nõukogu seadis teatri uueks juhiks Eero Epneri
Samas uudises teatati, et teatri nõukogu valis Ene-Liis Semperi peanäitejuhiks ja Tiit Ojasoo sai
lavastajaks.
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2015 Kultuuritöötajate palgatõusu eest võitlemine
Kultuuritegelased on aastaid kurtnud, et nende palgad ei ole vastavuses nende
kõrgharidusega.
Rakveres 22.augustil 2015 toimunud Punklaulupeol pidasin sellel teemal kõne,
mille esitasin grandioosse performance vormis kooride ja publikuga.
Punklaulupeo teadustaja Peeter Volkonski ütles sissejuhatuses omapoolse
kommentaarina – täiesti enneolematu vahepala!
Salvestust saab vaadata youtubes.
Publiku seas viibis ka kultuuriminister Indrek Saar.
Kaks kuud hiljem, 27.oktoobril, ilmus Kultuuriministeeriumi kodulehel pressiteade - Saar:
kultuuritöötajate miinimumpalk tõuseb kavandatust suuremaks ehk 830 euroni kuus
Palgatõus jätkub ka 2017 aastal. Kultuuriministeeriumi pressiteade 28.detsembrist 2016 - Uut kultuuris
2017: kultuuritöötajate palgatõus, lisaraha huvitegevusele, säilituseksemplariseadus
2015 Rahvaliikumine Peatame Rail Balticu!
Koostöös Toomas Kümmeli ja Sven Kivisildnikuga algatasime rahvaliikumise,
mille eesmärgiks oli survestada Riigikogu, et ta kohustaks valitsust peatama
ettevalmistused Rail Balticu trassi rajamiseks.
Petitsioon Peatame Rail Baltica! kogus 781 häält, mida oli liiga vähe.
Kirjutasime petitsiooni Memorandum Presidendile, mille eesmärgiks oli, et
president ei kuulutaks välja Rail Balticu seadusteks nimetatud seadusi.
Petitsioonile ja memorandumile allkirjade kogumiseks kirjutasime artikli PRB:
Rahvas saab Eestit kaitsta stagnatsiooni eest
Samal teemal kirjutasin Postimehele artikli Kes kaitseks riigivõimu eest?
2014 Arvo Keskuse hoone ehitamise mõjutamine
2014 suvel kuulutati välja Arvo Pärdi keskuse hoone konkurssi võidutöö.
Projektil oli kavandatud, et männipuud kasvavad läbi hoone.
Uurisin koos Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialistist dendroloog Sulev Järvega
projekti ja sain teada, et läbi hoone kasvavad männipuid ootab väljasuremine, kui
keskuse ehitamisel ei arvesta männipuude eluks vajalike tingimuste loomisega.
Tegin toonasele Kultuuriministeeriuumi arhitektuuriosakonna juhatajale Yoko
Alendrile ettepaneku tellida ametlik dendroloogiline ekspertiis. Yoko Alender edastas minu ettepaneku,
kuid Arvo Pärdi Keskuse juhataja ega kultuurimister ei tellinud dendroloogi mitme nädala jooksul.
Kirjutasin Postimehele artikli «Arvo Pärdi Keskust ei tohi ehitada õhulossina».
Kaks tundi pärast artikli ilmumist veebis teatas Arvo Pärdi Keskuse juhataja Yoko Alendrile, et tellib
dendroloogilise ekspertiisi ja Sulev Järvelt telliti ekspertiis.
Sulev Järve on valmis kinnitama kui küsitakse.
2013 Kohtuvõit politsei üle Harju Maakohtus
5.juulil 2013 tabas politsei mind Saue linnas õllejoomiselt. Kaks politseiniku tegid
märkuse ja käskisid koju minna.
Juhuslikult sai sellest juhtumist teada Põhja Prefektuuri ülem Kristian Jaani, kes
minu naabrimehena
tundis loo vastu huvi ja helistas mind kinni pidanud politseinikele.
Politseinikud teatasid, et nad alustasid minu suhtes väärteomenetlust ja lisasid, et
neil oli kinnipidamisel tunnistajad.
Tegelikult olid nad kahekesi ja tunnistajaid neil ei olnud.
Politsei tegi trahvi 40 eurot.
Oleksin trahvi maksnud vastuvaidlematult, kuid toimikut lugedes avastasin, et politsei «tunnistajate»
ülekuulamisprotokollid on võltsitud. Seda selleks, et varjata prefektile valetamist nagu oleks politseil
olnud tunnistajad.
Leppisin Kristian Jaaniga kokku, et vaidlustan trahvi Harju Maakohtus, sest väärteomenetlus käigus on
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valetunnistajate ülekuulamisprotokollide võltsimistega sooritatud kriminaalkuriteod.
Kohtuistungitel esindasin ennast ise ja vastas oli neli politseiniku.
Minu ainus võimalus oli võita politseid korraldades neile ristküsitluse ja teha kaitsekõnes tõenditest
kokkuvõte.
Harju Maakohus lõpetas politsei poolse väärteomenetluse.
Advokaat Carri Ginter õpetab Tartu Ülikooli õppejõuna seda juhtumit tudengitele.
Riigi Teataja veebis avaldatakse kohutotsused. Riigi Teatajas oleval kohtuotsuses on teatavasti
tunnistajate nimede asemel ristid. Seepärast saadan kohtuotsuse originaali.
Ma ei õigusta joomist avalikus kohas. Meenutan seda lugu näitena analüüsivõimest keeruliste lugude
lahendamisel.
Lisad:
Kohtukõne
Kohtuotsus
Kohtuotsus Riigi Teatajas
2012 Rahvaliikumise ESM rahvahääletusele! algatamine ja juhtimine
2012 oli Euroopa Liit tänu Kreekale tõsises kriisis.
Euroopa Liidu liikmesriigid pidid ratifitseerima ESM lepingu.
ESM lepingu järgi oleks pidanud Eesti riik nõudmise korral Kreeka abistamiseks
andma üle poole riigieelarvest Kreeka võlgade kinnimaksmiseks.
Toonane õiguskantsler Indrek Teder pöördus Riigikohtu poole küsimusega, kas
Riigikogu ratifitseerimine on vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega?
Riigikohus vastas, et ESM lepingu ratifitseerimine on vastavuses põhiseadusega, kuid väga paljud
riigikohtunikud jäid eriarvamusele. Nad teatasid, et kuna ESM lepingu ratifitseerimine asetab Eesti
riigile väga suure finantskoormuse, siis peaks muutma põhiseadust, kuid põhiseaduse muutmiseks on
vaja korraldada rahvahääletus.
Algatasin koos mõttekaaslastega Ivar Raigi ja Kivisildnikuga rahvaliikumise ESM rahvahääletusele!
Mõtlesin rahvaliikumise idee, kirjutasin petitsiooni, koostasin arengukava, sõlmisin kokkulepped teiste
poliitikutega, korraldasin miitingud, kirjutasin artikli ja uue 40 kirja ning kogusin allkirju koos
Kivisildnikuga.
Lisad:
Petitsioon
Postimehe uudis: ESMi ümarlaud nõudis valitsuselt rohkem infot ja rahvahääletust
Arvamusartikkel Delfis: Poliitikule nagu viie aastasele lapsele ESMi rahvahääletusest
Postimehe video: Toompea miiting 8.augustil
Youtube salvestus: Kivisildniku kõne Toompea miitingul 30.augustil
Delfi: Kultuurieliidi uus 40 kiri
2011-2012 Rahvaliikumine Andrus Ansipi tagasiastumiseks
2011 novembris algatasin rahvaliikumise peaminister Andrus Ansipi
tagasiastumiseks.
29.novembril avaldasin koos rahvaliikumise kaasalgatajate Ivar Raigi ja Veiko
Rämmeliga petitsioon.com keskkonnas petitsiooni vormis Avalik kiri Eesti
Vabariigi peaministrile
Avalikus kirjas analüüsisime Reformierakonna vigu aastatel 1999-2011 ja tegime ettepaneku peaminister
Andrus Ansipil tagasi astuda. Petitsiooni allkirjastas 8156 inimest.
Korraldasin Vabaduse väljakul miitingu ja andsin televisoonile intervjuu, mille salvestus on Youtubes.
23.veebruaril 2012 teatas Ansip: järgmist valitsust mina enam ei moodusta
Andrus Ansip ütles. «Tundub, et osa kaasmaalasi on väsinud justkui liiga stabiilsest valitsusest ja eriti
peaministrist, kes on ametis olnud juba seitse aastat. Selline suhtumine on mõistetav. Seitse aastat on
tõesti pikk aeg,» tõdes Ansip.
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2011-201 Idee kodanikuühiskonna esinduse vajadusest
2011 novembris kirjutasin Delfile artikli «Eesti vajab uut algust, uut elu, uut
erakonda»
Artiklis kirjutasin «Idee on rajada kodanikuühiskonna esinduspartei.
Erakonnas osaleksid liikmetest esindajate kaudu ja oleksid koostöö partnerid
liidud, esindusorganisatsioonid, jt. Mittetulundusühingud, mida kodanikud on
loonud suhtlemaks riigiga, kuid kellega valitsus lihtsalt ei arvesta.
Valitsusprogrammi koostamiseks sõlmib uus erakond ühiskondliku kokkuleppe kolmanda sektori
osapooltega».
2012 ilmus Harta 12 ; mille algatajate hulka mind ei kaasatud; kuid milles oli sõnastatud sama idee.
«Vaja on uut ühiskondlikku kokkulepet. Ei Vabariigi President, Riigikogu ega Valitsus pole ilmutanud
soovi olukorda muuta. Kui süsteem ei suuda end ise reformida, tuleb kodanikuühiskonnal oma tahte
teostamiseks ja surve avaldamiseks kokku kutsuda alternatiivne institutsioon, milles oleks ülekaalus
kodanikuühiskonna esindajad».
Harta 12 mõjutas sündmusi Eesti poliitikas.
Kutsuti kokku Rahvakogu, mis tegi ettepanekuid seaduste muutmiseks, et ühiskond oleks
demokraatlikum.
2014 moodustati Vabaerakond, mis võttis eesmärgiks ühiskondliku leppe. Kajuks see idee hiljem
sumbus.
2011 Artiklitega kohtuotsuste mõjutamine
Tuntud geikativist Reimo Mets kaebas kohtusse 24 heterot. Kaevates, et nad on
teda solvanud tapmisähvardustega ja nõudis hüvitusteks 1000-1500 eurot.
Kirjutasin Delfile artikli Komm-tonn-komm-poolteist ehk avalik kiri Reimo
Metsale
Artiklis tõestasin, et Reimo Mets provotseeris heterosid.
Harju Maakohus ei võtnud Reimo Metsa kaebust menetlusse.
Janar Filippov, toonane Eesti Ekspressi ja Eesti Televisiooni ajakirjanik saatis artiklit tunnustava kirja.
2011 korraldas Viru Ringkonnaprokuratuur Margus Kurm klapperjahi Rakvere
linnapeale Andres Jaadlale, süüdistades teda korruptsioonis.
Jaadla firmad olid võitnud Rakvere Linnavalitsuse riigihanked. Kuid võitis tänu
sellele, et kuna tema firmad olid edukad Virumaal, Ida-Virumaal ja Harjumaal, siis
ta linnapeana loobus omaniku kasumist ja seetõttu olid tema firmade pakkumised
kõige odavamad.
Sellele vaatamata alustas Viru Ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse ja politsei väärteomenetluse.
Jaadla koolivennana koostasin talle kohtu jaoks kaitsestrateegia, mida kasutas Jaadla advokaat.
Jaadla nõudis Viru Maakohtult politsei väärteomenetluse otsuse tühistamist.
Kolm päeva enne kohtuistungit avaldas Delfi minu artikli Panov, Kaevtas, Treier, Järvet ehk
justiitskuritegude ohvrite kaitseks.
Artiklis kirjutasin ka Jaadla protsessi tagamaadest.
Kohus tühistas Rakvere linnapeale määratud trahvi
Kuna me läksime Jaadlaga pärast kohtuprotsessi tülli, siis kriminaalprotsessis ma teda ei aidanud ja ta
kaotas protsessi ning linnapea koha.
2009 Teatrialane kogemus
Püüdsin korduvalt sisse saada lavakasse, aga mind ei võetud vastu.
Õppisin ise teatrit dramaturgi, lavastaja ja näitlejana kunstnikunime all Elaan.
2009 aastal tegi lavaka juhataja Ingo Normet mulle ettepaneku, et teeksin lavakas
etenduse. Tema eesmärgiks oli näidata tudengitele iseõppimisvõimet.
Väga harva on juhtunud, et kõrgkoolis seatakse eeskujuks kedagi, keda samasse
kõrgkooli pole tudengina õppima võetud.
«Koit ja Hämarik on surnud» salvestus on Youtubes.
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Priit Raud, Kanuti Gildi direktor tellis sama lavastuse Kanuti Gildi.
Postimehe pressiteates kirjutas Priit Raud. «Kui Eestis üldse on «hulle kunstnikke», siis Elaan on seda
kindlasti. Tunnetuslikult läheb ta ühte ritta Simsoniga Seakülast või Vanemuise kuldse aja (70ndate) Jaan
Toomingaga».
«Hull kunstnik» pole mitte psühiaatrialane termin, vaid sünonüümiks keskmisest andekamatele
kunstikele, nii nagu kunagi oli Jaan Tooming.
Allfilm tegi samal aastal minust Eesti lugude sarja kuuluva filmi, mille pealkirjaks oli parafraas piiblist
Isa, Poeg ja Teatri Vaim
2007 Tunnustus filmirolli eest
Kunstnik Jaan Toomik tegi režissöörina lühimängufilmi «Armulaud».
Kaasaegse Kunsti Keskus avaldas pressiteate «Toomiku lühimängufilm premeeriti
Oberhausenis».
«2007. aastal valminud 12-minutilisele lühimängufilmile määrati festivali
korralduskomitee poolt preemia, tõstes seda esile kui häirivat filmi, kus näidatakse
väheste ja täpsete stseenide kaudu inimese pühendumishirmu ja -ängistust».
Kunstikriitik Eha Komissarov kirjutas sama filmi retsentsioonis Sirbis ilmunud artiklis «Kaks vaadet
«Tõelise hoo saab usuteema sisse, kui käiku läheb mängufilmi formaat koos laitmatult oma rolli esitava
Sudakuga. Temaga astub vaataja ette karm ja väsimatu kuju, kellele pole tundmatud taevalikud ega
deemonlikud väed».
2007 Vabadusõja Võidusamba klaasi kui materjali idee
2007 aastal korraldati Tallinna Vabadussõja Võidusamba konkurss.
Konkurssi võitis Rainer Šternfeldi juhitud meeskond.
Avalikuses puhkes skandaal, sest kunstnikud protesteerisid samba vastu, väites, et
dolomiidist samba projekt on ebaõnnestunud, sest ta ei ole kaasaegne.
Soovitasin Rainer Šternfeldil teha sammas mitte dolomiidist vaid klaasist sisemise
valgustatusega. Klaasist sammas on ju kaasaegne.
Ajal, mil Tallinnas on ehitatatud kõrghooneid klaasseintega kõrghooneid, ma ei näinud ette, et
Vabadussõja Võidusammast hakkavad riigihanke tellimuse korras rajama soss-sepad.
Lisa:
Arvamusartiklid Eesti Päevalehes
Arvamusartiklid Postimehes
Arvamusartiklid Delfis
Arvamusartikkel Õpetajate Lehes
Austusega Alar Sudak
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